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ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec 

(2010)1 წევრ ქვეყნებს ევროსაბჭოს პრობაციის წესების შესახებ1 
(miRebulia ministrTa komitetis mier 2010 wlis 20 ianvars 

ministrTa moadgileebis 1075-e sxdomaze) 
 
ministrTa komiteti, evropis sabWos wesdebis me-15 b. muxlis Sesabamisad, 

 

mxedvelobaSi iRebs ra evropis sabWos miznebs, miaRwios wevr qveynebs Soris 
met erTianobas, gansakuTrebiT, saerTo interesebis sferoSi kanonmdeblobis 
harmonizaciis gziT; 
 
iTvaliswinebs ra, rom probaciis mizania, wvlili Seitanos samarTliani 
sisxlis samarTlis marTlmsajulebis procesSi da, agreTve, sazogadoebrivi 
marTlwesrigis uzrunvelyofaSi danaSaulis ganmeorebiTi Cadenis prevenciis da 
Semcirebis gziT;  
 
iTvaliswinebs ra, rom probaciis organoebi marTlmsajulebis ZiriTad 
struqturebs Soris arsebobs da rom maTi muSaoba gavlenas axdens patimarTa 
raodenobis Semcirebaze; 
 
mxedvelobaSi iRebs ra:  

 
-  evropis sabWos mmarTvelobisa da saxelmwifoTa meTaurebis mier mesame 
samitze (16-17 maisi, 2005 weli) miRebul deklaraciasa da samoqmedo gegmas, 
gansakuTrebiT ki debulebebs, romelic exeba moqalaqeTa usafrTxoebas;  
- evropis saxelmwifoebis iusticiis ministerialis mier 26-e konferenciaze  
miRebul N#. 2 rezolucias (paragrafi 19) - (helsinki, 7-8 aprili, 2005 w.);  

                                                      
1
 dokumentis qarTuli Targmani Sesrulebulia organizaciis ,,cixis saerTaSoriso reforma” (PRI) mier 
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iTvaliswinebs ra: 

 
- adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis evropul konvencias 
(ETS #. 5); 
- evropul konvencias pirobiT msjavrdebulebisa da pirobiT vadamde 
gaTavisuflebulebis zedamxedvelobis Sesaxeb (ETS #. 51); 
- evropul konvencias sisxlis samarTlis ganaCenTa saerTaSoriso Zalis 
Sesaxeb (ETS #. 70); 
- rekomendacias #. R (92) 16, evropuli wesebi sazogadoebrivi sanqciebisa da 
RonisZiebebis Sesaxeb; 
- rekomendacias #. R (97) 12 im TanamSromelTa Sesaxeb, romlebic 
monawileoben sasjelTa da sxva RonisZiebaTa aRsrulebaSi; 
- rekomendacias #. R (99) 19 sisxlis samarTlis sakiTxebze mediaciis 
Sesaxeb; 
- rekomendacias #. R (99) 22 cixeTa gadatvirTulobisa da cixis 
kontingentis Semcirebis Sesaxeb; 
- rekomendacias Rec (2000)22 sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis 
Sesaxeb evropuli wesebis aRsrulebis gaumjobesebis Taobaze; 
- rekomendacias Rec (2003)22 pirobiT vadamde gaTavisuflebis Sesaxeb; 
- rekomendacias Rec (2003)23 cixis administraciis mier grZelvadiani da 
uvado TavisuflebaaRkveTil pirTa marTvis Sesaxeb;  
- rekomendacias Rec (2006)2 cixis evropuli wesebis Sesaxeb; 
- rekomendacias Rec (2006)8 danaSaulis msxverplTa daxmarebis Sesaxeb; da 
- rekomendacias Rec (2006)13 winaswari patimrobis gamoyenebisa da misi 
pirobebis Sesaxeb, agreTve, cudad mopyrobisagan dacvis samarTlebrivi 
meqanizmebis Sesaxeb; 
 
agreTve, mxedvelobaSi iRebs ra: 
 
- gaerTianebuli erebis ,,minimalur standartul wesebs” arasapatimro 
sasjelebis Sesaxeb (,,tokios wesebi”), 
 
rekomendacias aZlevs wevr saxelmwifoebs: 
 
-  ixelmZRvanelon im wesebiT, romelic mocemulia am dokumentsa da 
danarTebSi TavianT kanonmdeblobaze, politikasa da praqtikaSi muSaobisas; 
 
- uzrunvelyon, rom es rekomendaciebi da TandarTuli komentarebi Targmnili 
da gavrcelebuli iqnes rac SeiZleba farTod, gansakuTrebiT sasamarTlo 
xelisuflebaSi, probaciis organoebsa da sasjelaRsrulebis dawesebulebebSi, 
agreTve mediasa da, zogadad, sazogadoebaSi. 

 
 
rekomendacia CM/Rec(2010)1-is danarTi I 
nawili I: moqmedebis da gamoyenebis sfero, ganmartebebi da ZiriTadi principebi 
moqmedebisa da gamoyenebis sfero 
 
es wesebi gansazRvravs probaciis organoebis Camoyalibebasa da jerovan 
funqcionirebas. es wesebi agreTve exeba im sxva organizaciebs, saxelmwifo 
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dawesebulebebs, arasamTavrobo organizaciebsa da komerciul pirebs, romlebic 
axorcieleben am wesebiT regulirebul saqmianobas. 
 
winamdebare wesebi ar SeiZleba ganimartos, TiTqos igi gamoricxavs sxva 
nebismieri adamianis uflebaTa saerTaSoriso instrumentis da standartebis 
gamoyenebas, romlebic ufro metad xelSemwyobia msjavrdebulTa 
sareabilitacio muSaobis warmarTvisTvis. 
 
winamdebare wesebi wakiTxul unda iqnes ,,sazogadoebrivi sanqciebisa da 
RonisZiebebis Sesaxeb evropul wesebTan” (rekomendacia #R(92)16) erTobliobaSi. 
 
agreTve, es wesebi warmoadgens damatebas: #R(97)12 rekomendaciis debulebebze 
im TanamSromelTa Sesaxeb, romlebic axorcieleben sasjelebisa da sxva 
RonisZiebebis aRsrulebas, sisxlis samarTlis saqmeebSi mediaciis Sesaxeb 
#R(99)19 rekomendaciaze, sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis Sesaxeb 
evropuli wesebis aRsrulebis gaumjobesebis Taobaze Rec(2000)22 
rekomendaciaze, pirobiT vadamde gaTavisuflebis Sesaxeb Rec(2003)22 
rekomendaciaze, cixis administraciis mier grZelvadiani da uvado 
TavisuflebaaRkveTil pirTa marTvis Sesaxeb Rec(2003)23 rekomendaciaze, cixis 
evropuli wesebis Sesaxeb Rec (2006)2 rekomendaciaze, 8 danaSaulis msxverplTa 
daxmarebis Sesaxeb Rec(2006) rekomendaciasa da winaswari patimrobis 
gamoyenebisa da misi pirobebis Sesaxeb, agreTve, cudad mopyrobisagan dacvis 
samarTlebrivi meqanizmebis Sesaxeb Rec(2006)13 rekomendaciaze; 
 
ganmartebebi 
 
probacia - dakavSirebulia sazogadoebisagan izolaciis gareSe sasjelebisa da 
RonisZiebebis aRsrulebasTan, romelic msjavrdebulisaTvis kanoniT aris 
gansazRvruli da Sefardebuli. es moicavs sxvadasxva RonisZiebas da 
intervencias, romlebic dakavSirebulia samarTaldamrRvevTa socialuri 
CarTulobisa da, agreTve, sazogadoebrivi wesrigis dacvis xelSewyobis  mizniT 
ganxorcielebul zedamxedvelobasTan, xelmZRvanelobasa da daxmarebis 
aRmoCenasTan. 
 
probaciis organo - niSnavs nebismier organos, romelsac kanonmdeblobiT 
evaleba zemoT miTiTebuli amocanebisa da movaleobebis Sesruleba. imis 
mixedviT, Tu rogoria erovnuli sistema, probaciis organoebis muSaoba 
SeiZleba aseve moicavdes informaciisa da rCevebis miwodebas sasamarTlo da 
sxva gadawyvetilebis mimRebi organoebisaTvis, raTa daexmaros maT 
informirebuli da samarTliani gadawyvetilebis miRebaSi; daxmarebisa da 
konsultaciis gawevas msjavrdebulebisaTvis sasjelaRsrulebis 
dawesebulebebSi yofnisas, raTa moamzadon isini gaTavisuflebisa da 
sazogadoebaSi dabrunebisaTvis; meTvalyureoba da daxmareba gauwion vadaze 
adre gaTavisuflebul pirebs; ganaxorcielon aRdgeniTi marTlmsajulebis 
programebi da aRmouCinon daxmareba danaSaulis Sedegad dazaralebulebs. 
 
sazogadoebrivi sanqciebi da RonisZiebebi - gulisxmobs sanqciebsa da 
RonisZiebebs, romelTa aRsruleba xdeba sazogadoebisagan msjavrdebulTa 
izolaciis gareSe da gulisxmobs garkveul SezRudvebs, maTTvis 
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Tavisuflebaze yofnisas garkveuli pirobebisa da valdebulebebis dakisrebiT. 
es gansazRvreba agreTve gulisxmobs nebismier sasjels, romelic 
Sefardebulia sasamarTlo an administraciuli xelisuflebis mier da 
nebismier RonisZiebas, romelic ganxorcielebulia sasamarTlomde an sasjelis 
Sesaxeb sasamarTlo gadawyvetilebis sanacvlod, agreTve, im saSualebebs, 
romlebic mimarTulia sapatimro sasjelis aRsrulebisaken sasjelaRsrulebis 
dawesebulebis gareT. 
 
gaTavisuflebis Semdgomi Tanadgoma - niSnavs msjavrdebulTa reintegraciis 
process nebayoflobiT sawyisebze da sabolood gaTavisuflebis Semdgom 
sazogadoebaSi dabrunebas konstruqciuli, dagegmili da kontrolirebadi 
saxiT. winamdebare wesebSi es termini gansxvavdeba terminisagan msjavrdebulTa 
gaTavisuflebis Semdgom `xelaxla damkvidreba”, rac gulisxmobs sasjelisagan 
gaTavisuflebis Semdeg kanoniT dadgenil CarTulobas. 
 
ZiriTadi principebi 
1. probaciis organoebi miznad unda isaxavdnen ganmeorebiTi danaSaulis 
Semcirebas probacionerebTan dadebiTi urTierTobebis Camoyalibebis gziT, 
raTa amiT, Tavis mxriv, maT zedamxedveloba gauwion (saWiroebisamebr, 
kontroli), daexmaron da xeli Seuwyon warmatebul socialur integraciaSi. 
amgvarad, probacias wvlili Seaqvs sazogadoebriv usafrTxoebasa da 
marTlmsajulebis samarTlian administrirebaSi. 
 
2. probaciis organoebma pativi unda scen probacioneris uflebebs. maTi 
mxridan nebismieri saxis Careva mimarTuli unda iyos msjavrdebulTa Rirsebis, 
janmrTelobis dacvis, usafrTxoebisa da keTildReobisaken. 
 
3. yvela im saqmis warmoebisas, romelic ukavSirdeba dazaralebuls, probaciis 
organoebma pativi unda scen mis uflebebsa da saWiroebebs. 
 
4. probaciis organoebma srulad unda miiRon mxedvelobaSi msjavrdebulTa 
individualuri maxasiaTeblebi, garemoebebi da saWiroebebi, raTa uzrunvelyon 
TiToeuli probacioneris saqmis samarTlianad da kanonis dacviT aRsruleba. 
probaciis organoebis msjavrdebulebTan muSaoba (intervenciebi) unda 
ganxorcieldes nebismieri safuZvliT diskriminaciis gareSe, sqesis, rasis, kanis 
feris, enis, religiis, SezRuduli SesaZleblobebis, seqsualuri orientaciis, 
politikuri da sxva Sexedulebebis, erovnuli da socialuri warmomavlobis, 
eTnikuri umciresobisadmi mikuTvnebis, sakuTrebis, dabadebisa an sxva 
nebismieri statusis miuxedavad. 
 
5. arc erTi sasjelis aRsrulebis dros probaciis organoebma ar unda 
daakisron probacioners imaze meti da mZime valdebulebis Sesruleba an 
uflebrivi SezRudvebi, vidre es gansazRvrulia sasamarTlos an sxva 
administraciuli organos gadawyvetilebiT, romelsac TiToeuli 
individualuri saqme moiTxovs danaSaulis simZimisa an ganmeorebiTi 
danaSaulis Cadenis riskis Sefasebidan gamomdinare. 
 
6. ramdenadac es SesaZlebelia, probaciis organoebma unda moipovon 
probacioneris informirebuli Tanxmoba da TanamSromloba im intervenciasTan 
(CarevasTan) dakavSirebiT, romelic maTze garkveul gavlenas axdens.  
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7. nebismieri intervencia, romelic ganxorcielda sasamarTlos mier damnaSaved 
sabolood cnobamde, dafuZnebuli unda iyos braldebulis informirebul 
Tanxmobaze, misi udanaSaulobis prezumfciis dacviT.   
 
8. probaciis organoebis arseboba, maTi amocanebi da valdebulebebi, agreTve, 
maTi urTierTobebi sajaro xelisuflebis organoebTan da sxva pirebTan unda 
ganisazRvros kanoniT. 
 
9. probacia unda iyos sajaro samsaxuris valdebulebis sfero maSinac ki, 
rodesac uSualo servisebs ganaxorcieleben sxva organoebi da moxaliseebi. 
 
10. probaciis organoebi aRWurvili unda iyvnen saTanado uflebamosilebiT da 
unda gaaCndeT Sesabamisi aRiareba da adekvaturi resursebi. 
 
11. gadawyvetilebis mimRebma xelisuflebis organoebma saWiroebisamebr unda 
gamoiyenon probaciis organoebis profesiuli konsultaciebi da saqmianoba, 
raTa Seamciron ganmeorebiTi danaSaulis Cadena da xeli Seuwyon Tavisuflebis 
aRkveTis alternativebis gamoyenebas. 
 
12. probaciis organoebma unda iTanamSromlon sxva sajaro da kerZo 
organizaciebsa da adgilobriv mosaxleobasTan, raTa xeli Seuwyon 
msjavrdebulTa socialur integracias. koordinirebuli uwyebaTaSorisi da 
multidisciplinaruli muSaoba aucilebelia, raTa uzrunvelyofili iqnes 
msjavrdebulTa kompleqsuri saWiroebebis dakmayofileba da gaZlierdes 
sazogadoebrivi usafrTxoeba.  
 
13. probaciis organoebma yvela moqmedeba da intervencia unda ganaxorcielon 
umaRlesi erovnuli da saerTaSoriso eTikuri da profesiuli standartebis 
Sesabamisad. 
 
14. unda arsebobdes probaciis organoebis saqmianobasTan dakavSirebiT 
gasaCivrebis xelmisawvdomi, miukerZoebeli da efeqturi procedurebi. 
 
15. probaciis organoebis saqmianoba unda eqvemdebarebodes saxelmwifos mxridan 
regularul Semowmebas (inspeqtirebas) da/an damoukidebel monitorings. 
 
16. Sesabamisma kompetenturma organoebma unda gaaZlieron probaciis 
efeqturoba kvlevebis waxalisebiT, rac, Tavis mxriv, gamoyenebuli iqneba 
probaciis politikisa da praqtikis sworad warmarTvisTvis. 
 
17. uflebamosilma xelisuflebis da probaciis organoebma unda uzrunvelyon 
mediis da zogadad sazogadoebis informireba probaciis organoebis muSaobis 
Sesaxeb, raTa waaxalison sazogadoebaSi probaciis rolisa da Rirebulebis 
swori aRqma. 
 
nawili II: organizaciuli mowyoba da personali 
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organizaciuli mowyoba 
 
18. probaciis organoebis struqtura, statusi da resursebi unda Seesabamebodes 
maTze dakisrebuli amocanebisa da valdebulebebis moculobas da asaxavdes im 
sajaro funqciis mniSvnelobas, romelsac axorcieleben.  
 
19. imis miuxedavad, probaciis servisis ganxorcieleba xdeba sajaro Tu kerZo 
organizaciebis mier, organoebma unda imuSaon uflebamosili xelisuflebis 
mier SemuSavebuli instruqciebisa da wesebis Sesabamisad. 
 
20. nebismieri kerZo organizacia, romelic axorcielebs servisebs 
probacionerebisaTvis, damtkicebul unda iqnes uflebamosili xelisuflebis 
mier erovnuli kanonmdeblobis Sesabamisad.  
 
personali 
 
21. probaciis organoebma unda imoqmedon ise, rom daimsaxuron maTi personalis 
muSaobisa da statusis mimarT marTlmsajulebis sxva organoebisa da 
samoqalaqo sazogadoebis pativiscema. uflebamosili xelisuflebis organoebi 
unda Seecadnen, xeli Seuwyon am miznis warmatebiT ganxorcielebas Sesabamisi 
resursebis uzrunvelyofiT, personalis SerCeviT da ayvaniT, personalis 
adekvaturi anazRaurebiTa da kargi marTviT. 
 
22. personali unda SeirCes winaswar damtkicebuli kriteriumebis mixedviT, 
romelic aqcentirebuli iqneba keTilsindisierebaze, humanurobaze, 
profesionalizmsa da personalur Sesabamisobaze im kompleqsuri samuSaosadmi, 
risi SesrulebisTvisac arian SerCeuli.  
 
23. yvela TanamSromels xeli unda miuwvdebodes misi funqciebisa da 
profesiuli movaleobebis donis Sesabamis ganaTlebasa da treningebze.  
 
24. sabaziso treningi unda iyos uzrunvelyofili yvela TanamSromlisaTvis, 
rac miznad unda isaxavdes saWiro unar-Cvevebis, codnisa da Rirebulebebis 
Canergvas. personali unda Sefasdes aRiarebuli wesiT da mieniWos 
kvalifikacia, romelic asaxavs maT kompetencias. 
 
25. TavianTi karieris ganmavlobaSi probaciis TanamSromlebma unda SeinarCunos 
da gaiumjobesos codna da profesiuli SesaZleblobebi regularuli 
swavlebisa da sxva ganviTarebis saSualebebiT. 
 
26. probaciis personals unda Cautardes treningebi da mieces SesaZlebloba, 
gamoiyenon diskreciuli uflebamosileba kanonis farglebSi, eTikis, 
organizaciuli politikis, ganaxlebuli meTodologiuri standartebisa da 
qcevis kodeqsis gaTvaliswinebiT.  
 
27. personals, romelic muSaobs, an unda imuSaos im probacionerebTan, 
romelTac Cadenili aqvT specifikuri danaSauli, unda Cautardes saTanado 
specializebuli treningebi. 
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28. treningebze gansakuTrebuli yuradReba unda gamaxvildes im 
probacionerebsa da, saWiroebisamebr, im dazaralebulebze, romelTac gaaCniaT 
gamokveTili saWiroebebi an SeiZleba iyvnen gansakuTrebiT daucvelni. 
 
29. probaciis organoebs unda hyavdeT sakmarisi raodenobis personali,  raTa 
efeqturad ganaxorcielon TavianTi saqmianoba. personalis TiToeul wevrs 
unda hqondes saqmeTa is raodenoba, rac maT saSualebas miscems, efeqturad da 
humanurad gauwion zedamxedveloba da daxmareba probacionerebs, xolo sadac 
saWiroa,  imuSaon maTi ojaxis wevrebTan da dazaralebulebTan. Tu arsebobs 
saqmeebis didi raodenoba, xelmZRvaneloba valdebulia, eZios problemis 
mogvarebis gzebi da instruqciebi misces personals imis Taobaze, Tu romeli 
amocanebia prioritetuli.  
 
30. administraciam unda uzrunvelyos probaciis samuSaos xarisxi,  
xelmZRvanelobisa da zedamxedvelobis gaweviTa da personalis motivaciis 
gziT. personali angariSvaldebuli unda iyos im samuSaoze, romelsac isini 
axorcieleben.  
 
31. administracia unda ecados, rom ganaviTaros da SeinarCunos jansaRi 
samuSao urTierTobebi da kargi kontaqti sxva saagentoebsa da partniorebTan, 
moxaliseebTan, sajaro dawesebulebebTan, mediasa da farTo sazogadoebasTan.  
 
32. unda arsebobdes Sesabamisi sistema administraciisaTvis, raTa maT 
konsultaciebi awarmoon personalTan zogad sakiTxebze maT profesiul 
praqtikasa da samuSao pirobebTan dakavSirebiT. 
 
33. personalis anazRaureba, SeRavaTebi da samuSao pirobebi unda iyos maTi 
profesionalizmis Sesabamisi da samuSaos xasiaTis adekvaturi, raTa miizidon 
da SeinarCunon Sesabamisi personali. 
 
34. moxaliseebi SesaZlebelia CarTuli iyvnen probaciis muSaobis garkveul 
aspeqtebSi. isini unda iyvnen saTanadod SerCeulni, resursebiT 
uzrunvelyofilni da gaewioT daxmareba.  
 
nawili III 
 
angariSvaldebuleba da sxva uwyebebTan urTierToba 
 
35. probaciis organoebs, erovnuli kanonmdeblobis Sesabamisad, unda hqondeT 
kontaqti da miawodon informacia sasamarTlo xelisuflebas da, 
saWiroebisamebr, sxva kompetentur organoebs. rogorc wesi, es moicavs 
informacias Tavisuflebis aRkveTis SesaZlo Sedegebis da arasapatimro 
sasjelebis an sxva RonisZiebebis gamoyenebis SesaZleblobis Sesaxeb zogad da 
konkretul saqmeebSi. rodesac saWiroa individualuri angariSebis wardgena, 
miwodebuli informacia naTlad unda iyos gansazRvruli. 
 
36. probaciis organoebma saTanadod uflebamosil xelisuflebis organoebs 
regularulad unda miawodon zogadi angariSebi da informacia maTi muSaobis 
Sesaxeb.  
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37. probaciis organoebma unda imuSaon marTlmsajulebis sxva organoebTan, 
damxmare organizaciebsa da farTo samoqalaqo sazogadoebasTan 
TanamSromlobiT, raTa efeqturad Seasrulon dakisrebuli amocanebi da 
movaleobebi. 
 
38. probaciis organoebma xeli unda Seuwyon da daxmareba gauwion damxmare 
organizaciebs maTi Cveuli valdebulebebis SesrulebaSi, raTa maT 
msjavrdebulTa, rogorc sazogadoebis wevrTa, saWiroebebs upasuxon. 
 
39. imis miuxedavad probaciis organoebi da cixis sistema warmoadgens Tu ara 
erTian samsaxurs, am organoebma mWidrod unda iTanamSromlon, raTa xeli 
Seuwyon msjavrdebulis warmatebul gadasvlas cixeSi cxovrebidan 
sazogadoebaSi cxovrebaze.  
 
40. sadac mizanSewonilia, uwyebaTaSorisi SeTanxmeba unda iyos gaformebuli 
saTanado partniorebTan, sadac gansazRvruli iqneba TanamSromlobis pirobebi 
da daxmarebis aRmoCenis SesaZleblobebi, rogorc zogad, aseve konkretul 
saqmeebSi. 
 
41. informaciis konfidencialurobis, daculobis da gacvlis pirobebTan 
dakavSirebiT, oficialuri da naTeli wesebi unda ganisazRvrebodes erovnuli 
kanonmdeblobiT da yovel konkretul SemTxvevaSi unda iyos konkretulad 
miTiTebuli, rodesac msgavsi partnioroba myardeba. 
 
nawili VI 
probacia 
sasjelis Sefardebamde momzadebuli angariSebi 
42. imis mixedviT, Tu ramdenad iZleva amis SesaZleblobas erovnuli 
samarTlebrivi sistema, probaciis organoebs SeuZliaT moamzadon angariSi 
calkeuli braldebuli piris Sesaxeb, raTa, saWiroebisamebr, daexmaron 
sasamarTlo xelisuflebis organoebs gadawyvetilebis miRebaSi 
sisxlissamarTlebrivi devnis warmoebis an Sesabamisi sasjelis an sxva 
RonisZiebis Sefardebis Taobaze. aseT SemTxvevaSi, probaciis organoebi 
regularulad unda ukavSirdebodnen sasamarTlo xelisuflebis organoebs im 
garemoebebis Taobaze, sadac aseTi angariSi SesaZloa saWiro iyos.  
 
43. sasjelis Sefardebamde momzadebuli angariSi unda iyos dafuZnebuli 
pirvel wyaroze da, ramdenadac es SesaZlebelia, gadamowmebuli da 
ganaxlebuli iqnes sasamarTlo procesis msvlelobisas. 
 
44. gansasjelebs unda mieceT SesaZlebloba, CarTuli iyvnen angariSis 
SedgenaSi da maTi mosazreba, aseTis arsebobis SemTxvevaSi, aisaxos angariSSi. 
agreTve, angariSis Sinaarsi unda gaecnos maT da/an maT samarTlebriv 
warmomadgenels. 
 
sxva sakonsultacio angariSebi 
45. erovnuli samarTlebrivi sistemis Sesabamisad, probaciis organoebs 
SeuZliaT SeimuSaon angariSi, romelic saWiroa saTanadod uflebamosili 
xelisuflebis organoebis mier gadawyvetilebis misaRebad. aRniSnuli SesaZloa 
moicavdes rekomendacias:  
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a. msjavrdebulis gaTavisuflebis SesaZleblobis Sesaxeb; 
b. raime specialur pirobebs, romlebic gaTvaliswinebuli unda iqnes 

msjavrdebulis gaTavisuflebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisas; 
g. raime saxis intervencias, romelic aucilebelia msjavrdebulis 

gaTavisuflebisaTvis mosamzadeblad. 
 

46. samarTaldamrRvevebs unda mieceT SesaZlebloba, roca es mizanSewonilia, 
monawileoba miiRon angariSis momzadebaSi da maTi mosazrebebi, aseTis 
arsebobis SemTxvevaSi, gaTvaliswinebuli unda iqnes angariSSi. aRniSnuli 
dokumentis Sinaarsi unda gaecnos samarTaldamrRvevs da/an mis samarTlebriv 
warmomadgenels. 
 
sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma   
47. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma aris sazogadoebrivi sasjelis saxe an 
RonisZieba, romelic gulisxmobs probaciis organos mier sazogadoebis 
sasargeblod usasyidlo Sromis aRsrulebis organizebas da masze 
zedamxedvelobas, samarTaldamrRvevis mier miyenebuli zianis realuri an 
simboluri anazRaurebis saxiT. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromas ar unda 
hqondes damamcirebeli (mastigmatizirebeli) xasiaTi da probaciis organoebi 
unda Seecadnen iseTi samuSaos moZiebas, romelic xels Seuwyobs 
msjavrdebulis unar-Cvevebis ganviTarebas da mis socialur CarTulobas. 
 
48. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma ar SeiZleba ganxorcieldes probaciis 
organoebis an maTi personalisaTvis mogebis an raime komerciuli sargeblis 
misaRebad.  
 
49. Sesaferisi samuSaos moZiebisas probaciis organoebma unda gaiTvaliswinon 
sazogadoebisa da, agreTve, samuSaos pirdapiri mosargebleebis (beneficiarebis) 
usafrTxoeba.  
 
50. janmrTelobisa da Sromis usafrTxoebis zomebi saTanadod unda icavdes 
samarTaldamrRvevebs maT mier sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis  
Sesrulebisas. aseTi zomebi ar unda iyos imaze naklebi, vidre Cveulebrivi 
muSakebisTvis dadgenili standartebi. 
 
51. probaciis organoebma unda SeimuSaon sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis 
programebi, romlebic moicavs sxvadasxva saxis davalebebs msjavrdebulTa 
unarebisa da saWiroebebis Sesabamisad. gansakuTrebiT, unda arsebobdes 
Sesabamisi samuSao msjavrdebuli qalebisaTvis, SezRuduli SesaZleblobis 
mqone, axalgazrda da moxuci msjavrdebulebisaTvis.  
 
52. msjavrdebulebs unda hkiTxon, Tu ra saxis samuSaoebis Sesruleba 
SeuZliaT.  
 
zedamxedvelobis zomebi  
53. erovnuli kanonmdeblobis Sesabamisad, probaciis organoebs SeuZliaT, 
zedamxedveloba ganaxorcielon sasamarTlo procesamde, procesis dros da 
Semdeg, sasamarTlos mier ganaCenis gamotanamde gansasjelis pirobiT 
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gaTavisuflebisas, giraos, pirobiTi msjavris, sasjelis gadavadebisa an 
pirobiT vadamde gaTavisuflebisas.  
 
54. imisaTvis, rom zedamxedveloba srulad iqnes ganxorcielebuli, probaciis 
samsaxurebma mxedvelobaSi unda miiRon individualuri samarTaldamrRvevis 
sxvadasxva saWiroeba. 
 
55. zedamxedveloba ar SeiZleba gagebul iqnes, rogorc mxolod kontrolis 
valdebuleba, aramed igi moicavs msjavrdebulisaTvis rCevebis micemas, 
daxmarebis aRmoCenas da waxalisebas. sadac saWiroa, es unda ganxorcieldes 
sxva intervenciebTan erTobliobaSi, romelic SesaZlebelia miwodebul iqnes 
probaciis an sxva organoebis mier, rogoricaa treningebi, unarebis ganviTareba, 
dasaqmebis SesaZlebloba da reabilitacia. 
 
msjavrdebulis ojaxTan muSaoba 
 
56. saWiroebis SemTxvevaSi, probaciis organoebma, erovnuli kanonmdeblobis 
Sesabamisad, TviTon an sxva partnior organizaciebTan erTad, daxmareba unda 
gauwion msjavrdebulTa ojaxebs da miawodon saWiro rCeva da informacia.  
 
eleqtronuli monitoringi 
 
57. rodesac eleqtronuli monitoringi gamoiyeneba, rogorc probaciis 
zedamxedvelobis RonisZieba, aucilebelia, igi SeTavsebul iqnes im 
saSualebebTan, romlebic miznad isaxavs reabilitaciasa da axali danaSaulis 
prevencias. 
 
58. teqnikuri zedamxedvelobis done ar unda iyos imaze meti, vidre es saWiroa 
calkeul SemTxvevaSi, Cadenili danaSaulis simZimisa da sazogadoebis 
usafrTxoebisaTvis SesaZlo riskebis gaTvaliswinebiT. 
sazogadoebaSi xelaxla damkvidreba (reintegracia) 
 
59. rodesac probaciis organoebi pasuxismgebelni arian msjavrdebulTa  
zedamxedvelobaze maTi gaTavisuflebis Semdeg, maT unda imuSaon cixis 
administraciasTan, msjavrdebulsa da mis ojaxTan, agreTve, sazogadoebasTan, 
raTa xeli Seuwyon msjavrdebulTa dabrunebas da sazogadoebaSi xelaxla 
damkvidrebas. maT unda daamyaron kontaqtebi uflebamosil samsaxurebTan 
cixeebSi, raTa daexmaron msjavrdebulebs socialur da samsaxurebriv 
integraciaSi gaTavisuflebis Semdeg. 
 
60. probaciis organoebs unda hqondeT yvela aucilebeli xelmisawvdomoba 
msjavrdebulTan, rac saSualebas miscems, daexmaron gaTavisuflebisaTvis 
momzadebasa da sazogadoebaSi reintegraciis procesis dagegmvaSi, raTa 
garantirebuli iyos uwyveti mzrunveloba im konstruqciul muSaobaze 
dayrdnobiT, rac daiwyo sasjelaRsrulebis dawesebulebaSi.  
 
61. vadaze adre gaTavisuflebis Semdgomi zedamxedvelobis mizani unda iyos 
msjavrdebulis saWiroebebis dakmayofileba, rogoricaa samsaxuris moZebna, 
binaTmowyoba, ganaTleba, agreTve, gaTavisuflebis pirobebis Sesrulebis 
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uzrunvelyofa, raTa Semcirdes danaSaulis xelaxla Cadenisa da seriozuli 
zianis miyenebis riski. 
 
gaTavisuflebis Semdgomi Tanadgoma 
 
62. rogorc ki vadaze adre gaTavisuflebis pirobebi Sesruldeba,  probaciis 
organoebma SeiZleba ganagrZon daxmarebis gaweva iq, sadac es kanoniT 
dasaSvebia; moxaliseobriv sawyisebze SesTavazon gaTavisuflebis Semdgomi 
servisebi yofil msjavrdebulebs, raTa daexmaron maT, ganagrZon kanonmorCili 
cxovreba. 
 
probaciis muSaoba ucxo qveynis moqalaqe  samarTaldamrRvevebTan da im 
moqalaqeebTan, romlebic ucxoeTSi gaasamarTles  
 
63. probaciis organoebma unda uzrunvelyon TavianTi servisebis 
xelmisawvdomoba ucxoeli msjavrdebulebisaTvis, gansakuTrebiT maTi 
zedamxedvelobisa da reintegraciis kuTxiT. 
 
64. ucxoeli msjavrdebulebi, maT mimarT kanoniT dadgenili probaciis 
samuSaos ganxorcielebisas, informirebuli unda iyvnen TavianTi uflebebis 
Sesaxeb. ramdenadac es SesaZlebelia, unda gagrZeldes an Camoyalibdes 
TanamSromloba ucxoel msjavrdebulTa warmoSobis qveynis probaciis 
samsaxurebTan, raTa koordinacia gaewios zedamxedvelobis sistemas aRniSnuli 
piris sakuTar qveyanaSi dabrunebis Semdeg. 
 
65. probaciis organoebma, erovnuli xelisuflebis TanxmobiT, miznad unda 
daisaxon im msjavrdebulebTan kontaqtis damyareba da maTi daxmareba, 
romlebic sxva qveyanaSi iyvnen gasamarTlebuli, agreTve, waaxalison isini, 
gauwion saTanado daxmareba maTi dabrunebis Semdgom. 
 
nawili V 
 
zedamxedvelobis procesi  
Sefaseba 
 
66. zedamxedvelobis ganxorcielebamde da mis ganmavlobaSi, saWiroebisamebr, 
unda moxdes msjavrdebulTa Sefaseba TiToeuli saqmis sistematuri da Zireuli 
Seswavlis safuZvelze, rac moicavs riskis, pozitiuri faqtorebisa da 
saWiroebebis gansazRvras, im intervenciebis dadgenas, romelic aucilebelia am 
saWiroebebis dasakmayofileblad, agreTve, am Carevisadmi samarTaldamrRvevis 
pasuxismgeblobis gansazRvras. 
 
67. sadac SesaZlebelia, msjavrdebulebs unda mieceT SesaZlebloba, aqtiuri 
wvlili Seitanon oficialur SefasebaSi, rac gulisxmobs angariSis gawevas 
msjavrdebulis mosazrebisa da miswrafebebisadmi, agreTve, misi pirovnebis 
Zlieri mxareebisa da Semdgomi danaSaulis Cadenis Tavidan acilebis 
pasuxismgeblobisadmi. 
 
68. samarTaldamrRvevebs unda ecnoboT Sefasebis procesisa da Sedegebis 
Sesaxeb. 
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69. Sefaseba gangrZobadi procesia da misi sizuste da Sesabamisoba periodulad 
unda gadaisinjos. 
 
70. Sefaseba rekomendebulia: 
 

a. Sesaferisi sasjelis an sxva RonisZiebis gansazRvrisas, an rodesac 
ganixileba formaluri sisxlis samarTlis sistemidan piris ganrideba; 

b. zedamxedvelobis periodis dasawyisSi; 
g. rodesac raime gansakuTrebuli cvlilebebi xdeba samarTaldamrRvevis 

cxovrebaSi.; 
d. r

odesac ganixileba zedamxedvelobis donis an xasiaTis Secvla; 
e. z

edamxedvelobis RonisZiebis dasrulebisas. 
 

71. personals unda Cautardes treningebi Sefasebis Catarebis Sesaxeb 
winamdebare wesebis mixedviT. iq, sadac erovnuli sistemebi iyeneben Sefasebis 
instrumentebs, personals unda Cautardes treningebi, raTa maT iswavlon am 
instrumentebis potenciuri Rirebuleba da SezRudvebi, gamoiyenon igi 
profesiuli gadawyvetilebebis miRebisas. 
 
dagegmva 
 
72. saTanadod uflebamosilma organoebma unda moamzadon yvela sanqciisa  da 
RonisZiebis aRsrulebis samuSao gegma da is unda Caidos konkretuli saqmis 
masalebSi. es gegma unda iyos saxelmZRvanelo probaciis organoebisaTvis 
muSaobis procesSi. is agreTve unda daexmaros personals da msjavrdebuls, 
Seafason dasaxuli miznebis miRwevis progresi. 
 
73. samuSao gegma unda iyos ganxiluli da  SeZlebisdagvarad SeTanxmebuli 
msjavrdebulTan.  
 
74. samuSao gegma unda daefuZnos pirvelad Sefasebas da masSi unda aisaxos 
RonisZiebebi, romlebic momavalSi iqneba ganxorcielebuli. 
 
75. Sefasebis gadaxedvis Semdeg samuSao gegmac Sesabamisad, saWiroebisamebr 
unda ganaxldes. 
 
intervenciebi (Careva) 
 
76. intervencia miznad unda isaxavdes reabilitacias da axali danaSaulis 
acilebas, Sesabamisad, unda iyos konstruqciuli da Sefardebuli sasjelis 
proporciuli. 
 
77. probaciis organoebs unda hqondeT SesaZlebloba, gamoiyenon sxvadasxva 
meTodi, romlebic dafuZnebuli iqneba multidisciplinur midgomasa da 
Sesabamisi kvlevebis CatarebiT miRebul safuZvlian codnaze. 
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78. msjavrdebulebi winaswar srulad unda iyvnen informirebuli nebismieri 
SeTavazebuli intervenciis Sesaxeb. yvelaferi unda gakeTdes imisaTvis, rom 
uzrunvelyofili iyos msjavrdebulTa aqtiuri monawileoba aseT RonisZiebebSi. 
 
79. intervenciebis ganxorcielebisa da mimarTvis gakeTebisas probaciis 
organoebi, saWiroebisamebr, mouwodeben Sesabamis organoebs daxmarebisaTvis. 
 
80. imis miuxedavad, Tu ramdeni piri muSaobs msjavrdebulTan, unda arsebobdes 
erTi pasuxismgebeli TanamSromeli, romlis amocana iqneba, Seafasos, SeimuSaos 
da koordinacia gauwios zogad samuSao gegmas, uzrunvelyos msjavrdebulTan 
Sesabamisi kontaqti da mis mier dakisrebuli pirobebis Sesruleba. aRniSnuli 
gansakuTrebiT mniSvnelovania, rodesac msjavrdebulis mimarT ramdenime 
intervenciuli RonisZieba xorcieldeba an CarTulia erTze meti organo. 
 
evaluacia 

 
81. calkeuli msjavrdebulis progresi unda Sefasdes regularuli intervaliT 
da es procesi unda aisaxos samuSao gegmaze zedamxedvelobis darCenili vadis 
ganmavlobaSi. Sefaseba unda warmoadgendes saqmis Canaweris nawils da, agreTve, 
saWiroebis SemTxvevaSi, SesaZloa gadawyvetilebis mimRebi organos mimarT 
Semdgom angariSSic aisaxos. 
 
82. Sefaseba unda asaxavdes imasac, Tu ra saxis samuSaoebi iqna gegmiT 
gansazRvruli, rogor Sesrulda da ra Sedegebi iqna miRweuli. probaciis 
organoebs unda SeeZloT, saWiroebisamebr, mimarTon gadawyvetilebis mimReb 
organos zedamxedvelobis Secvlis an Sewyvetis moTxovniT. 
 
83. msjavrdebulTa mosazrebebi zedamxedvelobis mizanSewonilobis Sesaxeb 
asaxuli unda iyos SefasebaSi.  
 
84. zedamxedvelobis periodis dasrulebisas unda Catardes saboloo Sefaseba. 
samarTaldamrRvevebs unda ecnoboT, rom es Sefaseba darCeba maT pirad saqmeSi 
da SesaZloa gamoyenebul iqnes momavalSi. 
 
aRsruleba da pirobebis Sesruleba 
 
85. probaciis organoebma unda imuSaon imisaTvis, rom uzrunvelyon 
msjavrdebulTa mier zedamxedvelobisa da Sefardebuli pirobebis aqtiuri 
Sesruleba. amasTanave, msjavrdebulTa mxridan TanamSromlobis miRwevisas 
probaciis samsaxurebi ar unda eyrdnobodnen mxolod SesaZlo sanqciebis 
gamoyenebaze miTiTebas, Seusruleblobis SemTxvevaSi. 
 
86. msjavrdebulebs unda ganemartoT, Tu ra moeTxovebaT maT, rogoria 
probaciis personalis valdebulebebi da pasuxismgeblobebi da rogori iqneba 
pirobebis Seusruleblobis Sedegebi. 
 
87. rodesac msjavrdebulebi ar asruleben dadgenil pirobebs, probaciis 
personalma unda moaxdinos aqtiuri da dauyovnebeli reagireba. reagirebisas 
aucilebelia, mxedvelobaSi iqnes miRebuli yvela arsebuli garemoeba, romelic 
Tan axlda pirobebis Seusruleblobas.  
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saqmiswarmoeba, informacia da konfidencialuroba 
 
88. probaciis yvela organom unda awarmoos oficialuri, zusti da 
ganaxlebuli monacemebi Tavisi saqmianobis Sesaxeb. aseTi Canawerebi, rogorc 
wesi, moicavs personalur monacemebs konkretuli pirebis Sesaxeb,  maTi 
sasjelis an sxva zomis aRsrulebasTan dakavSirebiT, probaciis organosTan 
maTi kontaqtisa da maTTan gaweuli muSaobis Sesaxeb. aRniSnul CanawerebSi 
(pirad saqmeSi) Senaxuli unda iyos Sefasebis, dagegmvis, gaweuli muSaobisa da 
saboloo Sefasebis Sesaxeb monacemebi. 
  
89. piradi saqmeebi unda eqvemdebarebodes erovnuli kanonmdeblobiT 
gansazRvrul konfidencialurobisa da monacemTa dacvis principebs. aRniSnul 
dokumentaciaSi moculi konfidencialuri informaciis gaziareba Sesabamis 
uwyebebTan SeiZleba moxdes mxolod mkacri procedurebis dacviT da zustad 
gansazRvruli miznebis Sesabamisad. 
 
90. piradi saqmeebi aris angariSvaldebulebis uzrunvelyofis mniSvnelovani 
saSualeba. isini Semowmebuli unda iqnes regularulad administraciis mier da, 
saWiroebis Sesabamisad, xelmisawvdomi unda iyos oficialuri inspeqciisa da 
monitoringisaTvis.  
 
91. probaciis organoebs unda SeeZloT angariSis wardgena sasamarTlosa da 
sxva uflebamosili organoebisaTvis Sesrulebuli samuSaos, msjavrdebulTa 
progresisa da maTze dakisrebuli pirobebis Sesrulebis Sesaxeb. 
 
92. msjavrdebulebs unda gaaCndeT TavianT saqmis masalebze (pirad saqmeze) 
xelmisawvdomoba iseTi doziT, rac gaTvaliswinebulia erovnuli 
kanonmdeblobiT da rac ar arRvevs sxvaTa konfidencialurobas. 
msjavrdebulebs unda hqondeT ufleba, idavon piradi saqmis Canawerebis 
Sinaarsze. 
 
nawili VI 
probaciis organoebis sxva samuSaoebi  
dazaralebulebTan muSaoba 
 
93. roca probaciis organoebi uzrunvelyofen serviss dazaralebulisTvis, 
isini aseve unda daexmaron dazaralebulebs danaSaulis SedegebTan 
gamklavebaSi sxvadasxva saWiroebis gaTvaliswinebiT.  
 
94. sadac saWiroa, probaciis organoebma unda iTanamSromlon dazaralebulTa 
daxmarebis centrebTan, raTa gaTvaliswinebuli iyos maTi saWiroebebi. 
 
95. im SemTxvevaSi, rodesac probaciis organoebi TanamSromloben 
dazaralebulebTan an/da cdiloben maTi azris gaTvaliswinebas, maT garkveviT 
unda ganemartoT, rom gadawyvetileba samarTaldamrRvevis dasjis Sesaxeb 
miiReba ara mxolod im zianis mixedviT, rac konkretul dazaralebuls miadga, 
aramed sxva mravali faqtoris gaTvaliswinebiTac. 
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96. im SemTxvevaSic ki, Tu probaciis organoebi pirdapir dazaralebulebTan ar 
awarmoeben muSaobas, Carevisas mxedvelobaSi unda miiRon maTi uflebebi da 
saWiroebebi. Careva miznad unda isaxavdes msjavrdebulis cnobierebis 
amaRlebas pasuxismgeblobis Sesaxeb im zianTan dakavSirebiT, romelic miadga 
dazaralebuls. 
 
aRdgeniTi marTlmsajulebis praqtika 
 
97. rodesac probaciis organoebi CarTuli arian aRdgeniTi marTlmsajulebis 
procesSi, maSin samarTaldamrRvevis, dazaralebulisa da sazogadoebis 
uflebebi da movaleobebi naTlad unda iqnes gansazRvruli da gacnobierebuli. 
probaciis personals unda Cautardes Sesabamisi treningebi. ra intervenciac ar 
unda xorcieldebodes, misi ZiriTadi mizani unda iyos miyenebuli zianis 
gamosworeba.  
 
danaSaulis prevencia 
 
98. im SemTxvevaSi, Tu erovnuli kanonmdebloba amas iTvaliswinebs, probaciis 
organoebis codna da gamocdileba gamoyenebul unda iqnes danaSaulis 
Semcirebis strategiis SemuSavebaSi. es SeiZleba moicavdes erTobliv 
intervenciebsa da partniorobas. 
 
nawili VII 
saCivrebis procedura, inspeqtireba da monitoringi 
 
99. erovnuli kanonmdebloba unda iTvaliswinebdes naTlad gansazRvruli, 
xelmisawvdomi da efeqturi procedurebis arsebobas probaciis praqtikasTan 
dakavSirebuli saCivrebis gamoZiebis da maTze reagirebisaTvis. 
 
100. es procedurebi unda iyos samarTliani da miukerZoebeli.  
 
101. nebismier SemTxvevaSi, momCivani saTanadod unda iyos informirebuli 
gamoZiebis procesisa da Sedegebis Sesaxeb. 
 
102. probaciis organoebma unda uzrunvelyon  sando sistemis Seqmna, TavianTi 
saqmianobis monitoringisa da gaumjobesebis mizniT, aseve, dadgenil 
standartebTan SesabamisobaSi mosayvanad.  
 
103. probaciis organoebi angariSvaldebuli arian uflebamosili saxelmwifo 
organoebis winaSe da unda eqvemdebarebodnen saxelmwifos mier regularul 
inspeqcias da/an damoukidebel monitorings, aseve, srulad unda iTanamSromlon 
am saxis SemowmebasTan dakavSirebul sakiTxebze. damoukidebeli monitoringis 
organoebis mier Catarebuli monitoringis Sedegebi unda iyos sajaro. 
 
nawili VIII 
kvleva, evaluacia, mediasa da sazogadoebasTan muSaoba  
 
104. probaciis politika da praqtika unda iyos, SeZlebisdagvarad, 
mtkicebulebebze dafuZnebuli. xelisuflebam unda uzrunvelyos saWiro 
resursebis moZieba Sesabamisi kvlevebisa da Sefasebebis Casatareblad. 
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105. arsebuli kanonmdeblobis, politikisa da praqtikis gadaxedva (Sefaseba) 
unda efuZnebodes Rrma mecnierul analizsa da kvlevebs,  romlebic, Tavis 
mxriv, Seesabameba saerTaSorisod aRiarebul standartebs. 
 
106. mediasa da sazogadoebas regularulad unda miewodos faqtobrivi 
informacia probaciis organoebis mier ganxorcielebuli saqmianobis Sesaxeb. 
maTi informireba unda moxdes gaweuli saqmianobis miznebisa da Sedegebis 
Sesaxeb, raTa amaRldes cnobiereba sazogadoebaSi probaciis rolisa da 
mniSvnelobis Sesaxeb. 
 
107. uflebamosili organoebi unda iqnen waxalisebuli, raTa maT regularulad 
gamoaqveynon angariSebi probaciis sferoSi mimdinare movlenebis Sesaxeb. 
 
108. probaciis organoebis politikasa da praqtikasTan dakavSirebuli 
gancxadebebi unda iyos xelmisawvdomi sxva uwyebebisaTvis, probaciis servisis 
momxmareblebisa da farTo sazogadoebisaTvis, rogorc erovnul, aseve 
saerTaSoriso doneze, raTa gaizardos ndoba am samsaxuris mimarT da 
gaumjobesdes probaciis standartebi da praqtika. 
 
 
rekomendacia CM/Rec(2010)1–is danarTi II  
 
gamoyenebuli terminebis ganmarteba  
gaTavisuflebis Semdgomi Tanadgoma/mzrunveloba gulisxmobs msjavrdebulis 
reintegraciis process, nebayoflobiT safuZvelze, sasjelaRsrulebis 
dawesebulebidan misi gaTavisuflebis Semdgom, sazogadoebaSi dabrunebas 
konstruqciuli, dagegmili da kontrolirebadi saxiT. winamdebare wesebis 
mixedviT, aRniSnuli gansxvavdeba terminisagan `xelaxali dafuZneba 
(reintegracia)”, rac gulisxmobs kanoniT dadgenil CarTulobas sapatimrodan 
gaTavisuflebis Semdeg.  
 
Sefaseba niSnavs msjavrdebulis riskis, saWiroebisa da Zlieri mxareebis 
Sefasebis process intervenciis dagegmvamde; sasamarTlo an sxva Sesabamisi 
xelisuflebis organosaTvis rCevebis micemamde. garda amasa, Sefasebis mizania, 
gamoavlinos danaSaulis Cadenis mizezebi da daadginos, SesaZlebelia Tu ara 
RonisZiebebis gatareba danaSaulis ganmeorebiTi Cadenis albaTobis 
Sesamcireblad.  
 
daxmareba gagebul unda iqnes, rogorc zedamxedvelobis ganuyofeli nawili 
kontrolis paralelurad. Cveulebisamebr, es moicavs erT an met Semdegi saxis 
momsaxurebas: daxmarebis gaweva sacxovrebeli adgilis moZebnaSi, dasaqmebasa da 
ganaTlebis miRebaSi; ojaxisTvis daxmarebis miwodeba da a.S. zogierT 
samarTlebriv sistemaSi aRniSnuli SesaZloa uzrunvelyofil iqnes calkeuli 
uwyebebis mier. 
 
saCivrebi gulisxmobs sasamarTlosadmi an/da administraciuli organosadmi 
gancxadebiT mimarTvas. 
 



18 
 

sazogadoebrivi sanqciebi da RonisZiebebi niSnavs im sanqciebs da RonisZiebebs, 
romelTa aRsruleba xdeba samarTaldamrRvevis sazogadoebaSi darCeniT da 
gulisxmobs misi Tavisuflebis garkveul SezRudvas im valdebulebebis an 
pirobebis mixedviT, romelic mas aqvs Sefardebuli. definicia moicavs 
nebismier sanqcias, romelic Sefardebulia sasamarTlos an administraciuli 
organos mier, agreTve, nebismier sxva zomas, romelic miRebulia sasjelis 
Sefardebamde an mis nacvlad, an im saSualebebs, romelTa daxmarebiTac xdeba 
sapatimro sasjelis aRsruleba sasjelaRsrulebis dawesebulebis gareT. 
 
pirobebi da valdebulebebi niSnavs nebismier moTxovnas, romelic 
xelisuflebis uflebamosili organos mier Sefardebuli sasjelis an sxva 
RonisZiebis Semadgeneli nawilia. 
 
kontroli gulisxmobs moqmedebebs, romlebic Semoifargleba imis dadgeniT Tu 
uzrunvelyofiT, Tu ramdenad asrulebs msjavrdebuli misTvis sasjelis 
RonisZiebiT dakisrebul valdebulebebs da pirobebs. aseTi moqmedeba, rogorc 
wesi, moicavs ufro mkacri sanqciis gamoyenebas an gamoyenebis muqaras, piris 
mier dakisrebuli valdebulebis Seusruleblobis SemTxvevaSi. kontrolis 
cneba ufro viwroa, vidre zedamxedveloba. 
 
danaSaulis prevencia gulisxmobs, danaSaulis prevenciis (an Semcirebis) 
mizniT, nebismieri politikis an praqtikis implementacias sisxlis samarTlis 
marTlmsajulebis nebismieri organos an sxva uflebamosili uwyebis mier. 
 
gadawyvetilebis mimRebi xelisufleba gulisxmobs sasamarTlo administraciul 
an sxva kanoniT gansazRvrul organos, romelic uflebamosilia, Seufardos an 
gaauqmos sazogadoebrivi sasjeli an zoma, an Secvalos pirobebi da 
valdebulebebi. 
 
dezistansi (Desistance) nebayoflobiTi Tavis danebeba) gulisxmobs process, 
romlis saSualebiT/daxmarebiT da gamoyenebiT, sisxlis samarTlis 
marTlmsajulebis uwyebebis CareviT an maT Caurevlad, samarTaldamrRvevebi 
wyveten danaSaulebriv qcevas da agrZeleben cxovrebas danaSaulis Cadenis 
gareSe sakuTari adamianuri resursis (rogoricaa individualuri unarebi da 
codna) da socialuri resursebis (rogoricaa dasaqmeba, ojaxi, socialuri 
kavSirebi da samoqalaqo sazogadoebaSi CarTuloba) ganviTarebis gziT. 
 
vadaze adre gaTavisufleba moicavs nebismieri saxis gaTavisuflebas sapatimro 
dawesebulebidan sasjelis srulad moxdamde, rogoricaa, sasjelis gadavadeba, 
pirobiT vadamde gaTavisufleba an pirobiT Sewyaleba. 
 
Sefaseba aris sruli moculobiT mimoxilva imisa, Tu ra doneze iqna mizani 
miRweuli. am procesSi xdeba gadawyvetilebis miReba Semdgomi saWiroebebis 
Sesaxeb.   
 
implementacia gulisxmobs probaciis organoebis mier praqtikuli samuSaoebis 
ganxorcielebas sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis saTanado 
aRsrulebis uzrunvelyofis mizniT. 
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intervencia niSnavs nebismier qmedebas, romelic ganxorcielebulia 
samarTaldamrRvevis zedamxedvelobis, reabilitaciis, daxmarebisa da 
xelmZRvanelobis mizniT, raTa moxdes danaSaulis xelmeored Cadenisagan misi 
acileba da kanonmorCil moqalaqed Camoyalibeba. Sesabamisad, intervencia ar 
moicavs informaciis mogrovebas an angariSebis wardgenas. 
 
sasamarTlo xelisufleba niSnavs sasamarTlos, mosamarTles an prokurors. 
 
erovnuli kanonmdebloba gulisxmobs ara mxolod ZiriTad kanonmdeblobas, 
romelic miRebulia erovnuli sakanonmdeblo organos mier, aramed, agreTve, 
nebismier sxva savaldebulo regulacias da brZanebebs, sasamarTlo 
gadawyvetilebebs da sxva aqtebs, Tu maTi miRebis formati da wesi 
gansazRvrulia erovnul sakanonmdeblo sistemaSi. 
 
samarTaldamrRvevi gulisxmobs nebismier pirs, romelmac Caidina an erovnuli 
kanonmdeblobis mixedviT miCneulia danaSaulis Camdenad. am rekomendaciis 
miznebisaTvis, agreTve, udanaSaulobis prezumfciisa da sasamarTlos mier 
damnaSaved cnobis Sesaxeb gamotanili gadawyvetilebisaTvis zianis miyenebis 
gareSe, termini `samarTaldamrRvevi~ gagebuli unda iqnes, rogorc nebismieri 
piri, romlis mimarTac sisxlis samarTlebrivi devnis procesi mimdinareobs. 
 
gaTavisuflebis Semdgomi zedamxedveloba gulisxmobs vadaze adre 
gaTavisuflebis periodSi ganxorcielebul zedamxedvelobas. 
 
probacia dakavSirebulia sazogadoebrivi sanqciebisa da zomebis 
aRsrulebasTan, romelic kanoniT aris gansazRvruli da 
samarTaldamrRvevisaTvis Sefardebuli. is, agreTve, moicavs sxvadasxva 
moqmedebas da intervencias, rogoricaa zedamxedveloba, xelmZRvaneloba da 
daxmareba, romelic xorcieldeba samarTaldamrRvevis socialuri adaptaciisa 
da sazogadoebis usafrTxoebis mizniT.  
 
probaciis organo gulisxmobs nebismier kanoniT gansazRvrul dawesebulebas, 
romelic zemoT aRniSnul valdebulebebs axorcielebs. imis mixedviT, Tu 
rogor aris mowyobili erovnuli sakanonmdeblo sistema, probaciis muSaoba 
SesaZloa agreTve moicavdes sasamarTlosa da sxva organoebisaTvis 
informaciis miwodebas, raTa daexmaros maT samarTliani da swori 
gadawyvetilebis miRebaSi; samarTaldamrRvevebis xelmZRvanelobas da 
daxmarebas sapatimro dawesebulebaSi, raTa moaxdinos maTi momzadeba 
gaTavisuflebisa da sazogadoebaSi xelaxali damkvidrebisaTvis; monitoringi 
da daxmareba gauwios im pirebs, romlebic Tavisufldebian vadaze adre 
gaTavisuflebis sistemiT; ganaxorcielos aRdgeniTi marTlmsajulebis 
intervenciebi da daxmareba SesTavazos dazaralebulebs.  
 
reabilitacia farTo cnebaa da moicavs sxvadasxva saxis intervencias, 
romlebic miznad isaxavs danaSaulis Cadenaze xelis aRebas da msjavrdebulis 
qcevas kanonmorCil adamianad. 
 
sazogadoebaSi xelaxla damkvidreba iwyeba patimrobis periodSi. es aris 
msjavrdebulTa sazogadoebaSi dabrunebis pozitiuri da saTanado marTviT 
ganxorcielebuli procesi. am wesebSi ,,xelaxla damkvidreba” exeba 
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zedamxedvelobis periods mas Semdeg, rac msjavrdebulma datova sapatimro, 
Tumca, jer kidev eqvemdebareba kanoniT gansazRvrul garkveul valdebulebebs, 
magaliTad, pirobiT vadamde gaTavisuflebis Semdgom dakisrebuli pirobebi. am 
terminis gansxvaveba unda moxdes terminisagan ,,gaTavisuflebis Semdgomi 
Tanadgoma”.  
 
aRdgeniTi marTlmsajuleba moicavs sxvadasxva midgomasa da programas, 
romelic efuZneba ramdenime fuZemdeblur varauds:  
a. rom danaSaulze reagirebam unda gamoasworos is ziani, rac 
dazaralebulisaTvis iqna miyenebuli; b. samarTaldamrRvevebma unda gaigon, rom 
maTi qmedeba ar aris misaRebi da man iqonia faqtobrivi Sedegebi 
dazaralebulsa da sazogadoebaze; g. rom samarTaldamrRvevebs SeuZliaT da 
unda aiRon kidec pasuxismgebloba TavianT qmedebaze; d. dazaralebulebs unda 
hqondeT SesaZlebloba, gamoxaton TavianTi saWiroebebi da monawileoba miiRon 
samarTaldamrRvevis mier sakuTari qmedebis gamosworebisaTvis yvelaze upriani 
gzebis  ZiebaSi; e. sazogadoebas aqvs pasuxismgebloba, sakuTari wvlili 
Seitanos am procesSi. 
 
zedamxedveloba miuTiTebs, erTi mxriv, daxmarebaze, romelic aRmasrulebeli 
organos an uflebamosili piris mier xorcieldeba da romlis mizania, 
SeinarCunos samarTaldamrRvevi sazogadoebaSi, miiRos zomebi, saWiroebisamebr, 
kontrolis CaTvliT, imis uzrunvelsayofad, rom samarTaldamrRvevi 
Seasrulebs masze dakisrebul movaleobebs da dadgenil pirobebs. 
zedamxedveloba SesaZloa ganxorcieldes nebayoflobiT (samarTaldamrRvevis 
TxovniT) an savaldebulo wesiT. 
 
dazaralebuli gulisxmobs pirs, romelsac miadga fizikuri an moraluri 
ziani, emociuri tanjva an ekonomikuri danakargi da romelic gamowveuli iyo 
iseTi qmedebiT an umoqmedobiT, ramac daarRvia sisxlis samarTlis 
kanonmdebloba. termini ,,dazaralebuli” agreTve SeiZleba moicavdes uSualo 
dazaralebulis ojaxs da mis kmayofaze myof pirebs. 
 
moxalise aris piri, romelic aRasrulebs saprobacioERonisZiebebs da 
romlisTvisac es saqme ar aris ZiriTadi samsaxuri. es ar gamoricxavs 
moxaliseTaTvis minimalur anazRaurebas maT mier ganxorcielebuli samuSaos 
xarjebis dasafaravad. 
 

კომენტარი ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციაზე 

წევრ ქვეყნებს CM/Rec (2010) ევროპის პრობაციის წესების შესახებ 
ევროპული კომიტეტი დანაშაულის პრობლემებზე (CDPC) 

1075-ე შეხვედრა, 2010 წლის 20 იანვარი 

 

დანაშაულის პრობლემებზე ევროპული კომიტეტის (CDPC) მიერ ad hoc მიღებული სამუშაო 

დავალების ფარგლებში სისხლის სამართლის საკითხებში თანამშრომლობის საბჭო (PC-CP)2 

                                                      
2 თავმჯდომარე: სონია სნაკენი (ბელგია); წევრები: მარტა ფერერ პუიგი (ესპანეთი); ანტანას იატკევიციუს (ლიტვა); ირენ კოეკი 

(ავსტრია); ნატალია ხუტორსკაია (რუსეთის ფედერაცია); როგერ მაკგარვა (გაერთიანებული სამეფო); პაველ შტერნი (ჩეხეთის 

რესპუბლიკა); რიკარდო ტურინი ვიტა (იტალია); ანდრე ვალოტონი (შვეიცარია); სამეცნიერო ექსპერტიზა: რობერტ კანტონი 
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შეეხო პრობაციის სააგენტოების სტრუქტურას, როლსა და ადგილს ევროპული სისხლის 

სამართლის მართლმსაჯულების სისტემებში. PC-CP-იმ მიიჩნია, რომ საზოგადოებრივი 

სანქციებისა და ღონისძიებების შესახებ ევროპული წესების შესახებ რეკომენდაციებში #R(92) 

განმარტებული საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძებების აღმასრულებელი მრავალი 

სახის სააგენტოს მოცვის მიზნით ტერმინი “პრობაცია” უნდა განიმარტოს მაქსიმალურად 

ფართოდ. PC-CP-იმ ასევე მიიჩნია, რომ ვინაიდან ევროპის საბჭოს მრავალ წევრ ქვეყანაში 

არასრულწლოვან სამართალდამრღვევებთან მიმართებით ჩარევები ხორციელდება 

სპეციალური სააგენტოების მიერ და ამასთან რეკომენდაცია Rec(2008)11 სანქციებსა და 

ღონისძიებებს დაქვემდებარებულ არასრულწლოვან სამართალდამრღვევებთან მიმართებით 

ევროპული წესების შესახებ მათ სპეციალურ საჭიროებებზე ვრცელდება, შესაბამისად 

არასრულწლოვნები უნდა გამოირიცხოს ამ რეკომენდაციების რეგულირების სფეროდან.  

 

CDPC-ის პლენარულ შეხვედრაზე (2009 წლის 12-16 ოქტომბერი), რომელზეც დამტკიცდა 

რეკომენდაციის პროექტი და მინისტრთა კომიტეტს გადაეგზავნა მისაღებად, რამდენიმე 

ეროვნულმა დელეგაციამ წუხილი გამოთქვა ტექსტში ტერმინ “უნდა”-ს (ინგლისურად “shall” 

- სავალდებულო) გამოყენებასთან დაკავშირებით, ნაცვლად ტერმინისა “უნდა” წარსულ 

დროში (ინგლისურად “should” - რეკომენდებული). დელეგაციები მიიჩნევდნენ რომ ტერმინ 

“უნდა”-ს გამოყენების შემთხვევაში გარკვეული წესები სავალდებულო მოთხოვნებად იქცევა, 

რაც არარეალური იქნება მრავალ შემთხვევაში. ისინი მიიჩნევდნენ, რომ ამ წესებმა უნდა 

წაახალისოს და არა დაადგინოს საუკეთესო პრაქტიკის სტანდარტები, რადგანაც ეს უფრო 

გონივრული და პრაქტიკული იქნება ევროპაში არსებული განსხვავებული პრობაციის 

პრაქტიკის გათვალისწინებით.  

 

აღნიშნულთან მიმართებით უნდა აღინიშნოს, რომ ამ სფეროში არსებულ მინისტრთა 

კომიტეტის მთელ რიგ რეკომენდაციებში, როგორიცაა რეკომენდაცია #R(92)16 

საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების შესახებ ევროპული წესები, რეკომენდაცია 

Rec(2006)2 ევროპული ციხის წესების შესახებ, რეკომენდაცია Rec(2006)13 წინასწარი 

პატიმრობის გამოყენების, მისი აღსრულების პირობებისა და უფლებამოსილების 

გადამეტებისგან დაცვის გარანტიების შესახებ და  რეკომენდაცია Rec(2008)11 სანქციებსა და 

ღონისძიებებს დაქვემდებარებულ არასრულწლოვან სამართალდამრღვევებთან მიმართებით 

ევროპული წესების შესახებ, გამოყენებულია ტერმინი “უნდა” ნაცვლად ტერმინისა “უნდა” 

წარსულ დროში. რეკომენდაციის დანართში წესების ნაკრების განსაზღვრის პრაქტიკა, რაც 

სახეზეა ზემოთ ჩამოთვლილ რეკომენდაციებში, არ ცვლის რეკომენდაციის სამართლებრივ 

ბუნებას. ის ემსახურება ძლიერი პოლიტიკური გზავნილის წარდგენას ეროვნული 

ხელისუფლების ორგანოებისთვის ამ სფეროში მათ პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან 

მიმართებით.  

 

შესაბამისად, იგივე პრაქტიკით მოქმედება შეთანხმდა წინამდებარე რეკომენდაციასთან 

მიმართებით, რომელიც ეფუძნება და განიხილება რეკომენდაცია #R(92)16-თან 

ერთობლიობაში, რათა მოუწოდოს წევრ ქვეყნებს მათი ეროვნული კანონმდებლობა და 

პრაქტიკა ამ სფეროში არსებულ ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოიყვანონ.  

 

                                                                                                                                                                           
(გაერთიანებული სამეფო); ანტონ ვან კალმთაუტი (ნიდერლანდები); დამკვირვებლები: თომას ლიუნგქუისტი (ევროპული 

კომისია); ლეო ტიგესი (პრობაციის ევროპული ორგანიზაცია CEP). ინტერნეტწყარო: http://www.coe.int/cm 
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I ნაწილი: მოქმედებისა და გამოყენების სფერო, განმარტებები და ძირითადი პრინციპები 

 

მოქმედებისა და გამოყენების სფერო 

 

მიუხედავად იმისა, რომ პრობაცია არ არის მარტივად და ზუსტად განსამარტი, ის ნაცნობი 

ტერმინია, რომელიც ფართოდ და საერთაშორისოდ ესმით როგორც მინიშნება 

სამართალდამრღვევზე თემში განხორციელებული ზედამხედველობის ორგანიზებაზე და 

ორგანიზაციებზე (პრობაციის ორგანოები, პრობაციის სამსახურები), რომლებიც 

პასუხისმგებელია ამ სამუშაოს შესრულებაზე. მრავალ ქვეყანაში სამართალდამრღვევებზე 

თემში განხორციელებული კანონისმიერი ზედამხედველობა პრობაციის მთავარი 

მახასიათებელია. პრობაცია ასევე გულისხმობს პირობადებულობას: თუკი ადამიანები კვლავ 

ჩადიან სამართალდარღვევას ან ვერ ასრულებენ კონკრეტულ პირობებს, ისინი შესაძლოა 

კვლავ წარუდგინონ სასამართლოს და განესაზღვროთ სასჯელი. ამ წესებში ასახული 

განმარტება განსაკუთრებით ხაზს უსვამს პრობაციის სამართლებრივ (კანონისმიერ) 

საფუძველს სისხლის სამართალდარღვევის საპასუხოდ სანქციებისა და ღონისძიებების 

აღსრულებისას; ზედამხედველობას რაც მოიცავს მიმართულების მიცემას და მხარდაჭერას, 

ისევე როგორც კონტროლს შესაბამის საქმეებზე; და ამ მუშაობის მიზანს, რაც არის როგორც 

სამართალდამრღვევთა სოციალური ინკლუზიის ისე საზოგადოების უსაფრთხოების 

გაძლიერება. ეს წესები აღიარებს პრობაციის ფართო მნიშვნელობას, რათა მოიცვას ევროპის 

ფარგლებში პრობაციის ორგანოების მიერ განხორციელებული მრავალმხრივი საქმიანობა, 

გაითვალისწინოს პრობაციის განსხვავებული ტრადიციები, კონტინენტზე  არსებული  

სხვადასხვა ორგანოები და პრაქტიკა, არა მხოლოდ იმ ქვეყნებში სადაც პრობაცია კარგად 

არის განვითარებული, არამედ იქაც სადაც ახალი სერვისები ჩნდება და ვითარდება.  

 

ტერმინი “პრობაციის ორგანოები” მოიცავს პრობაციის სამსახურებს და სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების სოციალური მუშაობის სამსახურებს, რომლებიც არსებობს როგორც 

ეროვნულ, რეგიონულ, ისე ადგილობრივ დონეებზე. ეს წესები ვრცელდება სხვა 

ორგანიზაციებზეც, რომლებიც ასრულებენ ამ წესებით გათვალისწინებულ ფუნქციებს, მათ 

შორის არის სხვა სახელმწიფო, არასამთავრობო თუ კომერციული ორგანიზაციები.  

 

პრობაციის ორგანოები აქ განიმარტება მათთვის დაკისრებულ პასუხისმეგბლობაზე და 

ამოცანებზე მითითებით. ევროპის მაშტაბით პრობაციის ორგანოები ასრულებს ამოცანათა 

ფართო ნაირსახეობას, რაც ასახავს სხვადასხვა ქვეყნებში პრობაციის პრაქტიკის 

განსხვავებულ წარმომავლობას და განვითარებას, ასევე სამართლებრივ, სოციალურ და 

კულტურულ განსხვავებულობას. ეს ცნება პირდაპირ მიანიშნებს ყველაზე საერთო 

“ძირეულ” ამოცანებზე. ეს და სხვა ამოცანები უფრო დეტალურად არის განხილული წესებსა 

და კომენტარში. მართალია პრობაციის ორგანოთა უმრავლესობა თავდაპირველად შეიქმნა 

სამართალდამრღვევებთან სამუშაოდ,  მრავალ ქვეყანაში დაზარალებულებთან მუშაობის 

პასუხისმგებლობა ასევე ამ ორგანოებს განესაზღვრა. დანაშაულის შედეგად 

დაზარალებულთა მიმართ სახელმწიფოთა ზოგადი ვალდებულებები განსაზღვრულია 

წევრი ქვეყნების მიმართ მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციაში Rec(2006)8 დანაშაულის 

შედეგად დაზარალებულთა დახმარების შესახებ და მრავალ ქვეყანაში პრობაციის ორგანოებს 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ამ ვალდებულებების შესრულებაში.  
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ძირითადი პრინციპები 

 

1. პრობაციის ორგანოები ფუნქციონირებს როგორც სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების სისტემის შემადგენელი ნაწილი. ისინი აღასრულებენ სასამართლოსა და 

სხვა შესაბამისი ორგანოების გადაწყვეტილებებს და მუშაობენ სხვა ორგანოებთან ერთად 

დანაშაულის შესამცირებლად. პრობაციის ორგანოები გამოირჩევა სამართალდამრღვევთან 

მუშაობისას მათი აქცენტებით დახმარებაზე, მიმართულების მიცემასა და დარწმუნებაზე. აქ 

პირადი ურთიერთობები ცენტრალურია. სახეზეა ავტორიტეტული კვლევითი 

მტკიცებულება იმის დასტურად, რომ ძლიერი პროფესიული ურთიერთობები ეფექტიანია 

სამართალდამრღვევის დამოკიდებულებებისა და ქცევის შეცვლისთვის. ასევე არსებობს 

მტკიცებულება იმის დასტურად, რომ ურთიერთობები ბევრად უფრო გავლენიანია ვიდრე 

რომელიმე კონკრეტული მეთოდი ან ტექნიკა.  

 

ტერმინი ზედამხედველობა (სუპერვიზია) მოიცავს კონტროლს შესაბამის საქმეებზე. 

პრობაციის ორგანოები მაქსიმუმს აკეთებენ დანაშაულის განმეორების თავიდან 

ასაცილებლად და იმ შემთხვევებში, როდესაც დახმარება და მხარდაჭერა არ არის საკმარისი 

საზოგადოების დასაცავად ან სამართალდამრღვევი მათზე უარს ამბობს, აუცილებელი ხდება 

კონტროლის ღონისძიებები  და მათ იყენებენ. ამავდროულად, პრობაციის ორგანოები 

არასდროს ახორციელებენ მხოლოდ მონიტორინგსა და კონტროლს, მაშინაც კი როდესაც ეს 

ზედამხედველობის აუცილებელი ნაწილია. იმ რწმენით, რომ ადამიანები იცვლებიან, 

პრობაცია მიზნად ისახავს მიაღწიოს რეაბილიტაციას სამართალდამრღვევებთან მუშაობით, 

მათ დასახმარებლად და შესაგულიანებლად, რომ იცხოვრონ კანონმორჩილი ცხოვრების 

წესით. ეს მოიცავს სამართალდამრღვევებისათვის შესაძლებლობების შექმნას, მათ 

დახმარებას, შეიძინონ ამ შესაძლებლობების რეალიზებისათვის საჭირო უნარები და მათ 

მოტივირებას ამ ყველაფრის განხორციელებისთვის. სოციალური ინკლუზია 

მართლმსაჯულების მოთხოვნა და პრობაციის პრაქტიკის ძირითადი მიზანია. პრობაციის 

თავდადებას სოციალური ინკლუზიისთვის შეუძლია წვლილი შეიტანოს დანაშაულის 

შემცირებაში.  

 

2. პრობაციის პერსონალმა ყოველთვის უნდა გაითვალისწინოს სამართალდამრღვევის 

უფლებები. მინიმალური ჩარევის პრინციპი უნდა გავრცელდეს იმგვარად, რომ 

სამართალდამრღვევის უფლებების შეზღუდვა არ იყოს იმაზე მეტი, ვიდრე ამას 

სამართალდარღვევის სიმძიმე და/ან წარმოქმინილი რისკი მოითხოვს. თუკი 

სამართალდამრღვევი მნიშვნელოვან რისკს ქმნის, რაც პირდაპირ არ უკავშირდება 

თავდაპირველი სამართალდარღვევის ან სასჯელის სიმძიმეს, ამასთან გამკლავება უნდა 

მოხდეს მდგომარეობის შესატყვისი სხვა პროცედურით, როგორიც არის ფსიქიკურ 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პროცედურები. მათი უფლებები არ უნდა შეიბღალოს 

მხოლოდ მათი დანაშაულებრივი ქცევის გამო. დანაშაულის განმეორებით ჩადენის რისკისა 

და უფრო კონკრეტულად, მძიმე ზიანის მიყენების რისკის შემცირების მცდელობისას 

სამართალდამრღვევის უფლებები ზოგჯერ უნდა შეიზღუდოს. კერძოდ კი არის 

შემთხვევები, როდესაც მისი უფლება გადაადგილების თავისუფლებაზე შეიძლება 

შეიზღუდოს და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებაც შეიკვეცოს. ეს წესები 

აღიარებს, რომ სამართალდამრღვევის უფლებები შესაძლოა ამგვარ შეზღუდვას 

დაექვემდებაროს, მაგრამ ამავდროულად დაჟინებით უთითებს, რომ მათი უფლებების 
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პატივისცემა ყოველთვის აუცილებლად გასათვალისწინებელია. უფლებები უნდა 

შეიზღუდოს მხოლოდ ლეგიტიმური სისხლის სამართლებრივი მიზნისთვის აუცილებელ 

ფარგლებში. სამართალდამრღვევთა უფლებების პატივისცემა მათი სოციალური ინკლუზიის 

წინაპირობაა და ეხმარება მათ რეაბილიტაციას.  

 

3. ზოგიერთ იურისდიქციაში პრობაციის ორგანოები სერვისებს უშუალოდ დანაშაულის 

შედეგად დაზარალებულებს სთავაზობენ. სხვა [იურისდიქციებში] ისინი ხშირად მუშაობენ 

სხვა ორგანიზაციებთან ან ცალკეულ პირებთან თანამშრომლობით, რომლებიც 

დაზარალებულებს მხარდაჭერას სთავაზობენ. ეს წესები პრობაციის ორგანოებისგან 

მოითხოვს რეალური და პოტენციური დაზარალებულების უფლებების დაცვას და მათი 

ინტერესების გათვალისწინებას თავიანთ საქმიანობაში. დაზარალებულთა მიმართ 

პრობაციის ორგანოების პასუხისმგებლობის საკითხები ასახულია ამ წესების VI ნაწილში.  

 

4. არადისკრიმინაციული მიდგომის პრინციპი აღიარებს, რომ პრობაციის სერვისები იქმნება 

და მიეწოდება სერვისების მიმღებთა უმრავლესობის პირობების გათვალისწინებით. თუმცა 

ასევე არ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ერთი და იგივე სერვისი ყველას თანაბრად ესადაგება. 

მაგალითად, ზედამხედველობის მექანიზმი, რაც შეიძლება შესატყვისი იყოს მამაკაცების 

შემთხვევაში, შეიძლება ყოველთვის შესაბამისი არ იყოს ქალებისთვის. უსამართლო 

დისკრიმინაცია შეიძლება ასევე ემყარებოდეს სხვა საფუძვლებს, მათ შორის სქესს, რასას, 

კანის ფერს, შესაძლებლობის შეზღუდულობას, ენას, რელიგიას, სექსუალურ ორიენტაციას, 

პოლიტიკურ ან სხვა მოსაზრებებს, მოქალაქეობას, სოციალურ წარმომავლობას, ეროვნული 

უმცირესობისადმი კუთვნილებას, საკუთრებას, დაბადებას ან სხვა სტატუსს. ვინაიდან 

დისკრიმინაცია შესაძლოა ხშირად იყოს არაპირდაპირი ან გაუთვალისწინებელი, 

სააგენტოებმა პერიოდულად უნდა გადახედონ თავიანთ პოლიტიკას და პრაქტიკას, რათა 

დარწმუნდნენ, რომ მას არ მოყვება დისკრიმინაციული შედეგები. ნებისმიერი ახალი 

პოლიტიკა ან პრაქტიკა რუტინულად უნდა ექვემდებარებოდეს ამგვარ ‘თანასწორობის 

შეფასებას’. ასევე მიუღებელი და უსამართლოა განსხვავებულობის გაზვიადება და იმის 

ვარაუდი, რომ (მაგალითად) ყველა ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფებს იგივე საჭიროებები 

აქვთ და აუცილებლად განსხვავდებიან უმრავლესობისგან. ვინაიდან ყველას აქვს სქესი, 

რასა, კანის ფერი, ენა და ა.შ., ადამიანებთან მუშაობა ამა თუ იმ ჯგუფისადმი მათი 

კუთვნილების საფუძველზე ხშირად წარმოშობს უსამართლო დისკრიმინაციას. ყველას 

მიმართ სათანადო და თანასწორი მოპყრობის უზრუნველსაყოფად სერვისებმა სრულად 

უნდა გაითვალისწინოს ინდივიდუალური გარემოებები და საჭიროებები.  

 

5. ეს ეხება #2 ძირითადი პრინციპის უშუალო აღსრულებას. მართლმსაჯულების ორგანოს 

გადაწყვეტილებით უნდა განისაზღვროს კონკრეტულ საქმეზე უფლებების შესაბამისი 

შეზღუდვა (ტერმინი მართლმსაჯულების აქ მოიცავს პროკურატურის ორგანოს, რომელიც 

ზოგიერთ იურისდიქციაში წყვეტს პრობაციის ჩართულობის ფორმას და ხარისხს, 

განსაკუთრებით როდესაც ამგვარ ჩართულობას უფრო ღონისძიების სახე აქვს, ვიდრე 

სანქციის). 

 

უფლებები შეიძლება შეიზღუდოს როგორც სასჯელი სამართალდარღვევისთვის და/ან 

საზოგადოების უსაფრთხოების დასაცავად. როდესაც უფლებები იზღუდება საზოგადოების 

მომავალი სამართალდარღვევებისაგან დასაცავად, ამას წინ უნდა უძღოდეს 
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სამართალდამრღვევთან დაკავშირებული რისკის სათანადო და ამომწურავი შეფასება, 

შეფასების ხელმისაწვდომი საუკეთესო მეთოდების გამოყენებით (იხილეთ 66-ე წესი და 

შესაბამისი კომენტარი). მართლმსაჯულების ორგანოს გადაწყვეტილების აღსრულებისას 

პრობაციის ორგანოებმა არ უნდა შეზღუდონ სამართალდამრღვევის უფლებები აუცილებელ 

შედეგებზე მეტად და კანონიერი გზით დაკისრებული სანქციებისა და ღონისძიებების 

ფარგლებს მიღმა.  

 

ზოგიერთ ქვეყანაში გადაწყვეტილებები შეიძლება მიიღონ სხვა ორგანოებმაც, მაგალითად, 

როგორც სასაჯელაღსრულების სისტემის ორგანოებმა. უნდა არსებობდეს ამგვარი 

ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობა.  

 

6. როდესაც სამართალდამრღვევის ჩართულობისთვის აუცილებელია მისი თანხმობა, 

პრობაციის პერსონალი უნდა დარწმუნდეს, რომ სამართალდამრღვევი იაზრებს საკუთარ 

უფლებებს და თანხმობის გაცემის (ან თავის შეკავების) თანმდევ შედეგებს. ეს 

სამართალდამრღვევებს გასაგებად უნდა განემარტოს და მათ მიერ ამის გაგებისთვის 

სათანადო ძალისხმევით იმოქმედონ. მაშინაც კი, როდესაც თანხმობის მოპოვების 

ფორმალური ვალდებულება არ არსებობს, პრობაციის პერსონალმა მაქსიმუმი უნდა 

გააკეთოს სამართალდამრღვევის მიერ ამის გასააზრებლად და, შესაძლებლობის ფარგლებში, 

მათი თანხმობის მოსაპოვებლად იმ საკითხებზე, რაც მათ ეხება. მართალია პრობაციის 

პერსონალის მოვალეობა, თავიდან აიცილოს სამართალდარღვევები, ხშირად მოითხოვს 

მოქმედებას სამართალდამრღვევის ნების საწინააღმდეგოდ, ეს სამართალდამრღვევს უნდა 

განემარტოს და სათანადო ძალისხმევა გატარდეს იმისთვის, რომ ამ გადაწყვეტილების 

ლეგიტიმურობის მიმღებლობა იქნას მოპოვებული. არის რა ეს ეთიკური პრინციპი, ეს 

მიდგომა ასევე აძლიერებს თანამშრომლობის შესაძლებლობას.  

 

7. მართალია ბრალეულობის დადგენამდე პრობაციის ჩართულობა შეზღუდულია ზოგიერთ 

იურისდიქციაში, სხვაგან სასამართლო ორგანოები უფლებამოსილი არიან დაავალონ 

პრობაციის ორგანოს სახელმწიფო ბრალდებამდე ან სასამართლო განხილვამდე, ან საერთოდ 

მათ ნაცვლად პროცესში ჩართვა. ეს პრინციპი გულისხმობს, რომ ბრალდებული 

უდანაშაულოდ ითვლება და შესაბამისად ასეთ გარემოებებში პრობაციის ნებისმიერი 

ჩართულობა დამოკიდებული უნდა იყოს მათ ინფორმირებული თანხმობაზე. ამგვარი 

თანხმობის გაცხადება არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას ბრალის აღიარებად. ამ წესში 

‘ინტერვენცია’ არ მოიცავს მართლმსაჯულების ორგანოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას - 

მაგალითად, ანგარიშის მომზადების გზით.  

 

8. პრობაციის ორგანოებს მრავალი ამოცანა აქვთ, კერძოდ კი ჩართული არიან სასამართლო 

გადაწყვეტილებების აღსრულებაში, საზოგადოების უსაფრთხოების დაცვასა და 

სამართალდამრღვევთა ზედამხედველობაში. შესაბამისად მათი საქმიანობის უდიდეს 

ნაწილს, მაგრამ არა სრულად, გავლენა აქვს ადამიანის უფლებებზე. აქედან გამომდინარე ამ 

ორგანოთა მოვალეობები და ამოცანები უნდა ემყარებოდეს ნათელ სამართლებრივ 

საფუძველს საკუთარი უფლებამოსილებისა და ანგარიშვალდებულების დასადგენად.  

 

9. ზოგიერთ იურისდიქციაში პრობაციის ამოცანებს სხვა ორგანოები ახორციელებენ, მათ 

შორის სხვა საჯარო უწყებები, დამოუკიდებელი, საქველმოქმედო ან არასამთავრობო 
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ორგანიზაციები. ზოგჯერ კომერციული ორგანიზაციებიც მონაწილეობენ ამგვარ 

საქმიანობაში. ეს პრინციპი ადასტურებს, რომ მიუხედავად იმისა, თუ როგორ ხდება 

სერვისების მიწოდება, მთავრობა ან საჯარო ორგანო ინარჩუნებს პასუხისმგებლობას იმის 

უზრუნველყოფაზე, რომ ეს სათანადოდ და ამ წესების შესაბამისად ხორციელდება. 

შესაბამისად, საჯარო უწყებებმა შეიძლება სხვა ორგანიზაციებსა და ინდივიდებს მიანდონ ეს 

საქმე, მაგრამ უნდა არსებობდეს ზედამხედველობისა და ანგარიშვალდებულების ძლიერი 

და ადეკვატური სისტემა, რაც საჯარო უწყებებს შესაძლებლობას მისცემს შეინარჩუნონ 

პასუხისმგებლობა, უზრუნველყონ ხარისხი და სტანდარტები.  

 

10. ეს პრინციპი ადასტურებს, რომ სამართლიან და ჰუმანურ სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების სისტემაში პრობაციის მუშაობა აღიარებული უნდა იყოს საკვანძო 

ელემენტად. ამგვარი მუშაობა ითხოვს მნიშვნელოვან ცოდნას და უნარებს და უნდა 

ფლობდეს სტატუსს, რომელიც აღიარებს მის ღირებულებას და პრაქტიკოსთა ექსპერტიზას. 

ასევე ნათელია, რომ ამ ორგანოებს ადეკვატური რესურსები უნდა გააჩნდეთ თავიანთი 

ვალდებულებების შესასრულებლად. ისევე როგორც ციხეებია გადატვირთული მრავალ 

ქვეყანაში, რაც პატიმართა უფლებებს რისკის ქვეშ აყენებს და ზღუდავს კონსტრუქციული 

მუშაობის შესაძლებლობას, პრობაციაც შეიძლება “გადაიტვირთოს” და ეს საფრთხის ქვეშ 

აყენებს მის პოტენციალს, დაიცვას საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და იმუშაოს 

სამართალდამრღვევთა წარმატებით  რეაბილიტაციაზე. 

 

11. გადაწყვეტილების მიმღებმა ორგანოებმა უნდა აღიარონ და დააფასონ პრობაციის 

პერსონალის ცოდნა და უნარები, რაც მათ ეხმარებათ სამართლიანი და ეფექტიანი 

გადაწყვეტილების მირებაში. პრობაციის პერსონალს შეუძლია შესთავაზოს ინფორმაცია და 

მოსაზრება დანაშაულის ჩადენის მიზეზებზე, დანაშაულის განმეორებით ჩადენის რისკზე, 

ზიანის რისკზე, ამ რისკების შემამცირებელ შესაძლო ინტერვენციებზე და ზოგადად, 

კონკრეტულ საქმეზე სხვადასხვა გადაწყვეტილებების კონკრეტულ შედეგებზე. კერძოდ კი 

პრობაციის პერსონალს შეუძლია რჩევა მისცეს ამა თუ იმ სამართალდამრღვევის 

შესაბამისობაზე საზოგადოებრივი ზედამხედველობისათვის. მართალია მე-11 წესი 

მოითხოვს გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოსგან პრობაციის ორგანოების ექსპერტიზისა 

და გამოცდილების პატივისცემას და მათგან მიღებული რჩევის ყურადღებით 

გათვალისწინებას, ეს წესი არ უნდა განიმარტოს იმგვარად, თითქოს რეკომენდაციას უწევს 

სასამართლო ორგანოების დამოუკიდებლობაში ჩარევას, რომლებიც თავის მხრივ 

დამოუკიდებლად წყვეტენ, გაითვალისწინონ თუ არა და რა ფარგლებში ეს რჩევა.  

 

მრავალ იურისდიქციაში პრობაციის პერსონალი ასევე უფლებამოსილია მათი სამუშაოს 

პროგრესის შესახებ ანგარიში ჩააბარონ კომპეტენტურ ორგანოებს და გარკვეულ 

გარემოებებში ამ ორგანოებისგან მოითხოვონ დამატებითი მითითებები ან ინსტრუქტაჟი.  

 

12. 1-ელი წესი სოციალურ ინკლუზიას განამტკიცებს როგორც პრობაციის პრაქტიკის წამყვან 

პრინციპს. ეს წესი აღიარებს, რომ თუკი სამართალდამრღვევის სოციალური ინკლუზია უნდა 

მიიღწეს, პრობაციამ მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლოს მრავალ სხვა უწყებასთან. 

ორგანიზაციებს შეიძლება პრობაციის რჩევა სჭირდებოდეთ, რათა უზრუნველყონ მათი 

სერვისების მზა ფორმით და თანასწორი ხელმისაწვდომობა სამართალდამრღვევთათვის.  
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სამართალდამრღვევთა კომპლექსური საჭიროებები ასევე აუცილებელს ხდის 

კოორდინირებულ და შემავსებელ ინტერ-დისციპლინურ მუშაობას. მთელი რიგი 

პროფესიების განსხვავებული უნარები და პერსპექტივები თემში სამართალდამრღვევებთან 

მუშაობისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მხარდაჭერის განუყოფელი ნაწილია.  

 

13. პრობაციის ორგანოებმა უნდა შეაფასონ თავიანთი საქმიანობა მათ ეროვნულ 

კანონმდებლობაში ასახულ პრინციპებთან და სტანდარტებთან მიმართებით. ეს შესაძლოა 

ასევე განხილულ იქნას, როგორც სოციალური ინკლუზიის ასპექტი - იმის უზრუნველყოფის 

გზა, რომ სამართალდამრღვევების უფლებები მაქსიმალურად შენარჩუნებულია 

დანაშაულთან და საზოგადოების უსაფრთხოებასთან შესაბამისობაში. საერთაშორისო 

საზოგადოება ევროპის საბჭოს მეშვეობით ადგენს სტანდარტებს, ადამიანის უფლებებზე 

დაყრდნობით, რაც ქვეყნებს შესაძლებლობას აძლევს თავიანთი პრაქტიკა შეადარონ სხვა 

ქვეყნებისას და გამოიყენონ ეს როგორც შემოწმება არაპროპორციული და სხვაგვარად 

არაეთიკური ინტერვენციის საწინააღმდეგოდ. რეკომენდაციში # R(97)12 სანქციებისა და 
ღონისძიებების აღსრულების პროცესში ჩართული პერსონალის შესახებ II დანართში 

ასახული ამ ეთიკური სტანდარტების უმრავლესობა.  

 

14. ეს შესაძლოა განხილულ იქნას, როგორც ანგარიშვალდებულების კიდევ ერთი ასპექტი. 

პრობაციის ორგანოები ანგარიშვალდებული უნდა იყვნენ არა მხოლოდ სახელმწიფო 

ორგანოების წინაშე, არამედ მათი მომსახურების მიმღებთა წინაშე. კონკრეტული ორგანოს 

ლეგიტიმურობისთვის არსებითად მნიშვნელოვანია, რომ ის პასუხობდეს ადამიანებს, 

რომლებზეც მისი გადაწყვეტილებები და პრაქტიკა გავრცელდა. მომსახურების მიმღებნი 

ინფორმირებული უნდა იყვნენ გასაჩივრების შესაძლებლობის შესახებ და მოქნილი და 

მიუკერძოებელი პროცედურა ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მათთვის. ეს უფრო სრულად არის 

განხილული ამ წესების VII თავში. 

 

15. ეს მე-8 და მე-9 წესებიდან გამომდინარე წესია. რადგანაც პრობაციის პრაქტიკა კანონს 

უნდა ემყარებოდეს, უნდა არსებობდეს ინსპექტირებისა და მონიტორინგის ადეკვატური 

სისტემა სათანადო ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად. ამ გზით სახელმწიფო 

უწყებები და საზოგადოება დარწმუნდება, რომ პრობაციის პრაქტიკა ისეთია როგორიც უნდა 

იყოს. ეს წესი ასევე მიუთითებს დამოუკიდებელ მონიტორინგზე, მენეჯერების მიერ 

თავიანთი ვალდებულების ფარგლებში მიმდინარე რუტინულ ინსპექტირებასთან ერთად, ეს 

ორგანოები ღია უნდა იყვნენ დამოუკიდებელი ორგანოების მხრიდან კითხვებისა და 

შემოწმებისათვის. სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან გამჭვირვალე ინსპექტირება და ასევე 

ომბუცმენის ან ადამიანის უფლებათა დამცველის დამოუკიდებელი მონიტორინგი იმ 

საშუალებებს შორის არის რითაც ეს მიიღწევა.  

 

ასევე მნიშნვნელოვანია, რომ პრობაციის ორგანოებს შეეძლოთ შესაბამისად 

ანგარიშვალდებული იყვნენ კომპეტენტური ორგანოების წინაშე კონკრეტულ საქმეზე 

გადაწყვეტილებების აღსრულების გზების შესახებ. ეს შესაძლოა მოიცავდეს მაგალითად 

ზედამხედველობის ქვეშ პყოფი პირების შესახებ ‘პროგრესის ანგარიშის’ წარდგენას.  

 

16. პრობაციის საუკეთესო პრაქტიკა მტიკებულებაზე დამყარებული უნდა იყოს. კერძოდ კი 

უნდა ხდებოდეს პრაქტიკის კვლევა გაცხადებული მიზნების მიღწევისთვის მათი 
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ეფექტიანობის განსასაზღვრად. კვლევა ასევე უნდა იძიებდეს პოლიტიკისა და პრაქტიკის 

სხვა შედეგებს, რომელთაგან ზოგი შესაძლოა არ იყოს განზრახი. კვლევა უნდა იყოს 

ამომწურავი და მიუკერძოებელი და უნივერსიტეტებისა და სხვა ცენტრების მონაწილეობამ 

კვლევაში შეიძლება უზრუნველყოს მიუკერძოებლობა და ავტორიტეტი მოუპოვოს ამგვარ 

შესწავლას. კვლევის მიგნებები საჯარო უნდა იყოს, რადგანაც მნიშვნელოვანია, რომ კვლევის 

მიგნებებმა წარმართოს პოლიტიკისა და პრაქტიკის განვითარება.  

 

17. მთელ რიგ ქვეყნებში საკმაოდ გავრცელებულია საზოგადოების ნაკლები 

ინფორმირებულობა იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს პრობაციის ორგანოები. პრობაცია 

იშვიათად იქცევს საზოგადოების ყურადღებას, ისე როგორც მაგალითად 

სასჯელაღსრულების სისტემა. ეს პრინციპი მოუწოდებს შესაბამის უწყებებს და პრობაციის 

ორგანოებს ‘ჩემპიონი’ გახადონ პრობაცია - იმუშაონ მედიასთან, აუხსნან თუ რის გაკეთებას 

ცდილობს პრობაცია, რას აღწევს და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. სახელმწიფო ორგანოები 

უნდა მოქმედებდნენ კარგი წარმოსახვითა და შემოქმედებითად, თავიანთი ამოცანების 

განსაზღვრისას, რათა გააძლიერონ პრობაციის საქმიანობის შესახებ საზოგადოების 

გაცნობიერება და ნდობა.  

 

II ნაწილი: ორგანიზაციული მოწყობა და პერსონალი  

 

ორგანიზაციული მოწყობა 

 

18. II ნაწილი აღიარებს ორგანიზაციული მოწყობის, პერსონალის, მართვის ფორმისა და 

რესურსების მნიშვნელოვნებას პრობაციის პრინციპების განხორციელებისას. ამ 

ინფრასტრუქტურის გარეშე პრობაცია ვერ შეძლებს მიზნების მიღწევას და საკუთარი 

მნიშვნელოვნების დემონსტრირებას. მე-18 წესი ადასტურებს, რომ მოწესრიგებული და 

ადეკვატური რესურსის მქონე ორგანიზაციაა საჭირო პრობაციის მნიშვნელოვნებისა და 

ღირებულების აღიარების მისაღწევად.   

 

19. სერვისის მიწოდება სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა გზით იმართება. როგორიც არ უნდა 

იყოს წყობა და ადმინისტრირება, პოლიტიკა და პრაქტიკა უნდა ეფუძნებოდეს ნათელ 

წესებსა და სახელმძღვანელო მითითებებს, რომლებიც რეგულარულად უნდა გადაიხედოს 

და განახლდეს საჭიროებისამებრ. ამგვარი ინსტრუქციების სტატუსი ნათელი უნდა იყოს - 

მაგალითად, ხშირად სახეზეა განსხვავებები შესასრულებელ კანონებსა და განკარგულებებს 

შორის, სახელმძღვანელო მითითებებს, რომლებიც უნდა განიმარტოს და ამოქმედდეს და 

ანგარიშგასაწევ რჩევებს შორის. ამან არ უნდა შეაფერხოს პერსონალი, არამედ პირიქით 

წაახალისოს, რომ გამოიყენონ მათი პროფესიული შეფასების უნარი ამ ინსტრუქციების 

იმპლემენტაციისას.  

 

20. მართალია პრობაციის ორგანოები საჯარო სექტორის ნაწილია, ეს წესი აღიარებს, რომ 

ბევრ ქვეყანაში პრობაციის ამოცანების ადმინისტრირებასა და განხორციელებაში კერძო 

ორგანიზაციებია (არასამთავრობა, საქველმოქმედო და კომერციული) ჩაბმული. როდესაც 

მომსახურებები ამ გზით ხორციელდება სახელმწიფო ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ 

ამას სათანადო ორგანიზაციები ახორციელებენ. დავალების მიმცემმა უნდა მოიკვლიოს 

ასეთი ორგანიზაციის რეპუტაცია და სახელი და უნდა არსებობდეს პროცედურა 
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ადეკვატური მოკვლევისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად. მომსახურების 

მიწოდების სტანდარტები თანაბრად მაღალი უნდა იყოს - და უნდა იყოს ასეთად 

აღიარებული - როგორც კერძო/დამოუკიდებელ, ისე საჯარო სექტორში.  

 

პერსონალი 

 

21. ეს წესი მიუთითებს, რომ პრობაციის პერსონალს უნდა ქონდეს სტატუსი და პატივისცემა, 

რაც ასახავს მათი სამუშაოს მნიშვნელოვნებას, მათ უნარებს და მათ ცოდნას. რადგანაც 

პრობაციის სააგენტოების მუშაობის შესახებ ინფორმირებულობა ძალიან მწირია (იხილეთ 

კომენტარი მე-10 წესზე), სხვა პროფესიონალებს და საზოგადოების წევრებს ხშირად 

საკმარისად კარგად არ იციან პრობაციის პერსონალის ღირშესანიშნავი ექსპერტიზის შესახებ. 

კარგი მენეჯმენტი, ადეკვატური რესურსები, პერსონალის შერჩევის ნათელი პროცედურა, 

პროფესიული განათლების მაღალი სტანდარტები და სწავლება და ანაზღაურება, რომელიც 

ასახავს პერსონალის უნარებს და შესაძლებლობებს, ყველაფერი ეს აუცილებელია იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ პრობაციის ორგანოებმა და მათმა პერსონალმა მოიპოვონ 

სათანადო დონის სტატუსი, თავდაჯერება და პატივისცემა.   

 

უნდა აღინიშნოს, რომ თანამედროვე პრობაციის სამსახურებში ხშირად დასაქმებულია 

სხვადასხვა ტიპის პერსონალი - მათ შორის ვინც პასუხისმგებელია სხვადასხვა სახის 

მომსახურების მიწოდებაზე, მენეჯერები, მხარდამჭერი თანამშრომლები და 

ადმინისტრატორები - და ეს წესები მათზეც ვრცელდება.  

 

22. პერსონალის შერჩევა უნდა იყოს სამართლიანი და ნათელი და ყოველმხრივ უნდა 

პასუხობდეს კარგი დასაქმების პრაქტიკის პრინციპებს. პრობაციის ორგანოებმა 

მაქსიმალურად ნათლად უნდა განსაზღვრონ, რა ხარისხსა და მახასიათებლებს მოითხოვენ 

და რას შეამოწმებენ შერჩევისას. ინტელექტუალური შესაძლებლობებთან და სათანადო 

განათლების დონესთან ერთად შერჩევისას უნდა შემოწმდეს პირადი მახასიათებლები, 

როგორიც არის კეთილსინდისიერება, პიროვნული მდგრადობა, ჰუმანურობა, მოთმინების 

უნარი და შემწყნარებლობა. პროცედურებით შესაძლებელი უნდა იყოს კანდიდატის 

პოტენციალის შემოწმება, რამდენად შეუძლია მან სარგებელი მიიღოს საბაზისო სწავლებისა 

და ცოდნისგან, რომელიც მასზე დაკისრებული სამუშაოს შესრულებისთვის ჭირდება.  

 

შერჩევა უნდა ეფუძნებოდეს თანაბარი შესაძლებლობების საუკეთესო პრინციპებს. თანაბარი 

შესაძლებლობების არსებობა უნდა სცდებოდეს ქვოტების დადგენას. როდესაც კონკრეტული 

ჯგუფები არ არის წარმოდგენილი პერსონალში, [პრობაციის] ორგანოებმა უნდა 

გამოარკვიონ, თუ რატომ ხდება ეს და მიიღონ ზომები მიმართვის შემაფერხებელი 

გარემოებების თუ ბარიერების აღმოსაფხვრელად, იმგვარად, რომ ყველა ჯგუფს 

სამართლიანი შესაძლებლობა ქონდეს დასაქმებისთვის. ეს მოიცავს მომართვიანობისა და 

დანიშვნის გარკვეულ მონიტორინგს, ასევე პერსონალის მიერ პრობაციის ორგანოების 

დატოვების მიზეზების შესწავლას. პერსონალი უნდა ასახავდეს იმ თემის მახასიათებლებს, 

რომელსაც ემსახურება და ამით წვლილი უნდა შექონდეს [პრობაციის] სააგენტოს 

ლეგიტიმაციაში. [პრობაციის] ორგანოები უნდა აღიარებდნენ პერსონალში განსხვავებული 

ჯგუფის ღირებულებებსა და სიძლიერეს.  
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ვინაიდან პრობაციის განმსაზღვრელი ღირებულებები მოიცავს რწმენას ადამიანის შეცვლის 

შესაძლებლობაში და ყოფილი სამართალდამრღვევების სოციალური ინკლუზიის 

მნიშვნელოვნებას, წარსულში მსჯავრდება ან ნასამართლობა ავტომატურად არ უნდა 

კრძალავდეს პირის დანიშვნას. პირიქით, ყოფილ სამართალდამრღვევს შეუძლია 

უნიკალური წვლილი შეიტანოს პრობაციის მუშაობაში სამართალდარღვევის, დეზისტანსის 

(დანაშაულებრივი ქცევის შეწყვეტისა და ამის შენარჩუნების) და სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების სისტემის გავლის საკუთარი გამოცდილების გათვალისწინებით. 

დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელია ა) ჩადენილი 

დანაშაულის სახე და სიმძიმე; ბ) დანაშაულის ჩადენიდან გასული დრო და გ) 

განმცხადებლის დამოკიდებულება საკუთარი ნასამართლობისადმი.  

 

23. პრობაციის სხვადასხვა თანამშრომელს სხვადასხვა ფუნქცია აქვს და შესაბამისად საჭირო 

ხდება განათლებისა და სწავლების სხვადასხვა ხარისხი. საკუთარი კარიერის სხვადასხვა 

ეტაპზე განათლება და სწავლება ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის მიწოდებული 

მომსახურების საუკეთესო ხარისხის უზრუნველსაყოფად. ეს უნდა უკავშირდებოდეს მათ 

ამოცანებსა და პასუხისმგებლობას და სასარგებლო იყოს პროფესიული განვითარებისთვის.  

 

24. საბაზისო სასწავლო პროგრამა უნდა ეფუძნებოდეს ამ სამუშაოს შესრულებისთვის 

აუცილებელი უნარების, ცოდნისა და ღირებულებების კარგად გააზრებას. ვინაიდან 

სააგენტოში საჭიროა სხვადასხვა როლები და ექსპერტიზა სხვადასხვა სფეროში, ყველა 

თანამშრომელს უნდა ქონდეს საკუთარი როლის შესაბამისი განათლებისა და სწავლების 

მიღების შესაძლებლობა. სასწავლო ღონისძიებებზე ან ‘სამუშაო ადგილზე’ სწავლებაზე 

დასწრება ხშირად მეტად ღირებულია, მაგრამ არ არის საკმარისი: პერსონალი უნდა 

შეფასდეს, რათა განისაზღვროს, მიაღწიეს თუ არა საჭირო სტანდარტს. ასევე 

მნიშვნელოვანია, რომ პერსონალს ქონდეს წვდომა კვალიფიკაციაზე, რომელიც 

დაადასტურებს კომპეტენციის ამაღლებას. ვინაიდან პრობაციის პერსონალი ისწრაფვის 

შესაბამისი პროფესიული კვალიფიკაციისკენ, ეს კვალიფიკაცია უნდა გახდეს 

დამოუკიდებელი გარე შემოწმების საგანი, როგორც მათი ხარისხის გარანტი და აღიარებული 

უნდა იყოს პრობაციის სექტორში.  

 

25. საბაზისო სწავლება პერსონალს იმგვარად უნდა ამზადებდეს, რომ მან სანდოდ შეძლოს 

საკუთარ ახალ პროფესიულ როლში საქმიანობა. სამუშაო ადგილზე სწავლებაც 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა თანამშრომლისთვის. ახალი კანონმდებლობის, 

პოლიტიკის, პრაქტიკისა და სხვა შესაბამისი განვითარებების გათვალისწინება 

აუცილებელია. ამავდროულად უნდა არსებობდეს სწავლება, რომელიც პერსონალს 

შესაძლებლობას მისცემს შევიდნენ ახალ როლებში, სააგენტოს მოთხოვნისამებრ და თავად 

იზრუნონ საკუთარ განგრძობად პროფესიულ განვითარებაზე.  

 

26. პრობაციის სამუშაო მოიცავს შეფასების შედეგად დასკვნების გაკეთებას და 

გადაწყვეტილებების მიღებას. მიუხედავად იმისა, რომ პერსონალის ქმედებები გაწერილია 

კანონით და სააგენტოს პოლიტიკით, პერსონალმა უნდა გაიაროს სწავლება და 

წახალისებული უნდა იყვნენ, გამოიყენონ თავიანთი პროფესიული შეფასებითი დასკვნები 

ვალიდური გადაწყვეტილებების მისაღებად, ანგარიშვალდებულების საჭიროების 

აღიარებით.  
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27. ეს წესი ვრცელდება გარკვეული კატეგორიის სამართალდამრღვევებზე, რომლებიც 

მიდრეკილი არიან ჩაიდინონ გარკვეული კატეგორიის სამართალდარღვევები (მაგალითად, 

სქესობრივი დანაშაულები, ძალადობრივი დანაშაულები) და/ან ვისი დანაშაულებრივი ქცევა 

ასოცირდება მდგრად სირთულეებთან (მაგალითად, ნარკოტიკული საშუალებების ან 

ალკოჰოლის მოხმარება, სამართალდამრღვევები ფსიქიკური პრობლემებით). სააგენტოებს 

შეუძლიათ პერსონალში გამოყონ სპეციალისტები ამგვარ სპეციფიურ საქმეებზე სამუშაოდ. 

ამგვარ სპეციალისტს ჭირდება კონკრეტული უნარები და ცოდნა და სააგენტოებმა უნდა 

უზრუნველყონ, რომ პერსონალი სათანადოდ არის მომზადებული.  

 

შესასრულებელი სამუშაოს სპეციალიზებული განყოფილებისათვის გადაცემის ფარგლები 

განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით. მაშინაც კი, როდესაც სპეციალიზებული განყოფილება 

არსებობს, მთელს პერსონალს საკმარისი ცოდნა უნდა გააჩნდეს კონკრეტული 

სამართალდარღვევების შესახებ, მათ შესაფასებლად, გადამისამართებისთვის და 

სპეციალიზებულ განყოფილებასთან ეფექტიანად მოლაპარაკებისთვის. 

 

28. ეს წესი მჭიდროდ უკავშირდება მე-4 წესში ასახულ ძირითად პრინციპს და აღიარებს, რომ 

სწავლება უნდა ითვალისწინებდეს განსხვავებულობას და ინდივიდუალიზებას. საბაზისო 

სასწავლო პროგრამით პერსონალი უნდა მომზადდეს იმგვარად, რომ იმუშაონ განსხვავებულ 

სამართალდარღვევებთან და გაითვალისწინონ განმასხვავებელი უნარები, რაც საჭიროა 

კონკრეტულ სამართალდამრღვევებთან ან დაზარალებულებთან სამუშაოდ. მაგალითად, 

ახალგაზრდებთან ეფექტიანი მუშაობისთვის შესაძლოა საჭირო იყოს მეტად განსხვავებული 

უნარები იმისგან, რაც საჭიროა ზრდასრულებთან სამუშაოდ. ქალებს შესაძლოა 

განსაკუთრებული საჭიროებები ქონდეთ. კვლევები გვთავაზობს, რომ ქალი 

სამართალდამრღვევები უფრო ხშირად იყვნენ მსხვერპლნი წარსულში, ვიდრე მამაკაცები. 

მათ ასევე შესაძლოა ქონდეთ შვილებზე ზრუნვის პასუხისმგებლობა. ეს გარემოებები, 

რომლებიც რა თქმა უნდა შეიძლება სახეზე იყოს მამაკაცების შემთხვევაშიც, შესაძლოა 

ზედამხედველობის განსხვავებული ფორმით განხორციელების საჭიროებას აყენებდეს დღის 

წესრიგში. სასწავლო პროგრამამ უნდა გაზარდოს პერსონალის მგრძნობელობა ამგვარი 

გარემოებების მიმართ და მათ პრაქტიკაში ასახვისთვის.  

 

მსგავსად ამისა, დაზარალებულები განსხვავებულად რეაგირებენ მათ წინააღმდეგ ჩადენილ 

დანაშაულზე და დაზარალებულებთან მუშაობისას პრობაციის პერსონალი მომზადებული 

უნდა იყოს, რომ ეს სრულად გაითვალისწინოს და საკუთარი მოვალეობები შესაბამისად 

შეასრულოს.   

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მდგომარეობა განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ვინაიდან მათ 

ხშირად უარს ეუბნებიან იმ მომსახურებაზე, რაც ხელმისაწვდომია საკუთარი 

მოქალაქეებისთვის. ზოგჯერ მათ დეპორტაცია ემუქრებათ. პრობაციის პერსონალს შეიძლება 

მოუხდეს მათი წარმოშობის ქვეყანასთან მოლაპარაკების წარმოება და ამგვარი საქმიანობა 

კონკრეტულ, სპეციალურ ცოდნას და უნარს მოითხოვს. ეს ვრცლად არის განხილული 

წესებში 63-65 და შესაბამის კომენტარში.  
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ზოგადად საბაზისო სწავლება მიმართული უნდა იყოს მთელი პერსონალის მგრძნობელობის 

გაზრდაზე, განსხვავებულობის პატივისცემისა და დაფასების მიმართ და მათი საქმიანობის 

ადაპტირებაზე მომხმარებლების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.    

 

29. თანამშრომელთა ადეკვატური რაოდენობა არსებითია სააგენტოს ეფექტიანობისა და 

ეფექტურობისთვის. თუკი დატვირთვა ძალიან მაღალია, პრობაციის სააგენტო ვერ შეძლებს 

სათანადოდ მუშაობას. დატვირთვა უნდა შეფასდეს ჰოლისტურად, ცალკეული საქმის 

საჭიროებათა შეფასებით და არა მხოლოდ ზედამხედველობისთვის მიკუთვნებული 

საქმეების რაოდენობით. რესურსების ნაკლებობა საფრთხის ქვეშ აყენებს ორგანიზაციის 

პოტენციალს და მაღალი დატვირთვა ცალკეულ თანამშრომლებს შეაფერხებს საუკეთესო 

შედეგების მიღწევისას. ეს წესი ითვალისწინებს, რომ სააგენტოებს შესაძლოა არ ქონდეს 

იდეალური რესურსი. თუკი ცალკეული თანამშრომლის დატვირთვა ძალიან მაღალია, 

პრიორიტეტების განსაზღვრა მეტად მნიშვნელოვანი ხდება. წესი ადგენს, რომ მენეჯმენტს 

აქვს პასუხისმგებლობა განსაზღვროს სტრატეგია მოთხოვნის სამართავად და 

პერსონალისთვის გონივრული და თანაბარი დატვირთვის გასანაწილებლად. როდესაც ამის 

მიღწევა შეუძლებელია მწირი რესურსის გამო, მენეჯერები აქტიურად უნდა ჩაერთონ 

პერსონალისთვის რჩევის მიცემაში, თუ რომელ ამოცანას მიანიჭონ პრიორიტეტი.  

 

30. არსებითია, რომ მენეჯერებმა უზრუნველყონ ლიდერობა და მიმართულების განსაზღვრა. 

თანამშრომლებსა და მათ შუალედურ მენეჯერებსა შორის რეგულარული შეხვედრები 

აუცილებელია ზედამხედველობისთვის/საქმეთა დეტალური განხილვისთვის. ეს 

შესაძლებლობას აძლევს შუალედურ მენეჯერებს განსაზღვრონ, რა უნდა გააკეთოს 

ორგანიზაციამ თანამშრომელთა დასახმარებლად მეტად მომთხოვნი და კომპლექსური 

სამუშაოს შესრულებისას. ეს მოიცავს შეგულიანებას, მოტივირებას, პროფესიულ 

განვითარებას და თანამშრომელთა წუხილზე რეაგირებას, მათ შორის გუნდური 

კონსულტირებისა და საქმეთა კონფერენციების გზით. პერსონალს შეუძლია მოვალეობები 

შეასრულოს დადგენილი სტანდარტის მიხედვით როდესაც მას აქვს სათანადო მხარდაჭერა 

და როდესაც ორგანიზაცი კარგად გამართულია და კარგად იმართება.  

 

ისევე როგორც პრობაციის სააგენტოა ანგარიშვალდებული სახელმწიფო ორგანოების წინაშე 

(მე-8 და მე-15 წესი), თითოეული თანამშრომელი ანგარიშვალდებული უნდა იყოს 

შესაბამისი მენეჯერის წინაშე საკუთარი საქმიანობის შესახებ. ამის მნიშვნელოვანი ნაწილია 

ჩანაწერების წარმოება და განახლება - სამართალდამრღვევთან ურთიერთობის, 

მნიშვნელოვანი კომუნიკაციებისა და მათ საქმესთან დაკავშირებით მიღებული 

გადაწყვეტილებების შესახებ ჩანაწერები. ეს აისახება საქმის მასალებში და განახლდება და 

გამოიყენება სასამართლო ორგანოსთვის უკუკავშირის მიწოდებისას. საქმის ჩანაწერები 

უნდა იყოს ზუსტი და განახლებული და შუალედური მენეჯერების მეშვეობით 

ხელმისაწვდომი იყოს ინსპექტირებისთვის. საქმის ჩანაწერები ექვემდებარება მონიტორინგს 

და შეიძლება გამოყენებული იყოს როგორც მტკიცებულება, საჩივრებთან დაკავშირებით 

მიმდინარე წარმოებისას. ეს საკითხები დეტალურად არის განხილული 88-92 წესებში, VII 

თავი და შესაბამის კომენტარებში.  

 

31. ეს წესი ადგენს, რომ მართალია უწყებათაშორის მუშაობაში მთელი პერსონალია 

ჩართული, მენეჯერებს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა აქვთ ამ თანამშრომლობის 
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დამკვიდრებაში და მის განმტკიცებაში. სხვა უწყებებთან ეფექტიანი ურთიერთობა (იხილეთ 

მე-12 წესი) შეიძლება აღმოცენდეს როდესაც მენეჯმენტი ავითარებს ნათელ და მყარ 

უწყებათაშორის პროტოკოლს (მაგალითად, შეთანხმება ინფორმაციის გაცვლის შესახებ, 

რეფერალის მეთოდები). მსგასად ამისა, როგორც მე-17 წესშია გაცხადებული, სააგენტოები 

უნდა ისწრაფვოდნენ მათი მუშაობის გაცნობიერებისა და დაფასებისკენ და მაშინ როცა 

მთელი პერსონალი ამას ახორციელებს, მენეჯერებმა უნდა ითავონ ლიდერობა.  

 

32. ზოგი საკითხი სათანადოდ გადაიჭრება ინდივიდუალური შეხვედრებით (იხილეთ 30-ე 

წესი მაღლა), მაგრამ თანამშრომელთა ჯგუფური კონსულტაცია მენეჯერების მთავარი 

პასუხისმგებლობაა. პროფესიულ ასოციაციებს, პროფესიულ კავშირებსა და უფრო 

არაფორმალურ გაერთიანებებს შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ პერსონალსა და მენეჯერებს 

შორის ეფექტიან მოლაპარაკებებში. სამუშაოსა და დასაქმების პირობებთან დაკავშირებით 

კონსულტაციის გარდა, უნდა არსებობდეს პერსონალისთვის შესაძლებლობა, ზეგავლენა 

მოახდინონ სააგენტოს პოლიტიკაზე სხვა მიმართულებითაც: პერსონალს უნიკალური 

შესაძლებლობა აქვს პოლიტიკის შემქმნელებს მიაწოდონ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა 

შედეგები გამოიღო ამა თუ იმ პოლიტიკის პრაქტიკაში გატარებამ და მათი გამოცდილება იმ 

მტკიცებულების დიდი ნაწილია, რომელმაც უნდა წარმართოს პოლიტიკა და პრაქტიკა (მე-16 

წესი).  

 

33. ეს წესი ადასტურებს, რომ ხელფასი და მომსახურების პირობები უნდა ასახავდეს 

პროფესიულ დონეს (21-ე წესი), მათთვის დაკისრებული ამოცანებისა და ვალდებულებების 

ერთობლიობას და მენეჯერებისა და პრაქტიკოსების ექსპერტიზას. შერჩევის მაღალი 

სტანდარტების გარდა ანაზღაურებაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია მაღალი ხარისხის 

პერსონალის შესანარჩუნებლად. პრობაციის პერსონალისთვის საჭირო განათლებისა და 

სწავლების მაღალი სტანდარტები მათ განუვითარებს უნარებს, რომლებიც მათ სხვა 

პროფესიებისთვის შესაბამისად ხდის და პრობაციის ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ 

ხელფასი და სამუშაო პირობები, ასევე საპენსიო სქემები საკმარისია მათ მიერ დაქირავებული 

და მომზადებული პერსონალის შესანარჩუნებლად.  

 

34. ეს წესი ვრცელდება პრობაციის ორგანოებისთვის მომუშავე მოხალისეებზე და არა 

იმათზე ვინც დამოუკიდებლად ან სხვა ორგანიზაციებში მუშაობენ 

სამართალდამრღვევებთან მოხალისეებად. მრავალ ქვეყანაში პრობაცია წარმოიშვა 

მოხალისეობრივი მუშაობის შედეგად და მოხალისეებს კვლავ ფასდაუდებელი წვლილი 

შეაქვთ ამ ორგანოს მუშაობასა და დაზარალებულთა და სამართალდამრღვევთა დახმარებასა 

და მხარდაჭერაში. თავის მხრივ მოხალისეთა მონაწილეობა დანაშაულზე რეაგირებაში 

სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობას წარმოადგენს, ნაცვლად იმისა რომ ეს საქმე 

პროფესიონალებს გადაეცეთ. პროფესიონალების მსგავსად მოხალისეებსაც შეუძლიათ 

სამართალდამრღვევებს დაეხმარონ ცხოვრების შეცვლაში, შეუძლიათ იყვნენ პოზიტიური 

მისაბაძი მაგალითი და დაეხმარონ დანაშაულით მიყენებული ზიანის გააზრებაში. მათ ასევე 

შეუძლიათ იყვნენ მენტორები და იმეგობრონ მათთან, შესთავაზონ ურთიერთობა, რომელიც 

ღირებულია ნაკლები ფორმალურობით ვიდრე ურთიერთობა, რომელიც არსებობს 

სამართალდამრღვევსა და პრობაციის ოფიცერს შორის. სამართალდამრღვევები ხშირად 

აფასებენ იმ ადამიანების დროსა და მონდომებას, რომლებიც უფასოდ თავაზობენ 

მხარდაჭერასა და რჩევას. მოხალისეები პრობაციის სააგენტოსთან შეთანხმებით შეიძლება 
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პერსონალს დაეხმარონ მთელ რიგ პრაქტიკულ საკითხებში.  მოხალისეები შეიძლება ასევე 

განიხილონ როგორც პრობაციის ‘ჩემპიონები’, რაც საზოგადოებას ეხმარება უკეთ გაიგონ 

პრობაციის მიზანი.  

 

ვინაიდან მოხალისეები პრობაციის სააგენტოს სახელით მუშაობენ სამართალდამრღვევებთან 

და/ან დაზარალებულებთან, რომლეთა მიმართაც სააგენტოს ზრუნვის ვალდებულება აქვს, 

უნდა არსებობდეს ამ სამუშაოს შესრულებისთვის მათი პირადი შესაბამისობის შემოწმების 

პროცედურა. ეს უნდა მოიცავდეს მინიმუმ თანამშრომელთან პირად გასაუბრებას და 

ნასამართლობის შემოწმებას. ისევე როგორც თანამშრომლების შემთხვევაში (22-ე წესი), 

ნასამართლობის ქონამ არ უნდა შეაფარხოს ადამიანის ამ მიმართულებით დასაქმება. 

ყოფილი სამართალდამრღვევის გამოცდილებამ შესაძლოა მათ გამორჩეული და 

ფასდაუდებელი წვლილი შეატანინოს სამართალდამრღვევებთან მუშაობაში და 

მოხალისეებად მათი შერჩევა სააგენტოს მხრიდან წარმატებული სოციალური ინკლუზიის 

გზით დანაშაულებრივი ქცევის შეწყვეტის (დეზისტანსის) მხარდაჭერის დემონსტრირებაა.  

 

მოხალისეებს ადეკვატური მხარდაჭერა უნდა ქონდეთ თავიანთ საქმიანობაში.  

 

როგორც წესი მოხალისეებს არ უნდა მოთხოვონ იმგვარი სამუშაოს შესრულება, რაც 

მოითხოვს დასაქმებული კადრის უნარებს ან რაც უბრალოდ სააგენტოს რესურსების 

დაზოგვაში დაეხმარება.  

 

მოხალისეებს, ისევე როგორც პრობაციის პერსონალს, საზოგადოების უსაფრთხოების დაცვის 

ვალდებულება აქვთ, შესაბამისად სამართალდამრღვევებთან მათი ურთიერთობა ვერ იქნება 

სრულად კონფიდენციალური. (კონფიდენციალურობისა და ინფორმაციის გაცვლის ზოგადი 

პრინციპები, როგორც ეს ასახულია 41-ე, 88-92 წესებში და განმარტებულია შესაბამის 

კომენტარებში). სამართალდამრღვევებმა თავად, ასევე პერსონალმა და მოხალისეებმა, უნდა 

გაიაზრონ მათ საქმიან ურთიერთობასთან დაკავშირებული უფლებები და 

პასუხისმგებლობა.  

 

III ნაწილი 

ანგარიშვალდებულება და ურთიერთობები სხვა უწყებებთან 

 

35. 35-ე წესი ეხება კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით სასამართლო ორგანოების და 

მათთან ურთიერთობის გათვალისწინებას. ეს ორგანოები უფლებამოსილი არიან მიიღონ 

ინფორმაცია და მხოლოდ ამ გზით შეძლებენ ისინი ნდობა განივითარონ პრობაციის მიმართ. 

მართალია ეს წესი ვრცელდება კონკრეტულ საქმეებზე, ის ასევე აღიარებს უფრო ზოგადი 

ხასიათის თანამშრომლობის, დიალოგისა და დისკუსიის მნიშვნელოვნებას. მაგალითად, 

პრობაციის ორგანოებს ხშირად კარგი პოზიცია აქვთ იმისთვის, რომ სასამართლო ან 

სასჯელაღსრულების ორგანოებს განუმარტონ პატიმრობის ნეგატიური გავლენა, ასევე 

საზოგადოებრივი მომსახურების განხორციელების გზები ან ინტერვენციის კონკრეტული 

პროგრამის მნიშვნელოვნება. თანაბრად ამისა, სასამართლო და სხვა ორგანოები 

წახალისებულია, შესაბამისი ინფორმაცია გაუზიაროს პრობაციის ორგანოებს და 

მონაწილეობა მიიღოს მათთან აქტიურ დიალოგში.  
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36. პრობაციის ორგანოებმა უნდა აწარმოონ რეგულარული ანგარიშები მათი საქმიანობის 

შესახებ. ეს ანგარიშები უნდა გამოქვეყნდეს და ხელმისაწვდომი იყოს სასამართლო 

ორგანოებისთვის, სამართალდამრღვევების შესახებ გადაწყვეტილებების მიმღები სხვა 

ორგანოებისთვის და საზოგადოებისთვის. ხელმისაწვდომი ინფორმაციის ფარგლები უნდა 

განისაზღვროს ეროვნული კანონმდებლობით (იხილეთ მე-8 წესში ასახული ძირითადი 

პრინციპები) პროფესიული კონფიდენციალობის რეგულირებასთან შესაბამისობაში. 

ანგარიშებმა კომპეტენტურ ორგანოებს და საზოგადოებას უნდა მისცეს საშუალება, გააკეთონ 

შეფასებები პრობაციის ორგანოების მიერ თავიანთი მიზნების მისაღწევად შესრულებული 

სამუშაოს შესახებ.  

 

37. სამართალდამრღვევებს ხშირად კომპლექსური საჭიროებები აქვთ, რაც მათ 

დანაშაულებრივ ქცევას უკავშირდება. ამ საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად აუცილებელი 

ყველა მომსახურების შექმნისა და გაწევის ნაცვლად პრობაციის ორგანოებმა უნდა 

ითანამშრომლონ სხვა ორგანიზაციებთან, რომელთაც შესაბამისი ექსპერტიზა და რესურსი 

გააჩნიათ. ეს მოიცავს არა მხოლოდ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებისა და 

სამართალდამცავ ორგანოებს, არამედ ფართო სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელ 

ორგანიზაციებს. სერვისებზე თანასწორი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სოციალური 

ინკლუზიის საკვანძო კომპონენტია. ეს მიდგომა პრობაციის ორგანოებს შესაძლებლობას 

აძლევს თავიანთი რესურსის კონცენტრირება მოახდინონ ძირითად ამოცანებზე.  

 

შესაბამისად, პრობაციის ორგანოებმა უნდა ითანამშრომლონ მაგალითად სოციალურ 

სამსახურებთან, დაზარალებულთა მხარდაჭერის ორგანოებთან, ჯანმრთელობის დაცვის 

სამსახურებთან, კერძო კომპანიებთან, დამსაქმებლებთან და დასაქმების სამსახურებთან, 

განსახლებისა და სასწავლო ორგანიზაციებთან, ადგილობრივ თემთან, მოხალისეებთან და 

რელიგიურ და საქველმოქმედო ორგანიზაციებთან.  

 

ეფექტიანი უწყებათაშორისი მუშაობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივ 

უსაფრთხოებაში წვლილის შესატანად. ზოგიერთი სამართალდამრღვევი მნიშვნელოვან 

საფრთხეს უქმნის საზოგადოებას და ამ რისკის ყველაზე ეფექტიანად მართვა შესაძლებელია 

სააგენტოების მიერ მათი უნარებისა და ცოდნის შევსების გზით. ამგვარი თანამშრომლობის 

მაგალითები მოიცავს საზოგადოებრივი დაცვის მექანიზმების უწყებათაშორის 

კოორდინაციას და პროექტებს მუდმივად დანაშაულებრივი ქმედების ჩამდენ (prolific) და 

მძიმე დანაშაულების განმეორებით ჩამდენ (persistent) სამართალდამრღვევებთან სამუშაოდ. 

პრობაცია და პოლიცია ხშირად უძღვებიან ამ მექანიზმების შექმნას, მაგრამ საჭიროებენ სხვა 

ორგანოების უნარებისა და რესურსის ჩართვას ასევე.  

 

ინფორმაციის გაცვლა ეფექტიანი თანამშრომლობის მთავარი ნაწილია. პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობისა და კონფიდენციალობის პრინციპების ფარგლებში, რაც მრავალ ქვეყანაში 

კანონით რეგულირდება, პრობაცია მზად უნდა იყოს გასცეს და მიიღოს ინფორმაცია სხვა 

უწყებებთან თანამშრომლობის სულისკვეთებით. ამგვარი ინფორმაციის გაცვლა ღირებულია 

როგორც კონკრეტულ საქმეებზე ისე ზოგადად, რაც ხელს უწობს პოლიტიკაზე და 

პრაქტიკაზე გავლენის მოხდენას. (იხილეთ ასევე 41-ე წესი) 
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38. პრობაციის ორგანოებმა უნდა წაახალისონ და მხარი დაუჭირონ საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციებს თავიანთი თანდაყოლილი პასუხისმგებლობის შესრულებაში, იზრუნონ 

სამართალდამრღვევებზე, როგორც საზოგადოების წევრებზე. ეს წესი არ უნდა განიმარტოს, 

როგორც პრობაციის ორგანოების დამავალდებულებელი, დააფინანსოს კერძო ასოციაციები, 

არამედ დაეხმაროს, რჩევით და მხარდაჭერით თავიანთ საქმიანობაში 

სამართალდამრღვევებთან და საჭიროებისამებრ დანაშაულის შედეგად 

დაზარალებულებთან.  

 

ამ ორგანიზაციების პასუხისმგებლობაა, მომსახურება გაუწიონ საზოგადოების ყველა წევრს, 

მაგრამ ყოველთვის ხელმისაწვდომი არ არიან სამართალდამრღვევებისთვის ან არ იციან 

მათი კონკრეტული საჭიროებები. პრობაციის ორგანოებს შეუძლიათ ექსპერტული რჩევა 

მისცენ ამ ორგანიზაციებს იმის შესახებ, თუ როგორ უზრუნველყონ სამართალდამრღვევების 

და ყოფილი სამართალდამრღვევების მიერ მომსახურების მიღება, რომელზეც 

უფლებამოსილი არიან და წაახალისონ ისინი, თავიანთი მომსახურებები ხელმისაწვდომი და 

საჭიროებებს მორგებული გახადონ. პრობაციის ორგანოებმა შესაძლოა ამგვარი 

სერვისებისთვის ‘ჭიშკრის’ როლი შეასრულონ, სამართალდამრღვევები შესაბამის 

ორგანიზაციაში გადასამისამართებით.  

 

39. ზოგიერთ ქვეყანაში ციხე და პრობაცია ერთ ორგანიზაციას წარმოადგენს. იქაც სადაც ასე 

არ არის პრობაციის საქმიანობა აუცილებლად მოითხოვს მჭიდრო სამსახურებრივ 

ურთიერთობას ციხის სამსახურთან. ზოგიერთ ქვეყანაში პრობაციის პერსონალი მუშაობს 

პატიმრებთან, მათ მიერ სასჯელის მოხდის პერიოდში და არა მხოლოდ 

გათავისუფლებისთვის მზადებისას. პრობაცია ხშირად პასუხისმგებელია გათავისუფლების 

შემდგომ ზედამხედველობაზე და პრობაციის პერსონალი აქტიურად უნდა ჩაერთოს 

პატიმრების გათავისუფლებისთვის მომზადებაში და მათ განსახლებაზე მუშაობაში (იხილეთ 

მე-7 წესი, ევროპული ციხის წესები და რეკომენდაცია Rec(2003)22 პირობით ვადაზე ადრე 

გათავისუფლების შესახებ).  

 

40. პარტნიორ ორგანიზაციებს სჭირდებათ ზოგადი ჩარჩოს შემუშავება და შეთანხმება 

სამართალდამრღვევთა მიმართ ჩარევების შესაბამისად მაღალი სტანდარტის მისაღწევად.  

 

როგორც წესი აუცილებელი იქნება პრობაციის სააგენტოსა და პარტნიორ ორგანიზაციას 

შორის ურთიერთობის ბუნების წერილობით ნათლად გაწერა. სააგენტოები შემდეგ შეძლებენ 

ამ პროტოკოლით იმუშაონ და ეცოდინებათ თითოეული მხარის მოლოდინი, ასევე ისიც რას 

ელიან მათგან. როდესაც პრობაცია სხვა ორგანიზაციას გადასცემს შესასრულებელ სამუშაოს, 

ეს მოიცავს პასუხისმგებლობას იმის უზრუნველყოფაზე, რომ ეს ორგანიზაცია მუშაობს 

ეფექტიანად და სამართლიანად. მიღწეული შედეგებისა და თუკი ეს რელევანტურია, 

დახარჯული თანხის შესახებ ანგარიშგება ამგვარი ურთიერთობის მინიმალური 

წინაპირობაა.  

 

41. 41-ე წესი ადგენს, რომ უწყებათაშორისი შეთანხმებები უნდა მოიცავდეს ინფორმაციის 

გაცვლის შესახებ წესებს, რაც ეფუძნება მონაცემთა დაცვის შესახებ შესაბამის ეროვნულ 

კანონმდებლობას.  
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პრობაციის ორგანოებს და სხვა ორგანიზაციებსა და ცალკეულ პირთა შორის ინფორმაციის 

გაცვლის პრინციპები გამჭვირვალე უნდა იყო და პერსონალს და მომსახურების მიმღებებს 

კარგად უნდა ქონდეთ გაცნობიერებული გარემოებები, რომელშიც ინფორმაციის გაცვლა 

ხდება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ორგანიზაციების და მომსახურების მიმღები 

პირებისთვის, მათ შორის სამართლდამრღვევებისთვის  ნათელი იყოს გარემოებები, 

რომელთა არსებობისას უნდა მოხდეს ინფორმაციის გაცვლა პოლიციასა და პრობაციას 

შორის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ან სამედიცინო ან 

სხვა პროფესიული კონფიდენციალობის ფარგლები. და კვლავ, კერძო კომპანიებმა, 

მაგალითად, რომლებიც ჩართული არიან ელექტრონული მონიტორინგის განხორციელებაში, 

უნდა გაცვალონ ინფორმაცია და ეს პირდაპირ ფიქსირდება ნებისმიერ უწყებათაშორის 

შეთანხმებაში.  

 

IV ნაწილი 

 

პრობაცია 

 

ეროვნული კანონმდებლობიდან გამომდინარე პრობაციის ორგანოებს შესაძლოა ქონდეთ 

ჩამოთვლილთაგან ერთი ან მეტი ამოცანა: 

ა) სამართალდამრღვევთა ზედამხედველობასთან და მიმართულების მიცემასთან 

დაკავშირებული ამოცანები: 

- წინასწარი პატიმრობის ალტერნატივები; 

- სახელმწიფო ბრალდების პირობითი შეწყვეტა; 

- პრობაცია, როგორც დამოუკიდებელი სანქცია, თავისუფლების აღმკვეთ სასჯელთან მისი 

დაკავშირების გარეშე; 

- სასჯელის აღსრულების სრული ან ნაწილობრივი გადავადება პირობებთან 

ერთობლიობაში; 

- პატიმრობიდან პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლება მეთვალყურეობით; 

- პირობითი შეწყალება; 

- ნაწილობრივი თავისუფლება; 

- შინაპატიმრობა; 

- საპატიმროს დატოვება მეთვალყურეობით; 

- საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა; 

- პრობაციისთვის გაცემული განკარგულებები განათლების, დასაქმების, საცხოვრებელი 

ადგილის, თავისუფალი დროის აქტივობების, ურთიერთობების და კონკრეტულ პირებთან 

კავშირების შესახებ, კონკრეტულ ადგილებზე მისვლის აკრძალვის შესახებ; 

- პრობაციისთვის გაცემული განკარგულებები შემოსავლისა და ფინანსური 

ვალდებულებების ადმინისტრირების შესახებ; 

- სხვადასხვა პროგრამები, რომლებიც პრობაციის მეთვალყურეობით უნდა განხორციელდეს; 

- კონკრეტული სამართალდამრღვევების ინტენსიური ზედამხედველობა (სქესობრივი 

დანაშაულებისთვის მსჯავრდებულები, მძიმე რეციდივისტები, საზოგადოებისთვის 

საფრთხის შემქმნელი სამართალდამრღვევები); 

- გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა (მათ შორის მეთვალყურეობის ტექნიკური 

საშუალებების გამოყენება) პრობაციის სამსახურის მხრიდან სხვა ფორმით ჩარევასთან 

ერთობლიობაში; 
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- პრობაციის ცენტრების/ჰოსტელების, “ნახევარი გზა სახლისაკენ” დაწესებულებების 

მართვა.  

 

ბ) ამოცანები ზედამხედველობის ელემენტის გარეშე: 

-  საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების ზოგადი მართვა და ორგანიზება;  

- წინასასამართლო ანგარიშები (პროკურატურის ან სასამართლოს ორგანოებისთვის 

რეკომენდაციის გაწევა სახელმწიფო ბრალდების გაგრძელებაზე ან შეწყვეტაზე; შესაბამისი 

სანქციების შესახებ; თითოეულ საქმეზე რა სახის ღონისძიებების და ინტერვენციების 

შეთავაზება შეუძლია პრობაციის სამსახურს); 

- რჩევების შემცველი ანგარიში (ვადამდე ადრე გათავისუფლების კომისიებისთვის და სხვა); 

- ადრეული დახმარება დაკავების მომენტში და პოლიციის წინასწარი დაკავების 

იზოლატორში ყოფნისას;  

- დაპატიმრებულ სამართალდამრღვევებთან მუშაობა მათი დროებითი გასვლისთვის, 

გათავისუფლებისთვის, საზოგადოებაში ხელახლა დამკვიდრებისთვის მოსამზადებლად 

(ფსიქიატრიულ სამკურნალო დაწესებულებებში, წინასწარ პატიმრობაში, 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში და სხვა); 

- ყოფილი პატიმრებისთვის გათავისუფლებისშემდგომი ზრუნვა; 

- სამართალდამრღვევის ოჯახთან მუშაობა; 

- აღდგენითი პრაქტიკა; 

- დაზარალებულთა დახმარება (კონფლიქტის მოგვარება, კომპენსაცია).  

 

როგორც ზემოთ განიმარტა, პრობაციის ორგანოები სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა 

ამოცანებს ასრულებენ.  

 

სასამართლოებისათვის და გადაწყვეტილების მიმღები სხვა ორგანოებისთვის ანგარიშების 

წარდგენაზე ვრცელდება 42-46 წესები. საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომაზე, რომელიც 

არანაზღაურებადი სამუშაოს სახელით არის ცნობილი ზოგიერთ ქვეყანაში, ვრცელდება 47-

52 წესები. სამართალდამრღვევებზე საზოგადოებრივ ზედამხედველობაზე ვრცელდება 53-55 

წესები. მოპყრობის პროგრამები ტერმინია, რომელიც მოიცავს დაგეგმილი და სისტემატური 

ჩარევის ფართო არჩევანს, მაგალითად კოგნიტურ ბიჰევიარული ფსიქოლოგიის 

პრინციპებზე დაყრდნობით, მათ შორის: სამართალდარღვევებთან მიმართებით ზოგადი 

პროგრამები და კონკრეტულ დანაშაულებზე/სამართალდამრღვევებზე მორგებული 

პროგრამები (მაგალითად აგრესიულ ან მოძალადე სამართალდამრღვევებზე, მავნე 

ნივთირებების ავადმომხმარებლებზე, ოჯახური ძალადობის ჩამდენ პირებზე). ინტენსიური 
ზედამხედველობა ხშირად ხორციელდება კონკრეტული სქესობრივი დამნაშავეების, მძიმე 

დანაშაულების განმეორებით ჩამდენი პირების და საზოგადოებისთვის მძიმე ზიანის 

საფრთხის შემქმნელი პირების მიერ გამოწვეული რისკის სამართავად. 

სამართალდამრღვევების ოჯახთან მუშაობაზე ვრცელდება 56-ე წესი, პრობაციის მუშაობა 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან და მოქალაქეებთან, რომელთაც სასჯელი შეეფარდათ 

საზღვარგარეთ მოცულია 63-65 წესებში. თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვა 
შესაძლოა მოიცავდეს თვალთვალის ან მონიტორინგის ტექნიკურ საშუალებებს (მათ შორის 

ელექტრონულ მონიტორინგს - იხილეთ 57-58 წესები), რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას პრობაციის ინტერვენციების სხვა ფორმების მხარდასაჭერად. 59-62 წესები ეხება 

პრობაციის ორგანოების პასუხისმგებლობას განსახლებასთან და გათავისუფლების შემდგომ 
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ზრუნვასთან მიმართებით. დაზარალებულებთან მუშაობა მოცულია წესებში 93-96. 

აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკაზე ვრცელდება 97-ე წესი.  

 

სასჯელის შეფარდებამდე მოსამზადებელი ანგარიშები  
 
42. სასჯელის შეფარდებამდე ანგარიშის მომზადებისას და წარდგენისას სრულად უნდა იყოს 

დაცული ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 

მუხლით აღიარებული პროცესუალური უფლებები და გარანტიები, რომელიც ადასტურებს 

უდანაშაულობის პრეზუმპციას.  

 

სასჯელის შეფარდებამდე მოსამზადებელი ანგარიშის ძირითადი მიზანია სასამართლოს 

დახმარება შესატყვისი სასჯელის შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას (მსგავსი 

ანგარიშები მზადდება ზოგიერთ ქვეყანაში პროკურატურის ორგანოებისთვის 

გადაწყვეტილების მიღებისას დახმარების აღმოსაჩენად). სასჯელის შეფარდებამდე 

მოსამზადებელი ანგარიში არც შემსუბუქების მოთხოვნაა და არც სახელმწიფო ბრალდების 

საქმის ნაწილი, არამედ თავაზობს დამოუკიდებელ ინფორმაციას და მოსაზრებას. ის უნდა 

იყოს სამართლიანი და მიუკერძოებელი და მოიცავდეს სამართალდამრღვევთან 

დაკავშირებით მთელ ინფორმაციას, მიუხედავად იმისა ეს წაადგება თუ არა მას.  

 

ამ წესით პრობაციის ორგანოებს ასევე მოეთხოვება რეგულარული კომუნიკაცია სასამართლო 

ორგანოებთან იმ გარემოებების შესახებ, რომელშიც ანგარიშები უნდა მომზადდეს. ანგარიში 

არც შესაძლებელი და არც აუცილებელია ყველა საქმეზე, არამედ გადაწყვეტილების მიმღებ 

ორგანოებსა და პრობაციის ორგანოებს შორის უნდა შეთანხმდეს ნათელი კრიტერიუმი.  

 

პოლიტიკა თითოეული იურისდიქციის პასუხისმგებლობაა, მაგრამ არსებობს რამდენიმე 

ზოგადი მოსაზრება რაც გასათვალისწინებელია. მაგალითად, თუკი სავარაუდოდ დადგება 

ფინანსური პასუხისმგებლობა ან რაიმე ნაკლებად მძიმე ზომა, ანგარიში ალბათ არ არის 

საჭირო; როდესაც განიხილება საზოგადოებრივი სასჯელი, რაც მოიცავს პრობაციის 

ზედამხედველობას, ანგარიში უნდა შეეხოს ზედამხედველობის ბუნებას და მიზანს და 

სამართალდამრღვევის თანამშრომლობის განჭვრეტადობას და წარმატებულ შედეგს; 

როდესაც განიხილება თავისუფლების აღკვეთა, ანგარიში სასამართლოს დაეხმარება 

დაინახოს ამ სასჯელის რეალური ზეგავლენა სამართალდამრღვევზე და სხვებზე. როდესაც 

სასამართლო სავარაუდოდ გამოიყენებს დაუყოვნებლივ საპატიმრო სასჯელს, მაგრამ კვლავ 

სურს განიხილოს ალტრნატივები, ანგარიში განსაკუთრებით ღირებული ხდება.  

 

43. ანგარიში უნდა იყოს მაქსიმალურად განახლებული და ზუსტი. ანგარიში მზადდება 

კონკრეტულ სამართალდარღვევებთან მიმართებით და ძველი ანგარიშები, რომლებიც საქმის 

მასალებში კვლავ არის, არ უნდა წარადგინონ ხელახლა. მართალია სამართალდამრღვევთან 

გასაუბრება ინფორმაციის მნიშვნელოვანი წყაროა, ანგარიშის ავტორი უნდა ეცადოს სხვა 

წყაროების გამოყენებას და მოპოვებული ინფორმაციის განმტკიცებას. სასამართლოს უნდა 

ქონდეს შესაძლებლობა გამიჯნოს ანგარიშის ნაწილი, რომელიც მხოლოდ შეჯერებულ 

ინფორმაციას და მონაცემებს შეიცავს და ნაწილები, სადაც ანგარიშის ავტორი თავის 

პროფესიულ მოსაზრებას სთავაზობს. ანგარიში უნდა მომზადდეს სათანადო ენაზე, 

ჟარგონისა და ტექნიკური ტერმინოლოგიისგან მაქსიმალურად თავისუფალი ფორმით.  
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44. აქ სამართალდამრღვევის ჩართულობა ნიშნავს, რომ ანგარიშის მიზანი, მისი 

მნიშვნელოვნება და შედეგები სრულად უნდა განემარტოს სამართალდამრღვევს. შეიძლება 

არსებობდეს გარემოებები, როდესაც სამართალდამრღვევს არ სურს თანამშრომლობა და ეს 

შესაძლოა გაზიარებულ იქნას. [პრობაციის] თანამშრომელი, რომელიც ანგარიშის 

მომზადებაზეა პასუხისმგებელი, უნდა დარწმუნდეს, რომ სამართალდამრღვევმა გაიგო 

თანამშრომლობაზე უარის შედეგები და ეს უნდა განემარტოს სასამართლოსაც. 

სამართალდამრღვევს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, გამოხატოს საკუთარი აზრი ანგარიშის 

შინაარსის შესახებ, თუმცა ანგარიშის საბოლოო შინაარსი მისი ავტორის გადასაწყვეტია. 

სამართალდამრღვევი და მისი წამომადგენელი უფლებამოსილი არიან სასამართლოს წინაშე 

გაასაჩივროს ანგარიშის შინაარსი.  

 

მართალია ანგარიშები სხვადასხვა იურისდიქციაში კანონმდებლობისა და პრაქტიკის 

შესაბამისად სხვადასხვა ფორმატისაა, ტიპიური ანგარიში უნდა დაიწყოს მითითებით 

ინფორმაციის წყაროების შესახებ, რომელსაც ემყარება ანგარიში (სამართალდამრღვევთან და 

მაგალითად მის ოჯახთან გასაუბრება, საქმის ჩანაწერები, ბრალდების საქმე და სხვა 

წყაროები) და ასევე შეიძლება მოიცავდეს:  

ა) სამართალდამრღვევის შესახებ პირად და სოციალურ ინფორმაციას, რაც 

რელევანტურია სამართალდარღვევის ან წინა ნასამართლობის, ან სასჯელის შეფარდების 

შესახებ გადაწყვეტილების გასააზრებლად და სამართალდარღვევის ანალიზისთვის 

(როგორ და რატომ მოხდა ამ სამართალდარღვევის ჩადენა; რას ამბობს ამის შესახებ 

სამართალდამრღვევი და მაგალითად, გამოხატავს თუ არა სინანულს);  

ბ) დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობისა და საზოგადოებისათვის ზიანის 

მიყენების რისკის შეფასება - რამდენად მაღალია ახალი დანაშაულის ჩადენის ალბათობა, 

რამდენად მძიმეა ამასთან დაკავშირებული რისკი, რა შეიძლება გაკეთდეს ამ რისკთან და 

მასთან დაკავშირებულ პრობლემასთან მიმართებით (მაგალითად ოჯახი და დასაქმების 

საკითხები), რა შემაკავებელი/გამაძლიერებელი ფაქტორები და სიძლიერეა სახეზე, რასაც 

შეუძლია შეამციროს რისკი; 

გ) განსახილველი სხვადასხვა სანქციისა და ღონისძიების შესატყვისობა და შესაძლო 

შედეგები - მაგალითად, საპატიმრო სასჯელის შედეგები, შეთავაზებული ჩარევების 

ბუნება და ინტენსივობა, სამართალდამრღვევის მხრიდან თანამშრობლობისა და 

დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების ალბათობა, ა.შ.; 

დ) დასკვნა - ზოგიერთ შემთხვევაში ეს შესაძლოა მოიცავდეს კონკრეტული სახის 

ქმედების შეთავაზებას, თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში ეს არ განიხილება ავტორის ამოცანად.  

 

უნდა აღინიშნოს, რომ ანგარიში როგორც წესი მოიცავს სამართალდამრღვევის მოსაზრებებს: 

მათ დამოკიდებულებას დანაშაულის მიმართ, მათ მოსაზრებებს მომავალში დანაშაულის 

ჩადენის ალბათობასთან დაკავშირებით, მათი სავარაუდო რეაგირება სანქციებზე და 

ღონისძიებებზე, რაც შეიძლება განიხილებოდეს. იმავდროულად, მნიშვნელოვანია იმის 

დაფასება, რომ ანგარიში დამოუკიდებელი წარმომადგენლობაა და რომ 

სამართალდამრღვევის მოსაზრებები შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ავტორმა.  
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იმ იურისდიქციებში, სადაც პრობაცია მუშაობს დაზარალებულებთან და ანგარიშის ავტორი 

გაესაუბრა დაზარალებულს, ანგარიში შესაძლოა შეიცავდეს კომენტარს 

დაზარალებულისთვის დანაშაულის შედეგების შესახებ, სამართალდარღვევისადმი მათი 

ამჟამინდელი დამოკიდებულების შესახებ და აღდგენითი ჩარევებისთვის შესაძლო 

ფარგლებს - მაგალითად, მედიაცია სამართალდამრღვევსა და დაზარალებულს შორის.  

 

სხვა საკონსულტაციო ანგარიშები 
 
45. პრობაციის პერსონალი, ისევე როგორც სასჯელის შეფარდებამდე მოსამზადებელი 

ანგარიშებს, ამზადებს სხვა სახის ანგარიშებს, განსაკუთრებით რაც დაკავშირებულია 

თავისუფლების აღკვეთის მოხდისგან ან სხვა სახის პატიმრობიდან ვადამდე 

გათავისუფლების შეთავაზებასთან. ეს ანგარიშები უნდა ეფუძნებოდეს თითოეული საქმის 

ყურადღებით შეფასებას. მათი წვლილი გამოიხატება სახელმწიფო ორგანოების 

წარმომადგენელთა ინფორმირებაში იმ გარემოს შესახებ, რომელშიც პატიმარი ბრუნდება, 

გასათვალისწინებელი რისკებისა და დამცავი ფაქტორების და მათი მართვის გზების შესახებ 

და გათავისუფლების რაიმე დამატებითი პირობის დაწესების აუცილებლობის შესახებ. 

თემში მომუშავე პრობაციის ოფიცერს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს როგორც 

გათავისუფლების გეგმის მომზადებაში, ისე მის გადამოწმებაში. ეს შეიძლება მოიცავდეს 

ადამიანებთან მოლაპარაკებას საცხოვრებელისა და დასაქმების ადგილის შესახებ. უნდა 

აღინიშნოს, რომ ეს ანგარიშები შესაძლოა იყოს საწყისი, მომდევნო ან პროგრესის ამსახველი 

და მათი მახასიათებლები ვრცლად არის განხილული წინამდებარე წესების V ნაწილში.  

 

სასჯელის შეფარდებამდე მოსამზადებელი ანგარიშის შესახებ კომენტარი (42-45 წესები), 

სადაც განმარტებულია აკურატულობისა და მიუკერძოებლობის აუცილებლობა, აქაც 

ვრცელდება. ანგარიში უნდა იყოს მაქსიმალურად ახალი ინფორმაციის შემცველი და 

აკურატული. ანგარიშები მზადდება კონკრეტულ განცხადებებთან დაკავშირებით და ძველი 

ანგარიშები, რომლებიც შემორჩა საქმის მასალებში, არ გამოიყენება. მიუხედავად იმისა, რომ 

სამართალდამრღვევთან ინტერვიუ ინფორმაციის მნიშვნელოვანი წყაროა, ანგარიშის 

ავტორმა უნდა გამოიყენოს ასევე სხვა წყაროების, ინფორმაციის განსამტკიცებლად.  

 

როდესაც თავდაპირველი დანაშაულის შედეგად დაზარალებულ პირებთან არსებობდა 

კავშირი, მათი მოსაზრებებიც უნდა აისახოს ანგარიშში. როდესაც ხდება მათი მოსაზრებების 

გათვალისწინება, მნიშვნელოვანია მათ იცოდნენ, რომ, მართალია მათ მოსაზრებებს 

განიხილავენ როგორც მნიშვნელოვანს, მაგრამ ეს არ იქნება გადამწყვეტი (იხილეთ 95-ე წესი).  

 

46. ისევე როგორც სხვა ანგარიშებისას, აქაც სამართალდამრღვევის ჩართულობა ნიშნავს, რომ 

ანგარიში, მისი მნიშვნელოვნება და შედეგები სრულად უნდა განემარტოს 

სამართალდამრღვევს.  

 

შეიძლება არსებობდეს გარემოებები, როდესაც სამართალდამრღვევს არ სურს 

თანამშრომლობა და ეს შესაძლოა გაზიარებულ იქნას. [პრობაციის] თანამშრომელი, 

რომელიც ანგარიშის მომზადებაზეა პასუხისმგებელი, უნდა დარწმუნდეს, რომ 

სამართალდამრღვევმა გაიგო თანამშრომლობაზე უარის შედეგები და ეს უნდა განემარტოს 
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სასამართლოსაც. სამართალდამრღვევს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, გამოხატოს საკუთარი 

აზრი ანგარიშის შინაარსის შესახებ, თუმცა ანგარიშის საბოლოო შინაარსი მისი ავტორის 

გადასაწყვეტია. სამართალდამრღვევი და მისი წამომადგენელი უფლებამოსილი არიან 

სასამართლოს წინაშე გაასაჩივროს ანგარიშის შინაარსი.  

 

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა 
 
47. საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა გულისხმობს არანაზღაურებად შრომას 

საზოგადოების სასარგებლოდ და სამართალდარღვევის საპასუხოდ. ზოგიერთ ქვეყანაში ეს 

სანქცია შესაძლოა პირს შეიძლება შეეფარდოს მხოლოდ მისი თანხმობით; თუმცა სხვა 

ქვეყნებში სასამართლო თავად წყვეტს ამ საკითხს და სამართალდამრღვევმა უნდა 

შეასრულოს სასამართლოს გადაწყვეტილება.  

 

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას მთელი რიგი ლეგიტიმური მიზნები აქვს: უნდა 

იყოს სამართალდარღვევის პროპორციული, მიმართული იყოს რეაბილიტაციაზე, 

რეპარაციასა და სოციალურ ინკლუზიაზე. ყოველთვის არ არის მარტივი ამ მიზნების 

კომბინირება ან შერწყმა საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის სქემაში. აქ ამოსავალი 

პრინციპია ის, რომ სასამართლოს მიერ განსაზღვრული დროით შრომა სასჯელს 

წარმოადგენს: თუმცა თავად სამუშაო ამოცანები არ შეიძლება იყოს სადამსჯელო და 

მაგალითად ფიზიკურად მძიმე შესასრულებელი. შესასრულებელი ამოცანები უნდა შეირჩეს 

საზოგადოებისთვის მათი ღირებულების მიხედვით (ამ წესებში მითითებული რეპარაციის 

ნაწილის სახით) და სამართალდამრღვევისთვის ახალი განათლების/სამუშაო უნარების 

შეძენის სახით პოტენციური პირდაპირი სარგებელის გათვალისწინებით. კვლევები 

ადასტურებს, რომ როდესაც სამართალდამრღვევები ხედავენ მათთვის დაკისრებული 

მოვალეობის ღირებულებას და მნიშვნელობას, ისინი მეტი ალბათობით ასრულებენ 

დავალებას, მუშაობენ უკეთ (ბენეფიციარის სასარგებლოდ) და ნაკლები ალბათობაა მათი 

მხრიდან დანაშაულის განმეორებით ჩადენის. საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის 

სარეაბილიტაციო მიზნები ძირითადად მიიღწევა ღირებული ამოცანების შესრულების 

პოზიტიური შედეგებით. ზოგიერთ ქვეყანაში ასევე შესაძლებელია სამართალდამრღვევების 

გადამისამართება სარეაბილიტაციო, სამკურნალო ან საგანმანათლებლო პროგრამებზე, 

რომლებიც მათ ეთვლებათ სამუშაო საათებად.  

 

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის აღსრულების ფორმა უნდა შეესაბამებოდეს მის 

პოზიტიურ მიზნებს. დავალებები და მათი შესრულების პირობები უნდა ადასტურებდეს 

პატივისცემას სამართალდამრღვევის თანდაყოლილი ღირსების მიმართ, ამ წესების მე-2 

წესის შესაბამისად და უნდა გამორიცხავდეს სტიგმატიზებასა და გარიყვას. 

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის შესრულებისას სამართალდარღვევთათვის 

სპეციალური ფორმის არსებობა არ უწყობს ხელს რეინტეგრაციას. საზოგადოებისთვის 

სასარგებლო შრომისთვის მეტად მომგებიანია შესრულებული სამუშაოს გასაჯაროება, მათ 

შორის მინიშნების გაკეთებით სამუშაო ადგილებზე, განმარტებით, რომ ეს სამუშაო 

შესრულდა სამართალდამრღვევების მიერ.  

 

48. რადგანაც საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა რეალურ და/ან სიმბოლურ რეპარაციას 

წარმოადგენს, შესრულებული სამუშაო საზოგადოებისთვის რეალური სარგებელის მომტანი 
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უნდა იყოს. სააგენტოებმა უნდა მოიძიონ თემის წინაშე არსებული ამოცანები და იღვაწონ 

იმისთვის, რომ საზოგადოების ყველა წევრს ქონდეს შესაბამისი ამოცანის დასახელების 

შესაძლებლობა. ეს შრომა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გამოყენებული იყოს 

სააგენტოს ან რომელიმე თანამშრომლის სასარგებლოდ, ან მოგების მიღების მიზნით. 

მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა განსხვავებული სურათი იყოს სხვადასხვა 

იურისდიქციაში, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომამ ადამიანები არ უნდა მოაცდინოს 

შემოსავლიანი დასაქმებისგან.  

 

49. საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომაშეფარდებული პირები ექვემდებარებიან რისკის 

შეფასებას, ისევე როგორც პრობაციის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული სხვა პირები 

(იხილეთ 66-71 წესები და შესაბამისი კომენტარები). შესაბამისი სამუშაო ადგილის 

განსაზღვრისას საზოგადოების მიმართ არსებული რისკის შემცირება კვლავ ამოსავალი 

ამოცანაა.  

 

50. პრობაციის ორგანოები პასუხისმგებელია საზოგადოებისთვის სასარგებლო 

შრომადაკისრებულთა ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე. აუცილებელია უსაფრთხოების 

ზოგადი წესების დაცვა და საყოველთაო დაზღვევის სქემა ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომადაკისრებული პირებისთვის. პრობაციის სააგენტო 

და მისი პერსონალიც სათანადოდ უნდა იყოს დაზღვეული, უბედური შემთხვევისას 

სათანადო კომპენსაციის მოთხოვნის შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად.  

 

51. საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის დროს შესასრულებელი ამოცანები შეიძლება 

სხვადასხვა ფორმის იყო და სააგენტოები შემოქმედებითად უნდა მიუდგნენ შესაბამისი 

სამუშაოს იდენტიფიცირებას. სრულად უნდა გაითვალისწინონ განსხვავებული 

შესაძლებლობები და პირადი გარემოებები, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სქემებში 

ჩაერთვება ნებისმიერი პირი, ვისთვისაც ეს შესაბამისად სანქციად ან ღონისძიებად იქნება 

მიჩნეული. ზოგ იურისდიქციაში საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა შეიძლება 

გამოიყენონ როგორც პატიმრობის პირდაპირი ალტერნატივა და არ შეიძლება პირს 

განესაზღვროს პატიმრობა მხოლოდ იმიტომ, რომ მისთვის შესაფერი სამუშაო ვერ 

გამოიძებნა.   

 

პრობაციის ორგანოები აქტიურები უნდა იყვნენ იმ პირების იდენტიფიცირებისას ვისთვისაც 

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა შეიძლება სასარგებლო იყოს და საზოგადოებისთვის 

შესაძლებელი უნდა იყოს იმის დანახვა, რომ ისინი ამ სქემის პოტენციური ბენეფიციარები 

არიან. მაგალითად, უმცირესობათა ჯგუფებს შეიძლება მიმართონ მათი მოსაზრებების 

გაგების მიზნით, თუ როგორი სახის პროექტებს მიიჩნევენ ისინი ღირებულად.  

 

52. ისევე როგორც სამართალდამრღვევთა კონსულტირების სხვა ასპექტების შემთხვევაშია, 

52-ე წესი არ გულისხმობს, რომ სამართალდამრღვევები გადაწყვეტილებას იღებენ მათ მიერ 

შესასრულებელი სამუშაოს შესახებ. საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას, როგორც 

სამართალდამრღვევები ისე საზოგადოება სამართლიან სასჯელად მიიჩნევენ და ამის 

ერთერთი მხარე მდგომარეობს სამართალდამრღვევის აზრის მოსმენაში.  
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შესაბამისად სამართალდამრღვევს უნდა კითხონ მისი უნარების და კონკრეტული 

გარემოებების შესახებ (მაგალითად, საქმიანობა და საოჯახო პასუხისმგებლობა, 

ჯანმრთელობა, შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა, საეკლესიო დღესასწაულებზე 

მოცალეობა), რაც სააგენტომ უნდა გაითვალისწინოს. სამუშაოზე გამწესების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღებისას ამის მიზეზები სამართალდამრღვევს უნდა განემარტოს 

კონკრეტულად და მათი მოსაზრებების სერიოზულად განხილვა უნდა მოხდეს. თუკი 

ადამიანებს ესმით მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება, ისინი მეტი 

ენთუზიაზმით შეუდგებიან ამ საქმეს და მეტ სარგებელსაც მიიღებენ.  

 

სამართალდამრღვევთან ამგვარი კონსულტაციები უნდა მიმდინარეობდეს 

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის მიმდინარეობისას. სამართალდამრღვევებს უნდა 

კითხონ სამუშაოს შესრულებისას მათი გამოცდილების შესახებ და ეს უნდა აისახოს 

პერიოდულ შეფასებებში, რაც გამოიყენება დარჩენილი ვალდებულებების შესრულების 

დაგეგმვისას.  

 

ზედამხედველობის ღონისძიებები 
 
53. საზოგადოებრივი ზედამხედველობა ხორციელდება მთელ რიგ გარემოებებში. მართალია 

ზედამხედველობის სხვადასხვა ფორმების სამართლებრივი საფუძვლები განსხვავდება და 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში შედეგებიც, მომდევნო წესებით შემოთავაზებულია 

ზედამხედველობის ზოგადი სტანდარტები.  

 

54. ზედამხედველობის ბუნება და ინტენსივობა (მაგალითად, ზედამხედველო ოფიცერთან 

სავალდებულო გამოცხადების სიხშირე) დამოკიდებულია ცალკეულ სამართალდამრღვევზე 

და გადახედვას ექვემდებარება სამართალდამრღვევის პირადი გარემოებების ცვლილებისა 

და ზედამხედველობის მიზნებთან მიმართებით პროგრესის შესაბამისად.  

 

პრობაციის ორგანოებმა მაქსიმუმი უნდა გააკეთონ ზედამხედველობის ფორმალური 

მოთხოვნების შესრულების პოპულარიზაციისთვის. ეს მოიცავს პირადი გარემოებების 

სრულად გათვალისწინებას, რამაც შეიძლება შესრულება უფრო რთული გახადოს და 

სამართალდამრღვევთან მუშაობა, იმის გასაგებად, როგორ შეიძლება ამგვარი სირთულის 

გადალახვა. მაგალითად, ადამიანებს არ უნდა მოეთხოვებოდეთ იმგვარ შეხვედრებზე 

დასწრება, რაც კონფლიქტში მოდის მათ პასუხისმგებლობასთან, როგორც ვალდებულებების 

(მათ შორის მშობლის და არა მხოლოდ მცირეწლოვანი ბავშვების), ისე დასაქმების 

თვალსაზრისით. უსახლკარო და არასტაბილური საცხოვრებელი ადგილის მქონე 

პირებისთვის ასევე განსაკუთრებით რთულია გარკვეული ფორმალური მოთხოვნების 

შესრულება.  

 

55. ეს წესი აღიარებს, რომ პრობაციამ უნდა უზრუნველყოს გარკვეული ინტერვენციების 

განხორციელება. ეს უნდა უზრუნველყოს არა მხოლოდ პრობაციის პერსონალმა, არამედ 

ასევე სხვა ორგანოებმა და ცალკეულმა პირებმა. წესი გვთავაზობს რამდენიმე მაგალითს - 

საგანმანათლებლო ან უნარების განვითარებასთან დაკავშირებული სწავლება და 

მკურნალობა, ადამიანებისთვის, ვისაც სჭირდება ფსიქიატრიული დახმარება ან მკურნალობა 

ალკოჰოლის ან სხვა ნივთირებების ავადმოხმარებისთვის.  
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კონტროლი პრობაციის მიზნების ლეგიტიმური ნაწილია და სამართალდამრღვევთან 

რეგულარული შეხვედრა საჭიროა მათთვის, რომ პრობაციამ გავლენა მოახდინოს მათზე და 

შეინარჩუნონ მათ მიმართ სასამართლო ორგანოებისა და საზოგადოების ნდობა. ამასთან 

კონტროლის ღონისძიებები უნდა იყოს:  

 დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობისა და გამოვლენილი ზიანის ხარისხის 

პროპორციული; 

 იყოს რეაბილიტაციის პროცესის ხელშემწყობი; 

 განხორციელდეს სამართალდამრღვევის მხრიდან თანამშრომლობის გაძლიერების 

ფორმით - ეს არა მხოლოდ ზრდის კონტროლის წარმატების შესაძლებლობას, არამედ 

ასევე აძლიერებს თვითკონტროლს.  

 
სამართალდამრღვევის ოჯახთან მუშაობა 
 
56. სანქციებსა და ღონისძიებებს გავლენა აქვს არა მხოლოდ სამართალდამრღვევებზე, 

არამედ ასევე მათ ოჯახებზე და მათ კმაყოფაზე მყოფ პირებზე. განსაკუთრებით საპატიმრო 

სასჯელის შემთხვევაში, მაგრამ ასევე სხვა სანქციებისა და ღონისძიებების შემთხვევაში. 

კანონის მოთხოვნის შემთხვევაში პრობაციის ორგანოებმა სამართალდამრღვევის 

დანაშაულისა და სასჯელის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ოჯახებს უნდა შესთავაზონ 

მხარდაჭერა, ინფორმაცია, რჩევა და დახმარება. ეს შესაძლოა მოიცავდეს ინფორმაციის 

მიწოდებას სასჯელის შესახებ (მაგალითად, თავისუფლების აღკვეთის მოხდისას პაემნებისა 

და კონტაქტის შესახებ ინფორმაცია, გათავისუფლების სავარაუდო თარიღი), კონსულტაცია 

შესაძლო შეღავათებისა და დახმარების შესახებ (განსაკუთრებით როდესაც ოჯახი 

ფინანსურად დამოკიდებული იყო სამართალდამრღვევზე) და ზოგადად ოჯახური 

კავშირების შენარჩუნებაში დახმარება. ამგვარი დახმარება ღირებულია ოჯახისთვის და 

სამართალდამრღვევისთვის, ასევე იმიტომაც, რომ ოჯახთან ურთიერთობები მნიშვნელოვანი 

ფაქტორია რეაბილიტაციისას და დეზისტანსისას.  

 

ელექტრონული მონიტორინგი 
 
57. მაშინ როცა ტრადიციულად პრობაცია ცვლილების მისაღწევად პირადი ურთიერთობის 

გზით მუშაობს, ევროპის ბევრ იურისდიქციაში გაიზარდა ახალი ტექნოლოგიების 

გამოყენება. ელექტრონულმა ზედამხედველობამ, განსაკუთრებით ‘ფიქსაციამ’, რითაც 

შეიძლება შემოწმდეს ცალკეული ადამიანის კონკრეტულ დროსა და ადგილას ყოფნა და 

‘მიდევნება’ შესაძლებელი გახდა გლობალური პოზიციონირების სისტემის ტექნოლოგიის 

მეშვეობით (GPS), რასაც ძლიერი პოლიტიკური გამოხმაურება აქვს. ის მოქმედებს 

სამართალდამრღვევის თანხმობით და აქტიური თანამშრომლობით და ქმნის 

ყოვლისმომცველი და უახლესი ინფორმაციის ქონის შესაძლებლობას.  

 

ელექტრონულმა მონიტორინგმა გარკვეულ გარემოებებში შეიძლება წვლილი შეიტანოს 

რეაბილიტაციის პროცესში და მხარდამჭერი იყოს დეზისტანსისთვის, ადამიანების 

დახმარებით მათ ჩვევებსა და ცხოვრების სტილში ცვლილებების შეტანით, მაგრამ ეს 

როგორც წესი მიიღწევა გარკვეული კონტროლისა და სტაბილურობის პირობებში, რაც 

სარეაბილიტაციო პროგრამის განხორციელების შესაძლებლობას იძლევა.  
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როდესაც მონიტორინგი გამოიყენება ზედამხედველობის ნაწილად, ის უნდა ეხმარებოდეს 

რეაბილიტაციის პროცესს. გარე კონტროლი უნდა იყოს თვითკონტროლის განვითარების 

საშუალება. ტექნოლოგიამ არ უნდა წარმოშვას ან განსაზღვროს პრაქტიკის ხასიათი, არამედ 

უნდა ემსახურებოდეს პრობაციის ამოცანებს. პრობაციის ორგანოებისთვის ასევე ცნობილი 

უნდა იყოს, რომ ეს არის მზარდი (მოგებაზე ორიენტირებული) კომერციული ‘ბაზარი’ და 

პრობაცია უნდა ჩაერთოს ამ ბაზარზე მისი თვითმყოფადობის შენარჩუნების ფორმით.  

 

58. თვალთვალის ზოგიერთ მეთოდს, მათ შორის ელექტრონულ მონიტორინგს, აქვს 

ადამიანების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებაში და ასევე სხვა უფლებებში 

მნიშვნელოვნად ჩარევის პოტენციალი. ეს შეიძლება შეეხოს არა მხოლოდ 

სამართალდამრღვევებს, არამედ ასევე სხვა გარემოებებში მათ ოჯახებს და მეგობრებსაც. ეს 

წესი მიუთითებს, რომ თვალთვალი და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაში შეჭრა უნდა 

იყოს სამართალდარღვევის სიმძმისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის 

საჭიროების პროპორციული.  

 

საზოგადოებაში ხელახლა დამკვიდრება     
  

59. ევროპული ციხის წესების (მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია REC(2006)2 წევრი 

ქვეყნებისთვის) მე-6 ძირითადი პრინციპი ადგენს “ყოველი პატიმრობის მართვა უნდა 

განხორციელდეს იმგვარად, რომ ხელი შეეწყოს თავისუფლება აღკვეთილ პირთა 

თავისუფალ საზოგადოებაში რეინტეგრაციას”. მრავალ ქვეყანაში გათავისუფლების შემდგომ 

სამართალდამრღვევებზე ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელია პრობაციის ორგანოები. ეს 

წესი ავალდებულებს ამ როლის მქონე სააგენტოებს აქტიურად იმუშაონ პატიმრობის 

პერიოდში გათავისუფლებისთვის მზადებისთვის. ეს მოიცავს კონტაქტს 

სამართალდამრღვევთან, წერილის, ვიზიტების, ვიდეო კონფერენციების მეშვეობით; ციხის 

ადმინისტრაციასთან ურთიერთობას; იმ მეგობრებთან ან ოჯახთან კონტაქტს, რომლებთანაც 

შესაძლოა სამართალდამრღვევი დაბრუნდეს და სათემო ორგანოებთან დაკავშირებას, 

რომლებთაც შეუძლიათ გათავისუფლების შემდეგ საჭირო სერვისები და მხარდაჭერა 

შესთავაზონ.  

 

საზოგადოებაში წარმატებით დაბრუნებისთვის მუშაობა მოითხოვს საქმის მართვის 

მიდგომას, იმისათვის რომ ყველა პასუხისმგებელი ორგანოს მონაწილეობა სათანადოდ 

კოორდინირებული და მართული იყოს. პატიმრობის პერიოდში პოზიტიური ცვლილებები 

და მიღწევები დაკარგვის რისკის ქვეშ არის გათავისუფლების მომენტში და განგრძობადობის 

უზრუნველყოფა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ამგვარი განგრძობადობა მიიღწევა 

სასჯელის დაგეგმვასა და გათავისუფლებისთვის მზადების პროცესში პრობაციის 

ორგანოების ჩართვით. პრობაციის ორგანოები ციხის სამსახურებთან, საჯარო და კერძო 

სამსახურებთან და ფართო საზოგადოებასთან თანამშრომლობით საუკეთესო 

მდგომარეობაში არიან, დაეხმარონ ყოფილ პატიმრებს საზოგადოებაში ხელახლა 

დამკვიდრების გამოწვევების გადალახვაში.  

 

საზოგადოებაში ხელახლა დამკვიდრებისთვის მუშაობა არ უნდა შემოიფარგლოს შეფასებით 

და რისკისა და დანაშაულთან დაკავშირებული საჭიროებების მართვით. კვლევები 
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ადასტურებს, რომ დანაშაულებრივი ქცევის შეწყვეტა (დეზისტანსი) მიიღწევა “კარგი 

ცხოვრებით”. რადგანაც თთოეული ადამიანი თავად წყვეტს რა წარმოადგენს მისთვის კარგ 

ცხოვრებას, საზოგადოებაში ხელახლა დამკვიდრების მუშაობა უნდა უკავშირდებოდეს 

ადამიანის ინტერესებს და მისწრაფებებს, მიმართული იყოს მათ დახმარებაზე, მიაღწიონ 

ლეგიტიმურ მიზნებს და მათ ძლიერ მხარეებზე დაყრდნობით დაეხმარონ, მათ, როგორც 

საზოგადოების კანონმორჩილმა წევრებმა მოახდინონ საკუთარი პოტენციალის რეალიზება.  

 

ადამიანთა უმრავლესობისთვის ამგვარი “კარგი ცხოვრების” მთავარი კომპონენტია 

შემოსავლიანი დასაქმება. ეს ქმნის კანონიერი შემოსავლის წყაროს, კანონმორჩილი 

ცხოვრების წესს და სოციალურ კავშირებს, რაც ეხმარება დეზისტანსს და ახალისებს კანონის 

პატივისცემას. სულაც არ არის მოულოდნელი კვლევებით იმის დადასტურება, რომ ძლიერი 

კავშირი არსებობს დასაქმებასა და დეზისტანსს შორის. თუმცა დასაქმებისთვის 

სამართალდამრღვევს უნდა ქონდეს არა მხოლოდ უნარები და მოტივაცია, არამედ ასევე 

მუშაობის შესაძლებლობა. ყოფილი სამართალდამრღვევებისთვის, განსაკუთრებით ყოფილი 

პატიმრებისთვის როგორც წესი რთულია სამუშაოს მოძიება და დასაქმებულის 

თავდაჯერების მოპოვება. შესაბამისად პრობაციის ორგანოებმა აქტიურად უნდა იმუშაონ 

ყველა სექტორში დამსაქმებელთა შეგულიანებაზე, ყოფილი სამართალდამრღვევების 

დასაქმებისას სამართლიანი და გონივრული პირობები შესთავაზონ მათ.  

 

60. სხვადასხვა გარემოებებში გათავისუფლება ერთი ან მეტი ფორმალური პირობით ხდება 

და ზედამხედველი ორგანი, ხშირად პრობაცია, პასუხისმგებელია იმის უზრუნველყოფაზე, 

რომ სამართალდამრღვევი შეასრულებს ამ პირობებს. აღსრულებისა და შესრულების 

ზოგადი მიმოხილვა ასახულია 86-88 წესებში და შესაბამის კომენტარებში. გათავისუფლება 

ხშირად სამართალდამრღვევებისთვის გარკვეულ სიძნელებს უკავშირდება და პრობაციის 

ორგანოებმა უნდა გააკეთონ მაქსიმუმი, რომ სამართალდამრღვევებმა გაითვალისწინონ და 

გაუმკლავდნენ ამ პრობლემებს ახალი დანაშაულების თავიდან ასაცილებლად. ზოგიერთ 

შემთხვევაში სამართალდამრღვევები შესაძლოა ქმნიდნენ ზიანის მიყენების რისკს და 

პრობაციის ორგანოები მჭიდროდ უნდა თანამშრომლობდნენ სხვა ორგანოებთან ამ რისკის 

სამართავად. იხილეთ ასევე 37-ე წესის კომენტარი.  

 

61. როგორც უკვე აღინიშნა 59-ე წესის კომენტარში მრავალ ქვეყანაში განხორციელებული 

კვლევა აჩვენებს, რომ ციხის პირობებში ჩატარებული კონსტრუქციული შრომა ხშირად 

გათავისუფლებისას იკარგება. მაგალითად, სამკურნალო პროგრამების შედეგებს არ 

მიყვებიან და ნებისმიერი სარგებელი მალევე ქრება. ზოგადად, ციხიდან საზოგადოებაში 

დაბრუნება - “ციხის ჭიშკრის გავლით” - ხშირად კარგად არ არის მართული და ციხის 

ადმინისტრაციასა და საზოგადოებრივ ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი პირების 

კომუნიკაცია როგორც წესი დიდი პრობლემაა. თუკი პრობაციის ორგანოები აქტიურად 

ერთვებიან გათავისუფლებამდე (59-ე წესი), ბევრად უფრო მეტი ალბათობაა რომ 

გარდამავალი პერიოდი წარიმართოს უფრო ეფექტიანად. ეს წესი აგულიანებს პრობაციის 

პერსონალს, გააკეთონ მაქსიმუმი თავიანთი სამუშაოს იმ კონსტრუქციულ ბაზისზე ასაგებად, 

რაც პირის პატიმრობის პერიოდში შეიქმნა. ამის წარმატების მეტი შანსი არსებობს, თუკი 

საქმის მართვის კარგი სისტემა არსებობს (იხილეთ მე-80-ე წესი).  

 

გათავისუფლების შემდგომი თანადგომა 
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62. დეზისტანსი აღწერილია როგორც პროცესი და არა როგორც მოვლენა და 

სამართალდამრღვევებს შესაძლოა გათავისუფლების შემდეგ ხანგრძლივად ჭირდებოდეთ 

განგრძობადი მხარდაჭერა და შეგულიანება. ეს წესი აღიარებს, რომ გათავისუფლების 

შემდგომი ზედამხედველობის ფორმალური პერიოდის ამოწურვის შემდეგ 

სამართალდამრღვევს არ გააჩნია რაიმე ფორმალური ვალდებულება, კავშირი შეინარჩუნოს 

პრობაციის ორგანოსთან. ამავდროულად, თუკი ეროვნული კანონმდებლობა და რესურსების 

ამის შესაძლებლობას იძლევა პრობაციის ორგანოებმა უნდა შესთავაზონ მხარდაჭერა 

მაქსიმალური ვადით, რათა არავინ ჩაიდინოს დანაშაული იმიტომ რომ არსად წაესვლებათ 

დახმარებისთვის. ასევე უნდა შეიქმნას მხარდაჭერა იმ პატიმრებისთვის, რომლებიც 

თავისუფლდებიან საზოგადოებაში კვლავ დამკვიდრების რაიმე ფორმალური 

ვალდებულების გარეშე, მაგრამ რომელთაც ჭირდებათ რჩევა, დახმარება და შეგულიანება.  

 

პრობაციის მუშაობა უცხო ქვეყნის მოქალაქე სამართალდამრღვევებთან და მოქალაქეებთან, 
რომლებიც საზღვარგარეთ გაასამართლეს  
 
63. მთელ რიგ სოციალური, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მიზეზთა გამო ევროპის 

კონტინენტზე ადამიანთა გადაადგილების მაჩვენებელი გაიზარდა. სხვა ქვეყანაში ჩასული 

ადამიანები შესაძლოა იყვნენ ‘კრიზისში’, ქონდეთ მცირე რესურსები და ნაკლები ან არანაირი 

კონტაქტები, ქვეყანაში ჩასვლისას. პრობაციის ორგანოებს მყარი ეთიკური ვალდებულება 

აქვთ ყველაფერი გააკეთონ, რომ ამ კატეგორიის მოწყვლად ადამიანებს სამართლიანად და 

კარგად მოექცნენ. თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში მოქალაქეობის არ მქონე პირებს არ აქვთ 

მრავალი უფლება რითაც მოქალაქეები სარგებლობენ და შესაბამისად ვერ სარგებლობენ 

მომსახურებით, რომელიც ჭირდებათ. ეს მრავალი ქვეყნისთვის გამოწვევას წარმოადგენს.  

 

ეს წესი მოუწოდებს პრობაციის ორგანოებს ხელმისაწვდომი სერვისები შესთავაზოს უცხო 

ქვეყნის მოქალაქე სამართალდამრღვევებს თავიანთი ეროვნული კანონმდებლობის 

შესაბამისად. ამგვარი სერვისების სახე და ფარგლები დამოკიდებული იქნება ეროვნულ 

სამართლებრივ სისტემებზე და ამგვარ სამართალდამრღვევთა ინდივიდუალურ 

მდგომარეობაზე, მაგრამ პრობაციის ორგანოებმა ამ შემთხვევაში უნდა ისარგებლონ 

თანასწორი და არადისკრიმინაციული მოპყრობის პრინციპით. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს 

როგორც წესი საკმაოდ განსხვავებული საჭიროებები აქვთ და პრობაციის ორგანოებმა ეს 

ყურადღებით უნდა გაითვალისწინონ და ეცადონ მათზე რეაგირებას. პრობაციის მთავარ 

მიზნებს - როგორიცაა მაგალითად საზოგადოებაში ინტეგრაცია, სოციალური ინკლუზია, 

საზოგადოებაში ხელახლა დამკვიდრება - საკმაოდ განსხვავებული მნიშვნელობა აქვს 

ადამიანებისთვის, რომლებსაც მცირე რამ ან საერთოდაც არაფერი აკავშირებთ ამ ქვეყანასთან 

და შესაძლოა საერთოდ დაევალოთ ქვეყნის დატოვება მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულის 

გამო. შესაძლოა მათ ასევე ქონდეთ პრობლემები ენასთან დაკავშირებით და ამ ორგანოებმა 

უნდა უზრუნველყონ ადეკვატური თარგმანი. პრობაციის ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ 

მათი მომსახურების ხელმისაწვდომობა და შესაბამისობა ამ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის.  

 

64. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის მიღებულია ჩარჩო გადაწყვეტილება, რომელიც 

არეგულირებს გარკვეულ გარემოებებში საპრობაციო ზედამხედველობის გადაცემას ერთი 

იურისდიქციიდან მეორეში - როგორც წესი სამართალდამრღვევებს, რომელთაც სასჯელი 
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შეეფარდათ სხვა ქვეყანაში აბრუნებენ თავიანთ ქვეყანაში ზედამხედველობისთვის. (საბჭოს 

ჩარჩო გადაწყვეტილება ევროპული კავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ზედამხედველობის 

ღონისძიებების როგორც პირობითი პატიმრობის ალტერნატივის გადაწყვეტილებების 

ურთიერთაღიარების პრინციპის მოქმედების შესახებ). იმისათვის რომ ჩარჩო 

გადაწყვეტილება მოქმედებდეს დაგეგმილის შესაბამისად, ქვეყნებს შორის უნდა 

არსებობდეს ნათელი და ეფექტიანი კომუნიკაცია, როგორც თანამშრომლობის სისტემის 

შესაქმნელად, ისე კონკრეტულ საქმეებზე გასავრცელებლად. “გამცემმა სახელმწიფომ” 

(ქვეყანა, სადაც სანქცია ან ღონისძიება დაინიშნა) და “აღმასრულებელმა სახელმწიფომ” 

(ქვეყანა, სადაც სანქცია ან ღონისძიება ამოქმედდება - როგორც წესი სამართალდამრღვევის 

მოქალაქეობის ქვეყანა) ერთად უნდა იმუშაონ, მათი ეროვნული კანონმდებლობის 

შესაბამისად და მათთვის ხელმისაწვდომი რესურსების ფარგლებში, რათა დარწმუნდნენ, 

რომ სანქცია ან ღონისძიება აღსრულდება მართლმსაჯულების ორგანოს განზრახვის 

შესაბამისად და რომ სამართალდამრღვევზე განხორციელდება საჭირო ზედამხედველობა.  

 

მართალია ჩარჩო გადაწყვეტილება ძირითადი საშუალებაა ევროკავშირის ფარგლებში 

გადაცემის უზრუნველსაყოფად, ევროპის საბჭოს ქვეყნებს შორის არსებობს ასევე სხვა 

სპეციალური შეთანხმება (როგორიცაა პირობით მსჯავრდებულთა და პირობით ვადაზე 

ადრე გათავისუფლებულ პირთა ზედამხედველობის შესახებ 1964 წლის ევროპული 

კონვენცია, ETS No. 051) და ეს წესი აქაც ვრცელდება.  

65. ეს წესი ეხება იგივე საკითხებს, რასაც 63-ე და 64-ე წესები, მაგრამ სამართალდამრღვევთა 

მიმღები ქვეყნის პერსპექტივიდან. წარმომავლობის ქვეყანაში დაბრუნებას 

დაქვემდებარებული სამართალდამრღვევები და ყოფილი სამართალდამრღვევები შესაძლოა 

სარგებლობდნენ მწირი მხარდაჭერით და გამოირჩეოდნენ მოწყვლადობით, შესაბამისად 

პრობაციის ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ მათი საჭიროებების დაკმაყოფილება.  

V ნაწილი 

ზედამხედველობის პროცესი  

წინამდებარე ნაწილში მოცემულია ჩარჩო ზედამხედველობის პროცესის კარგად 

გასააზრებლად. თუმცა ამავდროულად სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ 

პროცესის სხვადასხვა ფორმები არსებობდეს. გარკვეული ფოკუსი სამართალდამრღვევთან 

დაკავშირებულ რისკზე, ამ რისკთან ასოცირებულ საჭიროებებზე (კრიმინოგენული 

საჭიროებები) და იმის უზრუნველყოფის მნიშვნელოვნება, რომ ინტერვენცია ესადაგება 

შესაბამის პირს (“პასუხობს”). ზედამხედველობის განხორციელების სხვა გზებს შესაძლოა 

განსხვავებული ფოკუსი ქონდეს. მაგალითად, შესაძლოა აქცენტი კეთდებოდეს 

სამართალდამრღვევის დახმარებასა და მხარდაჭერაზე. ერთი მიდგომის მიხედვით 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს ზედამხედვეობის ქვეშ მყოფი პირების ძლიერ და 

პოზიტიურ მახასიათებლებზე და არა მხოლოდ რისკებსა და საჭიროებებზე. მათ ვინც 

დანაშაული ჩაიდინა, ლეგიტიმური მისწრაფებები და ამბიციები აქვთ, ისევე როგორც სხვა 

დანარჩენ ადამიანებს და დეზისტანსი ხშირად მიიღწევა, როდესაც ადამიანი ცხოვრობს 

“კარგი ცხოვრებით”, რასაც ის თავისთვის ირჩევს.  

ძირითად პრინციპებში მოცემული 1-ელი წესის მნიშვნელოვნება განსაკუთრებით 
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რელევანტურია აქ. ზედამხედველობის შესაძლებლობა დამოკიდებულია მყარ პროფესიულ 

ურთიერთობაზე და პრობაციის ოფიცრის პრიორიტეტი უნდა იყოს ამგვარი ურთიერთობის 

ჩამოყალიბება, ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი პირის ნდობის მოპოვება. თუკი ეს არ შედგა, 

ნაკლებად სავარაუდოა რომ ზედამხედველობის მიზნები მიიღწევა.  

ზედამხედველობის პროცესი შეგვიძლია დიაგრამით გამოვსახოთ. ის გამოსახულია ციკლზე, 

რადგანაც როგორც კი ციკლი დასრულდება, პროცესი თავიდან იწყება და გაგრძელდება 

ზედამხედველობის სრული პერიოდის მანძილზე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება 

66. ეს წესი არ ეხება ეროვნული კანონმდებლობით განსაზღვრულ კრიტერიუმს, რაც 

უკავშირდება სისხლის სამართლის საქმის წარმოების სხვადასხვა ეტაპზე შეფასებების 

განხორციელების საჭიროებას. ეს კრიტერიუმი არსებობს პრობაციის სამსახურებისთვის, რომ 

ადაპტირებულია კაროლ სატონის ‘Aspire’-დან რობ კანტონისა და დავიდ ჰენკოკი (2007) 

პრობაციისა და სამართალდამრღვევთა მართვის ლექსიკონი, კალამპტონი: ვილანი 

 

შეფასება:  

 რისკები 

 საჭიროებები 

 დამყოლობა 

 რესურსი - მათ შორის 

ინდივიუალური 

სიძლიერე 
 

დაგეგმვა: 

 ამ პრობლემებზე 

რეაგირების გზების 

გადაწყვეტა 

 ზედამხედველობის 

მიზნების დასახვა 

 მოქმედების შერჩევა 
(როდის და ვის მიერ 

უნდა განხორციელდეს 

ეს მოქმედება) 
 

ევალუაცია: 

 მიზნებთან 

მიმართებით 

პროგრესის შემოწმება 

 პროგრესის 

მტკიცებულების 

იდენტიფიცირება 

 მიღწევების გამოკვეთა 

 გადაწყვეტა, რა უნდა 

გაკეთდეს შემდეგ 
 

ინტერვენცია: 

 გეგმის ამოქმედება 

 ჩანაწერების წარმოება 

 პროგრესის 

მონიტორინგი 

 სირთულეების 

მოგვარება 
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მათ მიმართულება მისცეს სამართალდამრღვევებთან ყოველდღიურ მუშაობაში. 

საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების განხორციელების ეფექტიანობა 

მნიშვნელოვნად იზრდება თითოეული საქმის წინასწარი შეფასებით. ეს წესი პრობაციის 

ორგანოების ყურადღებას ამახვილებს გარკვეულ მნიშვნელოვან პრინციპებზე, რომელიც 

საჭიროა კარგი შეფასების განსახორციელებლად.  

შეფასება მოიცავს ყურადღების გამახვილებას შემდეგზე: 

 რისკი 

 საჭიროება 

 დამყოლობა 

 რესურსი - მათ შორის ინდივიდუალური სიძლიერე 

 

შემდგომი დანაშაულის ჩადენისა და საზოგადოებისათვის და პრობაციის 

თანამშრომელთათვის ზიანის მიყენების რისკი უნდა შეფასდეს. ამასთან სხვა რისკი, 

მაგალითად, თვითდაზიანების რისკი და მოწყვლადობის სხვა მაჩვენებლები ასევე უნდა 

შეფასდეს. დანაშაულებრივ ქცევასთან დაკავშირებული საჭიროებები ან ფაქტორები 

(კრიმინოგენული საჭიროებები) უნდა შეფასდეს, მაშინ როცა სხვა საჭიროებები - რომლებიც 

ნაკლებად პირდაპირ უკავშირდება დანაშაულებრივ ქცევას, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია 

სამართალდამრღვევის მიერ დანაშაულებრივ ქცევაზე ხელის აღების თვალსაზრისით - ასევე 

გასათვალისწინებელია. განსხვავებული ადამიანების საუკეთესოდ რეაგირებენ 

ინტერევენციის განსხვავებულ ფორმებზე და შეფასების მთავარი მოთხოვნაა, განისაზღვროს 

რომელი ინტერვენცია იქნება კონკრეტული ადამიანისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი და 

რელევანტური. იმისათვის რომ ყველა ინტერვენცია და აქტივობა წარიმართოს 

სამართალდამრღვევისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი ფორმით, საჭიროა სრული 

ჩართულობა და და მათი ინდივიდუალურობის გათვალისწინება, რაც ასევე ცნობილია 

როგორც დამყოლობის პრინციპი. შეფასება ასევე უნდა მოიცავდეს იმ რესურსების 

მიმოხილვას, რომლებიც შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს იდენტიფიცირებულ 

პრობელემებზე რეაგირებისთვის. უპირველესი რესურსი ამ შეთხვევაში არის 

სამართალდამრღვევის სიძლიერე და უნარები: ფოკუსი პიროვნულ სიძლიერეზე და იმ 

ფაქტორებზე, რაც დანაშაულებრივ ქცევას ნაკლებად შესაძლებელს ხდის ხშირად 

პოზიტიური და ღირებული მიდგომაა, თუმცა ეს უნდა დაბალანსდეს პრობლემების 

რეალისტური შეფასებით.  

შეფასების შესრულებისას პრობაციის პერსონალი უნდა დაეყრდნოს ინფორმაციის მთელ რიგ 

წყაროებს. ეს მოიცავს სასამართლოს ანგარიშებს, სააგენტოს ჩანაწერებს და საჭიროებისამებრ, 

სხვა უწყებებიდან და იმ ადამიანებისგან მიღებული ინფორმაცია, რომლებიც იცნობენ 

სამართალდამრღვევს. 

67.  შეფასების პროცესი - ის თუ როგორ ხორციელდება - მნიშვნელოვანია როგორც შედეგი. 

პრობაციის თანამშრომელმა შესაძლოა ძალიან კარგად იცოდეს რა პრობლემა აქვს 

სამართალდამრღვევს, მაგრამ სამართალდამრღვევებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა თავად 

გააკეთონ აღმოჩენები. არსებობს უნარები, მაგალითად, მოტივაციური ინტერვიუირება, 

რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ სამართალდარღვევების მიერ საკუთარი სირთულეების 

აღმოსაჩენად. ამავდროულად ზედამხედველობა არ იქნება წარმატებული თუკი 

ზედამხედველსა და სამართალდამრღვევს შორის არ არსებობს საკმარისი შეთანხმება.  
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მიმდინარე კვლევები ადასტურებს, რომ დეზისტანსს როგორც წესი ადგილი აქვს კარგი 

ცხოვრების მიღწევის კონტექსტში. შესაბამისად, შეფასება უნდა ეყრდნობოდეს 

შესაფასებელი პირის ლეგიტიმურ მისწრაფებებს და გამოკვეთდეს და ავითარებდეს პირად 

სიძლიერეს. შეფასებაში, რომელიც მოიცავს მხოლოდ რისკებსა და საჭიროებებს შესაძლოა ეს 

გამორჩენილი იყოს. საკუთარი ძალების რწმენის იდეა - ადამიანები თავად არიან 

პასუხისმგებელი საკუთარ ცხოვრებაზე -  აღიარებს სამართალდამრღვევების 

პასუხისმგებლობას და მათ საჭიროებას, განსაზღვრონ საკუთარი მომავალი ქცევა.  

68. შეფასება უნდა იყოს პერსონალსა და სამართალდამრღვევს შორის დისკუსიისა და 

შესწავლის პროდუქტი. როდესაც მათ შორის შეუთანხმებლობაა, ეს უნდა დაფიქსირდეს და 

შეიძლება სწორედ ეს გახდეს მუშაობის მთავარი საგანი, როგორც ჩვენ ვნახეთ 67-ე წესში.  

69. შეფასება პერიოდულად უნდა განხორციელდეს პროგრესის შესამოწმებლად და მისი 

მუდმივი სიზუსტისა და რელევანტურობის უზრუნველსაყოფად. ზედამხედველობის 

მიმდინარეობისას რამდენიმე საკვანძო მომენტია, როდესაც ეს განსაკუთრებით საჭიროა. 

ზედამხედველები ასევე ყურადღებით უნდა იყვნენ სამართალდამრღვევის ცხოვრებაში 

ცვლილებების  შესაძლებლობების მიმართ, რას შექმნის განსხვავებას.  

ვინაიდან საზოგადოების უსაფრთხოება პრიორიტეტია პრობაციის ორგანოებისთვის, რისკის 

ხარისხსა და ბუნებაში ცვლილებები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. შეფასების 

დასრულებისთანავე მარტივია იმაზე ფიქრი, რომ რისკის მაჩვენებელი დადგინდა და 

დაფიქსირდა. ეს შეცდომა იქნება, რადგანაც რისკები და დამცავი ფაქტორები იცვლება - 

მაგალითად, ნარკოტიკულ საშუალებათა მოხმარება, ცვლილება დასაქმების მდგომაროებაში 

ან მნიშვნელოვანი ცვლილებები პირად ურთიერთობებში.  

70. სამართალდამრღვევის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში აშკარად 

აუცილებელი ხდება შეფასების გადახედვა და განახლება; ასეთი შეიძლება იყოს ახალი 

სამართადარღვევის ჩადენა ან მის პირად ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები. ასევე 

ზედამხედველობისას განსაზღვრულია მნიშვნელოვანი ‘მისაღწევი შედეგები’, რომლებთან 

მიმართებითაც აუცილებელია შეფასების გადახედვა. ეს დაკონკრეტებულია ამ წესში და 

მოიცავს შემთხვევებს, როდესაც სამართალდამრღვევთან მიმართებით განიხილება მისი ღია 

ტიპის ციხეში გადაყვანა ნაწილობრივი პატიმრობისთვის, ელექტრონული მონიტორინგის, 

პირობით გათავისუფლების ან შინა პატიმრობისთვის. მსგავსად ამისა, თუკი განიხილება 

ზედამხედველობის ხარისხის შეცვლა, ფორმალური პირობების შეცვლა ან განაცხადია 

წარდგენილი ზედამხედველობის ვადამდე დასრულების მოთხოვნით, გადაწყვეტილება 

მიიღება განახლებულ შეფასებაზე დაყრდნობით.  

71. როგორც წესი განასხვავებენ რისკის შეფასების შემდეგ ფორმებს: ‘კლინიკური’ 

(ინდივიდუალური, პიროვნების მიხედვით) შეფასება ან ‘აქტუარული’ შეფასება, რაც 

ემყარება ალბათობის შეფასების სტატისტიკურ ტექნიკას და ჩვეულებრივ ალბათობის ‘ქულა’ 

(დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ან ზიანის რისკის) იწარმოება. აქტუარული ტექნიკები, 

‘სტატიკური’ ფაქტორების გამოყენებით (მაგალითად, ასაკი, დანაშაულის სახე, წინა 

ნასამართლობა, რაც არ იცვლება), უფრო სანდოდ მიიჩნევა, მაგრამ ეყრდნობა აგრეგატულ 

მაჩვენებლებს და გარკვეული ფარგლები აქვს ცალკეული პირის რისკის მაჩვენებლის 

გამოცნობისას. აქტუარული ტექნიკებით ასევე არ არის ყოველთვის შესაძლებელი 
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‘დინამიური’ ფაქტორების (მაგ., დასაქმება, ნივთიერებათა ავადმოხმარება, რომლებზე 

მუშაობაც შესაძლებელია და ექვემდებარება ცვლილებას) გათვალისწინება. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე, მრავალ იურისდიქციაში დაამკვიდრეს ინსტრუმენტები, რითაც ფასდება 

როგორც სტატიკური, ისე დინამიური ფაქტორები. ეს ინსტრუმენტები უზრუნველყოფს 

ყველა სამართალდამრღვევის თანმიმდევრულ შეფასებას და ზედამხედველებისგან 

მოითხოვს ფოკუსირებას რისკზე და საჭიროებებზე, რომლებიც ცნობილია, როგორც 

განმეორებით დანაშაულთან ასოცირებული. ამგვარი ინსტრუმენტების გამოყენებისას 

არსებითია, რომ პრაქტიკოსებს ესმოდეთ მათი მნიშვნელოვნება და მათი შესაძლებლობის 

ფარგლები. რადგანაც აქტუარული მეთოდებით შესაძლოა სტატისტიკური ვარაუდის 

წარმოება და ასევე შესაძლოა მეტად მცდარი იყოს, თუკი კრიტიკულად არ გამოიყენეს, მათი 

გამოყენება უნდა მოხდეს პროფესიონალურ დასკვნასთან ერთად.    

როგორც მრავალჯერ აღინიშნა (იხილეთ V ნაწილის დასაწყისი), მნიშვნელოვანია ძლიერი 

მხარეების გათვალისწინება, ისევე როგორც რისკებისა. დასრულებულ შეფასებაში 

აღიარებული უნდა იყოს ადამიანის შესაძლებლობები და პოტენციალი და არ უნდა იყოს 

გადატვირთული მხოლოდ დანაშაულებრივი ქცევით.  

დაგეგმვა 

72. ზედამხედველობა უნდა წარიმართოს დაგეგმილად. შეფასების შემდეგ ზედამხედველმა 

სამართალდამრღვევთან განხილვის შედეგად უნდა გადაწყვიტოს რა გზით იმოქმედებს 

გამოვლენილ პრობლემებთან მიმართებით. მიზნები უნდა შეთანხმდეს და დაისახოს. 

მიზნები უნდა იყოს კონკრეტული და გაზომვადი (იმგვარად რომ შესაძლებელი იყოს 

პროგრესის მონიტორინგი). ისინი ასევე უნდა იყოს მიღწევადი: განსაკუთრებით, თუკი 

ზედამხედველობა ხანგრძილივი იქნება და/ან მთელი რიგი პრობლემებისა გამოიკვეთა, 

გეგმა უნდა დაიყოს შედარებით მცირე ‘ნაბიჯებად’ რეალისტურ და მოკლევადიან მიზნებად. 

სამართალდამრღვევებს ხშირად აქვთ მრავალი კომპლექსური პრობლემა, რომლებზე 

მუშაობაც ერთბაშად სათანადოდ ვერ დაიწყება და თუკი დაგეგმილი მუშაობა ზედმეტად 

ამბიციურია, ის არარეალისტური ხდება. ასევე მნიშვნელოვანია განისაზღვროს დასახული 

მიზნების მიღწევის ვადები. პროგრესის მიღწევის შემთხვევაში უნდა მოხდეს გადახედვა და 

მიღწევა დაფიქსირდეს (დადებითად აღინიშნოს) ან ზედამხედველმა და 

სამართალდამრღვევმა უნდა შეისწავლონ დასახული მიზნის მიუღწევლობის მიზეზები.  

73. ისევე როგორც შეფასება, სამუშაო გეგმა, რომელიც სამართალდამრღვევისთვის 

გაუგებარია (საკმარისად გასაგები არ არის) ან რომელსაც არ ეთანხმება, ნაკლებ სავარაუდოა 

რომ განხორციელდეს. სამართალდამრღვევებს შესაძლოა არ ჯეროდეთ შემოთავაზებული 

გეგმების განხორციელებადობის, უნდა მოხდეს ამის აღიარება და გათვალისწინება. 

(შესაძლოა სამართალდამრღვევი ჯერ მზად არ არის მოთხოვნილი ცლილებების 

გასატარებლად. ამ შემთხვევაში, შესაძლოა საჭირო იყოს შემდგომი მოტივირება) დაგეგმვის 

პროცესი მაქსიმალურად უნდა იყოს მოლაპარაკებებზე დაფუძნებული და განიმარტოს 

იმგვარად, რომ სამართალდამრღვევისთვის გასაგები იყოს.  

74.  შეფასებასა და გეგმას შორის უნდა არსებობდეს ძლიერი და ბუნებრივი კავშირი, როგორც 

ეს 72-ე წესის კომენტარშია განმარტებული. გეგმაში გაწერილია, რა უნდა განხორციელდეს 

იდენტიფიცირებულ პრობლემასთან მიმართებით და ეს მოიცავს კონკრეტული სამომავლო 
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ინტერვენციების დაგეგმვას.  

75. 69-ე და 70-ე წესები მიუთითებს შეფასების რეგულარული გადახედვის 

მნიშვნელოვნებაზე. მსგავსად ამისა, სამუშაო გეგმაც უნდა ადაპტირდეს შეფასების 

ნებისმიერი ცვლილების შესაბამისად.  

ინტერვენციები 

76. ინტერვენციები არის სამართალდამრღვევთან დაგეგმილი მუშაობის ნაწილები, 

რომლებიც მიმართულია მათ რეაბილიტაციასა და მათ მიერ დანაშაულებრივ ქცევაზე ხელის 

აღებისკენ (დეზისტანსზე). პრობაციის ორგანოების მხრიდან ინტერვენციების ბუნება 

დამოკიდებული უნდა იყოს და უნდა შემოიფარგლოს სანქციით ან ღონისძიებით და 

გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოს მიერ დადგენილი პირობებით. შესაბამისად, 

ინტერვენციები ხშირად მიმართული იქნება სოციალურ და ოჯახურ მხარდაჭერაზე 

დასაქმების სქემების, საგანმანათლებლო პროგრამების, პროფესიული სწავლების, ბიუჯეტის 

მართვის სწავლებისა და პრობაციის ოფიცერთან რეგულარული კონტაქტის მეშვეობით, ან 

მოიცავს დანაშაულებრივი ქცევის შესახებ პროგრამებს, რომლებიც ხშირად ეფუძნება 

კოგნიტურ-ბიჰევიორულ ფსიქოლოგიას. ეს უკანასკნელი შექმნილია განმეორებითი 

დანაშაულის შესამცირებლად სამართალდამრღვევისთვის ახალი უნარების სწავლებით, რაც 

გამოასწორებს მათი აზროვნებისა და პრობლემების გადაჭრის გზებს. ეს დაეხმარება მათ 

გაუმკლავდნენ ზეწოლას, გაითვალისწინონ თავიანთი ქცევის შედეგები, დაინახონ 

მოვლენები სხვების პოზიციიდან და იმოქმედონ ნაკლებ იმპულსურად. პროგრამები 

შესაძლოა იყოს ზოგადი (მაგ. მოიცავდეს ყველა სახის დანაშაულებრივ ქცევას) ან 

კონკრეტული სახის დანაშაულებზე მორგებული, ან კრიმინოგენული ხასიათის (მაგ. 

პროგრამები მოძალადე დამნაშავეების ან სქესობრივი დანმაშავეებისთვის; პროგრამები 

სამართალდამღვევებისთვის, რომლებიც მოიხმარენ ნარკოტიკულ საშუალებებს).  

როგორც წესი, ინტერვენციები სამართალდამრღვევებისგან მოითხოვს დროს და ასევე 

უყენებს სხვა შესაბამის მოთხოვნებს - მაგალითად, რეფლექსიას საკუთარ ქცევაზე და იმის 

სწავლას, როგორ უნდა განახარციელონ საკუთარი ცხოვრებისთვის აუცილებელი 

ცვლილებები. თუმცა ეს წესი ადგენს, რომ ამ ინტერვენციებში მონაწილეობა და 

სასამართლოს ბრძანებაზე დამორჩილება სასჯელს წარმოადგენს და ინტერვენცია უნდა იყოს 

კონსტრუქციული ხასიათის და განზრახვა ნაკლებად სადამსჯელო. სასამართლო ორგანოს 

ამოცანაა, განსაზღვროს ჩადენილი დანაშაულის პროპორციული სასჯელი და მე-5 წესის 

შესაბამისად, პრობაციის ორგანოებმა არ უნდა გახადონ გამოცდილება იმაზე სადამსჯელო, 

ვიდრე აუცილებელია შეფარდებული სანქციის ან ღონისძიების აღსასრულებლად.  

77. კვლევები აჩვენებს, რომ ყველაზე ეფექტიანია მულტი-მოდალური ინტერვენციები, 

მაგალითად, ისეთი, სადაც გამოყენებულია სხვადასხვა ტიპის მეთოდები, რომელთა 

განხორციელებაც საჭიროებს მთელ რიგ პროფესიულ უნარებს და ექსპერტიზას. ამ უნართა 

ნაწილს პრობაციას აწვდიან სხვა ორგანიზაციები და ადამიანები, რომელთანაც პრობაციის 

ორგანოები თანამშრომლობენ. სხვა უნარებს თავად პრობაციის პერსონალი ივითარებს და 

27-ე წესი უთითებს სპეციალიზებულ ტრენინგზე, რომელიც პრობაციის პერსონალს 

სჭირდება.  
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პრობაციის სამუშაოს დიდი ნაწილი ცალკეულ სამართალდამრღვევთან მიმდინარეობს. 

თუმცა მრავალ იურისდიქციაში მოქმედებს ჯგუფური მუშაობა. მსგავს ვითარებაში მყოფ 

ადამიანებთან ერთად სწავლის გამოცდილება შესაძლოა ძალიან ეფექტიანი იყოს. თუმცა 

ყველა სამართალდამრღვევისთვის არ გაამართლებს ჯგუფური მუშაობა. 

სამართალდამრღვევებთან ჯგუფში მუშაობა ასევე შეიძლება იყოს რესურსების ეფექტიანად 

გამოყენების საშაულება, თუმცა ამ შემთხვევაში მაინც გადამწყვეტია სამართალდამრღვევთან 

მუშაობის საჭიროებები.  

ჯგუფის ფორმირებისას პრობაციის პერსონალმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ შესაძლოა 

ჯგუფმა შექმნას უარყოფითი ასოციაციებისა და ზეგავლენის შესაძლებლობა. სათანადოდ 

უნდა იქნას გათვალისწინებული იმ პირების ვითარება, ვინც ჯგუფში უმცირესობად 

მიიჩნევს თავს. მაგალითად, ქალის მდგომარეობა მამაკაცების ჯგუფში ან გამოკვეთილად 

ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი პირი; აუცილებელია ამის გათვალისწინება და 

სათანადო ზომები გატარდეს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ისინი არ აღმოჩნდნენ 

არასახარბიელო მდგომარეობაში. ძირითად პრინციპებში მოცემულ მე-5 წესში 

მითითებულია, რომ იმპლემენტაციის ფორმამ არ უნდა შექმნას იმაზე დიდი ტვირთი ან 

უფლებების იმაზე მეტი შეზღუდვა, ვიდრე ეს განსაზღვრულია სასამართლო ან 

ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებით და ეს პრინციპი ყოველთვის გასათვალისწინებელია, 

როდესაც ხდება ინტერვენციების შერჩევა და აღსრულება. პრობაციის ორგანოებისთვის ასევე 

აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ ინტერვენციებმა არ გამოიწვიოს რაიმე ზიანი.  

78.  სამართალდამრღვევები მათზე ზედამხედველობის განმახორციელებელმა პერსონალმა 

უნდა მოამზადონ იმ ინტერვენციებისთვის, რომელშიც უნდა ჩაერთონ. ხშირად 

სამართალდამრღვევები არ იქნებიან დარწმუნებული, ან სულაც არ ენდომებათ დასწრება და 

ზედამხედველს ბევრი შრომა დასჭირდება მათი მოტივაციის გასაძლიერებლად. 

სამართალდამრღვევი, რომელსაც ესმის ინტერვენციის მიზეზები, მაღალი ალბათობით 

ჩაერთვება და მიიღებს გამოცდიელებას.  

79. ეს წესი 37-ე და 77-ე წესებისგან მომდინარეობს. თემში არსებულ მომსახურებებში ჩართვა 

ავითარებს სოციალურ ინკლუზიას და ასევე შესაძლებლობას აძლევს სამართალდამრღვევებს 

ისარგებლონ მრავალფეროვანი ექსპერტიზით.  

80. ეს სამართალდამრღვევებთან მუშაობის მნიშვნელოვანი პრინციპია. უწყებათაშორისი და 

მულტი-მოდალური მიდგომა ყველაზე ეფექტიანია, თუმცა სხვადასხვა უწყებების ჩართვამ 

და ერთ უწყებაში რამდენიმე თანამშრომლის ჩართვა ხშირად როლების აღრევას იწვევს. ეს 

წესი ადგენს, რომ უნდა არსებობდეს ერთი პასუხისმგებელი თანამშრომელი, რომელიც 

ახორციელებს შეფასებას, გადაწყვეტილებას იღებს სამუშაო გეგმაზე და ახდენს 

ინტერვენციების კოორდინირებას. კვლევამ აჩვენა, რომ სამართალდამრღვევის 

პრობაციასთან მუშაობის გამოცდილება უნდა ხასიათდებოდეს განგრძობადობით, 

თანმიმდევრულობით, კონსოლიდირების შესაძლებლობის უზრუნველყოფითა და 

პერსონალის თავდადებით. ამგვარი კოორდინაციის გარეშე ზედამხედველობა იქნება 

ფრაგმენტული, არაორგანიზებული და ყველასთვის დამაბნეველი - განსაკუთრებით 

სამართალდამრღვევისთვის. ეს ქეის მენეჯერი ან სამართალდამრღვევის მენეჯერი, როგორც 

ხშირად უწოდებენ ამ პოზიციას, პასუხისმგებელი იქნება იმის უზრუნველყოფაზე, რომ 

სანქციის ან ღონისძიების პირობები სრულდება და შეუსრულებლობის შემთხვევაში 
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სათანადო ზომები გატარდება.  

ევალუაცია 

81. თითოეული სამართალდამრღვევის პროგრესის შეფასება ზედამხედველობის 

მიმდინარეობისას მუმდივი პროცესია.  ზედამხედველობის პერიოდზე ზედამხედველისა და 

სამართალდამრღვევის შეხედულება უნდა შეჯამდეს, დაფიქსირდეს და დაცულ იქნას 

სააგენტოს ჩანაწერებში. ზოგიერთ ქვეყანაში, ამ პროგრესის შესახებ ანგარიშები 

პერიოდულად უნდა წარედგინოს გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოს, სხვა ქვეყნებში 

პრობაციის ორგანოები მხოლოდ ზედამხედველობის დასრულების შემდეგ ან პირობების 

დარღვევის შემთხვევაში წარადგენენ ანგარიშს.  

82.  ეს წესი ეხება [პრობაციის] პერსონალისთვის სამართლებრივ შესაძლებლობას, მიმართოს 

სასამართლო ორგანოს ზედამხედველობის პირობების შეცვლის მოთხოვნით. როდესაც 

სახეზეა მნიშვნელოვანი პროგრესი, როდესაც დადგენილი პირობები აღარ არის 

რელევანტური ან დამტკიცდა, რომ არაპრაქტიკულია, ან როდესაც შეფასება უთითებს, რომ 

უფრო მსუბუქი ზედამხედველობის გამოყენებაა შესაძლებელი, პრობაციის ორგანოს უნდა 

შეეძლოს განაცხადის წარდგენა პირობების შეცვლის ან განკარგულების ვადაზე ადრე 

დასრულების მოთხოვნით. ეს ნაწილობრივ რესურსებს უკავშირდება - რესურსები 

მიმართული უნდა იყოს იმ სამართალდამრღვევებზე, რომელთა მიმართებით 

ზედამხედველობის უფრო მაღალი საჭიროებაა - მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია 

ფორმალურად იმის აღიარება, რომ ზედამხედველობის პროცესში სამართალდამრღვევს 

მნიშვნელოვანი  მიღწევები ქონდა.  

83. მომსახურების ღირებულების შესახებ სამართალდამრღვევის მოსაზრება ევლუაციის 

(პერიოდული და საბოლოო) მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა გახდეს. პრობაციის ორგანოებმა 

ამ ევალუაციის შედეგად შეჯერებული ინფორმაცია უნდა განიხილონ რათა დაინახონ, 

იკვეთება თუ არა რაიმე ზოგადი თემები, რომლებიც უთითებს სააგენტოს ძლიერ მხარეზე 

და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების გზები.  

84. ზედამხედველობა უნდა დასრულდეს იმის სრული მიმოხილვითა და ევალუაციით, თუ 

რა მიიღწა, რა იყო ნაკლებ წარმატებულად მართული და რა შეიძლება გაკეთებულიყო 

განსხვავებულად, შეეძლოთ თუ არა ზედამხედველს ან სამართალდამრღვევს უფრო 

ეფექტიანად გამოეყენებიათ ზედამხედველობის პერიოდი. ამასთან მიმართებით მეტად 

სასარგებლოა სამართალდამრღვევთან ე.წ. დასრულების ინტერვიუები იმ პირის მიერ, 

რომელიც არ იყო საქმის მენეჯერი, ზედამხედველობის შედეგებისა და მიწოდებული 

მომსახურების ხარისხის დამოუკიდებელი მტკიცებულებების შესაგროვებლად.  

აღსრულება და პირობების შესრულება 

85. ეს წესი აღიარებს, რომ პრობაციის ორგანოები პასუხისმგებელი არიან სასამართლო 

ორგანოების ან სხვა ორგანოების მიერ გაცემული სანქციებისა და ღონისძიებების 

ამოქმედებაზე. ეს უნდა განხორციელდეს თანამშრომლობის ღირებულებაში 

სამართალდამრღვევის მაქსიმალურად დარწმუნებით და მათთან იმგვარი მოპყრობით, რომ 

ისინი თანახმა იყვნენ. არსებობს კვლევები, რომლებიც აჩვენებს, რომ ადამიანები უფრო 



57 
 

მოდიან თანამშრომლობაზე, როდესაც მათ სამართლიანად ექცევიან. უსამართლობის განცდა 

იწვევს უნდობლობას და უარს თანამშრომლობაზე. ცხადია, რომ გარკვეულ გარემოებებში 

ზოგი სამართალდამრღვევისთვის პირობების შეუსრულებლობას შესაძლოა მეტად მძიმე 

შედეგები მოყვეს და საპატიმრო სასჯელი გამოიწვიოს. სამართალდამრღვევისთვის ცნობილი 

უნდა იყოს ეს, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს მათთვის პირობების შესრულების ერთადერთი 

მიზეზი. თანამშრომლობის უპირატესობების ახსნა და სხვა მოტივაციური უნარები უნდა 

იქნეს გამოყენებული ამ გარემოებებში. პირობების შესრულების ნებისმიერი დაბრკოლება 

უნდა გამოიკვეთოს, მოხდეს მათი განხილვა და დაისახოს სტრატეგია, რათა 

სამართალდამრღვევმა შეძლოს იმის შესრულება, რაც მას ევალება.  

86. სანქციის ან ღონისძიების ბუნება სრულად უნდა განემარტოთ სამართალდამრღვევებს: 

მათ უნდა იცოდნენ, რას მოელიან მათგან. პირობების შეუსრულებლობის შედეგებიც ასევე 

ზედმიწევნით უნდა განიმარტოს. ეს როგორც წესი მოიცავს საქმის სასამართლოში 

დაბრუნებას სასჯელის დასანიშნად ან პატიმრობიდან ვადამდე გათავისუფლების 

შემთხვევაში, პატიმრობაში დაბრუნებას. პრობაციის პერსონალმა უნდა უზრუნველყოს, რომ 

ზედამხედველობის ქვეშ მყოფმა პირებმა იცოდნენ ამ შესაძლო შედეგების შესახებ, თუმცა 

(როგორც 86-ე წესშია მითითებული) ზედამხედველები არ უნდა ეყრდნობოდნენ მხოლოდ 

სავარაუდო სანქციების საფრთხეს პირობათა შესრულების მოსაპოვებლად.  

ეს წესი ასევე უთითებს პერსონალის მოვალეობებზე და პასუხისმგებლობაზე. ზოგიერთი 

პრობაციის ორგანო იყენებს სააგენტოსა და სამართალდამრღვევს შორის ნაკლებად 

ფორმალური კონტრაქტის პრაქტიკას - რომელიც უნდა იყოს პირდაპირი შინაარსის მქონე და 

წერილობითი და ადგენდეს არა მხოლოდ იმას, თუ რა მოეთხოვებათ 

სამართალდამრღვევებს, არამედ ასევე რაზე არიან უფლებამოსილნი საპასუხოდ.  

არსებობს შემთხვევები, როდესაც ზედამხედველი სამართალდამრღვევებს რჩევას 

შესთავაზებს, რაც შეიძლება მათ გაითვალისწინონ ან არ გაითვალისწინონ. შესაბამისად 

მნიშვნელოვანია, რომ პრობაციის პერსონალმა ნათლად გამიჯნოს ნებისმიერი 

სამართლებრივად სავალდებულო ინსტრუქცია, რომელსაც გასცემენ და სხვა 

არაფორმალური რჩევა ან მითითება, რომელსაც სთავაზობენ და დარწმუნდნენ, რომ 

სამართალდამრღვევისთვის გასაგებია ეს სხვაობა.  

87. პირობების შეუსრულებლობა ყოველთვის სერიოზულად უნდა შეფასდეს და 

პროფესიული დასკვნები გაკეთდეს ეროვნული კანონმდებლობით დადგენილი 

სტანდარტების ფარგლებში. როდესაც სამართალდამრღვევი ვერ ასრულებს მოთხოვნებს, 

პრობაციის სააგენტომ უნდა მოახდინოს ასერტული და მყისიერი რეაგირება. თუკი 

სამართალდამრღვევი არ ცხადდება დადგენილი რეჟიმის შესაბამისად, სააგენტო პირველ 

ყოვლისა უნდა დაეკონტაქტოს მას. იმავდროულად, ზედამხედველმა უნდა მოიკვლიოს 

პირობების შეუსრულებლობის მიზეზები - პირობების შეუსრულებლობა ყოველთვის არ 

არის სანქციის ან ღონისძიების განზრახი უგულებელყოფა. მართლაც, მრავალი მიზეზი 

არსებობს იმისა, თუ რატომ შეიძლება სამართალდამრღვევმა არ შეასრულოს პირობები, მათ 

შორის იმის ბუნდოვანი გაგება, თუ რა მოეთხოვება მას, არაორგანიზებული ცხოვრების წესი 

(რაც ხშირად იწვევს გამოუცხადებლობას) და ცვლილების მიმართ სრული უიმედობა. 

პირობათა დარღვევის მიუღებლობის ნათლად გააზრების მისაღწევად ზედამხედველმა 

სამართალდამრღვევთან უნდა განიხილოს რა უნდა გაკეთდეს მომავალში პირობების 
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შესრულობის უზრუნველსაყოფად. პირობების დარღვევა და ამის მიზეზები უნდა 

დაფიქსირდეს საქმის მასალებში.   

ზოგ შემთხვევაში პირობების შეუსრულებლობა შესაძლოა მზარდი რისკის მანიშნებელი 

იყოს და თუკი ეს ზიანზე უთითებს, სააგენტომ პირობათა ამ დარღვევაზე რეაგირებას 

პრიორიტეტი უნდა მიანიჭოს. ზოგჯერ, შესაძლოა ეს ითვალისწინებდეს (მაგალითად) 

სამართალდამრღვევის სასამართლოში დაუყოვნებელ წარდგენას ან პატიმრობაში 

დაბრუნებას.  

პრობაცია იმედოვნებს ადამიანის ცხოვრებაში ცვლილების წახალისებას და დადგომას. 

ზოგიერთი ცვლილება, განსაკუთრებით მუდმივი სამუშაო ადგილის მოძიება, ადამიანის 

მომავალ ქცევაზე მნიშვნელოვანი გავლენის მომხდენი შეიძლება იყოს. ამავდროულად 

ზოგიერთმა ცვლილებამ შესაძლოა პირობების დაცვისთვის გამოწვევები შექმნას. 

მაგალითად, სამართალდარღვევისთვის, რომელიც მთელ დღეს სამუშაო ადგილზე ატარებს, 

შესაძლოა რთული იყოს პრობაციის ორგანოში გამოცხადება. პრობაციის პერსონალი 

ყურადღებით უნდა მოეკიდოს ამ საკითხს და მზად უნდა იყოს, მიმართოს სასამართლოს 

საზოგადოებრივი სანქციის ან ღონისძიების ფორმულირებაში შესაბამისი ცვლილების 

შეტანის მოთხოვნით.  

წევრი ქვეყნების მიმართ საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების შესახებ 

ევროპული წესების შესახებ მინისტრთა კომიტეტის #R(92)16 რეკომენდაციის მე-10 წესის 

თანახმად “კანონმდებლობაში არ უნდა არსებობდეს ნორმა საზოგადოებრივ სანქციასთან ან 

ღონისძიებასთან დაკავშირებული პირობის ან ვალდებულების შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში ამ სანქციის ან ღონისძიების პატიმრობად ავტომატური გარდაქმნის შესახებ”. 

წინამდებარე წესების 87-ე წესი პრობაციის პერსონალს ავალდებულებს პირობების 

დარღვევის გარემოებები შეისწავლოს და ავტომატურად არ მოითხოვოს საპატიმრო 

ღონისძიება ან ციხეში დაბრუნება. უფრო მეტიც, პრობაციის პერსონალი უნდა იყოს 

შემოქმედებითი ისეთი სანქციის და ღონისძიების შეთავაზებით, რომელიც მეტად 

შესაბამისი იქნება და სამართალდამრღვევი მეტად დაიცავს მას.  

მართალია ქვეყნებს შორის განსხვავებაა, ზედამხედველი ოფიცერი ვალდებულია 

დარღვევაზე რეაგირება მოახდიონს - მაგალითად, მიმართოს ზომებს, სამართალდამრღვევის 

სასამართლოს წინაშე წარსადგენად სანქციის ან ღონისძიების პირობების 

შეუსრულებლობისთვის. ამ პროცესმა პრობაციის ოფიცერი შესაძლოა პროკურორის (კვაზი-

საპროკურორო) როლში ჩააყენოს, თუნდაც პირობების დარღვევის დამტკიცების 

თვალსაზრისით. ეროვნული კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურიდან გამომდინარე 

შესაძლოა გარკვეული ჭიდილი იყოს ამ როლსა და პრობაციის ოფიცრის ჩვეულ როლს 

შორის. ზოგიერთ იურისდიქციაში პროცესი ორ ეტაპად იყოფა: პირველი, დგინდება 

პირობების დარღვევა; მეორე, სასამართლო წყვეტს, რომელი სანქციის გამოყენება უნდა 

მოხდეს. ასეთ შემთხვევებში ოფიცრისთვის, რომელმაც პირველ ეტაპზე წამოიწყო წარმოება 

და წვლილი შეიტანა ბრალდებაში, შესაძლოა ხშირად რთული იყოს მეორე ეტაპზე 

შეინარჩუნოს სასამართლოსთვის ანგარიშის წარმდგენის მიუკერძოებელი და 

დამოუკიდებელი როლი. ამის მართვის ერთი გზა იქნება სხვა თანამშრომლისთვის იმის 

თხოვნა, რომ მოამზადოს ანგარიში, თუმცა მაინც საჭიროა ყურადღება იმაზე, რომ 

პროცედურა იყოს სამართლიანი და მისი სამართლიანობა სამართალდამრღვევმა აღიაროს. 
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საქმისწარმოება, ინფორმაცია და კონფიდენციალურობა 

88. საქმის წარმოება პრობაციის სააგენტოს მუშაობის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ზუსტი, 

სრული და განახლებული ჩანაწერები, რომლებიც ასახავს როდის, როგორ და რატომ მოხდა 

კონკრეტული მოვლენები ან მოქმედებები და რა გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, 

ეფექტიანი ანგარიშგების წინაპირობაა. საქმის მასალები მოიცავს ორგანიზაციაში დაცულ 

ინფორმაციას: მაგალითად, ზედამხედველი თანამშრომლების არყოფნის შემთხვევაში საქმის 

მასალები სრულად და განახლებული ფორმით ფასდაუდებელი წყაროა ნებისმიერი სხვა 

პირისთვის, ვინც სამართალდამრღვევთან მუშაობს. საქმის ჩანაწერები ასევე ინფორმაციას 

ცვლის უწყებებს და სახელმწიფო ორგანოებს შორის, რომლის წინაშეც ანგარიშვალდებულება 

არსებობს (იხიელთ VII ნაწილი). საქმის მასალები ასევე უზრუნველყოფს, რომ სამუშაო 

პროცესი მიზანმიმართულია: ასახავს შეფასების ბაზისს, ზედამხედველობის გეგმებს, 

ჩარევებს და მათი შედეგების ევალუაციას.  

საქმის მასალები როგორც წესი შეიცავს პირად ინფორმაციას - სახელი, დაბადების თარიღი, 

მისამართი, განათლება, დასაქმება; შეფასებისა და დაგეგმვის ჩანაწერი, რეგულარული 

განახლება, მიზნების დასახვა და განხორციელებული სამუშაოს შედეგების ევალუაცია; 

ჩანაწერი კონტაქტის შესახებ, ოფისში გამოცხადების (არ გამოცხადების) ჩანაწერი, ჩანაწერი 

ოჯახში ვიზიტებისა და სხვა მნიშვნელოვანი აქტივობების შესახებ. საქმეში ასევე დაცულია 

ინფორმაცია სამართალდამრღვევის წინა ნასამართლობებისა და ზედამხედველობის ან 

პატიმრობის გამოცდილების შესახებ.  

89. არსებობს გარემოებები, როგორც წესი ეროვნული კანონმდებლობით განსაზღვრული, 

როდესაც კონფიდენციალობის პრინციპი უნდა დავთმოთ პასუხისმგებელ უწყებებს შორის 

ინფორმაციის გაზიარების საჭიროების სასარგებლოდ, კერძოდ კი როდესაც მძიმე ზიანის 

მიყენების რისკი არსებობს. ინფორმაციის გაცვლის საფუძველი უნდა იყოს ნათელი და 

კონფიდენციალობა დაცული უნდა იყოს საზოგადოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

საჭიროებასთან შესაბამისად.  

90. საქმის მასალები ზედამხედველმა მენეჯერებმა უნდა ამოწმონ პერიოდულად, 

მენეჯმენტისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად, ასევე უნდა ხდებოდეს კანონთან და 

პოლიტიკასთან შესაბამისობის მონიტორინგი. ისინი ასევე ინფორმაციის მნიშვნელოვან 

წყაროს წარმოადგენს დამოუკიდებელი ინსპექტორების ან მონიტორებისთვის.  

91. 35-ე წესი ეხება პრობაციის ორგანოს პასუხისმგებლობას, საქმესთან დაკავშირებით 

ანგარიშგება აწარმოონ სასამართლო და გადაწყვეტილების მიმღები სხვა ორგანოების წინაშე. 

ეს წესი ადგენს, რომ სრული და განახლებული საქმის მასალები სანდო საშუალებაა იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ სააგენტომ შეასრულოს თავისი მოვალეობები.  

92. სამართალდამრღვევებს აქვთ თავიანთი საქმის მასალებზე წვდომის უფლება. თუმცა 

გარკვეულ გარემოებებში საქმის მასალები შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც თუ 

სამართალდამრღვევისთვის ხელმისაწვდომია, შესაძლოა საფრთხეს უქმნიდეს სხვა პირის 

უსაფრთხოებას ან კეთილდღეობას. ამგვარი ინფორმაცია შეიძლება დაიხუროს ეროვნული 

კანონმდებლობის თანახმად. თუკი სამართალდამრღვევი სადაოდ ხდის საქმის მასალებში 

არსებულ ჩანაწერს, უნდა არსებობდეს მის პრეტენციაზე რეაგირების პროცედურა.  
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VI ნაწილი 

პრობაციის ორგანოების სხვა სამუშაოები 

დაზარალებულებთან მუშაობა 

93. მრავალ ქვეყანაში დანაშაულის შედეგად დაზარალებულები ხშირად აცხადებენ, რომ არ 

გრძნობენ სათანადო მხარდაჭერას სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ორგანოების 

მხრიდან, რომლებიც როგორც წესი პრიორიტეტს ანიჭებენ გამოვლენას და ბრალდების 

წარმოებას და ზოგადად მათი მუშაობა მიმართულია სამართალდამრღვევზე და ნაკლებად 

დაზარალებულზე. მართლაც, ზოგიერთი დაზარალებული აცხადებს, რომ სისხლის 

სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მათი გამოცდილება იმდენად დამთრგუნველია, 

რომ ეს ხელახლა მსხვერპლად ყოფნას უტოლდება.  

პრობაციის ორგანოებს, მრავალ ქვეყანაში (არა ყველგან), მხოლოდ სამართალდამრღვევებთან 

მუშაობის გამოცდილება აქვთ და ნაკლებ ყურადღებას უთმობენ დაზარალებულებს. მრავალ 

მიზეზთა გამო მრავალ ქვეყანაში ტარდება ღონისძიებები ამ ვითარების გასაუმჯობესებლად. 

ზოგი პრობაციის ორგანო დაზარალებულებს პირდაპირ დახმარებას თავაზობს; სხვები 

მჭიდროდ თანამშრომლობენ სხვა ორგანიზაციებთან (ხშირად არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან), რომლებიც თავაზობენ ამგვარ მხარდაჭერას; სხვები კი კონტაქტს 

ამყარებენ დანაშაულის შედეგად დაზარალებულებთან და აწვდიან ინფორმაციას (იხილეთ 

95-ე წესი).  

დისკრიმინაციის აკრძალვისა და ინდივიდუალიზებული მიდგომის პრინციპები (იხილეთ 

მე-4 წესი) დაზარალებულებზე ისევე ვრცელდება, როგორც სამართალდამრღვევებზე. 

დაზარალებულები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან სხვადასხვა ნიშნით და პრობაციის 

ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ ამ განსხვავებულობის საპასუხო სერვისების შეთავაზება. 

ასევე აღსანიშნავია, რომ დაზარალებულებს განსხვავებული რეაქცია აქვთ დანაშაულების 

მიმართ, რომლებიც მათ განიცადეს; ეს დამოკიდებულია მაგალითად, დანაშაულის 

ბუნებაზე, მათ ფსიქოლოგიურ მდგრადობაზე, პირად გარემოებებზე და მათთვის 

ხელმისაწვდომ მხარდაჭერაზე (მაგალითად, ოჯახის ან მეგობრების მხრიდან). პრობაციის 

ორგანოებმა ყოველთვის უნდა გაითვალისწინონ ეს გარემოებები.  

94. ზოგიერთ ქვეყანაში სააგენტოები, ხშირად არასამთავრობო ორგანიზაციები დაარსდა 

დაზარალებულთა მხარდასაჭერად. ამან შესაძლოა მიიღოს კონსულტირების, პრაქტიკული 

მხარდაჭერის და მხარდაჭერის სხვა ფორმა, რაც დაეხმარება მათ გაუმკლავდნენ 

დანაშაულის შედეგებს. როდესაც ეროვნული კანონმდებლობა ამას ადგენს, პრობაციის 

ორგანოებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ ამ სამუშაოს მხარდასაჭერად და დაზარალებულთა 

დახმარების ორგანიზაციების მიმართ პოზიტიური და თანამშრომლობითი 

დამოკიდებულებით იყვნენ. პრობაციის ორგანოებისთვის ხშირად ცნობილია ინფორმაციისა 

და მხარდაჭერის წყარო და შეუძლიათ შესთავაზონ ცალკეულ საქმესთან დაკავშირებით 

ზოგადი ან კონკრეტული მიმართულების ჩვენება.  

95. ზოგიერთ იურისდიქციაში პრობაციის ორგანოები უკავშირდებიან მძიმე დანაშაულის 

შედეგად დაზარალებულებს და აწვდიან ინფორმაციას სამართალდამრღვევთან 
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დაკავშირებით. როგორც წესი ეს მოიცავს მათ ინფორმირებას დაკისრებული სანქციის 

რეალური შედეგის შესახებ - მაგალითად, რა ვადით დარჩება სამართალდამრღვევი 

პატიმრობაში, გათავისუფლების თარიღი, გათავისუფლების რაიმე კონკრეტული პირობა, 

რომელიც შეიძლება მათ ეხებოდეს (ვთქვათ დაზარალებულთან კონტაქტის არ ქონის 

პირობა). არსებობს ინფორმაცია, რომელიც დაზარალებულმა აუცილებლად უნდა იცოდეს 

და ხშირად პრობაციის სააგენტოა პასუხისმგებელი ამ ინფორმაციის მათთვის მიწოდებაზე. 

იმავდროულად, პრობაციის პერსონალისთვის ცნობილი უნდა იყოს სამართალდამრღვევის 

უფლება კონფიდენციალობაზე და აცნობიერებდეს, რომ გარკვეული ინფორმაციის გამხელა 

არ არის საჭირო და არ უნდა გადაეცეს სხვას. მაგალითად, დაზარალებულს არ უნდა 

ეცნობოს გათავისუფლების შემდგომ სამართალდამრღვევის საცხოვრებელი მისამართი.  

ინფორმაციის მიწოდებასთან ერთად, ზოგიერთ ქვეყანაში პრობაციის ორგანოები 

კონსულტირებას უწევენ დაზარალებულებს, განსაკუთრებით როდესაც განიხილება 

[პატიმართა] მოკლევადიანი შვებულების ან გათავისუფლების საკითხი, ეკითხებიან, ხომ არ 

აქვთ რაიმე შფოთვა ამასთან დაკავშირებით - რაიმე, რაც დაზარალებულის აზრით, 

გადაწყვეტილების მიმღებმა ორგანომ უნდა გაითვალისწინოს.  მაგალითად, 

დაზარალებულს შეიძლება ერჩივნოს, რომ სამართალდამრღვევს არ მიეცეს ნება, დასახლდეს 

მის სამეზობლოში. როდესაც დაზარალებული მოსაზრებებს ამგვარად ითვალისწინებენ, 

პრობაციის პერსონალმა ნათელი უნდა გახადოს მათთვის, რომ ყველა გარემოებას 

ყურადღებით და გულდასმით გაითვალისწინებენ, მაგრამ გადაწყვეტილების მიმღები 

ორგანო მთელი რიგი გარემოებების განხილვის შედეგად იღებს გადაწყვეტილებას. 

კონსულტირება არ ნიშნავს, რომ დადგება ის შედეგი, რაც დაზარალებულმა აირჩია.  

96. ეს წესი აღიარებს, რომ რეაბილიტაციის პროცესი სამართალდამრღვევებისგან მოითხოვს 

პასუხისმგებლობის აღებას საკუთარ ქცევაზე და ეს მოიცავს მათ მიერ სხვებისთვის 

მიყენებული ზიანის აღიარებას. დაბრალება და პირდაპირი ბრალდება როგორც წესი 

უარყოფას და თავდაცვით პოზიციაში ჩადგომას იწვევს, შესაბამისად პრობაციის სამუშაოს 

უდიდესი ნაწილი მდგომარეობს სამართალდამრღვევის ცნობიერების ამაღლებაში იმ ზიანის 

შესახებ, რაც დაზარალებულს მიაყენეს და ეს საგანგებო პროფესიულ უნარებს საჭიროებს. 

დაზარალებულთან მიმართებით ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობა ხელს უწყობს 

რეაბილიტაციის პროცესს და დაზარალებულს შესაძლებლობას აძლევს დარწმუნდნენ, რომ 

მათი განცდები აღიარებულია და პატივს სცემენ, სამართალდამრღვევებთან პრობაციის 

ორგანოების მიერ განხორციელებული მუშაობის შედეგად.  

აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკა 

97. კომენტარში 93-ე წესზე გაცხადებულია, რომ პრობაციის ორგანოები ტრადიციულად 

ფოკუსირდებიან სამართალდამრღვევებთან თავიანთ მუშაობაზე. 97-ე წესი ეხება აღდგენით 

მართლმსაჯულების ჩარევებს, რაც როგორც წესი მოიცავს მუშაობას 

სამართალდამრღვევებთან, დაზარალებულებთან და თემთან და ნებისმიერ პირთან, 

რომელსაც შეეხო დანაშაულის შედეგები ან დაინტერესებულია ჩადენილი დანაშაულით.  

აღდგენითი პრაქტიკა შესაძლოა სხვადასხვა ფორმით არსებობდეს. ამავდროულად ამ 

მიდგომებში იკვეთება მთელი რიგი საერთო თემებისა. გაეროს გზამკვლევში 

განმარტებულია, “აღდგენითი მართლმსაჯულების მიდგომები და პროგრამები ეყრდნობა 
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შემდეგ საკვანძო დათქმებს: ა) რომ დანაშაულზე რეაგირება მაქსიმალურად აღანდგენს 

დაზარალებულისთვის მიყენებულ ზიანს; ბ) სამართალდამრღვევებს უნდა გაათავისებინონ, 

რომ მათი ქცევა მიუღებელია და მას რეალური შედეგები აქვს დაზარალებულისთვის და 

საზოგადოებისთვის; გ) სამართალდამრღვევმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა საკუთარ 

მოქმედებაზე; დ) დაზარალებულებს უნდა ქონდეთ საკუთარი საჭიროების გამოხატვის და 

სამართალდამრღვევის მიერ რეპარაციის გზების განსაზღვრაში მონაწილეობის 

შესაძლებლობა და ე) საზოგადოებას აქვს ამ პროცესში მონაწილეობის პასუხისმგებლობა”. 

(აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების გზამკვლევი, სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების გზამკვლევთა სერიიდან, გაერთიანებული ერები, 2006).  

აღდგენითი მიდგომები მოიცავს მედიაციის მომსახურებას - მაგალითად, მედიაცია 

დაზარალებულსა და სამართალდამრღვევს შორის, იმის გამოსარკვევად, როგორ შეიძლება 

ცვლილებების გატარება და როგორ შეუძლიათ მათ დანაშაულის შედეგების მართვა. 

მედიაციის გამოყენება ასევე შეიძლება დანაშაულის პრევენციისთვის - მაგალითად, 

სამეზობლო დავების შესამცირებლად, სანამ ისინი დანაშაულში გადაიზრდება. 

რეკომენდაცია REC(99)19 სისხლის სამართლის საქმეებზე მედიაციის შესახებ ადგენს 

მედიაციის სტანდარტებს. სხვა აღდგენითი პრაქტიკა მოიცავს საოჯახო ჯგუფურ 

კონეფერენციებს და “სასჯელის წრეებს” (Sentencing Circles). ასევე შესაძლებელია აღდგენითი 

ხედვის გადატანა უფრო ფორმალურ სისხლის სამართლებრივ პრაქტიკაში - მაგალითად, 

სასამართლოს, სისხლის სამართლის პანელებს, შეწყალებისა და ვადაზე გათავისუფლების 

საბჭოებს შეუძლიათ აღდგენითი ხედვის ინკორპორირება. გაეროს ეკონომიკური და 

სოციალური საბჭოს რეზოლუცია 2002/12 სისხლის სამართლის საკითხებზე აღდგენითი 
მართლმსაჯულების პროგრამებით სარგებლობის ძირითადი პრინციპების შესახებ ამ 

მიდგომების შესახებ ავტორიტეტულ სახელმძღვანელო მითითებებს ადგენს.  

ამ ფორმით პრობაციის ჩართვის შემთხვევაში კონკრეტული ძალისხმევა უნდა მიიმართოს 

იმაზე, რომ სამართალდამრღვევის და დაზარალებულის ინტერესებისა და უფლებების 

დაცვის უზრუნველყოფა მოხდეს. ამ ჩარევების ევალუაცია არ უნდა მოხდეს მხოლოდ 

სამართალდარმღვევის მიერ განმეორებითი დანაშაულის ჩადენასთან მიმართებით, არამედ 

ასევე უნდა გაითვალისწინონ ამ ჩარევით დაზარალებულის სასიკეთო შედეგების მიღება. 

როდესაც პრობაციის სააგენტო სამართალდამრღვევსა და დაზარალებულს აკავშირებს, 

ყველაფერი უნდა იღონონ იმაში დასარწმუნებლად, რომ ეს ხელახალ ვიქტიმიზაციას არ 

გამოიწვევს.  

აღდგენითი მართლმსაჯულების მიდგომები მოითხოვს გამორჩეულ უნარებს და პრობაციის 

ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ პერსონალის სათანადო მომზადება ამგვარი ამოცანის 

შესასრულებლად.  

დანაშაულის პრევენცია 

98. ეს წესი მიუთითებს პრობაციის ორგანოების საჭიროებაზე თავიანთი გამოცდილება და 

ცოდნა გაუზიარონ და ითანამშრომლონ სხვა ორგანიზაციებთან დანაშაულის 

შესამცირებლად და საზოგადოების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ეს ეხება ისეთ 

მუშაობას, რომელიც არ არის მიმართული კონკრტულ სამართალდარმღვევზე, არამედ 

წვლილი შეაქვს დანაშაულის პრევენციისა და შემცირების ზოგად პროგრამებში.  პრობაციის 
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მთავარი შენატანი საზოგადოებრივ უსაფრთხოებასა და დანაშაულის პრევენციაში არის მათი 

მუშაობა კონკრეტულ სამართალდამრღვევებთან მათი მხრიდან განმეორებითი დანაშაულის 

ჩადენის ალბათობის შესამცირებლად. თუმცა თავიანთი ამოცანის შესრულებისას პრობაციის 

პერსონალი ძალიან ბევრს სწავლობს იმ გარემოებების შესახებ, რომელშიც ადამიანები 

ჩადიან დანაშაულს, რა აფერხებს მათი მხრიდან დეზისტანსს და საზოგადოებაში არსებული 

რა ფაქტორები ზრდის ან ამცირებს დანაშაულის ჩადენის ალბათობას. თუ, მაგალითად, 

პრობაციის პერსონალისთვის ცნობილი ხდება, რომ ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ 

სამართალდამრღვევთა დიდი ნაწილი ნივთიერებათა ავადმომხმარებელია, ეს მათ უბიძგებს 

იმუშაონ სხვა ორგანოებთან (ამ შემთხვევაში ალბათ ჯანმრთელობის დაცვის 

სამსახურებთან), რათა განიხილონ საგანმანათლებლო ან სამკურნალო მომსახურების 

შეთავაზება დანაშაულის პრევენციისთვის - არა მხოლოდ განმეორებითი დანაშაულის 

პრევენცია ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ სამართალდამრღვევებს შორის, არამედ 

პირველადი სამართალდარღვევების პრევენციისთვის. დანაშაულის გამომწვევი მიზეზები 

კომპლექსურია და დანაშაულის შემცირებისთვის მუშაობა სხვადასხვა უწყებების 

ჩართულობას და ერთობლივ დისციპლინირებულ მუშაობას მოითხოვს. პრობაციის 

სააგენტოები აქტიურად უნდა ჩაერთონ ამგვარ ძალისხმევებში.  

VII ნაწილი  

საჩივრების პროცედურა, ინსპექტირება და მონიტორინგი 

99.  პრობაციის ორგანოებმა და პერსონალმა უნდა უზრუნველყოს სამართალდამრღვევთა 

მიერ მოვალეობების შესრულება, რომელთაც ურჩევნიათ თავი აარიდონ ამ მოვალეობებს. 

პრობაციის ზედამხედველობა შესაძლოა ითვალისწინებდეს პირად მოთხოვნებს 

სამართალდამრღვევის მიმართ, რასაც ისინი შესაძლოა უგულებელყოფდნენ და 

უარყოფდნენ. ზოგჯერ პრობაციის პერსონალმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რამაც 

შესაძლოა გამოიწვიოს სასამართლოს წინაშე წარდგენა ან საპატიმროში დაბრუნება. 

პრობაციის მუშაობის ბუნებამ შეიძლება გამოიწვიოს შეუთანხმებლობა და დავები 

პერსონალსა და სამართალდამრღვევებს შორის და ეს სამუშაოს ის ნაწილია, რასთან 

გამკლავებაც პრობაციის პერსონალმა უნდა ისწავლოს. ხშირად უთანხმოება გადაიზრდება 

ფორმალური საჩივრების პროცედურაში.  

საჩივრის წარდგენის მსურველი სამართალდამრღვევებისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 

ნათელი პროცედურა და სხვა მომსახურებები. მრავალი საჩივრის არაფორმალურად 

გადაწყვეტა შესაძლებელი უნდა იყოს და უნდა გადაწყდეს კიდეც დაბალ დონეზე, 

სამართალდამრღვევისთვის ან მომსახურების სხვა მიმღებისთვის იმის განმარტებით, რატომ 

მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება; მაგრამ თუკი საჩივრის დაკმაყოფილება არ ხდება, 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ორგანიზაციის ფარგლებში ზემდგომ ინსტანციაში გასაჩივრების 

შესაძლებლობა, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში - დამოუკიდებელ ორგანოში.  

უნდა აღინიშნოს, რომ სააგანტომ შესაძლოა საჩივრები ხშირად თავიდან აიცილოს საკუთარი 

როლის ნათლად განმარტებით და საკუთარი პოზიციის თანმიმდევრულად და 

სამართლიანად გამოხატვით. თუკი ადამიანებმა იციან, რას მოელიან მათგან და რას უნდა 

ელოდნენ საპასუხოდ, საჩივრების წარდგენა ნაკლებად სავარაუდოა.  



64 
 

100.   ეს საგამოძიებო საჩივრები უნდა იყოს მიუკერძოებელი და გამორიცხავდეს მათი 

შესწავლის შედეგებით მანიპულირებას. ზოგიერთ შემთხვევაში, საკმარისი იქნება საჩივრის 

სუბიექტი თანამშრომლის ზედამხედველმა მენეჯერმა მოიკვლიოს საკითხი. სხვა 

გარემოებებში, ბრალდების სიმძმიდან გამომდინარე საკითხი უნდა მოიკვლიოს უფრო 

მაღალი თანამდებობის თანამშრომელმა. დამოუკიდებელ ორგანოსაც თავისი როლი აქვს 

(მაგალითად, ომბუცმენი) საჩივრებზე საპასუხოდ, მაგრამ როგორც წესი ამ პროცედურის 

წამოწყება უნდა მოხდეს მას შემდეგ რაც სხვა პროცედურებით ვერ იქნა მიღწეული 

სასურველი შედეგი. დამოუკიდებელი ორგანო ასევე შესაძლებელია უფლებამოსილი იყოს, 

მოისმინოს საჩივარი თავდაპირველი მოკვლევის შედეგების შესახებ.  

პერსონალი და ასევე მომჩივნები უნდა დარწმუნდნენ, რომ პროცედურა სამართლიანი და 

მიუკერძოებელია. მოიუხედავად იმისა მოკვლევით დადგინდება თუ არა საჩივრის 

დაუსაბუთებლობა ან სრული უსაფუძვლობა, ან დადასტურდება, სააგენტომ მომჩივანს 

დადგენილი წესის მიხედვით უნდა უპასუხოს.  

ასევე უნდა გაიმიჯნოს საჩივრები კონკრეტული თანამშრომლების წინააღმდეგ და 

უკმაყოფილება სააგენტოს პოლიტიკასთან მიმართებით. მაგალითად, სამართალდამრღვევს 

შეისაძლოა სურდეს, გაასაჩივროს მისი საპატიმროში დაბრუნების გადაწყვეტილება, მაგრამ 

თუ სააგენტოსთვის მისაღებია ეს გადაწყვეტილება და მისი სათანადოდ აღსრულება, ის 

მზად უნდა იყოს საკუთარი თანამშრომლების დასაცავად.  

101. უნდა არსებობდეს სააგენტოების მიერ საკუთარი სამუშაოს ხარისხის მონიტორინგის 

სისტემა  და მუშაობის ეფექტიანობა შეამოწმონ დადგენილ პროფესიულ სტანდარტთან 

მიმართებით. პერსონალი უნდა დარწმუნდეს, რომ ეს პროცესი მომსახურების ხარისხის 

გაუმჯობესების საშუალებაა და შესაძლებლობას აძლევს მათ შეასრულონ საკუთარი სამუშაო 

მაქსიმალური ხარისხით. ამგვარი შემოწმება უნდა ეყრდნობოდეს ინდივიდუალური 

სამუშაოს შეფასებას, თუმცა ასევე უნდა ითვალისწინებდეს პერსონალისთვის ხელმისაწვდომ 

რესურსს და მხარდაჭერას მათი მოვალეობების შესრულებისას. შესაბამისი წლის 

განმავლობაში წარდგენილი და განხილული საჩივრების შესახებ ინფორმაციაც ასევე 

რეგულარულად უნდა გაანალიზდეს.  

103.  მე-15 წესი და III ნაწილი ხაზს უსვამს კომპეტენტური ორგანოს წინაშე პრობაციის 

სააგენტოების ანგარიშვალდებულების მნიშვნელოვნებას. ეს საკითხები განსხვავებულად 

რეგულირდება სხვადასხვა ქვეყანაში და ანგარიშვალდებულება არსებობს ეროვნულ, 

რეგიონულ და/ან უფრო მეტად ადგილობრივ დონეზე. ნებისმიერ შემთხვევაში 

კომპეტენტურმა ორგანომ უნდა უზრუნველყოს გამართული სისტემის არსებობა, რომელიც 

შესაძლებლობას აძლევს მას, დარწმუნებული იყოს რომ სააგენტო ასრულებს მასზე 

დაკისრებულ სამუშაოს.  

ამასთან მონიტორინგის დამოუკიდებელი ორგანოების მხრიდან მონიტორინგი ძალიან 

მნიშვნელოვანია პრობაციის სამუშაოს მაღალი ხარისხის სტანდარტის უზრუნველსაყოფად. 

ზოგიერთ ქვეყანაში ეს შეიძლება იყოს ომბუცმენი, სხვაგან ეროვნული საზედამხედველო 

კომიტეტი და ა.შ. არ აქვს მნიშვნელობა რა ფორმით იქნება ეს ორგანო წარმოდგენილი, ეს 

წესი მოითხოვს მათგან დამოუკიდებლობას და სათანადო აღჭურვილობას მონიტორინგის ამ 

ამოცანების სათანადოდ შესასრულებლად.  
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პრობაციის სააგენტოებმა ამგვარი ინსპექტირებისა და მონიტორინგის სისტემები უნდა 

გამოიყენონ როგორც სწავლისა და საკუთარი პრაქტიკის გაუმჯობესების შესაძლებლობა.  

კომპეტენტურმა ორგანომ ასევე უნდა გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, იცოდეს მეტი 

პრობაციის რეალური პრაქტიკის შესახებ და საჭიროებისამებრ აწარმოოს ადვოკატირება 

სააგენტოს პოლიტიკის ან რესურსების ცვლილების მოთხოვნით.  

VIII ნაწილი 

კვლევა, ევალუაცია, მედიასთან და საზოგადოებასთან მუშაობა  

104. პრობაციის პრაქტიკა უნდა ემყარებოდეს ეფექტიანობის მტკიცებულებებს. 

ეფექტიანობის შეფასების ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია შემცირებული განმეორებითი 
დანაშაული. არსებობს კვლევები, რომლებიც ადასტურებს, რომ როდესაც შეფასება 

შესაძლებელს ხდის ინტერვენციის პროგრამის სამართალდამრღვევების მახასიათებლებზე 

მორგებას, ხელახალი მსჯავრდების მაჩვენებელის მიღწევა შესაძლებელია გაზომვად 

საქმეებზე.  

უკანასკნელ წლებში, ‘რა მუშაობს’ მიგნებები განსაკუთრებით გავლენიანია. ამგვარი 

კვლევების უმრავლესობა კანადიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან არის, თუმცა 

კვლევები ასევე ჩატარდა ინგლისსა და უელსში და სხვა ქვეყნებში. ამავდროულად 

სხვადასხვა ქვეყნები ირჩევენ პრობაციის სხვადასხვა მეთოდოლოგიებს, როგორიცაა ძლიერ 

მხარეებზე დაფუძნებული მიდგომები ან სოციალური მუშაობის მიდგომები. რადგანაც ისინი 

ავითარებენ მტიცებულების მოპოვებისა და განმარტების საკუთარ გზებს, ქვეყნებს 

შეუძლიათ და უნდა გამოიყენონ მტკიცებულებები სხვა ქვეყნებიდან საკუთარი პრაქტიკის 

განსავითარებლად, ამავდროულად იციან, რომ ის ‘რაც მუშაობს’ ერთ ქვეყანაში შესაძლოა არ 

მუშაობდეს სხვაგან.  

პრობაციის ნებისმიერი მეთოდი უნდა განვიხილოთ როგორც ღია კითხვა. ინტერვენციების 

დამკვიდრებული მეთოდები შესაძლოა გადახედვას საჭიროებდეს, მათი მოქმედებისა და 

შედეგების კვლევების შედეგად პროგრესული გაშუქების კვალდაკვალ. ვითარდება ახალი 

მეთოდები, რომელთა მოქმედებაც უნდა გახდეს შესწავლის საგანი. პრაქტიკის ეფექტიანობის 

შეფასება მოითხოვს სისტემატიურ კვლევას. სააგენტოებს შეუძლიათ და უნდა 

განახორციელონ კიდეც ეს თავად, მაგრამ ასევე სჭირდებათ სხვა ორგანიზაციების, 

განსაკუთრებით კი უნივერსიტეტების კვლევითი ექსპერტიზის გამოყენება. მათი 

ჩართულობა უზრუნველყოფს დამოუკიდებლობას და ავტორიტეტულობას მატებს 

სააგენტოს განცხადებებს ეფექტიანობის შესახებ. ეს წესი აღიარებს კვლევის ღირებულებას 

და ასევე აღიარებს, რომ რესურსები უნდა გამოიყოს ამის განსახორციელებლად, რაც თავის 

მხრივ ინვესტიციაა მომსახურებების გაუმჯობესებაში.  

105. ისევე როგორც პრაქტიკა უნდა პასუხობდეს კვლევების მიგნებებს, პოლიტიკაც უნდა 

იყოს ინფორმირებული იგივე გზით. მრავალ ქვეყანაში პოლიტიკოსები ზეწოლას განიცდიან 

- მათგან ითხოვენ დანაშაულის შემცირების ეფექტიანი მექანიზმების შემოღებას. პოლიტიკის 

დონეზე ინიციატივები გამყარებული უნდა იყოს კვლევით, მიზეზითა და არგუმენტით და 

ელექტორატის ლეგიტიმური მოლოდინისადმი მგრძნობელობის შენარჩუნების კვალდაკვალ 



66 
 

პოლიტიკოსებმა უნდა მოახდინონ ლიდერობის დემონსტრირება და სცადონ თავი აარიდონ 

კომპლექსური პრობლემების მარტივად გადაჭრის შეთავაზების  ნებისმიერ ცდუნებას.  

106. პრობაციის სააგენტომ აქტიურად უნდა იმუშაოს საზოგადოებისთვის საკუთარი 

მუშაობის განსამარტად. ეს მოიცავს როგორც ფაქტობრივი ინფორმაციის გავრცელებას, ისე 

დასაბუთებას, თუ რატომ იქცევა სააგენტო ამგვარად. პრობაციის პრაქტიკის შედეგები და 

ასევე სხვა სასჯელების შედეგები, როგორიცაა თავისუფლების აღკვეთა, ღიად უნდა 

განიხილებოდეს. საზოგადოების ნდობა ამ განმარტების ხარჯზე გაიზრდება.   

პრობაციის მიღწევებისა და წარმატებების მაგალითები მედიის მეშვეობით უნდა გაცხადდეს: 

წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს რისკი, რომ საზოგადოება პრობაციის შესახებ გაიგებს 

მხოლოდ ინციდენტების კონტექსტში - მაგალითად, ზედამხედველობის მყოფი პირის მიერ 

მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში.  

ყოველთვის ადვილი არ არის კომპლექსური (ხშირად ორაზროვანი) კვლევის მიგნებების 

ახსნა და არ შეიძლება მხოლოდ მედიის იმედად ყოფნა შედეგების სამართლიანად 

წარდგენისთვის. თუმცა სააგენტომ უნდა სცადოს. ასევე საზოგადოებას უნდა განემარტოს, 

რომ მართალია პრობაციას ფასდაუდებელი წვლილი შეაქვს საზოგადოების უსაფრთხოებაში, 

შეუძლებელია საზოგადოების შექმნა, რომელიც თავისუფალია რისკისგან და ვერც 

პრობაციის მუშაობა და ვერც სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სხვა ჩარევები 

მოიტანს ამ შედეგს. იმედგაცრუება როგორც წესია არარეალისტური მოლოდინის შედეგია 

და მართალია საზოგადოებას მაღალი მოლოდინი უნდა ქონდეს პრობაციის სააგენტოების 

მუშაობის ხარისხთან მიმართებით, ეს მოლოდინები რეალისტური უნდა იყოს.  

107.  ეს წესი მომდინარეობს უკანასკნელი წესისგან. პრობაციის პოლიტიკა და პრაქტიკა 

ვითარდება და ეს განვითარება საზოგადოებას უნდა განემარტოს. ასევე მნიშვნელოვანია, 

რომ საზოგადოება პრობაციას ხედავდეს როგორც აქტიურ ორგანიზაციას, რომელიც 

პასუხობს გამოწვევებს და მუშაობს საკუთარი სამუშაოს ხარისხის გაუმჯობესებაზე.  

108. პრობაციის ავტორიტეტი და საზოგადოების ნდობა გაძლიერდება მისი მიზნების 

რეალისტური გაცხადებით და მუშაობის გამჭვირვალობით. ეს წესი ხაზს უსვამს იდეებისა 

და პრაქტიკის საერთაშორისო გაცვლას. ქვეყნებს შეუძლიათ ისწავლონ ერთმანეთის 

გამოცდილებაზე - არა მხოლოდ წარმატებულ მაგალითებზე, არამედ ასევე შეცდომებზე.  

 

ევროპის საბჭო მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია Rec(2003)22 

წევრი ქვეყნებისადმი პირობით გათავისუფლების შესახებ (ვადამდე 

გათავისუფლება)  
(miRebulia ministrTa komitetis mier 2003 wlis 24 seqtembers ministrTa 

moadgileebis 853-e Sexvedraze) 
 
ministrTa komiteti evropis sabWos wesdebis 15.b muxlis safuZvelze,  
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iTvaliswinebs ra, rom evropis sabWos wevri qveynebis interesebSia, sapatimro 
sasjelebis aRsrulebasTan dakavSirebiT daadginon saerTo principebi am 
sferoSi saerTaSoriso TanamSromlobis gaZlierebisTvis;  
 
aRiarebs ra, rom pirobiT vadamde gaTavisufleba ganmeorebiTi 
samarTaldarRvevis acilebisa da gansaxlebis ganviTarebis, patimarTaTvis 
dagegmvis, daxmarebisa da zedamxedvelobis gziT sazogadoebaSi integraciis  
erT-erTi yvelaze efeqturi da konstruqciuli saSualebaa;  
 
iTvaliswinebs ra, rom es unda ganxorcieldes individualuri pirobebisadmi 
misadagebuli da marTlmsajulebisa da samarTlianobis principebTan Sesabamisi 
gzebiT; 
 
iTvaliswinebs ra, rom Tavisuflebis aRkveTis xarji mZime tvirTad awveba 
sazogadoebas, amasTan, kvlevam aCvena, rom Tavisuflebis aRkveTas aqvs 
ukuSedegi, ra drosac ver xorcieldeba samarTaldamrRvevTa reabilitacia;  
 
Sesabamisad, iTvaliswinebs, rom sasurvelia sapatimro sasjelebis 
xangrZlivobis Semcireba SesaZleblobis farglebSi da, amasTan mimarTebiT, 
sasjelis srulad moxdamde pirobiT vadamde gaTavisufleba mniSvnelovani 
saSualebaa;  
 
aRiarebs ra, rom pirobiT vadamde gaTavisuflebis RonisZiebebisTvis 
aucilebelia politikuri liderebis, administraciuli profilis saxelmwifo 
mosamsaxureTa, mosamarTleTa, prokurorTa, advokatTa da sazogadoebis 
mxardaWera, romlebic, Tavis mxriv, saWiroeben sapatimro sasjelTa adaptirebis 
mizezebis detalur axsnas;  
 
iTvaliswinebs ra, rom vadamde gaTavisuflebis maregulirebeli kanonmdebloba 
da praqtika unda Seesabamebodes kanonis uzenaesobaze damyarebuli 
demokratiuli saxelmwifoebis ZiriTad principebs, romelTa upirvelesi 
amocanaa adamianis uflebebis garantireba adamianis uflebaTa evropuli 
konvenciisa da precedentuli samarTlis Sesabamisad;  
 
pirobiT msjavrdebul da pirobiT vadamde gaTavisuflebul 

samarTaldamrRvevebze zedamxedvelobis Sesaxeb evropuli konvenciis (ETS No. 51) 
gaTvaliswinebiT; 
 
aRiarebs ra Semdegi dokumentebis mniSvnelobas:  
 
rezolucia (65) 1 gadavadebuli sasjelis, probaciisa da Tavisuflebis 
aRkveTis sxva alternativebis Sesaxeb; 
rezolucia (70) 1 pirobiT msjavrdebuli an pirobiT vadamde gaTavisuflebuli 
samarTaldamrRvevebisTvis zedamxedvelobisa da Semdgomi zrunvis 
RonisZiebebis praqtikuli organizebis Sesaxeb; 
rezolucia (76) 2 grZelvadianad TavisuflebaaRkveTil patimrebTan mopyrobis 
Sesaxeb; 
rezolucia (76) 10 Tavisuflebis aRkveTis alternatiuli konkretuli 
sadamsjelo RonisZiebebis Sesaxeb; 
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rekomendacia  R (82) 16 sapatimrodan droebiT gasvlis (Svebulebis) Sesaxeb;  
rekomendacia  R (87) 3 evropis cixis wesebis Sesaxeb; 
rekomendacia  R (89) 12 cixeSi ganaTlebis Sesaxeb; 
rekomendacia R (92) 16 sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis evropuli 
wesebis Sesaxeb; 
rekomendacia  R (92) 17 sasjelis misjisas Tanmimdevrulobis Sesaxeb; 
rekomendacia R (97) 12 sanqciebisa da RonisZiebebis aRsrulebaSi CarTul 
TanamSromelTa Sesaxeb; 
rekomendacia R (99) 22 cixeebis gadatvirTulobisa da patimarTa ricxvis 
zrdasTan dakavSirebiT; 

rekomendacia REC (2000) 22 sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis 
evropuli wesebis implementaciis gaumjobesebis Sesaxeb, 
 
rekomendacias uwevs wevri qveynebis mTavrobebs: 
 
1. TavianTi kanonmdeblobiT SemoiRon pirobiT gaTavisufleba, Tu es 
RonisZieba manamde ar arsebobda;  
 
2. pirobiT gaTavisuflebasTan dakavSirebiT, TavianT kanonmdeblobaSi, 
politikasa da praqtikaSi ixelmZRvanelon am rekomendaciis danarTSi 
miTiTebuli principebiT;  
 
3. uzrunvelyon pirobiT gaTavisuflebis Sesaxeb am rekomendaciisa da misi 
ganmartebiTi memorandumis maqsimalurad farTod gavrceleba. 

 

 

Rec(2003)22 rekomendaciis danarTi  
 
 
I. pirobiT gaTavisuflebis ganmarteba 
 
1. am rekomendaciis miznebisTvis pirobiT gaTavisufleba niSnavs msjavrdebuli 
patimris vadamde gaTavisuflebas gaTavisuflebis Semdgomi individualuri 
pirobebiT. es cneba ar moicavs amnistiasa da Sewyalebas.   
 
2. pirobiT gaTavisufleba sazogadoebrivi RonisZiebaa. misi kanonmdeblobaSi 
damkvidreba da individualur saqmeebSi gamoyeneba regulirdeba sazogadoebrivi 
sanqciebisa da RonisZiebebis Sesaxeb evropuli wesebiT, rekomendacia R (92) 16 
da, aseve, rekomendacia (2000)22-iT sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis 
evropuli wesebis implementaciis gaumjobesebis Sesaxeb.   
 
II.zogadi principebi 
 
3. pirobiT gaTavisufleba miznad  unda isaxavdes patimris daxmarebas, cixis 
cxovreba gardaqmnas sazogadoebaSi kanonmorCil cxovrebad, gaTavisuflebis 
Semdgomi pirobebis SeqmniTa da zedamxedvelobiT, rac xels uwyobs am miznis 
miRwevas da wvlili Seaqvs sazogadoebrivi usafrTxoebis uzrunvelyofasa da 
danaSaulis SemcirebaSi.     
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4.a. patimrobis uaryofiTi Sedegebis Semcirebisa da sazogadoebis usafrTxoebis 
garantirebiT, patimarTa gansaxlebis xelSewyobisTvis, kanonma pirobiT 
gaTavisufleba xelmisawvdomi unda gaxados yvela msjavrdebuli patimrisTvis, 
maT Soris, uvadod TavisuflebaaRkveTili pirebisTvis.  
 
4.b. Tu Tavisuflebis aRkveTa imdenad xanmoklea, rom pirobiT gaTavisufleba 
SeuZlebelia, am miznis miRwevis sxva saSualebebi unda gamoinaxos. 

 
5. sasjelis moxdis dawyebisTanave patimrebisTvis cnobili unda iyos, rodis 
SeeZlebaT gaTavisuflebis TxovniT mimarTva mas Semdeg, rac moixdian 
minimalur vadas (romelic pirdapir gansazRvrulia da/an miTiTebulia 
sasjelis proporcia) da is kriteriumebi, romlebic gamoiyeneba gaTavisuflebis 
Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisas („diskreciuli gaTavisuflebis sistema“), an 
rodis mieniWebaT gaTavisuflebis ufleba, dadgenili periodis konkretul 
pirobebSi moxdis an/da sasjelis proporciaze miTiTebis Sedegad 
(„savaldebulo gaTavisuflebis sistema“).  
 
6. dadgenili periodis minimumi ar unda iyos imdenad xangrZlivi, rom pirobiT 
gaTavisuflebis mizani ver iqnes miRweuli.  
 
7. yuradReba unda mieqces resursis dazogvas, rac SeiZleba ganxorcieldes 
savaldebulo gaTavisuflebis sistemis gamoyenebiT sasjelebTan mimarTebiT, 
rodesac uaryofiTma individualurma Sefasebam SeiZleba mxolod mcired 
Secvalos gaTavisuflebis TariRi.  
 
8. imisaTvis, rom Semcirdes pirobiT gaTavisuflebul patimarTa mxridan 
recidivis riski, SesaZlebeli unda iyos maTze individualuri pirobebis 
daweseba, rogoricaa: 
 
– dazaralebulisTvis kompensaciis gadaxda zianis anazRaurebis mizniT; 
– narkotikuli nivTierebis an alkoholis borotad gamoyenebasa an danaSaulis 
CadenasTan aSkarad dakavSirebuli da mkurnalobas daqvemdebarebuli mizezebis 
aRmosafxvrelad, samkurnalo RonisZiebebSi CarTva;   
– muSaoba an sxva gansazRvrul saqmianobaSi Cabma, magaliTad, ganaTlebis an 
profesiuli gadamzadebis programebSi;  
– pirovnuli ganviTarebis programebSi monawileoba;  
– konkretul adgilebSi cxovrebisa da am adgilebSi vizitis akrZalva.  
 
9. pirobiT gaTavisuflebas aseve Tan unda axldes zedamxedveloba, romelic 
Sedgeba daxmarebisa da kontrolis RonisZiebebisgan. zedamxedvelobis buneba, 
xangrZlivoba da intensivoba unda ganisazRvros TiToeuli saqmisTvis cal-
calke. pirobebisadmi morgeba SesaZlebeli unda iyos pirobiTi msjavris mTeli 
periodis ganmavlobaSi.  
  
10. pirobebi an zedamxedvelobis RonisZiebebi unda ganisazRvros im 
periodisTvis, romelic ar aWarbebs sapatimro sasjelis mouxdeli nawilis 
proporcias.  
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11.  pirobebi da zedamxedvelobis RonisZiebebi SeiZleba ganusazRvreli vadiT 
dadgindes mxolod im SemTxvevaSi, rodesac es absoluturad aucilebelia 
sazogadoebis dasacavad da Seesabameba rekomendacia Rec(2000) 22-iT 
Sesworebuli sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis Sesaxeb evropuli 
wesebis me-5 wesSi formulirebul garantiebs.  
 
III. pirobiT gaTavisuflebisTvis momzadeba  
 
12. pirobiT gaTavisuflebisTvis momzadebis organizeba unda moxdes sapatimroSi 
momuSave yvela Sesabamisi pirisa da gaTavisuflebis Semdgom zedamxedvelobaSi 
CarTul pirTa mWidro TanamSromlobiT da dasruldes minimalur an winaswar 
gansazRvrul vadaSi.  
 
13. sapatimros Sesabamisma samsaxurebma unda uzrunvelyon, rom patimrebs 
hqondeT gaTavisuflebis wina programebSi monawileobis SesaZlebloba. aseve, 
xeli Seuwyon maT CarTvas saganmanaTleblo da saswavlo kursebSi, romelTa 
meSveobiTac isini sazogadoebaSi cxovrebisTvis moemzadebian. maqsimalurad 
unda iqnes gamoyenebuli sapatimro sasjelis aRsrulebis sxvadasxva saxe, 
rogoricaa naxevrad Tavisufali, Ria reJimebi an eqstramuraluri ganTavseba, 
imisaTvis rom momzaddes patimarTa gansaxleba sazogadoebaSi.    
 
14. pirobiT gaTavisuflebisTvis momzadeba aseve unda moicavdes patimrebisTvis 
SesaZleblobis Seqmnas, raTa SeinarCunon, daamyaron an ganaaxlon 
urTierTobebi ojaxis wevrebsa da axlo naTesavebTan. aseve, kavSiri daamyaron 
im samsaxurebTan, organizaciebsa da moxaliseTa asociaciebTan, romelTac 
SeuZliaT vadamde gaTavisuflebul patimrebs daexmaron sazogadoebaSi 
cxovrebasTan SeguebaSi. am miznebisTvis sapatimrodan droebiT gaTavisuflebis 
sxvadasxva forma unda iqnes gamoyenebuli.    
 
15. gaTavisuflebis Semdgomi pirobebisa da zedamxedvelobis adreuli ganxilva 
unda waxalisdes. aRniSnuli pirobebi, SesaZlo daxmarebis formebi, kontrolis 
moTxovnebi da maTi Seusruleblobis Sedegebi guldasmiT unda ganemartoT 
patimrebs da ganxilul iqnes maTTan erTad.  
 
IV. pirobiT gaTavisufleba  
 
diskreciuli gaTavisuflebis sistema   
 
16. pirobiT gaTavisuflebis uflebis mopovebisTvis mosaxdeli sasjelis 
minimaluri vada unda ganisazRvros kanoniT.   
 
17. Sesabamisma Tanamdebobis pirebma patimris mier minimaluri sasjelis 
moxdisTanave unda daiwyon pirobiT gaTavisuflebis  Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTvis aucilebeli procedura.   
 
18. kriteriumebi, romlebsac patimari unda akmayofilebdes pirobiT 
gaTavisuflebisTvis, unda iyos naTeli da konkretuli. isini aseve unda iyos 
realisturi im gagebiT, rom unda iTvaliswinebdes patimris pirovnul 
maxasiaTeblebs da socialur da ekonomikur garemoebebs, aseve gansaxlebis 
programebis xelmisawvdomobas.  
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19. gaTavisuflebaze muSaobis pirobebis ararseboba ar unda iyos pirobiT 
gaTavisuflebaze uaris an gadavadebis safuZveli. Zalisxmeva unda iyos 
mimarTuli imisken, rom gamoinaxos dasaqmebis sxva formebi. mudmivi 
sacxovreblis ararseboba ar unda warmoadgendes pirobiT gaTavisuflebaze 
uaris an gadavadebis safuZvels. aseT SemTxvevaSi, unda moxdes droebiTi 
sacxovrebliT uzrunvelyofa.  
 
20. pirobiT gaTavisuflebis kriteriumebi ise unda iyos gamoyenebuli, rom 
pirobiT gaTavisuflebis uflebas aniWebdes yvela im patimars, romlebic 
akmayofileben kanonmorCili moqalaqeobis minimalur moTxovnebs. Sesabamis 
Tanamdebobis pirTa valdebulebaa, daamtkicon, rom patimari ar akmayofilebs 
dadgenil moTxovnebs.  
 
21. Tu gadawyvetilebis mimRebi Tanamdebobis piri gadawyvets, rom ar 
daakmayofilos pirobiT gaTavisuflebis moTxovna, man unda daadginos sakiTxis 
xelaxali ganxilvis vada. nebismier SemTxvevaSi, patimrebs saSualeba unda 
hqondeT, xelaxla mimarTon gadawyvetilebis mimRebT, rogorc ki mdgomareoba 
arsebiTad maT sasikeTod Seicvleba.  
 
savaldebulo gaTavisuflebis sistema  
 
22. kanoniT unda ganisazRvros sasjelis is periodi, romelic patimarma unda 
moixados imisaTvis, rom gaTavisuflebis ufleba moipovos.  
 
23. mxolod kanoniT gansazRvrul sagamonakliso SemTxvevebSi unda iyos 
SesaZlebeli gaTavisuflebis gadavadeba.  
 
24. gaTavisuflebis gadavadebis gadawyvetilebiT unda ganisazRvros 
gaTavisuflebis axali TariRi. 
 
V. pirobebis dadgena 
 
25. pirobebis dadgenis da zedamxedvelobis saWiroebis gansazRvrisas, 

gadawyvetilebis mimRebi Tanamdebobis pirisTvis xelmisawvdomi unda iyos 
angariSebi, maT Soris, cixeSi momuSave personalis zepiri gancxadebebi, 
romlebic icnoben patimrebs da maT pirad monacemebs. gaTavisuflebis 
Semdgom zedamxedvelobaSi CarTulma profesionalebma an sxva pirebma, 
romelTaTvisac cnobilia patimrebis socialuri garemoebebi, 
xelmisawvdomi unda gaxadon es informacia.   

 
26. gadawyvetilebis mimRebi Tanamdebobis pirebi unda darwmundnen, rom 

patimarma gaigo misTvis dadgenili pirobebi, is daxmareba, rac SeiZleba 
mas gauwion, kontrolis moTxovnebi da pirobebis Seusruleblobis 
SesaZlo Sedegebi.   

 
VI. pirobiT gaTavisufleba  
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27. Tu pirobiT gaTavisufleba unda gadaidos, patimrebi unda imyofebodnen 
maqsimalurad iseT pirobebSi, rogoric sazogadoebaSi dabrunebisas 
eqnebodaT.  

 
28. pirobiT gaTavisuflebisa da zedamxedvelobis RonisZiebebis aRsruleba 

unda iyos aRmasrulebeli organoebis pasuxismgebloba sazogadoebrivi 
sanqciebisa da RonisZiebebis Sesaxeb evropuli wesebis me-7, me-8 da me-11 
wesebis Sesabamisad.  

 
29. aRsruleba da misi organizeba unda ganxorcieldes sazogadoebrivi 

sanqciebisa da RonisZiebebis Sesaxeb evropuli wesebis 37-e da 75-e wesebis 
da sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis Sesaxeb evropuli wesebis 
implementaciis gaumjobesebis Sesaxeb rekomendacia Rec(2000)22-is 9-13 
principebSi asaxul efeqturobis ZiriTad moTxovnebTan SesabamisobaSi.  

 
VII. dadgenili pirobebis darRvevis Sedegebi 
 
30. dadgenili pirobebis mcired darRvevebze aRsrulebis organoebma 

reagireba unda moaxdinon rCeviTa da gafrTxilebiT. nebismieri 
mniSvnelovani darRvevis Sesaxeb  aRsrulebis organom angariSi unda 
warudginos gauqmebis Sesaxeb gadawyvetilebis mimReb organos. am organom 
unda gadawyvitos, Sesabamisi pasuxismgeblobis zoma iqneba rCevis micema, 
gafrTxileba, mkacri pirobebis dadgena Tu pirobiT gaTavisuflebis 
droebiT Sewyveta.    

 
31. zogadad, dadgenili pirobebis Seusruleblobaze reagireba unda moxdes 

sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis Sesaxeb evropuli wesebis 85-
e wesisa da, aseve, amave wesebis X Tavis debulebebis Sesabamisad.  

 
VIII. proceduruli garantiebi 
 
32. pirobiT gaTavisuflebis miniWebis, gadavadebis an Sewyvetis, aseve, 

pirobebis da masTan dakavSirebuli RonisZiebebis dadgenis an Secvlis 
Sesaxeb gadawyvetilebebi kanoniT gansazRvrulma Tanamdebobis pirebma 
unda miiRon Semdegi garantiebis safuZvelze, konkretuli proceduris 
Sesabamisad:  

 
a. patimars unda hqondes ufleba, mas piradad mousminon da miiRos 

daxmareba kanonis Sesabamisad;  
b. gadawyvetilebis mimRebma organom yuradRebiT unda ganixilos  

nebismieri detali, maT Soris, msjavrdebuli piris mier Tavis saqmesTan 
dakavSirebiT warmodgenili gancxadebebi;  

g. msjavrdebuls adekvaturi xelmisawvdomoba unda hqondes Tavis pirad 
saqmesTan;  

d. gadawyvetileba unda Seicavdes Sesabamis safuZvlebs da ecnobos 
msjavrdebul pirs werilobiT.   

 
33. msjavrdebuls unda hqondes SesaZlebloba, saCivriT mimarTos kanonis 
safuZvelze Seqmnil zemdgom damoukidebel da miukerZoebel gadawyvetilebis 
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mimReb organos, gadawyvetilebis arsTan dakavSirebiT, aseve, proceduruli 
garantiebis daucvelobis Taobaze.  
 
34.  aseve xelmisawvdomi unda iyos pirobiT gaTavisuflebis aRsrulebasTan 
dakavSirebuli saCivris procedura.   
 

35. saCivris yvela procedura unda Seesabamebodes sazogadoebrivi sanqciebisa 
da RonisZiebebis Sesaxeb evropuli wesebis me-13-dan me-19 wesebSi asaxul 
garantiebs.  
 
36. 32-edan 35-e paragrafis CaTvliT, araferi unda ganimartos ise, rom 
zRudavdes an gadauxvevdes nebismieri im uflebidan, romlebic garantirebulia 
adamianis uflebaTa evropul konvenciasTan mimarTebiT.  
 
IX. gadawyvetilebis miRebis gaumjobesebis meTodebi  
 
37. riskisa da saWiroebebis gansazRvris sarwmuno instrumentebis ganviTareba, 
romlebic sxva meTodebTan erTad xels Seuwyobs gadawyvetilebis miRebas, unda 
iyos waxalisebuli.  
 
38. sainformacio Sexvedrebi da/an saswavlo programebi unda Sedges 
gadawyvetilebis mimRebi pirebisTvis, samarTlisa da socialuri mecnierebis 
specialistebisa da pirobiT gaTavisuflebulTa gansaxlebis procesSi CarTul 
pirTa monawileobiT. 
 
39. garkveuli nabijebi unda gadaidgas gadawyvetilebis miRebis procesSi 
Sesabamisi xarisxis Tanmimdevrulobis misaRwevad.  
 
X. informacia da konsultacia pirobiT gaTavisuflebis Sesaxeb  
 
40. politikosebi, marTlmsajulebis warmomadgenlebi, gadawyvetilebis mimRebi 
da aRmasrulebeli organoebi, sazogadoebrivi liderebi, dazaralebulebisa da 
patimrebis damxmare asociaciebi, aseve, universitetebis maswavleblebi da am 
sakiTxiT dainteresebuli mkvlevarebi informirebuli unda iyvnen da maTgan 
konsultacia miiRon pirobiT gaTavisuflebis funqcionirebisa da am sferoSi 
axali kanonmdeblobis/praqtikis damkvidrebis Sesaxeb.  
 
41. gadawyvetilebis mimRebma pirebma unda miiRon informacia pirTa raodenobis 
Sesaxeb, romelTa mimarTac warmatebiT da warumateblad iqna gamoyenebuli 
pirobiT gaTavisufleba, aseve, im garemoebebis Sesaxeb, romlebmac ganapiroba 
warmateba an warumatebloba.   
 
42. media da sxva saxis kampania unda warmoebdes imisTvis, rom sazogadoeba 
informirebuli iyos pirobiT gaTavisuflebis institutis funqcionirebis, misi 
gamoyenebis sferoSi siaxleebisa da sisxlis samarTlis marTlmsajulebis 
sistemaSi misi rolis Sesaxeb. es informacia maleve unda miewodos 
sazogadoebas pirobiT gaTavisuflebis periodSi dramatuli da gaxmaurebuli 
darRvevebis SemTxvevaSi. radganac aseTi SemTxvevebi mediis yuradRebas ipyrobs, 
unda gamoikveTos pirobiT gaTavisuflebis dadebiTi mxareebi.   
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XI. kvleva da statistika 
 
43. imisaTvis, rom dagrovdes meti codna pirobiT gaTavisuflebis sistemebis 
Sesabamisobisa da maTi ganviTarebis Sesaxeb, unda ganxorcieldes Sefaseba da 
Segrovdes statistikuri monacemebi pirobiT gaTavisuflebis miznebis 
SesrulebasTan dakavSirebiT, am sistemebis funqcionirebisa da efeqturobis 
Sesaxeb informaciis misaRebad.  
 
44. zemoT rekomendebul SefasebasTan erTad, unda waxalisdes kvlevebi pirobiT 
gaTavisuflebis sistemis funqcionirebis Sesaxeb. aseTi kvlevebi unda 
moicavdes pirobiT gaTavisuflebis Sesaxeb marTlmsajulebisa da 
gadawyvetilebis mimRebi organoebis, aRmasrulebeli organoebis, 
dazaralebulebis, sazogadoebis warmomadgenelTa da patimarTa Sexedulebebs, 
damokidebulebebsa da mosazrebebs.  Semdegi aspeqtebi, rac gaTvaliswinebuli 
unda iyos, aris pirobiT gaTavisuflebis Rirebuleba, aris Tu ara misi xarji 
gonivruli, amcirebs Tu ara is ganmeorebiT samarTaldarRvevebs, rogoria 
pirobiT gaTavisuflebuli patimris sazogadoebriv cxovrebaze morgebis 
xarisxi da is gavlena, rac pirobiT gaTavisuflebis sqemis ganviTarebas 
SeiZleba hqondes sanqciebisa da RonisZiebebis dakisrebasa da sasjelis 
aRsrulebaze. gaTavisuflebisTvis mosamzadebeli programebis buneba aseve unda 
gaxdes detaluri kvlevis sagani.    
 
45. unda warmoebdes statistika iseT sakiTxebze, rogoricaa patimarTa 
raodenoba, romlebic pirobiT gaTavisufldnen, akmayofilebdnen Tu ara isini 
gaTavisuflebis moTxovnebs, sasjelis xangrZlivoba da danaSaulis saxe, 
pirobiT gaTavisuflebamde moxdili sasjelis proporcia, pirobiT 
gaTavisuflebis Sewyvetis raodenoba, xelaxali msjavrdebis maCveneblebi, 
pirobiT gaTavisuflebuli piris kriminaluri istoria da socio-demografiuli 
maxasiaTeblebi.   

 

არასაპატიმრო ღონისძიებათა გამოყენების გაეროს სტანდარტული 

მინიმალური წესები (ტოკიოს წესები) 
miRebulia generaluri asambleis 1990 wlis 14 dekembris #45/110 

rezoluciiT  
 

I. zogadi principebi  
 
1. ZiriTadi  miznebi  
1.1 arsebuli standartuli minimaluri wesebi warmoadgens ZiriTadi 

principebis nakrebs, romelic emsaxureba arasapatimro zomebis 
gamoyenebis xelSewyobas da warmoadgens erTgvari minimaluri 
dacvis meqanizms im pirebisaTvis, romlebic eqvemdebarebian dasjas 
patimrobis alternatiuli zomebiT.   

1.2 am wesebis mizania, xeli Seuwyos sisxlis samarTlis  
marTlmsajulebis marTvaSi sazogadoebis met CarTulobas, 
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gansakuTrebiT, damnaSaveTa mimarT mopyrobis sakiTxebSi, aseve, 
samarTaldamrRvevebSi sazogadoebis winaSe pasuxismgeblobis 
grZnobis gaRvivebis xelSewyobas; 

1.3 wesebi unda ganxorcieldes TiToeuli qveynis politikuri, 
ekonomikuri, socialuri da kulturuli pirobebis, qveynis sisxlis 
samarTlis sistemis miznebisa da amocanebis gaTvaliswinebiT.  

1.4 wesebis ganxorcielebisas, wevri saxelmwifoebi unda ecadnen, 
daicvan Sesabamisi balansi calkeul samarTaldamrRvevTa 
uflebebs, dazaralebulTa uflebebs, sazogadoebis usafrTxoebasa 
da danaSaulis prevencias Soris.  

1.5 wevrma saxelmwifoebma sakuTar sakanonmdeblo sistemebSi unda 
ganaviTaron arasapatimro RonisZiebebi, raTa arsebobdes 
patimrobis alternativis arCevani, Semcirdes patimrobis zomis 
gamoyenebis sixSire da adamianis uflebebze dakvirvebis, 
socialuri marTlmsajulebis moTxovnebis da damnaSavis 
reabilitaciis saWiroebebis gaTvaliswinebiT, moxdes sisxlis 
samarTlis politikis racionalizacia.   

 
2. arasapatimro RonisZiebaTa gamoyenebis farglebi   
2.1 winamdebare wesebis Sesabamisi debulebebi unda gavrceldes yvela 

im pirze, romlis winaaRmdegac xorcieldeba sisxlis 
samarTalwarmoeba, mimdinareobs sasamarTlo ganxilva an sasjelis 
aRsruleba, sisxlis samarTlis sistemis administrirebis yvela 
etapze. warmodgenili wesebis Tanaxmad, es pirebi moixsenebian 
rogorc `damnaSaveebi~ imis miuxedavad, isini arian eWvmitanilebi, 
braldebulebi Tu msjavrdebulebi.  

2.2 wesebis gamoyeneba unda moxdes rasobrivi, kanis feris, sqesis, 
asakis, enis, religiuri aRmsareblobis, politikuri an 
gansxvavebuli azris, erovnebis an socialuri warmomavlobis, 
qonebrivi, dabadebis an sxva statusis safuZvelze diskriminaciis 
gareSe.  

2.3 danaSaulis xasiaTisa da simZimis, damnaSavis pirovnebisa da 
warsulis, sazogadoebis dacvis miznis gaTvaliswinebiT, meti 
moqnilobis uzrunvelsayofad da patimrobis arasaWiro gamoyenebis 
Tavidan asacileblad, sisxlis samarTlis sistema unda iZleodes 
arasapatimro zomebis gamoyenebis did arCevans winasasamarTlo 
etapidan sasjelis misjis Semdgom etapamde.  

2.4 unda waxalisdes axali arasapatimro RonisZiebebis ganviTareba, 
ganxorcieldes maTi detaluri monitoringi da gamoyenebis 
sistematurad Sefaseba.  

2.5 yuradReba unda gamaxvildes samarTaldamrRvevTa mimarT zomebis 
gatarebaze sazogadoebaSi, formaluri procedurebisa da 
sasamarTlo ganxilvis maqsimalurad Tavidan acilebiT, Tumca, 
sakanonmdeblo dacvis RonisZiebebsa da kanonis uzenaesobasTan 
SesabamisobaSi.   
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2.6 arasapatimro zomebis gamoyeneba unda moxdes minimaluri Carevis 
principze dayrdnobiT.  

2.7 arasapatimro zomebis gamoyeneba unda warmoadgendes 
depenalizaciisa da dekriminalizaciis mimarTulebiT win 
gadadgmuli nabijebis nawils, nacvlad imisa, rom xeli SeuSalos 
an daagvianos am mimarTulebiT gamoyenebuli Zalisxmeva.  

3. sakanonmdeblo garantiebi  
3.1 arasapatimro zomebis SemoReba, gansazRvra da gamoyeneba kanoniT 

unda dadgindes.  
3.2 arasapatimro zomis SerCeva unda efuZnebodes dawesebuli 

kriteriumebis Sefasebas danaSaulis xasiaTisa da simZimis, 
damnaSavis pirovnebis, warsulis, sasjelis miznisa da 
dazaralebulis uflebebis gaTvaliswinebiT.  

3.3 sasamarTlos an sxva kompetenturi damoukidebeli organos mier 
diskreciis gamoyeneba unda ganxorcieldes procesis yvela etapze 
sruli angariSgebis uzrunvelyofiTa da kanonis uzenaesobis 
Tanaxmad.  

3.4 arasapatimro RonisZiebebi, romlebic valdebulebas akisrebs 
damnaSaves da gamoyenebulia formaluri procesis anda sasamarTlo 
ganxilvis win an sanacvlod, saWiroebs samarTaldamrRvevis 
Tanxmobas.  

3.5 arasapatimro RonisZiebaTa dawesebis gadawyvetileba 
samarTaldamrRvevis mimarTvis safuZvelze, unda eqvemdebarebodes 
sasamarTlos an sxva kompetenturi damoukidebeli organos mier 
gadaxedvas.  

3.6 samarTaldamrRvevs ufleba unda hqondes, moTxovniT/saCivriT 
mimarTos sasamarTlos an sxva kompetentur damoukidebel organos 
im sakiTxebTan dakavSirebiT, romlebic arasapatimro RonisZiebebis 
ganxorcielebisas gavlenas axdens mis uflebebze.  

3.7 unda arsebobdes Sesabamisi meqanizmi, romelic uzrunvelyofs  
saerTaSorisod aRiarebuli adamianis uflebebis Seusruleblobis 
SemTxvevaSi, saCivriT mimarTvisa da zianis anazRaurebis moTxovnis 
uflebas.  

3.8 arasapatimro RonisZiebebi ar unda moicavdes samarTaldamrRvevze 
samedicino an fsiqologiur eqsperiments, fizikur risks an 
gonebriv zians.    

3.9 yovelTvis unda iyos daculi arasapatimro RonisZiebebs 
daqvemdebarebuli samarTaldamrRvevis Rirseba.  

3.10 arasapatimro RonisZiebebis ganxorcielebisas, ar unda moxdes 
samarTaldamrRvevis uflebebis imaze metad SezRudva, vidre es 
kompetenturi organos mier iyo gansazRvruli Tavdapirveli 
gadawyvetilebis miRebisas.  

3.11 arasapatimro RonisZiebebis ganxorcielebisas, daculi unda iyos 
samarTaldamrRvevisa da misi ojaxis wevrebis piradi cxovrebis 
xelSeuxeblobis ufleba.  
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3.12 mkacrad unda iyos daculi samarTaldamrRvevis piradi saqmis 
konfidencialuroba da is xelmisawvdomi ar unda iyos mesame 
pirebisTvis. amgvari saqmis Canawerebi xelmisawvdomi unda iyos 
mxolod samarTaldamrRvevis saqmeze uSualod momuSave an sxva 
Sesabamisi uflebamosilebis mqone pirebisaTvis.  

4. damcavi debuleba 
4.1 warmodgenil wesebSi araferi unda ganimartos patimarTa mopyrobis 

standartuli minimaluri wesebis, gaeros arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis administrirebis standartuli minimaluri 
wesebis, dakavebul da dapatimrebul pirTa dacvis ZiriTadi 
principebis an sxva saerTaSorisod aRiarebuli da 
samarTaldamrRvevebTan mopyrobisa da maTi ZiriTadi uflebebis 
dacvasTan dakavSirebuli adamianis uflebebis instrumentebisa da 
standartebis sawinaaRmdegod.  

 
II. winasasamarTlo etapi  

5. winasasamarTlo gadawyvetileba  
5.1 saWiroebis SemTxvevaSi, arsebuli samarTlis sistemis Sesabamisad, 

policias, prokuraturas an sxva sisxlis samarTlis saqmeebis 
mwarmoebel organoebs unda mieniWoT uflebamosileba, Sewyviton 
saqmiswarmoeba samarTaldamrRvevis mimarT im SemTxvevaSi, Tuki 
miaCniaT, rom misi gagrZeleba saWiro ar aris sazogadoebis dacvis, 
danaSaulis prevenciisa an kanonis da dazaralebulis uflebebis 
pativiscemis xelSewyobisTvis. saqmiswarmoebis Sewyvetis 
marTebulobisa da Sesabamisi proceduris gansazRvrisTvis 
TiToeul samarTlebriv sistemaSi unda SemuSavdes da dainergos 
Sesabamisi  kriteriumebi. msubuqi samarTaldamrRvevebis 
SemTxvevaSi, prokurors ufleba aqvs, saWiroebisamebr, daawesos 
Sesabamisi arasapatimro RonisZieba.  

6. winaswari patimrobisTvis Tavidan arideba  
6.1 sisxlis samarTlis procesSi winaswari patimroba gamoiyeneba, 

rogorc ukiduresi aucilebloba danaSaulis gamoZiebis procesSi, 
sazogadoebisa da dazaralebulis usafrTxoebis dacvis mizniT.  

6.2 winaswari patimrobis alternatiuli RonisZiebebi gamoyenebuli 
unda iqnes rac SeiZleba adreul stadiaze. winaswari patimroba 
unda gagrZeldes araumetes im vadisa, rac saWiroa am wesebis 5.1 
muxlSi mocemuli miznebis misaRwevad da unda moxdes maTi 
administrireba humanurad da adamianis Rirsebis pativiscemis 
dacviT.  

6.3 winaswari patimrobis gamoyenebis SemTxvevaSi, samarTaldamrRvevs 
unda hqondes ufleba, saCivriT mimarTos sasamarTlo an sxva 
kompetentur damoukidebel organos.  

 
III. sasamarTlo da sasjelis misjis etapebi 
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7. socialuri mokvlevis angariSebi 
7.1 Tuki arsebobs socialuri mokvlevis angariSebis SesaZlebloba, 

sasamarTlo organom SeiZleba isargeblos kompetenturi, 
uflebamosili piris an organos mier momzadebuli angariSiT. 
angariSi unda moicavdes socialur informacias 
samarTaldamrRvevis Sesaxeb, romelic Seesabameba pirovnebis 
danaSaulebriv warsuls da mimdinare danaSaulebs. is aseve unda 
moicavdes informacias da rekomendaciebs, romelic Seesabameba 
sasjelis misjis process. angariSi unda efuZnebodes faqtebs, iyos 
obieqturi da miukerZoebeli da naTlad gamoxatavdes nebismier 
mosazrebas.  

8. sasjelis misjis gadawyvetilebebi  
8.1 sasamarTlo xelisuflebam, romelsac xelT aqvs sxvadasxva 

arasapatimro zomis gamoyenebis saSualeba, gadawyvetilebis 
miRebisas unda gaiTvaliswinos samarTaldamrRvevis reabilitaciis 
saWiroebebi, sazogadoebisa da dazaralebulis interesebis dacva, 
visac, saWiroebis SemTxvevaSi, konsultaciisaTvis unda mimarTon.  

8.2 pasuxismgeblobis zomis ganmsazRvrelma organoebma SeiZleba 
miiRon Semdegi tipis gadawyvetilebebi:  

a. verbaluri sanqcia, rogoricaa gafrTxileba, akrZalva;  
b. pirobiT gaTavisufleba;  

g. statusuri sasjelebi;  
d. ekonomikuri sanqciebi da fuladi jarima, rogoricaa jarima da 

yoveldRiuri jarima;  
e. konfiskaciis an eqspropriaciis brZaneba;  
v. dazaralebulisTvis pirveladi mdgomareobis aRdgenis davaleba an 

kompensaciis brZaneba;  
z. sasjelis SeCereba, an gadadeba;  
T. saprobacio da sasamarTlo zedamxedveloba; 
i. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis ganxorcielebis brZaneba; 

k.  daswrebis centrSi gadamisamarTeba  
l. Sina patimroba  
m. instituciuri mopyrobis nebismieri sxva forma. 
n. zemoT xsenebuli zomebis kombinacia.  
 

IV. sasjelis Semdgomi etapi  
9. sasjelis Semdgomi RonisZiebebi   
9.1 kompetentur organos unda gaaCndes sasjelis Semdgomi 

alternativebis farTo arCevani, raTa Tavidan aicilos 
institucionalizacia da daexmaros damnaSaveebs sazogadoebaSi 
integraciaSi.  

9.2 sasjelis Semdgomi RonisZiebebi SeiZleba moicavdes:  
a. Svebulebas an naxevrad Ria tipis dawesebulebas;  
b. samuSaos an saganmanaTleblo gaTavisuflebas; 
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g. sxvadasxva tipis pirobiT gaTavisuflebas;  
d. remisias; 
e. Sewyalebas.  
9.3 gadawyvetilebas sasjelis Semdgomi RonisZiebis Sesaxeb, 

Sewyalebis SemTxvevis garda, sasamarTlo an sxva kompetenturi 
damoukidebeli organo ganixilavs damnaSavis mier Sesabamisi 
saCivris safuZvelze.  

9.4 dawesebulebidan nebismieri formiT vadamde gaTavisufleba 
arasapatimro programaze gadayvaniT SeZlebisdagvarad ganxiluli 
unda iqnes yvelaze adreul etapze.  

 
V. arasapatimro RonisZiebaTa ganxorcieleba  

10. zedamxedveloba  
10.1 zedamxedvelobis mizania danaSaulis ganmeorebiT Cadenis 

raodenobis Semcireba da damnaSavis daxmareba, misi sazogadoebaSi 
integracia, rac, Tavis mxriv, Seamcirebs danaSaulis ganmeorebis 
albaTobas.  

10.2 Tuki arasapatimro RonisZieba zedamxedvelobas gulisxmobs, is 
unda ganxorcieldes kompetenturi organos mier, kanoniT 
gansazRvruli specialuri pirobebis Sesabamisad.  

10.3 mocemuli arasapatimro RonisZiebis farglebSi, unda moiZebnos 
TiToeuli saqmisaTvis Sesaferisi zedamxedvelobisa  da mopyrobis 
forma, romelic mimarTuli iqneba samarTaldamrRvevis daxmarebaze, 
imuSaos sakuTar gadacdomaze. periodulad unda moxdes 
zedamxedvelobisa da mopyrobis formis gadaxedva da 
saWiroebisamebr Secvla.  

10.4 samarTaldamrRvevebs, saWiroebis SemTxvevaSi, unda gaewioT 
fsiqologiuri, socialuri da materialuri daxmareba. amasTan, 
unda mieceT saSualeba, gaamyaron kavSiri sazogadoebasTan, rac 
xels Seuwyobs sazogadoebaSi maT integracias.  

11. xangrZlivoba  
11.1 arasapatimro RonisZiebis xangrZlivoba ar unda aRematebodes 

kompetenturi organos mier kanonis Sesabamisad gansazRvrul 
periods.  

11.2 samarTaldamrRvevis mier RonisZiebis kargad Sesrulebis 
SemTxvevaSi, SesaZlebelia RonisZiebis vadaze adre dasrulebis 
Sesaxeb gadawyvetilebis miReba.  

12. pirobebi  
12.1 Tuki kompetenturma organom unda gansazRvros samarTaldamrRvevis 

mier Sesasrulebeli pirobebi, man unda gaiTvaliswinos rogorc 
sazogadoebis, aseve samarTaldamrRvevisa da dazaralebulis 
saWiroebebi da uflebebi.   

12.2 Sesasrulebeli pirobebi unda iyos praqtikuli, zusti da rac 
SeiZleba cota. isini miznad unda isaxavdes samarTaldamrRvevis 
danaSaulebrivi qcevis ganmeorebis albaTobis Semcirebas, 
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damnaSavis socialuri integraciis SesaZleblobis gazrdasa da 
dazaralebulis saWiroebebis gaTvaliswinebas.  

12.3 arasapatimro RonisZiebis gamoyenebis dawyebisas, 
samarTaldamrRvevs SeiZleba miscen zepiri da werilobiTi 
ganmarteba RonisZiebasTan dakavSirebuli pirobebis Sesaxeb, 
samarTaldamrRvevis valdebulebebisa da uflebebis CaTvliT.  

12.4 kompetenturma organom dadgenil pirobebSi, Sesabamisi 
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli wesebis dacviT, SeiZleba 
Seitanos cvlileba samarTaldamrRvevis mier miRweuli 
progresidan gamomdinare.  

13. mopyrobis procesi  
13.1. mocemuli arasapatimro RonisZiebis farglebSi, Sesabamis saqmeebTan 

mimarTebiT, samarTaldamrRvevTa saWiroebebis ufro efeqturad 
dakmayofilebis mizniT, SemuSavebuli unda iqnes specialuri 
sqemebi, rogoricaa konkretul saqmeze muSaoba, jgufuri Terapia, 
sacxovrebeli programebi da sxvadasxva kategoriis 
samarTaldamrRvevebTan mopyrobis meqanizmebi.  

13.2. mopyrobis RonisZiebebi unda ganaxorcielon Sesabamisad 
momzadebulma da praqtikuli gamocdilebis mqone profesionalebma.  

13.3. mas Semdeg, rac dadgindeba mopyrobis RonisZiebis aucilebloba, 
Sesabamisi Zalisxmeva unda moxmardes samarTaldamrRvevis 
warsulis, xasiaTis, midrekilebebis, gonebrivi SesaZleblobebis, 
Rirebulebebis da, gansakuTrebiT, danaSaulis makomprometirebeli 
pirobebis Seswavlas.  

13.4. kompetenturma organom arasapatimro RonisZiebaTa ganxorcielebaSi 
SeiZleba CarTos sazogadoebrivi da socialuri mxardaWeris 
sistemebi.  

13.5. saqmeebisa da datvirTvis gadanawileba unda moxdes praqtikulad 
marTvis SesaZleblobis gaTvaliswinebiT, SenarCunebuli unda iqnes 
mopyrobis programebis efeqturi ganxorcieleba.  

13.6 TiToeuli samarTaldamrRvevis Sesaxeb kompetenturma organom unda 
Seqmnas da awarmoos Sesabamisi saqmis Canaweri.   

 
14. disciplina da pirobebis darRveva  
14.1 samarTaldamrRvevis mier dawesebuli pirobebis darRvevam SeiZleba 

gamoiwvios arasapatimro RonisZiebis pirobebis Secvla an gauqmeba.  
14.2 arasapatimro RonisZiebaTa pirobebis Secvlas an gauqmebas 

axorcielebs kompetenturi organo, zedamxedvel oficersa da 
damnaSavesTan faqtebis yuradRebiT gadamowmebis safuZvelze.  

14.3 arasapatimro RonisZiebis Seusrulebloba avtomaturad patimrobis 
RonisZiebiT Canacvlebas ar unda gulisxmobdes.  

14.4 arasapatimro RonisZiebaTa pirobebis Secvlis an gauqmebis 
SemTxvevaSi, kompetenturi organo Seecdeba moZebnos arasapatimro 
RonisZiebis Sesaferisi alternatiuli zoma. patimroba gamoiyeneba 
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mxolod sxva Sesaferisi alternatiuli RonisZiebis ararsebobis 
SemTxvevaSi.  

14.5 arasapatimro RonisZiebaTa pirobebis darRvevis SemTxvevaSi, 
zedamxedvelobis qveS myofi samarTaldamrRvevis dakavebis an 
dapatimrebis uflebamosileba unda gansazRvros kanonma.  

14.6 arasapatimro RonisZiebaTa pirobebis Secvlis an gauqmebis 
SemTxvevaSi, damnaSaves unda hqondes ufleba, gadawyvetileba 
gaasaCivros sasamarTlosa an sxva kompetentur damoukidebel 
organoSi.  

 
VI. TanamSromlebi 

15. kadrebis SerCeva.  
15.1 kadrebis SerCevisas dauSvebelia diskriminacia rasobrivi, kanis 

feris, sqesis, asakis, enis, religiuri msoflmxedvelobis, 
politikuri Tu sxva mosazrebebis, erovnuli Tu socialuri 
warmomavlobis, qonebrivi niSniT, dabadebis Tu sxva statusis 
safuZvelze. kadrebis SerCevis politika unda iTvaliswinebdes 
erovnuli politikis sakompensacio qmedebebs da asaxavdes 
samarTaldamrRvevTa farTo speqtrs, romlebzec unda 
ganxorcieldes zedamxedveloba.  

15.2 pirebi, romlebsac daevalebaT arasapatimro RonisZiebaTa 
ganxorcieleba, unda Seeferebodnen mocemul Tanamdebobas, 
gaaCndeT Sesaferisi profesiuli kvalifikacia da praqtikuli 
gamocdileba. profesiuli moTxovnebi naTlad unda iyos 
dakonkretebuli.  

15.3 kvalificiuri profesionali kadrebis uzrunvelyofisa da 
SenarCunebis mizniT, maT unda mieniWoT Sesaferisi samsaxurebrivi 
statusi, anazRaureba da SeRavaTebi unda iyos samuSaos xasiaTis 
Sesaferisi da unda gaaCndeT profesiuli zrdisa da karieris 
ganviTarebis SesaZlebloba.  

16. TanamSromelTa swavleba  
16.1 TanamSromelTa swavleba miznad unda isaxavdes damnaSavis 

reabilitaciis, misi uflebebis dacvisa da sazogadoebis dacvis 
procesSi maTi valdebulebebis naTlad ganmartebas. amasTan, 
swavlebis meSveobiT, maT unda gaaanalizon sxva saagentoebTan 
TanamSromlobisa da saqmianobis koordinaciis saWiroeba.  

16.2 samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebis dawyebamde, TanamSromelma 
unda gaiaros swavleba, romelic moicavs instruqciebs 
arasapatimro RonisZiebaTa xasiaTis Sesaxeb, zedamxedvelobis 
miznebs da arasapatimro RonisZiebaTa gamoyenebis sxvadasxva 
models.  

16.3 samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebis dawyebis Semdeg, 
TanamSromelma mudmivad unda gaaumjobesos sakuTari codna da 
profesiuli SesaZleblobebi Sida samsaxurebrivi treningebisa da 
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sxva kursebze daswrebis meSveobiT. amisaTvis unda arsebobdes 
Sesabamisi pirobebi.  

VII. moxaliseebi da sxva sazogadoebrivi resursebi  
17. sazogadoebis monawileoba  
17.1 sazogadoebis monawileobis waxaliseba mniSvnelovania, radgan is 

aris ZiriTadi resursi da erT erTi yvelaze mniSvnelovani 
faqtori arasapatimro RonisZiebebs daqvemdebarebul damnaSaveebs, 
maT ojaxebsa da sazogadoebas Soris kavSirebis gamyarebaSi. is 
unda iyos sisxlis samarTlis marTlmsajulebis 
ganmaxorcielebeli organoebis Zalisxmevis damxmare nawili.  

17.2 CarTuloba sazogadoebis wevrebis mier aRqmuli unda iyos, 
rogorc sakuTari sazogadoebis dacvaSi Setanili wvlili.  

18. sazogadoebrivi azri da TanamSromloba  
18.1 samTavrobo organoebma, kerZo seqtorma da farTo sazogadoebam 

mxari unda dauWiros moxalise organizaciebs, romlebic 
arasapatimro RonisZiebaTa gamoyenebis xelSewyobaze muSaoben.  

18.2 regularulad unda tardebodes konferenciebi, seminarebi, 
simpoziumebi da sxva RonisZiebebi arasapatimro RonisZiebaTa 
ganxorcielebaSi sazogadoebis CarTulobis saWiroebis Sesaxeb 
cnobierebis asamaRleblad.  

18.3 masmediis yvela formis gamoyeneba unda xdebodes, konstruqciuli 
sazogadoebrivi damokidebulebis Camosayalibeblad, raTa amas 
mohyves saqmianobebi, romlebic xels Seuwyobs arasapatimro 
RonisZiebaTa da damnaSaveTa socialuri integraciis farTod 
gamoyenebas.  

18.4 maqsimaluri Zalisxmeva unda iqnes mimarTuli arasapatimro 
RonisZiebebis mniSvnelobis Sesaxeb sazogadoebis informirebisken.  

19. moxaliseebi  
19.1 moxaliseTa Sefaseba da SerCeva unda ganxorcieldes didi 

sifrTxiliT, samuSaos mimarT maTi damokidebulebisa da interesis 
safuZvelze. maT unda gaiaron Sesaferisi treningi raTa SeZlon 
konkretuli valdebulebebis Sesruleba, samarTaldamrRvevTaTvis 
Tanadgomis aRmoCena da rCevis micema, aseve, maT saSualeba unda 
hqondeT, konsultacia miiRon kompetenturi organoebisagan.  

19.2 moxaliseebma, rCevebis, maTi SesaZleblobebisa da 
samarTaldamrRvevTa saWiroebebis gaTvaliswinebiT, sxva Sesaferisi 
formiT daxmarebis gaweviT, xeli unda Seuwyon 
samarTaldamrRvevebs da maT ojaxebs, mWidro kavSiri daamyaron 
sazogadoebasTan.  

19.3 sakuTari movaleobebis Sesrulebisas, moxaliseebi dazRveuli unda 
iyvnen ubeduri SemTxvevis, daSavebis da sazogadoebrivi 
danakargebis pasuxismgeblobisagan. samuSao procesSi nebadarTuli 
danaxarjebi unda aunazRaurdeT. unda gaizardos sazogadoebrivi 
cnobiereba im momsaxurebis Sesaxeb, romlebsac isini sazogadoebis 
keTildReobisaTvis axorcieleben.  



83 
 

VIII. kvleva, dagegmva, politikis formulireba da Sefaseba   
20. kvleva da dagegmva   
20.1 dagegmvis procesis erT-erTi mniSvnelovani nawilia arasapatimro 

RonisZiebaTa kvlevis organizebasa da xelSewyobaSi sazogadoebisa 
da kerZo organizaciebis CarTva.  

20.2 regularulad unda Catardes kvlevebi klientTa, praqtikosTa, 
sazogadoebisa da politikis SemmuSavebelTa winaSe mdgari 
problemebis gamosavlenad.  

20.3 sisxlis samarTlis sistemaSi unda Seiqmnas kvlevisa da 
informaciis meqanizmebi, raTa ganxorcieldes damnaSaveTa 
winaaRmdeg arasapatimro RonisZiebebis gamoyenebis Sesaxeb 
monacemebisa da statistikis Segroveba da analizi.  

21. politikis formulireba da programis SemuSaveba  
21.1 erovnuli ganviTarebis procesSi sistematurad unda moxdes 

arasapatimro RonisZiebaTa programebis, rogorc sisxlis 
samarTlis sistemis integraluri nawilis, dagegmva da 
ganxorcieleba.  

21.2 arasapatimro RonisZiebaTa ufro efeqturad gamoyenebis mizniT, 
unda ganxorcieldes regularuli Sefasebebi.  

21.3 arasapatimro RonisZiebaTa miznebis, funqcionirebisa da 
efeqturobis Sesafaseblad, unda ganxorcieldes perioduli 
mimoxilvebi.   

22. kavSirebi Sesabamis uwyebebsa da saqmianobasTan  
22.1 sxvadasxva doneze unda moxdes Sesaferisi meqanizmebis ganviTareba, 

romlebic xels Seuwyobs kavSirebis damyarebas arasapatimro 
RonisZiebebze pasuxismgebel samsaxurebs, sisxlis samarTlis 
sistemis sxva organoebs, socialuri ganviTarebisa da dacvis 
organoebs, samTavrobo da arasamTavrobo organoebs Soris iseT 
sferoebSi, rogorebicaa jandacva, gansaxleba, ganaTleba, Sroma da 
masmedia.   

23. saerTaSoriso TanamSromloba  
23.1 unda ganxorcieldes qveynebs Soris, arainstituciuri mopyrobis 

Sesaxeb samecniero TanamSromlobis xelSewyoba. unda gaZlierdes 
arasapatimro RonisZiebaTa Sesaxeb kvlevebis, treningis, teqnikuri 
daxmarebisa da wevr saxelmwifoebs Soris informaciis gacvlis 
xelSewyoba gaeros institutebis meSveobiT, romlebic danaSaulis 
prevenciasa da damnaSaveTa mopyrobis sakiTxebze muSaoben. kerZod, 
mWidro TanamSromloba unda Camoyalibdes gaeros samdivnos, 
danaSaulis prevenciisa da sisxlis samarTlis sferos socialuri 
ganviTarebisa da humanitarul sakiTxTa centrTan.  

23.2 unda gafarTovdes SedarebiTi kvlevebi da sakanonmdeblo 
pirobebis harmonizacia arasapatimro RonisZiebaTa arCevanis 
gasazrdelad. amasTan unda moxdes mTeli qveynis masStabiT maTi 
gamoyenebis xelSewyoba `pirobiT msjavrdebulTa an pirobiT 
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gaTavisuflebulTa zedamxedvelobis gadacemis Sesaxeb samodelo 
xelSekrulebis” Sesabamisad.   
 

არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ გაეროს მინიმალური 

სტანდარტული წესების (ტოკიოს წესების) კომენტარი (ამონარიდი) 
 

I. ძირითადი პრინციპები 

ძირითადი დაკვირვებები 

პირველი თავი განსაზღვრავს ძირითად მოსაზრებებს, რომლებიც საფუძვლად უდევს 

ტოკიოს წესებს. ეს მოსაზრებები მოიცავს იმ ფილოსოფიასა და ჩარჩოს, რომელიც 

განსაზღვრავს საკანონმდებლო საქმიანობას, პასუხისმგებლობაში მიცემის საკითხებს, 

წესების განხორციელებისა და ახალ განვითარებებს. არსებული პრინციპები მოუწოდებენ 

არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების განვრცობისკენ და საზოგადოების ჩართულობის 

გაძლიებებისკენ. აქ განსაზღვრულია, რომ ისევე როგორც სისხლის სამართლის ყველა 

მიმართულებაში, აქაც უნდა იყოს დაცული ბალანსი არასაპატიმრო ღონისძიებების 

განვითარებაში, მისჯაში და აღსრულებაში. პირველი თავი ხაზს უსვამს რაციონალური 

სისხლის სამართლის პოლიტიკის მნიშვნელობას. 

 

1. ფუნდამენტური მიზნები 

1.1. ეს სტანდარტული მინიმალური წესები განსაზღვრავენ არასაპატიმრო ღონისძიებათა 

განვრცობის ძირითად პრინციპებს, ასევე დაცვის მინიმალურ პირობებს იმ პირთათვის, 

ვის მიმართაც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს პატიმრობის ალტერნატივები. 

1.2. წესები მიზნად ისახავს საზოგადოების გაზრდილ ჩართულობას სისხლის სამართლის 

სფეროს მართვაში, განსაკუთრებით დამნაშავეთა მიმართ განსახორციელებელი 

ქმედებების მიმართულებით, ასევე დამნაშავეთა შორის საზოგადოების მიმართ 

პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარების კუთხით. 

1.3. წესები განხორციელდება თითოეული ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური, 

სოციალური და კულტურული ტრადიციების და მისი სისხლის სამართლის სისტემის 

მიზნებისა და ამოცანების გათვალისწინებით. 

1.4. წესების განხორციელებისას, წევრი სახელმწიფოები უნდა ეცადონ უზრუნველყონ 

შესაფერისი ბალანსი თითოეული დამნაშავის უფლებებს, დაზარალებულთა უფლებებს 

და საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და დანაშაულის პრევენციისკენ საზოგადოების 

სწრაფვას შორის. 

1.5. წევრმა სახელმწიფოებმა მათ სამართლებრივ სისტემებში უნდა განავითარონ 

არასაპატიმრო ღონისძიებები, რათა არსებობდეს განსხვავებული შესაძლებლობები, 

შესაბამისად შემცირდეს პატიმრობის გამოყენება და მოხდეს სისხლის სამართლის 

პოლიტიკის რაციონალიზაცია ადამიანის უფლებათა დაცვის, სოციალური 

სამართლიანობის მოთხოვნებისა და დამნაშავეთა რეაბილიტაციის საჭიროებების 

გათვალისწინებით. 

 

კომენტარი 

 წესი 1.1 გამოხატავს ტოკიოს წესების ორ ფუნდამენტურ მიზანს: მოწოდებას რომ რაც 

შეიძლება ფართოდ იქნეს გამოყენებული არასაპატიმრო ღონისძიებები და იმის 
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უზრუნველყოფას, რომ არასაპატიმრო ღონისძიებები გამოიყენება და განხორციელდება 

სამართლიანად და სამართლებრივად და რომ დამნაშავეთა უფლებებლი დაცულია. ამ ორ 

მიზანს შორის ბალანსი მნიშვნელოვანია. მიზანშექონილია ახალი არასაპატიმრო 

ღონისძიებათა შექმნა და არსებულ ღონისძიებათა განვითარება; თუმცა არასაპატიმრო 

ღონისძიებათა მიმართ არსებული ენთუზიაზმი არ უნდა გახდეს ისეთ განვითარებათა 

საფუძველი, რომლებიც შელახავს ადამიანის უფლებებს ან განაპირობებს დამნაშავეთა უფრო 

დიდ კონტროლს, ვიდრე ეს გამართლებული ან პროპორციულია. 

 არსებობს არასაპატიმრო ღონისძიებათა განვითარების ადვოკატირების შინაარსობრივი 

მიზეზები. პირველ რიგში, არასაპატიმრო ღონისძიებებს გააჩნიათ გასათვალისწინებელი 

პოტენციური ღირებულება დამნაშავეთათვის, ისევე როგორც საზოგადოებისათვის. 

საპატიმრო ღონისძიებებს შესაძლოა ზიანის მომტანი ეფექტი ქონდეთ მათზე, ვის მიმართაც 

ხდება მათი გამოყენება. პატიმრობა არ შეიძლება ჩაითვალოს შესაფერის სანქციად ქმედებათა 

ფართო წრისთვის და სხვადასხვა სახის დამნაშავეთათვის, განსაკუთრებით კი მათ მიმართ 

რომელთა მიერაც დანაშაულის გამეორება ნაკლებად მოსალოდნელია, მათ მიმართ, ვინც 

ცნობილ იქნა დამნაშავედ ნაკლებად მძიმე დანაშაულითათვის, და მათ მიმართ, ვინც 

საჭიროებს სამედიცინო, ფსიქიატრიულ ან სოციალურ დახმარებას. პატიმრობა წყვეტს ბმას 

საზოგადოებასთან და ხელს უშლის რეინტეგრაციას. პატიმრობა ამცირებს დამნაშავეთა 

პასუხისმგებლობის გრძნობას და მათ უნარს მიიღონ საკუთარი გადაწყვეტილებები. 

საპატიმრო ღონისძიებათა თავიდან აცილება როდესაც კი ეს შესაძლებელია, სავარაუდოდ 

გაზრდის საზოგადოებაში უკეთესი რეინტეგრაციის შესაძლებლობას და სოციალურ 

ფასეულობათა უკეთ გაცნოებიერებას. არასაპატიმრო ღონისძიებები ხასიათდება დამნაშავის 

ქცევის კონტროლის განხორციელების შესაძლებლობით იმის გათვალისწინებით, რომ ეს 

ქცევა ვითარდება ბუნებრივ პირობებში.  ეს კი შესაძლებელს ხდის რომ დამნაშავეს 

გამოუმუშავდეს პასუხისმგებლობის გრძნობა. ახალი დანაშაულის ჩადენის ალბათობის 

შემცირება და დამნაშავეთათვის დახმარების გაწევა რათა გახდნენ პასუხისმგებლობის 

გრძნობის მქონე მოქალაქეები სარგებელს მოუტანს მთელ საზოგადოებას. 

მეორეს მხრივ, დანაშაული და დანაშაულის შედეგები წარმოადგენს 

სახელმწიფოებისთვის დიდ ფინანსურ ტვირთს. მხოლოდ სისხლის სამართლის სისტემის 

ადმინისტრირებაც ძვირია. ბევრი არასაპატიმრო ღონისძიების განხორციელება ღირს 

პატიმრობაზე უფრო იაფი. უფრო კონკრეტულად, სასჯელის აღსრულების ფასი უფრო 

ნაკლებია ვიდრე პატიმრობის ფასი. დამატებით, არაპირდაპირი ფინანსური სარგებელი 

შეიძლება თან სდევდეს პატიმრობის სოციალური ფასის შემცირებას და დანაშაულის 

შემცირებას. 

არასაპატიმრო ღონისძიებებს გააჩნიათ ის უპირატესობა, რომ უფრო მარტივია 

საზოგადოების ჩართვა, ვიდრე საპატიმრო სანქციის შემთხვევაში. ამის შესახებ ხაზგასმულია 

1.2 წესში. ტოკიოს წესები განსაზღვრავენ საზოგადოებისთვის საყურადღებო ორ 

მიმართულებას. პირველი არის ის, რომ დამნაშავეები რომელთა მიმართაც გამოიყენება 

არასაპატიმრო ღონისძიებები არ არიან ჩაკეტილები ცალკე არსებულ, შესაძლოა მოშორებით 

მყოფ დაწესებულებაში. ისინი საზოგადოებაში ცხოვრობენ. შესაბამისად, მათი ბუნებიდან 

გამომდინარე, არასაპატიმრო ღონისძიებების განხორციელებაში სასურველია საზოგადოების 

მონაწილეობა. ამგვარმა ჩართულობამ უნდა გაზარდოს ზოგადად საზოგადოების 

მონაწილეობა სისხლის სამართლის სფეროს ადმინისტრირებაში. საზოგადოებრივ 

მონაწილეობას და ჩართულობას უნდა ქონდეს დამატებითი სარგებელი, რაც მდგომარეობს 

საზოგადოების მიერ  არასაპატიმრო ღონისძიებათა შესახებ ცნობიერების ამაღლებაში და 
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მათ უკეთ აღქმაში. რაც უფრო მეტ სასარგებლო შედეგს ნახავს საზოგადოება არასაპატიმრო 

ღონისძიებათა გამოყენების შედეგად, მით უფრო სარწმუნო გახდება ასეთი ღონისძიებები. 

მეორეს მხრივ, საზოგადოებრივის ჩართულობა გადამწყვეტია თუ მიზნად გვაქვს რომ 

არასაპატიმრო ღონისძიებათა გამოყენების შედეგად მოხდეს დამნაშავის საზოგადოებაში 

რეინტეგრაცია. საზოგადოებრივმა ჩართულობამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს დამნაშავის 

რეაბილიტაციას და შესაძლოა შეამციროს სტიგმატიზაციის რისკი. 

წესი 1.3. ხაზს უსვამს, რომ ტოკიოს წესები მიზნად არ ისახავენ განსაზღვრონ 

არასაპატიმრო ღონისძიებათა სამოდელო სისტემა და მათი განხორციელება. მსოფლიოში 

არსებული სისხლის სამართლის სისტემათა მრავალფეროვნება და განსხვავება სხვადასხვა 

სისხლის სამართლის სისტემათა განხორციელების ინფრასტრუქტურაში ამას შეუძლებელს 

ხდის. თუმცა სისტემათა მრავალფეროვნებამ  უნდა წაახალისოს მიდგომათა 

მრავალფეროვნება და შესაძლებელი უნდა გახადოს მეთოდებისა და სამომავლო 

განვითარებების შესახებ იდეათა ნაყოფიერი გაცვლა. 

წესები 1.4 და 1.5 მიზნად ისახავენ რომ შეგვახსენონ სისხლის სამართლის სფეროს 

ადმინისტრირების სხვადასხვა მიზნები. თითოეული არსებული საერთაშორისო ნორმების 

და ქცევის სავალდებულო წესების კრებული, რომელიც შეეხება სამართალდამცავი და 

სისხლის სამართლის სფეროს ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს სხვადასხვა ჩართულ 

ელემენტებს შორის ბალანსის დაცვას. ტოკიოს წესებიც ამ პრაქტიკას განავითარებს. წესები 

მოუწოდებენ ისეთი განხორციელებისკენ, რომელიც საზოგადოებას დაიცავს 

დანაშაულისგან. წესები მხარს უჭერენ ისეთი ღონისძიებების განხორციელებას, რომლებიც 

მიზნად ისახავს დანაშაულის შემცირებას. ამავდროულად, დაწესებულია თავისუფლების 

შეზღუდვის მოცულობის ლიმიტები და ინდივიდის უფლებების ისეთი შეზღუდვა, რაც 

მისაღებია ამ მიზნის მისაღწევად. დამატებით, აღიარებულია დაზარალებულის როლი და 

ხაზგასმულია რომ აქცენტი უნდა გაკეთდეს იმ ღომისძიებებზე, რომლებიც ხელს უწყობს 

ინდივიდ დაზარელებულს ან ზოგადად დაზარელებულებს. 

წესი 1.5 გამოყოფს არასაპატიმრო ღონისძიებათა განვითარების საჭიროებებას 

კანონიერების ჩარჩოში. ასევე, ხაზგასმულია განვითარების ზოგადი სურათის 

გათვალისწინების მნიშვნელობა და სისხლის სამართლისა და სოციალურ პოლიტიკაში 

არასაპატიმრო ღონისძიებათა მხარდაჭერა. 

მიუხედავად არასაპატიმრო ღონისძიებათა ნათელი უპირატესობისა, ამგვარ 

ღონისძიებათა გამოყენების წასახალისებლად განხორციელებული რეფორმები შეიცავენ 

პოტენციურ საშიშროებებს და შეიძლება გამოიწვიონ დაუგეგმავი შედეგები. მაგალითად, 

შესაძლებელია რომ არასაპატიმრო ღონისძიებათა გამოყენების მაჩვენებელი გაიზარდოს არა 

პატიმრობის ხარჯზე, არამედ სხვა, ნაკლებად მძიმე სანქციების ხარჯზე. ამან კი შეიძლება 

გამოიწვიოს საზოგადოებაში ჯამური სისხლისსამართლებრივი ღონისძიების გამოყენების 

ზრდა, რაც წარმოადგენს ისეთ ზრდას, რომელიც არ შეიძლება დაკავშირებულ იქნეს 

გაუარესებულ დანაშულებრივ ფონთან. ამავე დროს, შესაძლებელია არ შემცირდეს 

პატიმრობის მაჩვენებელი. ამ მოვლენას ეწოდება დაფარვის ქსელის გაფართოვების ეფექტი 

(“net-widening effect”). 

კიდევ ერთ შესაძლო საშიშროებას წარმოადგენს ისეთი ახალი არასაპატიმრო 

ღონისძიებების შემოღება, რომელთა ფარგლებშიც წესდება კონტროლის უფრო ინტენსიური 

ფორმები. იმის მაგივრად რომ ჩაანაცვლონ პატიმრობა, მათ შეიძლება ჩაანაცვლონ ისეთი 

არასაპატიმრო ღონისძიებები, რომლებიც ნაკლებ კონტროლს მოიცავს. ასე რომ, შეიძლება 

დაწესდეს უფრო მოცულობითი კონტროლი, ვიდრე ამას გარემოებები მოითხოვს. ტოკიოს 
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წესებში მოცემულია ამგვარი უარყოფითი ასპექტების გამოვლენის და მათი თავიდან 

არიდების გზები. 

წესი 1.5. ნათლად განსაზღვრავს, რომ მიზანს წარმოადგენს პატიმრობის შემცირება. ეს 

მიზანი უნდა იქნეს აღქმული არა მხოლოდ საპატიმრო ღონისძიებათა გამოყენების 

რაოდენობის შემცირების კუთხით (რაც მოიცავს პატიმრობას წინასასამართლო ეტაპზე და 

პატიმრობას ციხეში), არამედ ნებისმიერი ასეთი თავისუფლების აღკვეთის ვადის 

შემცირებასაც. ამის შესახებ ასევე ნათქვამია წესში 2.7. 

ბალანსის დაცვის საჭიროების შესახებ წესი 1.4-ის შესაბამისად, წესში 1.5 ნათქვამია, 

რომ პატიმრობის შემცირება და არასაპატიმრო ღონისძიებათა გამოყენება უნდა მოხდეს 

ადამიანის უფლებათა, სოციალური სამართლიანობისა და რეაბილიტაციის მიზნების 

გათვალისწინებით. ტოკიოს წესები მიზნად ისახავს, რომ არასაპატიმრო ღონისძიებათა 

უფრო ფართო გამოყენებამ არ გამოიწვიოს იმ ადამიანთა რაოდენობის ზრდა, რომელთა 

მიმართაც გამოყენებული იქნება სისხლისსამართლებრივი ღონისძიება, ან კიდევ ასეთი 

ღონისძიებების  შინაარსობრივი სირთულის ზრდა. ტოკიოს წესები მიზნად ისახავს 

ადამიანის ძირითადი უფლებების დაცვას და დისკრეციის ბოროტად გამოყენების თავიდან 

არიდებას არასაპატიმრო ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი 

ადამიანებისთვისთვის ქცევის ნორმების დაწესების გზით.* 

 

 

პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები 
 

მიღებულ იქნა 1955 წელს ჟენევაში გამართულ გაეროს პირველ კონგრესზე, რომელიც 

ეძღვნებოდა დანაშაულის პრევენციას და სამართალდამრღვევებთან მოპყრობას, 

დამტკიცებულ იქნა ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს მიერ 1957 წლის 31 ივლისის 

663 C (XXIV) რეზოლუციით და 1977 წლის 13 მაისის 2076  (LXII) რეზოლუციით. 
 
 

წინასწარი შენიშვნები 

წესი 1. 

წინამდებარე წესები არ ისახავს მიზნად პენიტენციურ დაწესებულებათათა სანიმუშო 

სისტემის აღწერას. მათი ამოცანაა, რომ თანამედროვე აზროვნებისა და დღესდღეობით 

არსებულ ყველაზე დამაკმაყოფილებელ სისტემათა ძირითადი ელემენტების საფუძველზე 

წამოაჩინოს ის, რაც პატიმრებთან მოპყრობის საკითხში საყოველთაოდ აღიარებულია 

სწორად და პრინციპულად 
 
წესი 2. 

სამართლებრივი, სოციალური, ეკონომიკური და გეოგრაფიული პირობების განსხვავებათა 

გათვალისწინებით, შეუძლებელია აღნიშნული წესების გამოყენება უკლებლივ ყველა 

რეგიონში. მიუხედავად ამისა, ისინი უნდა ეხმარებოდნენ იმ პრაქტიკული სიძნელეების 

გადალახვაში, რომლებიც ხელს უშლის წესების ცხოვრებაში გატარებას, რამდენადაც 

                                                      
*
 ასევე, იხილეთ სისხლის სამართლის სფეროში მომუშავე თანამდებობის პირთა ქცევის კოდექსი (ადამიანის უფლებები: 

საერთაშორისო ინსტრუმენტების კომპილაცია (გაერთიანებული ერების ორანიზაციის გამოცემა, Sales No. E.88.XIV.1), sect. G). 



88 
 

წესები წარმოადგენენ მინიმალურ პირობებს, რომლებიც მისაღებია გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციისათვის 
 
 

წესი 3. 

მეორე  მხრივ,  საქმე  გვაქვს ისეთ  სფეროსთან,  სადაც  ადამიანის  აზრი  მუდამ  წინ  

მიისწრაფვის. წესები არ გამორიცხავს ისეთი ცდებისა და პრაქტიკული საქმიანობის 

განხორციელებას, რომლებიც მიმართული იქნება წესებში დასახული მიზნების 

მისაღწევად და არ ეწინააღმდეგება იქ დაფიქსირებულ პრინციპებსა და მიმართულებებს. 

ამ პირობის გათვალისწინებით, ციხის ცენტრალური სამმართველოსათვის შეიძლება 

დასაშვები იყოს წესებიდან გადახვევა. 

 

წესი 4 

(1) წესის 1 ნაწილი ეხება დაწესებულებათა ზოგად მართვას და გამოიყენება ყველა 

კატეგორიის პატიმართა მიმართ, მიუხედავად იმისა, ეს უკანასკნელი პატიმრობაში 

იმყოფება სისხლის სამართლის თუ  სამოქალაქო დანაშაულის გამო,  ბრალდებულია იგი 

თუ  მსჯავრდებული.  წესი ეხება    ისეთ    პატიმრებსაც,    რომლებიც    ექვემდებარებიან    

მოსამართლის    მიერ    დანიშნულ 

„უსაფრთხოების ზომებს’’ან გამოსასწორებელ 

ღონისძიებებს 

(2)   მე–2 ნაწილში განხილული წესები გამოიყენება ყველა დანარჩენ ნაწილში 

მოხსენიებული განსაკუთრებული კატეგორიების მიმართ, თუმცა ‘’ა’’ ნაწილში 

მოხსენიებული წესები,  რომლებიც ეხება მსჯავრდებულებს, თანაბრად უნდა იქნას 

გამოყენებული იმ კატეგორიის  პირთა მიმართაც, რომლებზეც საუბარია „ბ“, „გ“ და „დ“  

ნაწილებში,  იმ შემთხვევაში თუ ეს არ     ეწინააღმდეგება აღნიშნული კატეგორიის    

პატიმრებისათვის    შემუშავებულ    წესებს    და        აუმჯობესებს    ამ უკანასკნელთა 

მდგომარეობას. 
 
წესი 5 

(1) წესები არ ისახავს მიზნად არასრულწლოვანთა ისეთი დაწესებულების მართვის 

რეგლამენტირებას, როგორიც არის ბორტსალის დაწესებულება ან გამოსასწორებელი 

სახლები. მიუხედავად ამისა, ნაწილი I შეიძლება გამოყენებული იყოს ასეთ 

დაწესებულებებშიც. 

(2) არასრულწლოვანი პატიმრების კატეგორიას უნდა განეკუთვნებოდეს ყველა 

ახალგაზრდა დამნაშავე,  რომელიც  ექვემდებარება  არასრულწლოვანთა  სასამართლოების  

კომპეტენციას. როგორც წესი,  ასეთი ახალგაზრდების მიმართ თავისუფლების აღკვეთის 

ზომად პატიმრობა არ უნდა გამოიყენებოდეს. 
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წესები ზოგადი გამოყენებისათვის 

                                                              ძირეული პრინციპები 

პირველი ნაწილი  

წესი 6.  

(1) აუცილებელია ქვემოთ მოყვანილი წესების მიუკერძოებლად გამოყენება. დაუშვებელია 

დისკრიმინაცია რასობრივი, კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიური, პოლიტიკური თუ სხვა 

მოსაზრებების,  ეროვნული და სოციალური წარმომავლობის,  ოჯახური წარმოშობის,  ქონებრივი 

მდგომარეობის ან სოციალური სტატუსის საფუძველზე. 

(2) მეორე მხრივ აუცილებელია მოსახლეობის ამა თუ იმ დაჯგუფების წარმომადგენელ პატიმართა 

რელიგიური მრწამსისა და მორალური ღირებულებების პატივისცემა. 
 
 

რეგისტრაცია 

წესი 7. 

(1)პატიმრობის ადგილებში უნდა არსებობდეს რეესტრი აკინძული ჟურნალის სახით, რომელშიც 

გვერდები დანომრილია და სადაც შეტანილ უნდა იქნას თითოეული პატიმრის შესახებ შემდეგი 

სახის ინფორმაცია: 

(ა) მონაცემები პიროვნების შესახებ 

(ბ) მისი პატიმრობის მიზეზები და ხელისუფლების წარმომადგენელი იმ ორგანოს 

დასახელება, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება თავისუფლების აკვეთის შესახებ. 

(გ)პატიმრის ციხეში შესვლის და გასვლის დღე და საათი. 

(2)  პატიმრის  ციხეში  მიღება  დაუშვებელია  პატიმრობის  შესახებ  მოქმედი  ბრძანების  გარეშე. 

ამგვარი ბრძანების დეტალები წინასწარ უნდა იყოს შეტანილი რეესტრში. 
 
 

წესი 8. 

პატიმრების სხვადასხვა კატეგორიები შემდეგნაირად ნაწილდება განცალკევებულ 

დაწესებულებებში ან ერთი და იგივე დაწესებულების სხვადასხვა ნაწილში მათი სქესის, ასაკის, 

წინა ნასამართლობის, მათი დაპატიმრების იურიდიული მიზეზებისა და მათთან 

რეკომენდირებული მოპყრობის გათვალისწინებით: 

(ა)მამაკაცები  და  ქალები  შეძლებისდაგვარად  უნდა  განთავსდნენ  განცალკევებულ 

დაწესებულებაში. 

(ბ)  თუ მამაკაცები და ქალები მოთავსებულნი არიან ერთსა და იმავე დაწესებულებაში,  ქალები 

უნდა განთავსდნენ ცალკე ; 

(გ) ბრალდებულები უნდა განთავსდნენ მსჯავრდებულებისგან განცალკევებულად; 

(დ)გადაუხდელი   ვალის  გამო  ან  სხვა  სამოქალაქო  საქმეებზე  დაპატიმრებული  პირები  უნდა 

განთავსდნენ სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩამდენი პატიმრებისაგან განცალკევებით; 

(ე)არასრულწლოვანი   პატიმრები   განთავსებულ   უნდა   იქნან   სრულწლოვანი   პატიმრებისგან 

განცალკევებით. 
 
 

წესი 9. 

(1) იქ , სადაც პატიმრები ათევენ ღამეს, საკნებში თუ ოთახებში, ყოველ მათგანს უნდა ჰქონდეს 
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ცალკე საკანი ან ოთახი. 

(2) იქ, სადაც არის საერთო საკნები, მათში მოთავსებული პატიმრების შერჩევა უნდა ხდებოდეს 

ძალიან გულდასმით, რათა ეჭვგარეშე იყოს რომ მათ შეუძლიათ ასეთ პირობებში ერთად 

ცხოვრება.ღამ-ღამობით უნდა მიმდინარეობდეს დაწესებულების ხასიათთან შესაბამისი მუდმივი 

ზედამხედველობა. 
 
 

წესი 10. 

ყველა ადგილი ,რომლითაც სარგებლობენ პატიმრები, განსაკუთრებით ყველა საძინებელი ოთახი, 

სრულად უნდა პასუხობდეს სანიტარულ მოთხოვნებს. ამასთან, სათანადო ყურადღება უნდა 

მიექცეს კლიმატურ პირობებს, განსაკუთრებით ამ ოთახების სიმაღლეს, მინიმალურ ფართობს, 

განათებას და ვენტილაციას. 
 
 

წესი 11. 

დაწესებულებებში, სადაც ცხოვრობენ და მუშაობენ პატიმრები: 

(ა)  ფანჯრები  უნდა  იყოს  საკმარისი  ზომის  იმისათვის,  რომ  პატიმრებს  შეეძლოთ  კითხვა  და 

მუშაობა   დღის შუქზე და უნდა იყოს ისე კონტრუირებული, რომ უზრუნველყოს სუფთა ჰაერის 

მიწოდება იმისდა მიუხედავად არსებობს თუ არა ვენტილაციის ხელოვნური სისტემა. 

(ბ) ხელოვნური განათება საკმარისი უნდა იყოს იმისათვის, რომ პატიმრებს შეეძლოთ კითხვა და 

მუშაობა მხედველობის გაუარესების საფრთხის გარეშე. 
 
 

წესი 12 . 

სანიტარული მოწყობილობები საკმარისი უნდა იყოს იმისათვის, რომ თითოეულმა პატიმარმა 

შეძლოს თავისი ბუნებრივი მოთხოვნილებების დაკმაყობილება მაშინ, როდესაც ეს მას სჭირდება 

სისუფთავისა და წესიერების პირობებში. 
 
 

წესი13. 

საბინაო მოწყობილობანი და შხაპების რაოდენობა საკმარისი უნდა იყოს იმისათვის რომ ყოველ 

პატიმარს შეეძლოს და იყოს ვალდებული იბანაოს ან მიიღოს შხაპი შესაბამის ტემპერატურაზე 

(კლიმატის მიხედვით) და ისეთი სიხშირით როგორც ამას მოითხოვს ჰიგიენის საერთო პირობები, 

წლის პერიოდისა და გეოგრაფიული რაიონის გათვალისწინებით, ანუ ზომიერი კლიმატის 

პირობებში- კვირაში ერთხელ მაინც. 
 
 

წესი14. 

დაწესებულების ყველა იმ ნაწილში რომლითაც პატიმრები რეგულარულად სარგებლობენ, უნდა 

იყოს სათანადო წესრიგი და განსაკუთრებული სისუფთავე 
 
 

წესი 15. 

პატიმრებს მოეთხოვებათ, რომ ყოველთვის იყვნენ სუფთად, ამისათვის საჭიროა მათი მომარაგება 

წყლით და პირადი ტუალეტისათვის საჭირო ისეთი ნივთებით, რომლებიც აუცილებელია 

სისუფთავისა და ჯანმრთელობის დასაცავად. 
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წესი16. 

იმისათვის რომ პატიმრებმა შეძლონ ისეთი გარეგნული იერის შენარჩუნება, რომელიც თავსებადი 

იქნება  ადამიანურ  ღირსებასთან,  მათ  უნდა  მიეცეთ  საშუალება  იზრუნონ  თავიანთ 

ვარცხნილობაზე და სურვილის შემთხვევაში ჰქონდეთ რეგულარულად გაპარსვის საშუალება. 
 
 

წესი 17. 

(1) პატიმრებს, რომლებსაც არა აქვთ სამოქალაქო ტანსაცმლის ტარების უფლება, უნდა მისცენ 

სპეციალური ტანისამოსი,რომელიც შეესაბამება მოცემულ კლიმატს დ ახელს შეუწყობს მათი 

ჯანმრთელობის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას. ეს ტანსაცმელი არ უნდა 

ატარებდეს შეურაცხმყოფელ ან დამამცირებელ ხასიათს. 

(2)ტანსაცმელი უნდა ინახებოდეს სუფთად და მოწესრიგებულად. რეცხვა და თეთრეულის გაცემა 

უნდა ხდებოდეს ჰიგიენის მოთხოვნის შესაბამისად. 

(3) განსაკუთრებულ   შემთხვევაში,    როდესაც   პატიმარი   ხელისუფლების   წარმომადგენელთა 

ნებართვით ტოვებს დაწესებულებას,  მას უნდა დაერთოს საკუთარი ან სხვა ისეთი ტანსაცმლის 

ჩაცმის ნება, რომელიც არ იქნება თვალშისაცემი. 
 
 

წესი 18. 

თუ პატიმრებისათვის ნებადართულია სამოქალაქო ტანსაცმლის ტარება, მათი საპასპორტოში 

შეყვანის მომენტშივე მიღებულ უნდა იქნას ზომები, რათა ტანსაცმელი იყოს სუფთა და 

ტარებისთვის შესაფერისი. 
 
 

წესი19. 

ყოველი პატიმარი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ცალკე საწოლით ადგილობრივი და ეროვნული 

ნორმების შესაბამისად,  აგრეთვე ცალკე თეთრეულით,  რომელიც გაცემის მომენტში უნდა იყოს 

სუფთა და სისუფთავის შენარჩუნების მიზნით ხშირად იცვლებოდეს. 
 
 

კვება 

წესი 

20. 

(1)ციხის მმართველობამ ყოველი პატიმარი უნდა უზრუნველყოს ჩვეულ საათებში ისეთი 

საკვებით, რომელიც  იქნება  საკმარისად  კარგი  ხარისხის,   კარგად  დამზადებული  და  

მიწოდებული  და აგრეთვე, საკმარისად ნოყიერი, ძალების აღსადგენად და ჯანმრთელობის 

შესანარჩუნებლად. 

(2)  სასმელი  წყალი  უნდა  იყოს  ხელმისაწვდომი  ყოველი  პატიმრისათვის  ნებისმიერ  დროს  

, შეუზღუდავი რაოდენობით. 
 
 

წესი 21. 

(1)  იმ  პატიმრებს  ,რომლებიც  არ  არიან დასაქმებული სუფთა  ჰაერზე,  გააჩნიათ  მინიმუმ  

ერთი საათით მაინც ეზოში სათანადო ფიზიკური ვარჯიშის უფლება, თუ ამას ამინდი უწყობს 

ხელს. 
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(2) სათანადო    ფიზიკურ    მდგომარეობაში   მყოფი    არასრულწლოვანი    და    სხვა   

პატიმრები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ ფიზიკური ვარჯიშის დროს – თამაშის 

შესაძლებლობით. მისათვის საჭიროა სათანადო მოედნების, დანადგარებისა და ინვენტარის 

არსებობა. 
 

წესი 22. 

(1)ყველა დაწესებულებას უნდა ჰყავდეს ერთი ისეთი კვალიფიციური მედიცინის მუშაკი მაინც, 

რომელსაც ფსიქიატრიაშიც ექნება განათლება.  საჭიროა სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება 

ჯანდაცვის ადგილობრივ ან სახელმწიფო ორგანოებთან მჭიდრო კონტაქტში. იგი უნდა მოიცავდეს 

ფსიქიატრიულ    დიაგნოსტიკურ    სამსახურებს    და,    სადაც    ეს    აუცილებელია,    

ფსიქიურად 

დაავადებულთა 

მკურნალობას. 

(2)ავადმყოფი პატიმრები, რომლებსაც    სპეციალისტთა    ყურადღება    ესაჭიროებათ, უნდა 

გადაიყვანონ სპეციალურ დაწესებულებებში     ან     სამოქალაქო     საავადმყოფოში. ციხის 

საავადმყოფოებს    უნდა    ჰქონდეთ    შესაბამისი    სამედიცინო    მომსახურებისთვის    და    
მათი 

მკურნალობისათვის საჭირო დანადგარები, პრეპარატები და მედიკამენტები, აგრეთვე საკმარისად 

კვალიფიციური პერსონალი. 

(3)  თითოეულ პატიმარს უნდა ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ისარგებლოს 

კვალიფიციური სტომატოლოგის მომსახურებით. 
 
 

წესი 23. 

(1)  ქალთა საპატიმრო დაწესებულებებში უნდა იყოს ცალკე სათავსოები ფეხმძიმე და მშობიარე 

ქალების მოსავლელად,  იქ,  სადაც ეს შესაძლებელია,  უნდა ვიზრუნოთ იმაზე,  რომ 

მშობიარობა მოხდეს არა ციხის, არამედ სამოქალაქო ჰოსპიტალში. თუ ბავშვი იბადება ციხეში, ეს 

არ უნდა იყოს მოხსენიებული ბავშვის დაბადების მოწმობაში. 

(2)  იქ, სადაც პატიმარ დედებს უფლება აქვთ დაიტოვონ ბავშვი თავისთან, 

გათვალისწინებული უნდა იყოს ბაგების შექმნა. ბაგებში უნდა მუშაობდეს კვალიფიციური 

პერსონალი და იქ ბავშვები დატოვონ იმ პერიოდებში, როდესაც ისინი მოკლებულნი არიან დედის 

მზრუნველობას. 
 
 

წესი 24. 

თითოეულმა პატიმარმა უნდა გაიაროს სამედიცინო შემოწმება მისი საპატიმროში მოყვანისთანავე 

და შემდგომშიც,  საჭიროების შემთხვევაში,  რათა დადგინდეს,  არის თუ არა იგი 

დაავადებული ფიზიკურად ან გონებრივად; უნდა განხორციელდეს შესაბამისი ზომები; უნდა 

მოხდეს იმ პატიმრების იზოლირება, რომელთა შესახებ შეიძლება გაჩნდეს ეჭვი, რომ ისინი 

დაავადებულნი არიან რაიმე ინფექციური ან გადამდები დაავადებით; უნდა გამოვლინდეს 

ფიზიკური და გონებრივი ნაკლოვანებები, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალონ პატიმრების 

გამოსწორებას. 
 
 

წესი 25. 
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(1)პატიმართა ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე უნდა ზრუნავდეს ექიმი, რომელიც 

ყოველდღიურად უნდა იღებდეს ან ნახულობდეს ავადმყოფებს, ყველას, ვინც თავს შეუძლოდ 

გრძნობს. 

(2)  ყოველთვის როდესაც ექიმს მიაჩნია,  რომ პატიმრის ფიზიკური ან გონებრივი წონასწორობა 

დარღვეულია, ან შეიძლება დაირღვეს მისი პატიმრობაში ყოფნის ან პატიმრობის სხვა პირობების 

გამო, მან ამის შესახებ უნდა მოახსენოს დირექტორს. 
 
 

წესი 26. 

(1)  ექიმი ვალდებულია,  რეგულარულად განახორციელოს ინსპექტირება და ჩააბაროს 

ანგარიში დირექტორს შემდეგი საკითხების შესახებ: 

(ა) საკვების რაოდენობა, ხარისხი, მომზადების და განაწილების პირობები; 

დაწესებულებისა და მისი კონტინგენტის ჰიგიენა და სისუფთავე; 

(ბ) სანიტარული მდგომარეობა, გათბობა, განათება და ვენტილაცია 

დაწესებულებაში; (გ) პატიმრების ტანსაცმლისა და საძილე ნივთების ვარგისიანობა 

და სისუფთავე. 

(დ) ფიზკულტურასა და სპორტთან დაკავშირებული წესების დაცვა იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ეს სამუშაო არ ეკისრება სპეციალიზებულ პერსონალს. 

(2) 25 (2)-ე და 26-ე წესების შესაბამისად, დირექტორი უნდა ითვალისწინებდეს ექიმის მიერ 

წარმოდგენილ ანგარიშებს და რჩევებს და, თუ იგი ეთანხმება ამ უკანასკნელის რეკომენდაციებს, 

დაუყოვნებლივ უნდა მიიღოს ზომები მათი ცხოვრებაში გატარებისათვის, ხოლო თუ ეს 

რეკომენდაციები სცილდება მისი კომპეტენციის ფარგლებს, ან თუ იგი მათ არ ეთანხმება, 

დირექტორმა ზემდგომ ორგანოებს თავის საკუთარ ანგარიშთან ერთად აუცილებლად უნდა 

წარუდგინოს ექიმის რეკომენდაციებიც. 
 
 

დისციპლინა 

წესი 27. 

დისციპლინა და წესრიგი მკაცრად უნდა იყოს დაცული, თუმცა, შემოღებულ უნდა იქნას მხოლოდ 

ის შეზღუდვები, რომლებიც აუცლებელია ზედამხედველობის საიმედოობის უზრუნველსაყოფად 

და დაწესებულებაში თანაცხოვრების სათანადო წესების დასაცავად. 
 
 

წესი 28. 

(1) არ შეიძლება, რომ პატიმრებს დისციპლინური წესით სასჯელის ფორმად დაენიშნოს 

საპატიმრო დაწესებულების მომსახურება. 

(2) თუმცა ამ წესმა ხელი არ უნდა შეუშალოს თვითმმართველობის სისტემის სათანადო 

ფუნქციონირებას, რომლის დროსაც პასუხისმგებლობა გარკვეული სახით სოციალურ,  

აღმზრდელობით    ან    სპორტულ    საქმიანობაზე    ეკისრებათ    თვით    პატიმრებს,    რომლებიც 

ზედამხედველობის ქვეშ მუშაობენ მათი გამოსწორების მიზნით შექმნილ ჯგუფებში. 
 
 

წესი 29. 

კანონით ან კომპეტენტური ადმინისტრაციული ხელისუფლების განკარგულებით განსაზღვრული 
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უნდა იყოს შემდეგი ფაქტორები: 

(ა) მოქმედება, რომელიც კვალიფიცირდება, როგორც 

გადაცდომა. 

(ბ) სასჯელის სახე და ხანგრძლივობა, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას პატიმრის 

მიმართ. 

(გ) ორგანო, რომელსაც აქვს სასჯელის დადების უფლება. 
 
 

წესი 30. 

(1) სასჯელის დადება შეიძლება მხოლოდ ასეთი კანონის ან განკარგულების შესაბამისად, ამასთან, 

არ შეიძლება რომელიმე პატიმარს ერთი დარღვევისათვის დაედოს განმეორებითი სასჯელი. 

(2)  არც  ერთი  პატიმარი  არ  უნდა  დაისაჯოს  მანამ  სანამ  წინასწარ  არ  შეატყობინებენ,  თუ  

რა დარღვევისათვის უპირებენ დასჯას და არ მისცემენ მას თავის მართლების საშუალებას. 

ყოველი ასეთი საქმე გულდასმით უნდა განიხილონ ხელისუფლების კომპეტენტურმა 

წარმომადგენლებმა. (3)  იქ, სადაც ეს აუცილებელი და შესაძლებელია, პატიმარს უნდა მიეცეს 

თარჯიმნის დახმარებით თავის დაცვის საშუალება. 
 
 

წესი 31. 

უნდა აიკრძალოს ფიზიკური ზემოქმედება, ბნელ საკანში მოთავსება და დასჯის სასტიკი 

არაადამიანური, ადამიანის ღირსების შემლახავი სხვა საშუალებები, როგორც დისციპლინური 

დარღვევის აღმკვეთი ღონისძიებები. 
 
 

წესი 32. 

(1) სასჯელი, რომელიც ითვალისწინებს ტუსაღობის მკაცრ სახეს ან კვების რაციონის შემცირებას, 

შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ პატიმრის სამედიცინო შემოწმების შემდეგ ექიმის მიერ, 

რომელმაც წერილობით უნდა დაადასტუროს, რომ პატიმარს შეუძლია ასეტი სასჯელის გადატანა. 

(2) იგივე ეხება სხვა სახის სასჯელებსაც, რომელმაც შეიძლება პატიმარს ფიზიკური ან 

ფსიქოლოგიური ზიანი მიაყენოს. ასეთი სასჯელი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა 

ეწინააღმდაგებოდეს 31-ე წესის დებულებებს და არ უნდა წარმოადგენდეს მისგან გადახვევას. 

(3)   ექიმმა  ყოველდღიურად  უნდა  მოინახულოს  ის  პატიმრები,   რომლებსაც  მისჯილი  აქვთ 

სასჯელის ასეთი    ზომა    და,    თუ    პატიმრის    ფიზიკური    ან    ფსიქიკური    მდგომარეობის 

გათვალისწინებით თვლის,  რომ სასჯელი უნდა შეწყდეს ან შეიცვალოს,  საკუთარი მოსაზრება 

ციხის დირექტორს უნდა შეატყობინოს. 
 
 

ბორკილები და დამორჩილების სხვა საშუალებები 

წესი 33. 

(1) სასჯელის სახით არასოდეს არ უნდა იქნას გამოყენებული დამორჩილების ისეთი საშუალებები, 

როგორიცაა ხელბორკილები,  ბორკილები,  დამაწყნარებელი პერანგები ან ჯაჭვები.  გარდა ამისა, 

დამორჩილების საშუალებებად ბორკილებისა და ჯაჭვების გამოყენება საერთოდ არ შეიძლება. 

თუმცა დამორჩილების საშუალებების გამოყენება შესაძლებელია შემდეგი მიზნებისთვის: 

(ა) პატიმრების ტრანსპორტირებისას გაქცევის თავიდან ასაცილებლად, იმ პირობით, რომ 

პატიმარ გათავისუფლდება ბორკილებისგან, როგორც კი მას წარადგენენ სასამართლო ან 
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ადმინისტრაციული ორგანოების წინაშე. 

(ბ) სამედიცინო ხასიათის მიზნების გამო ან ექიმის მითითებით; 

(გ) დირექტორის ბრძანებით, როდესაც სხვა ზომები უშედეგო აღმოჩნდება და როდესაც პატიმარს 

ხელი უნდა შეუშალონ საკუთარი თავისთვის ან სხვისთვის ზიანის ან მატერიალური ზარალის 

მიყენებაში; ასეთ შემთხვევებში დირექტორი მოვალეა, რომ ექიმთან წინასწარ დაუყოვნებელი 

კონსულტაციის შემდეგ მოხსენება წარუდგინოს ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოს. 
 
 

წესი 34. 

დამორჩილების საშუალებათა გამოყენების მეთოდები და ხერხები უნდა დაადგინოს ციხის 

ცენტრალურმა მმართველობამ. ამ საშუალებათა გამოყენება არ არის მიზანშეწონილი იმაზე 

ხანგრძლივად, ვიდრე ამას აუცილებლობა მოითხოვს. 
 
 

საჩივრები და მათი განხილვა 

წესი 35. 

(1) ციხეში მოხვედრილ თითოეულ პატიმარს უნდა გადაეცეს წერილობითი ინფორმაცია, რომელიც 

ეხება მისი კატეგორიის პატიმრებთან მოპყრობის წესებს, მოცემული საპატიმროს დისციპლინურ 

მოთხოვნებს,  ინფორმაციის შეტანისა და გასაჩივრების ნებადართულ საშუალებებს,  ასევე ყველა 

სხვა საკითხს,  რომელიც დაეხმარება პატიმარს კარგად გააცნობიეროს საკუთარი უფლებები და 

შეეგუოს მოცემულ საპატიმროში ცხოვრების პირობებს. 

(2) წერა-კითხვის არამცოდნე პატიმრებს ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ ზეპირი ფორმით. 
 
 

წესი 36. 

(1)   სამუშაო დღეებში თითოეულ პატიმარს უნდა ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ განცხადებით ან 

საჩივრით მიმართოს საპატიმროს დირექტორს ან მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს. 

(2) ინსპექტირების დროს უნდა ჰქონდეთ საშუალება განცხადებით ან საჩივრით მიმართონ ციხის 

ინსპექტორებს, ანუ ჰქონდეთ იმის შესაძლებლობა, რომ დაელაპარაკონ ინსპექტორს ან ინსპექციის 

რომელიმე სხვა წარმომადგენელს , საპატიმროს დირექტორს ან მისი სხვა თანამშრომლების 

თანდასწრების გარეშე. 

(3)   თითოეულ   პატიმარს   უნდა   ჰქონდეს   საშუალება   მიმართონ   განცხადებით   ან   საჩივრით 

ცენტრალურ საპატიმრო სამმართველოს, სასამართლო ხელისუფლებას ან სხვა კომპეტენტურ 

ორგანოს .  ეს განცხადებები არ უნდა ექვემდებარებოდეს ცენზურას შინაარსის თვალსაზრისით, 

მაგრამ   უნდა   იყოს   შედგენილი   სათანადო   ფორმით   და   დადგენილი   წესით   გაეგზავნოს 

საპატიმროთა ცენტრალურ სამმართველოს,  სასამართლო ხელისუფლებას ან სხვა კომპეტენტურ 

ორგანოს. 

(4) ასეთი განცხადებები ან საჩივრები სასწრაფოდ უნდა განიხილონ და პასუხი გასცენ ზედმეტი 

დაყოვნების გარეშე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ისინი ზედაპირული ან უსაფუძვლოა. 
 
 

კონტაქტები ოჯახთან და მეგობრებთან 

წესი 37. 

აუცილებელი  ზედამხედველობის პირობებში პატიმრებს  უნდა  მიეცეთ  საშუალება,  რომ 

მიმოწერისა და  ვიზიტების საშუალებით რეგულარული ურთიერთობა იქონიონ ოჯახებთან  და 
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შეუბღალავი რეპუტაციის მქონე მეგობრებთან. 
 
 

წესი 38. 

(1)  უცხოელ პატიმრებს უნდა შეექმნათ პირობები მათი ქვეყნის დიპლომატიურ ან საკონსულო 

წარმომადგენლებთან ურთიერთობისათვის. 

(2) პატიმრებს, რომლებიც ისეთი ქვეყნებიდან არიან, რომელთაც არ გააჩნათ დიპლომატიური 

ან 

საკონსულო წარმომადგენლობა, აგრეთვე ლტოლვილებს ან მოქალაქეობის არმქონე პირებს, უნდა 

ეძლეოდეთ კონტაქტების ასეთივე საშუალება იმ ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობასთან, 

რომელიც   თავის   თავზე   იღებს   მათი   ინტერესების   დაცვას   ან   ნებისმიერ   ეროვნულ   ან 

საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, რომლის ფუნქციებშიც შედის ასეთი პირობების დაცვა. 
 
 

წესი 39. 

პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ იმის საშუალება, რომ რეგულარულად გაეცნონ ახალი ამბების ყველაზე 

მნიშვნელოვან ნაწილებს, გაზეთების, პერიოდული ან სპეციალური საუწყებო პუბლიკაციების, 

რადიოს, ლექციების ან სხვა ისეთი საშუალებებით, რომლებიც ნებადართული და 

კონტროლირებადია ადმინისტრაციის მიერ. 
 
 

წიგნები 

წესი 40. 

ყოველ დაწესებულებაში უნდა არსებობდეს ბიბლიოთეკა, რომელიც დააკმაყოფილებს ყოველი 

კატეგორიის პატიმრის მოთხოვნებს. ის უნდა იყოს ადექვატურად მომარაგებული როგორც 

მხატვრული ისე სპეციალური ლიტერატურით, პატიმრებს უნდა მოუწოდონ ბიბლიოთეკის 

სარგებლობისაკენ. 
 
 

წესი 41. 

(1)იმ დაწესებულებებში,  სადაც საკმარისი რაოდენობით არიან ერთი სარწმუნოების პატიმრები, 

უნდა  დაინიშნოს იმ კულტის კვალიფიციური მსახური, ან მიეცეს მას იქ შესაბამისი რიტუალების 

ჩატარების უფლება.  თუ ამგვარი პატიმრების რიცხვი საკმაოდ დიდია და არსებობს შესაბამისი 

შესაძლებლობები , ასეთი კულტის მსახური უნდა დაინიშნოს სრული განაკვთით. 

(2) კულტის მსახურს, რომელიც დაინიშნება ან დაშვებული იქნება დაწესებულებაში პირველი 

პუნქტის   საფუძველზე,   უნდა   ჰქონდეს   იმის   შესაძლებლობა,   რომ   ჩაატაროს   რელიგიური 

რიტუალები და,  ამისთვის გამოყოფილ დროს,  რელიგიურ თემებზე სასაუბროდ პერიოდულად 

განმარტოებით შეხვდეს მისი სარწმუნოების წარმომადგენელ პირებს. 

(3) არ შეიძლება პატიმრების შეზღუდვა ნებისმიერი სარწმუნოების კვალიფიციურ 

წარმომადგენელთან   ურთიერთობაში.   მეორეს   მხრივ,   თუ   პატიმარი   აპროტესტებს   კულტის 

მსახურის ვიზიტებს, მისი პოზიცია სრული პატივისცემით უნდა იქნას აღქმული. 
 
 

წესი 42. 

შესაძლებლობის ფარგლებში, ყველა პატიმარს უნდა ჰქონდეს თავისი რელიგიური 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების საშუალება. მას უნდა შეეძლოს დაწესებულების შიგნით 
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რელიგიურ რიტუალებში მონაწილეობა და გააჩნდეს საჭირო რელიგიური ლიტერატურა. 
 
 

წესი 43. 

(1)  ფული,  ძვირფასეულობა,  ტანსაცმელი და სხვა ისეთი ნივთები,  რომელთა შენახვის 

უფლება დაწესებულების შინაგანწესის შესაბამისად პატიმარს არა აქვს, მიღებისთანავე უნდა 

შეინახონ უსაფრთხო საცავში.  პატიმარმა  ხელი  უნდა მოაწეროს შესაბამის საინვენტარიზაციო  

უწყისს.  ამ ნივთების უსაფრთხო შენახვისათვის მიღებულ უნდა იქნას შესაბამისი ზომები. 

(2) პატიმრის გათავისუფლებისას მას უნდა დაუბრუნდეს ყველა მისი ნივთი და ფული, გარდა იმ 

თანხისა, რომლის დახარჯვის უფლებაც მას ჰქონდა პატიმრობის პერიოდში და იმ საგნებისა, 

რომელთა დაწესებულების ფარგლებს გარეთ გაგზავნის უფლებაც ჰქონდა მას, ან, გარდა იმ 

ნებისმიერი ტანსაცმლისა,რომლის განადგურებაც, ჰიგიენური თვალსაზრისიდან გამომდინარე, 

მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული. პატიმარმა ხელი უნდა მოაწეროს ნივთებისა და ფულის მიღების 

უწყისს. 

(3) იგივე შეეხება პატიმრობის პერიოდში გარედან მიღებულ ფულსა და ნივთებსაც. 

(4) თუ პატიმარს აქვს რაიმე წამალი ან სამკურნალო საშუალება, ამ მედიკამენტის მომავალი ბედის 

შესახებ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მედიცინის მუშაკმა. 
 
 

ინფორმაცია სიკვდილის და სერიოზული დაავადების შესახებ 

წესი 44. 

(1) პატიმრის სიკვდილის, სერიოზული ავადმყოფობის, დაშავების ან ფსიქიკური დაავადების 

მკურნალობის მიზნით სხვა დაწესებულებაში გადაყვანის შემთხვევაში დირექტორმა 

დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს მეუღლეს (თუ პატიმარი დაქორწინებულია), უახლოეს ნათესავს ან 

პატიმრის მიერ წინასწარ მითითებულ პიროვნებას მაინც. 

(2) პატიმარს დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს ნებისმიერი ახლო ნათესავის გარდაცვალების ან 

სერიოზული ავადმყოფობის შესახებ. ახლო ნათესავის კრიტიკული ავადმყოფობის შემთხვევაში, 

თუ  არსებულ პირობებში ეს  შესაძლებელია,  პატიმარს  უნდა  მიეცეს ავადმყოფის მონახულების 

საშუალება ბადრაგის თანხლებით ან დამოუკიდებლად. 
 
 

პატიმართა გადაადგილება 

წესი 45. 

(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    პატირები    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. 
 
 

პროფესიული უნარ-ჩვევები 

წესი 46. 
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(1) ციხის მართვის ორგანოები უნდა იღწვოდნენ ციხის ყველა კატეგორიის პერსონალის 

ყურადღებით შერჩევისთვის, რადგან ციხის კარგი მუშაობა დმოკიდებულია ამ თანამშრომლების 

კეთილსინდისიერებაზე, ჰუმანურობაზე, კომპეტენტურობაზე და პირად თვისებებზე. 

(2)  ციხის  ადმინისტრაცია  თავისი  თანამშრომლებისა  და  ფართო  საზოგადოების  ცნობიერებაში 

მუდამ   უნდა   ნერგავდეს   აზრს,რომ   იგი   ასრულებს   დიდი   საზოგადოებრივი   მნიშვნელობის 

სამუშაოს და ამ მიზნით უნდა იყენებდეს საზოგადოების ინფორმირების ყველა საშუალებას. 

კადრების შერჩევა და მომზადება 
 
 

წესი 47. 

(1) პერსონალი უნდა იყოს საკმაოდ განათლებული და განვითარებული. 

(2) სამუშაოზე მიღებამდე ციხის პერსონალი უნდა მომზადდეს როგორც ზოგადი, ასევე 

კონკრეტული ვალდებულებების შესასრულებლად, რის შემდეგაც მან უნდა ჩააბაროს გამოცდები 

თეორიულ და პრაქტიკულ საკითხებში. 

(3) მუშაობის დაწყების შემდეგ და დაწესებულებაში თანამშრომლობის მთელი პერიოდის 

განმავლობაში პენიტენციური სისტემის თანამშრომლებმა უნდა შეინარჩუნონ და აიმაღლონ 

კვალიფიკაცია და დროის ხელსაყრელ შუალედებში, სამუშაო ადგილიდან მოწყვეტის გარეშე 

გაიარონ მოსამზადებელი კურსები. 
 
 

წესი 48. 

ციხის ყველა თანამშრომელი უნდა იქცეოდეს ისე, რომ სამაგალითო იყოს პატიმრებისათვის და 

დაიმსახუროს მათი პატივისცემა. 
 
 

წესი 49. 

(1) შეძლებისდაგვარად, ციხის თანამშრომელთა დასაკომპლექტებელი საშტატო ერთეულები უნდა 

მოიცავდნენ სპეციალისტთა საკმაო რაოდენობას, ფსიქიატრებს, ფსიქოლოგებს, სოციალურ 

მუშაკებს, პედაგოგებს და რაიმე ხელობის მასწავლებლებს. 

(2) სოციალური მუშაკები, პედაგოგები და ხელობის მასწავლებლები უნდა ინიშნებოდნენ მუდმივ 

თანამშრომლებად, ამასთან, არ უნდა იყოს უგულებელყოფილი იმ პირების სამუშაო, რომლებიც 

არასრულ სამუშაო დღეს ან მოხალისეებად მუშაობენ. 
 
 

წესი 50. 

(1)   დაწესებულების   დირექტორის   თანამდებობაზე   უნდა   ინიშნებოდნენ   პირები,   

რომლებიც საკმაოდ კვალიფიციურნი არიან მათი ხასიათის,  ადმინისტრაციული უნარის,  

მომზადებისა  და გამოცდილების მიხედვით. 

(2) დირექტორი მთელ თავის სამუშაო დროს უნდა უთმობდეს მასზე დაკისრებული მოვალეობების 

შესრულებას და მუშაობდეს სრულ განაკვეთზე. 

(3)  იგი უნდა ცხოვრობდეს ან მის დაქვემდებარებაში მყოფი დაწესებულების ტერიტორიაზე,  ან 

მასთან ახლოს. 

(4) იმ შემთხვევაში, თუ კი ორ ან რამდენიმე დაწესებულებას მართავს ერთი დირექტორი, ეს 

უკანასკნელი  უნდა  ეწვიოს  ორივე  დაწესებულებას  განსაზღვრული  დროის  ფარგლებში. 

ამასთანავე, სათანადოდ უფლებამოსილი პირი უნდა ხელმძღვანელობდეს თითოეულ 
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დაწესებულებას. 
 
 

წესი 51. 

(1) დირექტორი, დირექტორის მოადგილეები და შტატის სხვა მოხელეები უნდა საუბრობდნენ იმ 

ენაზე, რომელიც პატიმართა უმრავლესობისათვის წარმოადგენს მშობლიურ ენას ან მათთვის 

გასაგებია ზემოაღნიშნული ენა. 

(2) საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია თარჯიმნის დანიშვნა. 
 
 

წესი 52. 

(1) იმ დაწესებულებებში, რომლებშიც საშტატო განრიგით მიზანშეწონილია მთელი განაკვეთით 

მომუშავე ერთი ან რამდენიმე ექიმის არსებობა, სასურველია, რომ ერთი ექიმი მაინც ცხოვრობდეს 

დაწესებულების ტერიტორიაზე ან მის სიახლოვეს. 

(2) სხვა დაწესებულებებში ექიმები რეგულარულად უნდა დადიოდნენ. ამასთან, ექიმი უნდა 

ცხოვრობდეს დაწესებულებასთან საკმაოდ ახლოს, რათა ექსტრემალურ სიტუაციაში მოხერხდეს 

მისი სასწრაფო გამოძახება. 
 
 

წესი 53. 

(1) იმ დაწესებულებებში, სადაც განთავსებულნი არიან როგორც ქალები, ასევე მამაკაცები, ქალების 

განყოფილება უნდა იყოს ქალი თანამშრომლების დაქვემდებარებაში. მათი კონტროლის ქვეშ უნდა 

იყოს ამ განყოფილების საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხი, მათ შორის 

განყოფილებაში შეღწევაც (ნებართვა, გასაღები და სხვ.) 

(2) მამაკაცი თანამშრომლები ქალთა განყოფილებაში დაიშვებიან მხოლოდ ქალი თანამშრომლების 

თანხლებით. 

(3)  პატიმარ  ქალებზე  ზრუნვა  და  ზედამხედველობა  უნდა  დაევალოს  მხოლოდ  ქალ 

თანამშრომლებს. ამავე დროს, ეს არ უნდა უშლიდეს ხელს მამაკაც თანამშრომლებს, კერძოდ, 

ექიმებსა და მასწავლებლებს, შეასრულონ თავიანთი პროფესიული მოვალეობები ქალთა 

დაწესებულებებში ან ქალებისათვის გამოყოფილ ცალკე განყოფილებებში. 
 
 

წესი 54. 

( 1) პატიმრებთან ურთიერთობაში პერსონალს უფლება აქვს მიმართოს ძალისმიერ მეთოდებს 

მხოლოდ თავდაცვის მიზნით ან გაქცევის მცდელობის შემთხვევებში, აგრეთვე, არსებულ წესებსა 

და კანონებზე დაფუძნებული ბრძანებების აქტიური ან პასიური წინააღმდეგობის გაწევისას. 

თანამშრომლების  მხრიდან  ძალის  გამოყენება  უნდა  მოხდეს  მხოლოდ  აუცილებლობის 

ფარგლებში. მათ აუცილებლად უნდა აცნობონ ასეთი ინციდენტების შესახებ დაწესებულების 

დირექტორს. 

(2)  ციხის  თანამშრომლებს გავლილი  უნდა  ჰქონდეთ  სპეციალური ფიზიკური მომზადება,  

რაც 

მისცემს მათ აგრესიული ზრახვების მქონე პატიმრების დაშოშმინების საშუალებას. 

(3) ის თანამშრომლები, რომლებიც თავისი ფუნქციების შესრულებისას პატიმრებთან უშუალო 

კონტაქტში იმყოფებიან, მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში შეიძლება ატარებდნენ იარაღს. 

აუცილებელია  იმის  აღნიშვნაც,   რომ  საერთოდ,   იარაღის  ტარების  უფლება  უნდა  ჰქონდეთ 
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მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, რომლებსაც გავლილი აქვთ შესაბამისი მომზადება. 
 
 

ინსპექცია 

წესი 55. 

პენიტენციურ დაწესებულებებში და სამსახურებში უნდა ტარდებოდეს რეგულარული 

ინსპექტირება კვალიფიციური და გამოცდილი ინსპექტორების მიერ, რომლებსაც დანიშნავს 

კომპეტენტური ხელისუფლება. კერძოდ, ინსპექტორები ვალდებულნი არიან დარწმუნდნენ იმაში, 

რომ პატიმრობის ადგილების მართვა ხორციელდება არსებული კანონებისა და განაწესების 

შესაბამისად,  და რომ ციხის მუშაობა შეესაბამება იმ ამოცანებს,  რომლებიც დასმულია 

პენიტენციურ დაწესებულებათა წინაშე. 

 
 
 

მეორე ნაწილი 

ცალკეულ კატეგორიათა მარეგულირებელი წესები 

ა. მსჯავრდებულები 
 
 

მთავარი პრინციპები 

წესი 56. 

გამომდინარე მოცემული ტექსტის 1 წინასწარი შენიშვნიდან, ქვემოთ მოყვანილ პრინციპებში 

ასახულია ის სულისკვეთება, რომლითაც უნდა ხორციელდებოდეს პენიტენციური 

დაწესებულებების ხელმძღვანელობა და ის მიზნები, რომელთა განხორციელებასაც ემსახურებიან 

ეს დაწესებულებები. 
 
 

წესი 57. 

პატიმრობა და სხვა ზომები, რომლებიც სამართალდამრღვევს გარე სამყაროსაგან იზოლირებულ 

პირობებში აქცევს, მას განსაცდელში აგდებს თუნდაც იმიტომ, რომ ართმევს მას თვითგამორკვევის 

უფლებას.  ამიტომ,  ციხის სისტემამ არ უნდა გაამწვავოს აღნიშნული  მდგომარეობიდან 

გამომდინარე განსაცდელი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სეგრეგაცია გამართლებულია, ან, 

როდესაც ამას მოითხოვს დისციპლინის დაცვის აუცილებლობა. 

წესი 58. ციხეში მოთავსების, ან თავისუფლების აღკვეთის ნებისმიერი ფორმით სასჯელის 

დანიშვნის   მიზანი და გამართლება, საბოლოო ჯამში, არის საზოგადოების დაცვა და დაზღვევა 

სახიფათო   დანაშაულებისაგან. ამ მიზნის მიღწევა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ 

სასჯელის   მოხდისა და საზოგადოებაში ცხოვრების ნორმალურ წესთან დაბრუნების შემდეგ 

სამართალდამრღვევი არა მხოლოდ მზად არის, არამედ უნარიც შესწევს იმისა, რომ დაემორჩილოს 

კანონმდებლობას და უზრუნველყოს თავისი არსებობა. 
 
 

წესი 59. 

ამისათვის  დაწესებულებამ  უნდა  გამოიყენოს  მის  ხელთ  არსებული  ყველა  სახის 

გამოსასწორებელი, აღმზრდელობითი, მორალური და სულიერი ძალები, დახმარების ის სახეები, 

რომლებიც მიაჩნია შესაფერისად და გამოიყენოს თითოეული პატიმრის გამოსწორების 

მოთხოვნების გათვალისწინებით. 
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წესი 60. 

(1)   საპატიმრო   დაწესებულებაში   დადგენილმა   რეჟიმმა   მინიმუმამდე   უნდა   დაიყვანოს   ის 

განსხვავება თავისუფალ და პატიმრობის პირობებში ცხოვრებას შორის, რომელიც თრგუნავს 

პატიმარში პასუხისმგებლობის გრძნობას და ადამიანის ღირსებას. 

(2)  სასურველია,  რომ  სასჯელის  ვადის  დასრულების  წინ  მიღებულ  იქნას  ზომები  

პატიმრის 

თანდათანობითი დაბრუნებისათვის საზოგადოებაში. ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია 

თითოეული  სამართალდამრღვევის  თავისებურების  გათვალისწინებით,  განსაკუთრებული 

რეჟიმის შემუშავების გზით თვით ციხეში ან რომელიმე სხვა დაწესებულებაში. ასევე, პატიმრის 

გათავისუფლების საცდელი ვადით, რომლის განმავლობაშიც ისინი ჯერაც ზედამხედველობის ქვეშ 

იმყოფებიან, იმ პირობით, რომ ამგვარი ზედამხედველობა არ ევალება პოლიციას და იგი 

შერწყმულია ეფექტურ სოციალურ დახმარებასთან. 
 
 

წესი 61. 

პატიმრებთან ურთიერთობა მიზნად უნდა ისახავდეს მათი საზოგადოებასთან ინტეგრირების 

მცდელობას.  თემის განვითარების სააგენტოებმა უნდა გამოთქვან სურვილი და შესაძლებლობა, 

რათა  დაეხმარონ  დაწესებულების  თანამშრომლებს  პატიმართა  სოციალურ  რეაბილიტაციაში. 

ყოველ დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ურთიერთობები სხვადასხვა სააგენტოებთან, მუშაკებთან, 

რათა უზრუნველყონ პატიმართა ახლო კავშირი ოჯახის წევრებთან. გარკვეული ქმედებები უნდა 

განხორციელდეს იმ მიზნით, რომ დაცულ იქნას სამოქალაქო, სოციალური დაცვისა და პატიმართა 

სხვა სოციალური ინტერესები. 
 
 

წესი 62. 

დაწესებულების სამედიცინო სამსახურები უნდა ააშკარავებდნენ ყველა ფიზიკურ და ფსიქიკურ 

დაავადებას ან ნაკლოვანებას, რომლებსაც შეუძლიათ ხელი შეუშალონ პატიმართა ხელახალ 

აღზრდას და უნდა იზრუნონ მათ განკურნებაზე. ამ მიზნით დაწესებულებებს უნდა ჰქონდეთ იმის 

საშუალება, რომ უზრუნველყონ ყოველნაირი თერაპიული, ქირურგიული და ფსიქიატრიული 

მომსახურება. 

წესი 63. 

(1) ამ პრინციპების ცხოვრებაში გატარება მოითხოვს პატიმრებისადმი ინდივიდუალურ მიდგომას 

და აქედან გამომდინარე, მათი ჯგუფებად კლასიფიცირების მოქნილი სისტემის არსებობას; 

ამდენად, სასურველია, რომ ამგვარი ჯგუფები განთავსებულ იქნან ცალკე დაწესებულებებში, 

თითოეულ ჯგუფთან შესაფერისი მუშაობისათვის. 

(2) აუცილებელი არ არის ამ დაწესებულებებში უსაფრთხოების ერთნაირი ზომების მიღება ყველა 

ჯგუფისათვის. უფრო მეტიც, სასურველია ამ ზომების სიმკაცრის გრადაცია ჯგუფების მიხედვით. 

პატიმრების  გამოსწორების ყველაზე  სასურველი  პირობები არსებობს  ღია  ტიპის 

დაწესებულებებში, სადაც გაქცევის თავიდან აცილებისათვის განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება 

არა ფიზიკურ საშუალებებზე, არამედ თვით დისციპლინაზე. 

(3) სასურველია დაწესებულებაში განთავსდეს მხოლოდ იმდენი პატიმარი, რომ მათ მიმართ 

გამოყენებულ იქნას ინდივიდუალური მიდგომა. ზოგიერთ ქვეყანაში ითვლება, რომ ამგვარი 
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დაწესებულებების კონტიგენტის რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 500 კაცს. ღია ტიპის 

დაწესებულებებში უნდა განთავსდეს რაც შეიძლება ცოტა პატიმარი. 

(4) მეორეს მხრივ, ციხის ფართობი საკმარისად დიდი უნდა იყოს იმისათვის, რომ იქ 

უზრუნველყოფილ იქნას სათანადო შესაძლებლობები და მომსახურება. 
 
 

წესი 64. 

საზოგადოების მოვალეობა არ სრულდება პატიმრის ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ. არსებობს 

სხვადასხვა  სამთავრობო  თუ  არასამთავრობო  ორგანიზაციები,   რომელთაც  გააჩნიათ 

შესაძლებლობა, რომ დაეხმარონ პატიმრობიდან გათავისუფლებულ პირს იმ მიზნით, რომ მის 

მიმართ საზოგადოების უარყოფითი დამოკიდებულება შემცირდეს და მისი რეაბილიტაცია 

განხორციელდეს. 
 
 

პატიმართან ურთიერთობა 

წესი 65. 

თავისუფლების შეზღუდვა და სხვა აღკვეთის ღონისძიებების პიროვნებისათვის შეფარდების 

მიზანია პირის რეაბილიტაცია საზოგადოებასთან, რათა იგი გახდეს კანონმორჩილი, მათთან 

ურთიერთობა კი უნდა იძლეოდეს იმის საბაბს, რომ პატიმრები გაამხნევონ, აუმაღლონ ღირსება და 

განუვითარონ პასუხისმგებლობის გრძნობა. 
 
 

წესი 66. 

(1) ყველა საჭირო შესაძლებლობა უნდა იქნას გამოყენებული: რელიგია, განათლება, ტრეინინგი, 

სოციალური დაცვა, დასაქმება, ფიზიკური განვითარება, მორალური დამოკიდებულების 

განვითარება.  ყოველივე ზემოაღნიშნული უნდა შეესაბამებოდეს პატიმრის პიროვნულ ხასიათს. 

ამასთანავე, გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი: პატიმრის კრიმინალური წარსული, 

სასჯელის ზომა და წინასწარ განსაზღვრული პერსპექტივები მისი გათავისუფლების შემდეგ. 

(2) თითოეული პატიმრის შესახებ არსებული მონაცემები რეგულარულად გადაეცემა დირექტორს. 

აღნიშნული მონაცემი შეიძლება შეიცავდეს ექიმის ცნობას პატიმრის ფიზიკური და ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის შესახებ. 

(3) მოხსენებები და სხვა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები მოთავსებულია ინდივიდუალურ ფაილში. 

ფაილი კლასიფიცირებულია თარიღის მიხედვით და ადვილად ხელმისაწვდომია ნებისმიერი 

თანამშრომლისათვის საჭიროების შემთხვევაში. 
 
 

კლასიფიკაცია და ინდივივუალიზაცია 

წესი 67. 

კლასიფიკაციის მიზნებია: 

(ა)   პატიმრის   განცალკევება   იმათგან,   ვინც   თავისი   დანაშაულებრივი   წარსულით   ან   

ცუდი თვისებებით უარყოფით გავლენას მოახდენს მასზე; 

(ბ) პატიმრების კატეგორიებად დაყოფა, რაც გაადვილებს მათთან მუშაობას, საზოგადოებაში მათი 

დაბრუნებისათვის მომზადების მიზნით. 
 
 

წესი 68. 
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შესაძლებლობების    ფარგლებში,     პატიმრების    სხვადასხვა    კატეგორიებთან    მუშაობა    უნდა 

მიმდინარეობდეს განცალკევებულად – სხვადასხვა დაწესებულებებში 
 
 

წესი 69. 

ყოველი პატიმრის მიღების შემდეგ, მისი ხასიათის შესწავლის საფუძველზე, უმოკლეს ვადაში 

უნდა შემუშავდეს    მასთან    მუშაობის    პროგრამა,     გამომდინარე    მისი    ინდივიდუალური 

მოთხოვნილებებიდან, შესაძლებლობებიდან და მიდრეკილებებიდან. 
 
 

შრომა ციხეში 

წესი 71. 

(1) პატიმრების შრომა არ უნდა იყოს მათთვის წამების ტოლფასი. 

(2)   ყველა   პატიმარი   უნდა   მუშაობდეს   ექიმის  მიერ   დამოწმებული  თავისი   ფიზიკური   და 

ფსიქიკური მონაცემების შესაბამისად. 

(3)   პატიმრები  დაკავებულნი  უნდა  იყვნენ  სასარგებლო  შრომით,   რომელმაც  უნდა  

შეავსოს 

ნორმალური სამუშაო დღე. 

(4) პატიმრებისთვის მიცემული სამუშაო შეძლებისდაგვარად, უნდა იყოს ისეთი, რომ აუმაღლოს ან 

მიანიჭოს მათ კვალიფიკაცია, რომელიც გათავისუფლების შემდეგ მისცემს კეთილსინდისიერი 

შრომის შესაძლებლობას. 

(5)    სასარგებლო   ხელობის   სწავლებისას   განსაკუთრებული   ყურადღება   უნდა   მიექცეთ   იმ 

არასრულწლოვან პატიმრებს, რომლებიც საამისოდ დიდ მონდომებას და უნარს ამჟღავნებენ. 

(6)  პატიმრებს  უნდა  ჰქონდეთ  სამუშაოს  არჩევის  შესაძლებლობა,  თუ  ეს  არ  ეწინააღმდეგება 

ხელობის არჩევის წესსა და დაწესებულების მართვისა და დისციპლინის მოთხოვნებს. 

წესი 72. 

(1) სამუშაო მეთოდები და ორგანიზება უნდა შეესაბამებოდეს დაწესებულების ფარგლებს გარეთ 

არსებულ  სამუშაოს,  რათა  მოხდეს  პატიმრების თანდათანობითი  მომზადება  საზოგადოებასთან 

ინტეგრირებისთვის. 

(2)  პატიმართა ინტერესები არ უნდა იქნეს გამოყენებული დაწესებულების მიერ მატერიალური 

მოგების მიღების მიზნით. 
 
 

წესი 73. 

(1) უმჯობესია, რომ ციხეში სამრეწველო და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების 

ხელმძღვანელობა ხორციელდებოდეს უშუალოდ ციხის ადმინისტრაციის, და არა კერძო 

კომპანიების მიერ. 

(2) პატიმრები, რომლებიც ასრულებენ ისეთ სამუშაოს, რომელიც არ ექვემდებარება დაწესებულების 

მიერ კონტროლს, უნდა იმყოფებოდნენ ამ უკანასკნელთა მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ. იმ 

შემთხვევების   გარდა,   როდესაც   პატიმრები   ასრულებენ   სხვა   სამთავრობო   სტრუქტურების 

შეკვეთას,  სამუშაოს შემკვეთები ვალდებულნი არიან გადაუხადონ ადმინისტრაციის 

სამუშაოსათვის   გათვალისწინებული   ხელფასის   სრული   თანხა   პატიმრების   მწარმოებლური 

შრომის გათვალისწინებით. 
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წესი 74. 

(1)  უსაფრთხოების წესები,  რომელიც ითვალისწინებს მუშაკთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფას, გათვალისწინებულია ყველა დაწესებულებაში. 

(2) უზრუნველყოფილია პატიმართა დაცვა სამუშაო მოვალეობის შესრულების დროს მიღებული 

დაზიანებისაგან. აღნიშნული გათვალისწინებულია თავისუფალ მუშაკთა უსაფრთხოების 

მარეგულირებელი კანონმდებლობით. 
 
 

წესი 75. 

(1) სამუშაო დღის ან კვირის მაქსიმალური ხანგრძლივობა დგინდება კანონით ან 

ადმინისტრაციული დადგენილებების საფუძველზე, თავისუფალი მუშებისთვის კანონით 

დადგენილი ადგილობრივი წესების გათვალისწინებით. 

(2) სამუშაო დრო უნდა განაწილდეს იმგვარად, რომ პატიმრებს ჰქონდეთ კვირაში ერთი დასვენების 

დღის საშუალება, სწავლისათვის და სხვა სახის საქმიანობისათვის საკმარისი თავისუფალი დრო, 

რაც აუცილებელია მათი გამოსწორებისათვის. 
 
 

წესი 76. 

(1) პატიმრებმა უნდა მიიღონ თავისი შრომის სამართლიანი ანაზღაურება გარკვეული სისტემის 

ფარგლებში. 

(2) ამ სისტემის შესაბამისად, პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება დახარჯონ მათ მიერ 

გამომუშავებული ფულის ნაწილი მაინც, რათა შეიძინონ პირადი მოხმარების კანონით დაშვებული 

ნივთები და გაუგზავნონ თავისი ანაზღაურების ნაწილი ოჯახს. 

(3) ეს სისტემა ასევე უნდა ითვალისწინებდეს იმას, რომ პატიმრის მიერ გამომუშავებული ფულის 

ნაწილი შესანახად მიეცეს ადმინისტრაციას, რომელიც გადასცემს პატიმარს ამ თანხას მისი 

გათავისუფლებისას. 
 
 

განათლება და კულტურული საქმიანობა 

წესი 77. 

(1) იმ ქვეყნებში, სადაც ეს დაშვებულია, პატიმრები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ შემდგომი 

განათლების მიღების შესაძლებლობით, რელიგიური განათლების ჩათვლით. წერა-კითხვის 

უცოდინართა და არასრულწლოვანთა განათლება სავალდებულო უნდა იყოს და ციხის მართვის 

ორგანოებმა ამას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ. 

(2) პატიმრების განათლება შეძლებისდაგვარად დაკავშირებული უნდა იყოს ქვეყანაში არსებულ 

განათლების სისტემასთან იმ მიზნით, რომ მომავალში ამ პატიმრებმა დაუბრკოლებლად შეძლონ 

სწავლის გაგრძელება. 
 
 

წესი 78. 

ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის შენარჩუნების მიზნით ყველა დაწესებულებაში 

პატიმრები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ დასვენებისა და კულტურული საქმიანობის 

შესაძლებლობით. 
 
 

წესი 79. 
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განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს პატიმარსა და მის ოჯახს შორის კავშირების 

შენარჩუნებას და განმტკიცებას, რაც სასურველადაა მიჩნეული და ემსახურება ორივე მხარის 

ინტერესებს. 
 
 

წესი 80. 

პატიმრობის დასაწყისიდანვე საჭიროა იმ მომავალზე ფიქრი, რომელიც ელის პატიმარს ციხიდან 

გამოსვლის შემდეგ. ამიტომ მას უნდა გაეწიოს დახმარება იმ პირებთან და უწყებებთან 

ურთიერთობების შენარჩუნებასა და გამყარებაში, რომლებიც ციხის გარეთ არიან და რომლებსაც 

შეუძლიათ დაიცვან მისი ოჯახის ინტერესები და ხელი შეუწყონ მის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

ჩართვას გათავისუფლების შემდეგ. 
 
 

წესი 81. 

(1) სამთავრობო ან სხვა ორგანოებმა და დაწესებულებებმა, რომლებიც ეხმარებიან პატიმრებს 

საზოგადოებაში ადგილის მოძებნაში,  უნდა იზრუნონ იმაზე,  რომ თუ ეს შესაძლებელია,  

ციხის ფარგლებს გარეთ, ნორმალურ საზოგადოებაში, განთავისუფლებულ პატიმრებს ჰქონდეთ 

შესაბამისი დოკუმენტები და შესაფერისი ტანსაცმელი და დანიშნულ ადგილამდე გამგზავრების 

სახსრები. 

(2) ასეთ დაწესებულებათა უფლებამოსილ წარმომადგენლებს უნდა ჰქონდეთ ციხის 

დაწესებულებებთან და იქ განთავსებულ პატიმრებთან შეხვედრის შესაძლებლობა. მათთან უნდა 

მიმდინარეობდეს მუდმივი კონსულტაციები პატიმართა შემდგომი ცხოვრების საკითხებთან 

დაკავშირებით პატიმრობის საწყისი პერიოდიდანვე. 

(3) სასურველია, რომ ასეთი სახის დაწესებულებების სამუშაო იყოს შეძლებისდაგვარად 

ცენტრალიზებული და კოორდინირებული, რათა მოხერხდეს მათი სამუშაოს მაქსიმალურად 

ეფექტიანი გამოყენება. 
 

ბ) სულიერად დაავადებული და ფსიქიკური დარღვევების მქონე პატიმრები 
 
 

წესი 82. 

(1) ციხეში არ უნდა იქნან მოთავსებულნი ის პირები, რომლებიც აღიარებულნი არიან სულიერად 

დაავადებულებად, ამიტომ საჭიროა ზომების მიღება მათი სულიერად დაავადებულთა 

დაწესებულებებში სასწრაფოდ გადასაყვანად. 

(2)  პატიმრები,  რომლებიც  სხვა  სულიერი  დაავადებებით  არიან  დაავადებულები,  

მოთავსებულ უნდა იქნან მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ და მათი მკურნალობა უნდა 

ხორციელდებოდეს სპეციალურ დაწესებულებებში ექიმთა ხელმძღვანელობით. 

(3) ამ კატეგორიის პატიმრები ციხეში ყოფნისას ექიმთა განსაკუთრებული მეთვალყურეობის ქვეშ 

უნდა იმყოფებოდნენ. 

(4) სამედიცინო ან ფსიქიატრიულმა სამსახურებმა, რომლებიც პენიტენციურ დაწესებულებებთან 

ფუნქციონირებენ, უნდა უზრუნველყონ ყველა იმ პატიმრის ფსიქიატრიული მკურნალობა, 

რომელიც ამას საჭიროებს. 
 
 

წესი 83. 



106 
 

სასურველია, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში, კომპეტენტურ დაწესებულებებთან ერთად 

მიღებულ  იქნას  ზომები  გათავისუფლებულ  პატიმართა  ფსიქიატრიული  მკურნალობისათვის, 

ასევე, როგორც მათი სოციალურ-ფსიქიატრიული მეურვეობისთვის. 
 
 
 

გ. წინასწარ გამოძიებაში მყოფ პატიმრებთან მოპყრობის ძირითადი პრინციპები 
 

წესი 84. 
 

(1)  პირები,  რომლებიც  სისხლის  სამართლის  დანაშაულის  ჩადენის  ბრალდებით  არიან 

დაკავებულნი და იმყოფებიან პატიმრობაში პოლიციის განყოფილებაში ან ციხეში, მაგრამ ჯერ არ 

წარმსდგარან სასამართლოს წინაშე და მათი ბრალეულობა ჯერ არ დამტკიცებულა, ქვემოთ 

მოცემულ წესებში მოიხსენიებიან, როგორც “წინასწარ გამოძიებაში მყოფი” პატიმრები. 

 

(2) წინასწარ გამოძიებაში მყოფი პატიმრები უდანაშაულოდ ითვლებიან და მათ შესაბამისად უნდა 

ეპყრობოდნენ. 

(3) წინასწარ გამოძიებაში მყოფი პატიმრებისადმი მოპყრობის შესახებ საკანონმდებლო 

დებულებების დაცვის პირობებში, აღნიშნული კატეგორიის პატიმრების მიმართ გამოიყენება 

სპეციალური რეჟიმი, რომლის ძირითადი დებულებები მოყვანილია ქვემოთ მოცემულ წესებში. 

 

წესი 85. 

(1) განსასჯელი პირები უნდა მოთავსდნენ იმ პატიმართაგან განცალკევებით, რომლებიც 

ექვემდებარებიან სასამართლო განაჩენს. 

(2) არასრულწლოვანი განსასჯელი პირები უნდა მოთავსდნენ სრულწლოვანთაგან განცალკევებით, 

ამასთანავე, ისინი უნდა იმყოფებოდნენ განცალკევებულ დაწესებულებებში. 
 
 

წესი 86. 

განსასჯელ პირებს სძინავთ განცალკევებით მდებარე ოთახებში, ამასთანავე, გათვალისწინებულია 

გარკვეული შეზღუდვები ადგილობრივი ჩვეულების საფუძველზე. 
 
 

წესი 87. 

როდესაც ეს არ არღვევს დაწესებულებაში მიღებულ წესრიგს, გამოძიებაში მყოფ პატიმრებს 

შეიძლება დაერთოთ ნება, რომ სურვილის შემთხვევაში მიიღონ საკვები გარედან საკუთარი 

დანახარჯებით – ციხის ადმინისტრაციის, ოჯახის წევრების ან მეგობრების მეშვეობით. სხვა 

შემთხვევაში, პატიმრის კვებას უზრუნველყოფს ადმინისტრაცია. 
 
 

წესი 88. 

(1) გამოძიებაში მყოფ პატიმრებს უფლება აქვთ ატარონ სამოქალაქო ტანსაცმელი იმ პირობით, რომ 

იგი სუფთად და შესაფერისად უნდა გამოიყურებოდეს. 

(2) ხოლო თუ გამოძიებაში მყოფი პატიმრები ატარებენ ციხის უნიფორმას, ის უნდა 

განსხვავდებოდეს მსჯავრდებულთა უნიფორმისაგან. 
 
 

წესი 89. 
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განსასჯელ პირს ყოველთვის შესთავაზებენ მუშაობის შესაძლებლობას, მაგრამ ეს უკანასკნელი არ 

წარმოადგენს აუცილებელ მოთხოვნილებას. იმ შემთხვევაში, თუ კი განსასჯელი თავად აირჩევს 

სამუშაოს, მას გაწეული მუშაობისათვის გადაუხდიან. 
 
 

წესი 90 

ყველა ბრალდებულ პატიმარს უნდა ჰქონდეს საშუალება საკუთარი სახსრებით ან მესამე პირების 

მეშვეობით  შეიძინოს  წიგნები,  გაზეთები,  საწერი  და  სხვა  ნივთები,  რომლებიც  მისცემენ  მათ 

დროის ნაყოფიერად გამოყენების საშუალებას, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს თავსებადია 

სამართლის აღსრულების ინტერესებთან, უსაფრთხოებისა და დაწესებულებაში ნორმალური 

ცხოვრების მოთხოვნებთან. 
 
 

წესი 91. 

ბრალდებულ პატიმრებს უფლება უნდა მიეცეთ, რათა ციხეში ყოფნის პერიოდში ისარგებლონ 

საკუთარი  ექიმის  ან  სტომატოლოგის  მომსახურებით  იმ  შემთხვევაში,  როდესაც  მათი  ასეთი



 

მოთხოვნა გამართლებულია    და    თუ    მათ    შეუძლიათ    დაფარონ    ამ    

მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯები. 
 
 

წესი 92. 

დაპატიმრებულ პირს უნდა მიეცეს იმის შესაძლებლობა, რომ დაუყოვნებლივ შეატყობინოს 

თავის ოჯახს დაპატიმრების შესახებ. მას უნდა მიეცეს აგრეთვე ყველა საშუალება ოჯახთან 

და მეგობრებთან ურთიერთობისათვის და მათი ვიზიტებისათვის, რომელიც შეიძლება 

შეიზღუდოს ან შედგეს ზედამხედველობის ქვეშ მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ეს საჭიროა 

სამართლის აღსრულების, უსაფრთხოებისა და დაწესებულებაში წესრიგის შესარჩუნების 

ინტერესებიდან გამომდინარე. 
 
 

წესი 93. 

წინასწარ   პატიმრობაში   მყოფ   თავისუფლებააღკვეთილ   პირს   უფლება   აქვს   მიიღოს   

თავისი ადვოკატი   დაცვის   მომზადებისა   და   მისთვის   კონფიდენციალური   

ინსტრუქციების   მიცემის მიზნით. ამისათვის, მისი სურვილის შემთხვევაში, მას უნდა 

მიეწოდოს საწერი მასალები. ადვოკატსა   და   პატიმარს   შორის   საუბარი   უნდა   

იმართებოდეს   პოლიციელის   ან   ციხის 

თანამშრომლის ზედამხედველობით, მაგრამ ამ უკანასკნელთ არ უნდა ესმოდეთ მათი 
საუბარი. 

 
 

წესი 94. 

დ. პატიმრობა სამოქალაქო საქმეებისათვის 

იმ ქვეყნებში, სადაც სასამართლოს განკარგულების თანახმად, კანონით დაშვებულია 

პატიმრობის მისჯა გადაუხდელი ვალის ან სხვა სამოქალაქო საქმის გამო,  ამ წესით 

დაპატიმრებულ პირებს იმაზე მკაცრი რეჟიმი არ უნდა დაუწესდეთ, ვიდრე ეს აუცილებელია 

საიმედო მეთვალყურეობისა და სათანადო წესრიგის დაცვისათვის. ამ პირებისადმი მოპყრობა 

არ უნდა იყოს იმაზე უფრო რბილი, ვიდრე ძიებაში მყოფი პატიმრებისადმი, მხოლოდ იმ 

განსხვავებით, რომ მათი შრომა შეიძლება სავალდებულო იყოს. 
 
  წესი 95 

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ პაქტის მე-9 მუხლის დარღვევის გარეშე, 

დაპატიმრებულ ან ბრალდების წაუყენებლად ციხეში მოთავსებულ პირებს ეკუთვნით იგივე 

სახის დაცვა, როგორიც 84–ე მუხლის I და II ნაწილებით გათვალისწინებულ პირებს. 

(ა)განყოფილების II ნაწილის შესაბამისი დებულებებით უნდა ვისარგებლოთ ასევე იმ 

შემთხვევებში, როცა მათი გამოყენება სასარგებლო იქნება პატიმართა კონკრეტული 

განსაკუთრებული ჯგუფისათვის. მიღებული ზომები უნდა გულისხმობდნენ გამოსწორების 

ან აღზრდის იმ მეთოდებს, რომლებიც განსხვავდება სისხლის სამართლის რომელიმე 

დანაშაულის გამო გასამართლებულ პირთა მიმართ გამოყენებული მეთოდებისაგან. 

E 
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ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია Rec (2006)2 

წევრი სახელმწიფოებისადმი ევროპულ ციხის წესებთან დაკავშირებით3 
 

(miRebulia ministrTa komitetis mier 2006 wlis 11 ianvars 
ministrTa moadgileebis 952-e Sexvedraze) 

 
ministrTa komiteti, Tanaxmad evropis sabWos wesdebis me-15 b muxlis pirobebisa, 

 
 
adamianis uflebaTa evropuli konvenciisa da adamianis uflebaTa evropis 
sasamarTlos precedentuli samarTlis gaTvaliswinebiT; 
 
aseve wamebis, araadamianuri an damamcirebeli mopyrobisa Tu sasjelis aRkveTis 
evropuli komitetis muSaobisa da, gansakuTrebiT, mis angariSebSi SemuSavebuli 
standartebis gaTvaliswinebiT; 
 
imis gameorebiT, rom aravis unda aRekveTos Tavisufleba, garda ukiduresi 
SemTxvevisa da kanoniT dadgenili proceduris gaTvaliswinebiT;  
 
imis xazgasmiT, rom sapatimro sasjelebis aRsruleba da patimrebTan mopyroba 
saWiroebs usafrTxoebis, uSiSroebisa da disciplinis sakiTxebis gaTvaliswinebas, 
aseve, cixis iseTi pirobebis uzrunvelyofas, romelic ar xelyofs adamianis 
Rirsebas, aramed iZleva patimarTaTvis sareabilitacio programebSi monawileobis 
da dasaqmebis saSualebas, riTac maT amzadebs sazogadoebaSi reintegraciisaTvis,  
 
mniSvnelovnad miiCnevs ra, rom evropis sabWos wevrma qveynebma ganagrZon 
penitenciur politikasTan dakavSirebuli saerTo principebis ganaxleba da dacva; 
 
ufro metic, imis gaTvaliswinebiT, rom amgvari saerTo principebis dacva da 
Sesruleba gaaZlierebs saerTaSoriso TanamSromlobas am sferoSi;  
 
aRniSnavs ra socialur cvlilebebs, romelTac zegavlena moaxdines evropaSi 
penitenciur sferoSi mimdinare mniSvnelovan movlenebze bolo ori aTwleulis 
ganmavlobaSi; 
 
xelaxla adastureben ra evrosabWos ministrTa komitetis rekomendaciebSi 
mocemul standartebs, romlebic exeba penitenciuri politikisa da praqtikis 
specifikur aspeqtebs da gansakuTrebiT No. R (89) 12 cixeebSi ganaTlebis Sesaxeb, 
No. R (93) 6 romelic Seexeba cixes da cixeSi gadamdebi daavadebebis, maT Soris 
Sidsis da sxva problemebis kontrolis kriminologiur aspeqtebs, No. R (97) 12 

kadrebis Sesaxeb, romelic asrulebs sanqciebs da zomebs, No. R (98) 7 romelic 
exeba cixeebSi jandacvis eTikur da organizaciul aspeqtebs, No. R (99) 22 rac 
Seexeba cixeebis gadatvirTulobas da cixis mosaxleobis inflacias, Rec(2003)22 

pirobiT vadamde gaTavisuflebas da Rec (2003)33 cixeebis administraciis mier 
uvado patimrobamisjilebisa da sxva grZelvadiani sasjelmisjilebis marTvas; 
 
gaeros patimrebTan mopyrobis minimaluri standartuli wesebis gaTvaliswinebiT; 
 

imis gaTvaliswinebiT, rom ministrTa komitetis rekomendacia No. R (87) 3 evropul 
cixis wesebis Sesaxeb saWiroebs arsebiT damuSavebas da ganaxlebas, raTa asaxos 
penitenciur politikaSi, sasjelis misjis praqtikasa da evropaSi cixeebis 
marTvis sistemaSi momxdari cvlilebebi da ganviTarebebi; 
 

                                                      
3
 qarTuli Targmani Sesrulebulia organizaciis ,,cixis saerTaSoriso reforma” (PRI) mier. 
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rekomendacias iZleva, rom wevrma saxelmwifoebma: 
 

- sakuTar kanonmdeblobaSi, politikasa da praqtikaSi ixelmZRvanelon im 
wesebiT, romlebic mocemulia am rekomendaciis danarTSi da ministrTa 

komitetis evropuli cixis wesebis Sesaxeb rekomendacia R. (87) 3-is adgils 
ikavebs; 

- uzrunvelyon, raTa es rekomendacia da TandarTuli komentarebi iTargmnos 
da gavrceldes rac SeiZleba farTod, ufro konkretulad, sasamarTlo 
xelisuflebis warmomadgenlebs Soris, cixeebis personalsa da patimrebSi.  

 

rekomendacia Rec(2006)2 –is danarTi  
 
nawili I 
 
ZiriTadi principebi 
 

1. yvela TavisuflebaaRkveTil adamians unda moepyron misi uflebebis 
pativiscemiT.  

2. TavisuflebaaRkveTili pirebi inarCuneben yvela uflebas, romlebic 
kanonierad ar erTmevaT im gadawyvetilebis safuZvelze, romliTac maT 
usjian sasjels an ufardeben patimrobas.  

3. TavisuflebaaRkveTil pirTa mimarT dawesebuli SezRudvebi unda iyos 
minimalurad aucilebeli da im legitimuri amocanis Tanazomieri, 
romlisTvisac xdeba maTi daweseba.  

4. adamianis uflebebis Semlaxavi cixis pirobebis arseboba ar aris 
gamarTlebuli resursebis naklebobiT. 

5. cixeSi cxovreba SeZlebisdagvarad unda uaxlovdebodes sazogadoebaSi  
cxovrebis pozitiur aspeqtebs.  

6. patimrobis marTva ise unda moxdes, rom xeli Seuwyos 
TavisuflebaaRkveTil pirTa reintegracias Tavisufal sazogadoebaSi. 

7. unda xdebodes samoqalaqo sazogadoebis SeZlebisdagvarad CarTva cixis 
cxovrebaSi da TanamSromloba socialur samsaxurebTan.  

8. cixis personali axorcielebs mniSvnelovan sazogadoebriv samsaxurs, 
Sesabamisad, maTi dasaqmeba, profesiuli momzadeba da muSaobis pirobebi 
unda iyos iseTi, rom patimrebze zrunvis maRali standartebi SeinarCunon. 

9. yvela cixe unda eqvemdebarebodes regularul samTavrobo inspeqtirebas da 
damoukidebel monitorings.  

 
areali da gamoyeneba 
 
10.1 evropuli cixis wesebi gamoiyeneba im pirTa mimarT, romelTa moTavseba moxda 
sapatimroSi sasamarTlo xelisuflebis mier, an romelTac gamamtyunebeli 
ganaCenis safuZvelze aRekveTaT Tavisufleba.  
10.2 principSi, pirebi, romelTa moTavseba moxda sapatimroSi, an romelTac 
aRekveTaT Tavisufleba gamamtyunebeli ganaCenis safuZvelze, mxolod 
sasjelaRsrulebis dawesebulebebSi, anu am ori kategoriis pirTaTvis gankuTvnil 
dawesebulebebSi unda iyvnen moTavsebulni.  
 
10.3 es wesebi, agreTve, Seexeba im pirebs, romlebic: 
a. imyofebian cixeSi nebismieri sxva mizezis gamo; an 
b. sapatimro dawesebulebaSi moTavsebul iqnen sasamarTlo xelisuflebis mier, an 
Tavisufleba aRekveTaT gamamtyunebeli ganaCenis safuZvelze da, raime mizezis 
gamo, sxvagan arian moTavsebuli.  
10.4 yvela piri, romlebic moTavsebulni arian cixeSi, an 10.3.b paragrafSi 
miTiTebuli wesisamebr arian dakavebulni, am wesebis mixedviT iwodebian 
patimrebad.  
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11.1 18 wlamde asakis bavSvebi ar unda iyvnen moTavsebuli mozrdilTa cixeSi, 
aramed maTTvis specialurad gankuTvnil dawesebulebaSi. 
11.2 Tu, iSviaT SemTxvevebSi, bavSvebi mainc arian moTavsebuli aseT 
dawesebulebaSi, unda arsebobdes specialuri debulebebi, romlebic 
iTvaliswinebs maT statuss da saWiroebebs.  
12.1 pirebi, romlebic fsiqikurad arian daavadebulni da maTi fsiqikuri 
mdgomareoba SeuTavsebelia cixeSi patimrobasTan, unda moTavsdnen specialurad 
maTTvis gankuTvnil dawesebulebaSi. 
12.2 miuxedavad amisa, Tu aseTi pirebi mainc imyofebian patimrobaSi, unda 
arsebobdes specialuri regulaciebi, rac iTvaliswinebs maT statussa da 
saWiroebebs.  
13. am wesebis gamoyeneba unda moxdes miukerZoeblad, diskriminaciis gareSe, sqesis, 
rasis, kanis feris, enis, religiis, politikuri Tu sxva mosazrebis, erovnuli an 
socialuri warmomavlobis, erovnuli umciresobisadmi kuTvnilebis, sakuTrebis, 
warmomavlobis an sxva mdgomareobis safuZvelze. 
 

 
nawili II 
miReba 
 
14. arc erTi piris miReba an moTavseba sapatimro dawesebulebaSi ar unda moxdes 
Sesabamisi saTanado aqtis gareSe, erovnuli kanonmdeblobis Sesabamisad. 
15.1 miRebisas TiToeul patimarTan dakavSirebiT unda moxdes Semdegi detalebis 
dauyovnebliv dafiqsireba: 
a. patimris piradobis damadasturebeli informacia; 
b. dapatimrebis mizezi da pasuxismgebeli piri, romelmac gasca Sesabamisi 
gankarguleba;  
g. miRebis dRe da saaTi; 
d. patimris piradi nivTebis nusxa, romlebic unda moTavsdes sapatimro 
dawesebulebis Semnaxvel ganyofilebaSi 31-e wesis Sesabamisad; 
e. yoveli xiluli dazianeba da saCivari dawesebulebaSi miyvanamde gancdili 
cudad mopyrobis Sesaxeb;  
v. samedicino saidumloebas daqvemdebarebuli nebismieri informacia patimris 
janmrTelobasTan dakavSirebiT, romelsac mniSvneloba aqvs patimris an sxvaTa 
fizikuri an fsiqikuri keTildReobisTvis. 
 
15.2 miRebisas yvela patimars unda miawodon informacia 30-e wesis Sesabamisad. 
 
15.3 miRebis Semdeg dauyovnebliv unda gaices Setyobineba patimris sapatimro 
dawesebulebaSi moTavsebis Sesaxeb, 24.9 wesis Sesabamisad. 

 
16. m
iRebidan SeZlebisdagvarad male: 
a. patimris janmrTelobis Sesaxeb informacias unda daematos samedicino 
Semowmebis Catareba, 42-e muxlis Sesabamisad; 
b. patimrisaTvis usafrTxoebis saTanado done unda ganisazRvros 51-e wesis 
Sesabamisad; 
g. usafrTxoebisadmi saSiSroeba, romelsac patimari warmoadgens, unda 
ganisazRvros 52-e muxlis Sesabamisad; 
d. patimris socialuri mdgomareobis Sesaxeb arsebuli nebismieri informacia 
unda Sefasdes, raTa moxdes misi piradi saWiroebebis gadawyveta; e. 
msjavrdebulebis SemTxvevaSi, dadgenil unda iqnes saWiro zomebi im programebis 
gansaxorcieleblad, romlebic gaTvaliswinebulia am wesebis VIII nawiliT. 

 
ganawileba da ganTavseba 
17.1 patimrebis ganTavseba unda moxdes SeZlebisdagvarad axlos maT saxlebsa an 
socialuri reabilitaciis adgilebTan. 
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17.2 ganTavseba aseve unda iTvaliswinebdes sisxlis samarTlis saqmis gamoZiebis 
gagrZelebis moTxovnebs, aseve, usafrTxoebisa da uSiSroebis da yvela 
patimrisaTvis saTanado reJimebis uzrunvelyofis saWiroebebs.  
17.3 ramdenadac SesaZlebelia, patimrebTan unda Catardes konsultacia maTi 
sawyisi ganTavsebis adgilis Sesaxeb, aseve, erTi dawesebulebidan sxva 
dawesebulebaSi Semdgomi gadayvanisas. 
18.1 patimrebisaTvis uzrunvelyofili Senoba, gansakuTrebiT ki, saZinebeli 
korpusi, unda pasuxobdes adamianis Rirsebis pativiscemis da, SeZlebisdagvarad, 
aseve, ganmartoebis moTxovnebs. garda amisa, daculi unda iyos janmrTelobisa da 
higienis moTxovnebi, klimaturi pirobebisa da, gansakuTrebiT, farTis odenobis, 
haeris moculobis, ganaTebis da ventilaciis pirobebis gaTvaliswinebiT. 
18.2 yvela SenobaSi, sadac patimrebi cxovroben, muSaoben an ikribebian: 
a. fanjrebi unda iyos sakmarisad didi, raTa saSualeba misces patimrebs, ikiTxon 
an imuSaon bunebrivi ganaTebisas normalur pirobebSi. aseve, aucilebelia, 
xdebodes sufTa haeris moZraoba, garda im SemTxvevisa, roca arsebobs haeris 
kondicirebis sistema; 
b. xelovnuri ganaTeba unda akmayofilebdes miRebul teqnikur standartebs; g. 
unda arsebobdes signalizaciis sistema, rac saSualebas miscems patimrebs, 
dauyovnebliv daukavSirdnen personals. 

 
18.3 konkretuli minimaluri moTxovnebi, 1-l da me-2 paragrafSi mocemuli 
sakiTxebis gaTvaliswinebiT, mocemuli unda iyos erovnul kanonmdeblobaSi. 
18.4 erovnuli kanonmdebloba unda iTvaliswinebdes meqanizmebs, romlebic 
uzrunvelyofs imas, rom am moTxovnebis darRveva ar moxdes cixeebis 
gadatvirTulobiT.  
18.5 patimrebis ganTavseba RamiT, Cveulebriv, unda moxdes individualur saknebSi, 
garda im SemTxvevebisa, roca umjobesia maTi moTavseba saerTo saZinebelSi.  
18.6 sacxovreblis saerTo gamoyeneba unda iyos SesaZlebeli mxolod maSin, Tu es 
am miznis Sesabamisia da patimrebic eTavsebian erTmaneTs. 
18.7 patimrebs SeZlebisdagvarad unda mieceT arCevanis SesaZlebloba, sanam 
mieTiTebaT saZineblis erToblivi gamoyeneba.  
18.8 patimrebis konkretul dawesebulebaSi moTavsebis an sasjelaRsrulebis 
dawesebulebis konkretul ganyofilebebSi ganTavsebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisas, unda moxdes sapatimroSi moTavsebis Semdegi pirobebis saTanado 
gaTvaliswineba: 
a. miusjeli patimrebis gancalkevebiT moTavseba misjilebisagan; 
b. mamakaci patimrebis qali patimrebisagan gancalkevebiT moTavseba; da 
g. axalgazrda mozrdili patimrebis SedarebiT asakiani patimrebisagan calke 
moTavseba. 

 
18.9 me-8 paragrafSi mocemuli gancalkevebiT moTavsebis moTxovnebis mimarT 
SeiZleba gamonaklisebis daSveba, raTa patimrebs RonisZiebebSi erToblivi 
monawileobis saSualeba mieceT. Tumca, es jgufebi gancalkevebiT unda moaTavson 
RamiT, garda im SemTxvevisa, roca isini Tanxmobas acxadeben erTad moTavsebaze 
da cixis administracia miiCnevs, rom es yvela patimrisTvis saukeTeso varianti 
iqneba.  

 
18.10 yvela patimris sadgomSi unda iyos iseTi pirobebi, romelic Seesabameba maTi 
gaqcevis, sakuTari Tavisa an sxvisTvis zianis miyenebis SesaZlo risks da moicavs 
yvelaze naklebad SemzRudav usafrTxoebis zomebs. 

 
higiena 
19.1 cixis yoveli nawili unda iyos Senaxuli saTanadod sufTa mdgomareobaSi.  
19.2 rodesac patimrebi mihyavT cixeSi, sufTa unda iyos is saknebi da sxva 
ganyofilebebi, sadac patimarTa ganTavseba xdeba.  
19.3 patimrebs iolad unda miuwvdebodeT xeli sanitariul sadgomebze, romlebic 
higienuria da ganmartoebis saSualebas iZleva.  
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19.4 unda moxdes adekvaturi samyoflis uzrunvelyofa, raTa yovelma patimarma 
SeZlos SxapiT an abazaniT sargebloba klimatisadmi Sesatyvisi temperaturis 
pirobebSi, Tu es SesaZlebelia _ dRiurad, an kviraSi orjer mainc (Tu saWiroa, 
ufro xSiradac), zogadi higienis interesebidan gamomdinare.  
19.5 patimrebma sufTad da mowesrigebulad unda iqonion tansacmeli da 
saZinebeli, aseve, pirad higienas miaqcion yuradReba. 
19.6 amisaTvis cixis administraciam unda uzrunvelyos isini Sesabamisi 
saSualebebiT, tualetisa da higienuri saSualebebiT da masalebiT. 
19.7 unda moxdes qalTa sanitariuli saWiroebebis specialuri uzrunvelyofa.  

 
tansacmeli da qveSagebi 
20.1 patimrebi, romelTac ara aqvT saTanado tansacmeli, an ar gaaCniaT sakuTari 
samosi, uzrunvelyofili unda iqnen klimatis Sesabamisi tansacmliT. 
20.2 amgvari tansacmeli ar unda iyos Seuracxmyofeli an Rirsebis damamcirebeli. 
20.3 yvela tansacmeli karg mdgomareobaSi unda iyos SenarCunebuli da, 
saWiroebisamebr, Seicvalos. 
20.4 patimrebs, romelTac eZlevaT cixidan gasvlis nebarTva, ar unda moeTxovoT 
iseTi tansacmlis tareba, romelic SesamCnevs gaxdis maT statuss. 
21. yoveli patimari uzrunvelyofili unda iyos calke sawoliT da calke 
qveSagebiT, romelic mowesrigebul mdgomareobaSi unda iqonios da Seicvalos 
imdenad xSirad, rom misi sisufTave iyos daculi. 
 

 
kveba 
22.1 patimrebi uzrunvelyofili unda iyvnen saTanado sakvebiT, maTi asakis, 
janmrTelobis da fizikuri mdgomareobis, religiis, kulturis da muSaobis 
xasiaTis gaTvaliswinebiT.  
22.2 sakvebi racionis moTxovnebi, rogoricaa kaloriuloba da cilebis 
Semcveloba, gaTvaliswinebuli unda iyos erovnuli kanonmdeblobiT.  
22.3 sakvebis momzadeba da saWmelad gamotana unda xdebodes higienur pirobebSi. 
22.4 gaTvaliswinebuli unda iyos samjeradi kveba, gonivrul intervalebSi. 
22.5 patimrebisaTvis sufTa sasmeli wyali unda iyos nebismier dros 
xelmisawvdomi. 
22.6 eqimma an kvalificiurma meddam unda moiTxovos sakvebi racionis Secvla 
konkretuli patimrisaTvis, rodesac es saWiroa samedicino mosazrebiT. 
 
iuridiuli konsultacia 
23.1 yovel patimars aqvs iuridiuli konsultaciis miRebis ufleba da cixis 
administraciam unda uzrunvelyos saTanado farTi aseTi daxmarebis 
xelmisawvdomobisaTvis. 
23.2 patimrebs sakuTari Sexedulebisamebr nebismier iuridiul sakiTxze SeuZliaT 
mimarTon maT mierve SerCeul iurist-konsultants sakuTari xarjebiT.   
23.3 Tu arsebobs ufaso iuridiuli konsultaciis programa, cixis administraciam 
amis Taobaze unda acnobos yvela patimars.  
23.4 konsultaciebi da sxva komunikaciebi, aseve, korespondencia samarTlebriv 
sakiTxebze patimrebs Soris da maTsa da iuridiul konsultantebs Soris unda 
iyos konfidencialuri.  
23.5 sasamarTlo xelisuflebas SeuZlia, gamonaklis SemTxvevebSi, SezRudvebi 
daawesos aseT konfidencialurobaze, seriozuli danaSaulis an cixis 
usafrTxoebisa da uSiSroebis darRvevis Tavidan asacileblad. 
23.6 patimrebs xeli unda miuwvdebodeT, anda TviTon inaxavdnen maTi saqmis 
samarTalwarmoebasTan dakavSirebul dokumentebs.  
 

 
kontaqti garesamyarosTan  
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24.1 patimrebs nebarTva unda mieceT, rac SeiZleba xSirad iqonion urTierToba 
weriliT, telefoniT Tu komunikaciis sxva saSualebiT TavianT ojaxebTan, sxva 
pirebTan da gare organizaciebis warmomadgenlebTan, aseve, daeniSnoT paemnebi am 
adamianebTan.  
24.2 komunikaciebi da paemnebi SeiZleba daeqvemdebaros SezRudvebs da 
monitorings, romelic saWiro iqneba sisxlis samarTlis gamoZiebis 
gasagrZeleblad, wesrigis SesanarCuneblad, usafrTxoebisa da uSiSroebis 
uzrunvelsayofad da sisxlis samarTlis danaSaulTa aRsakveTad, danaSaulis 
msxverplTa dasacavad. magram sasamarTlo xelisuflebis mier dawesebuli aseTi 
SezRudvebi, maT Soris konkretuli SezRudvebi, mainc unda akmayofilebdes 
kontaqtis dasaSveb minimalur dones.  
24.3 erovnuli kanonmdebloba unda akonkretebdes erovnul da saerTaSoriso 
organoebs da Tanamdebobis pirebs, romlebTanac komunikacia patimrebs ar unda 
SeezRudoT.  
24.4  paemnebis organizeba ise unda ganxorcieldes, rom patimrebs saSualeba 
mieceT, SeinarCunon da ganaviTaron ojaxuri urTierTobebi SeZlebisdagvarad 
normalur garemoSi.  
24.5 cixis administracia unda daexmaros patimrebs gare samyarosTan adekvaturi 
kontaqtis SenarCunebaSi da unda uzrunvelyos isini Sesabamisi mxardaWeriT.  
24.6 nebismieri informacia patimris axlo naTesavis gardacvalebis an seriozuli 
avadmyofobis Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos patimars.  
24.7 rodesac garemoebebi iZleva amis saSualebas, patimars ufleba unda mieces, 
datovos cixe badragis TanxlebiT, an martom, avadmyofi naTesavis 
mosanaxuleblad, satiralSi misasvlelad an sxva humanitaruli mosazrebebiT.  
24.8 patimrebs unda mieceT saSualeba, dauyovnebliv Seatyobinon TavianT ojaxebs 
dapatimrebisa an sxva dawesebulebaSi gadayvanis Sesaxeb, anda seriozuli 
daavadebisa Tu dazianebis Sesaxeb, romelic maT awuxebT.  
24.9 cixeSi patimris moyvanisas, aseve, patimris gardacvalebisa an mZime 
avadmyofobisas, anda saavadmyofoSi gadayvanisas, cixis administraciam 
dauyovnebliv unda acnobos mis meuRles an partniors. Tu patimari 
dauojaxebelia, amis Sesaxeb unda ecnobos mis uaxloes naTesavs an patimris mier 
dasaxelebul pirs, garda im SemTxvevisa, rodesac patimari TviTon iTxovs 
Seutyobineblobas.  
24.10 patimrebs unda mieceT saSualeba, regularulad Seityon sazogadoebrivi 
saqmeebis Sesaxeb da amisaTvis gamoiweron da ikiTxon gazeTebi, perioduli 
gamocemebi da sxva publikaciebi, mousminon radios an satelevizio gadacemebs, 
garda im SemTxvevisa, rodesac sasamarTlo xelisuflebis mier, garkveuli 
periodis ganmavlobaSi, individualur SemTxvevaSi, konkretuli akrZalvaa 
dawesebuli.  
24.11 cixis xelmZRvanelobam unda uzrunvelyos, rom patimrebs SeeZloT 
monawileobis miReba arCevnebSi, referendumSi  da sazogadoebrivi cxovrebis sxva 
aspeqtebSi, Tuki aseTi ufleba ar aris SezRuduli erovnuli kanonmdeblobiT.  
24.12 patimrebs unda mieceT masmediasTan urTierTobis nebarTva, Tuki ar arsebobs 
aseTi komunikaciis akrZalvis angariSgasawevi mizezi usafrTxoebisa da 
uSiSroebis mosazrebidan gamomdinare, romelic ganpirobebulia sazogadoebrivi 
interesiT, aseve, dazaralebulis Tu sxva patimrebis an personalis dacvis 
interesebiT.  

 
 

cixis reJimi 
25.1 nebismieri patimrisTvis gankuTvnili reJimi unda Seicavdes RonisZiebebis 
balansirebul programas. 
25.2 es reJimi saSualebas unda aZlevdes yvela patimars, yoveldRiurad rac 
SeiZleba meti dro gaataron saknebis gareT, rac saWiroa adamianuri da 
socialuri urTierTobebis adekvaturi donis SesanarCuneblad. 
25.3 reJimi aseve unda pasuxobdes patimris socialur saWiroebebs. 
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25.4 gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces im patimrebis saWiroebebs, romelTac 
gadaitanes fizikuri, moraluri am seqsualuri Seuracxyofa.  

 
 

samuSao  
26.1 sasjelaRsrulebis dawesebulebaSi patimris muSaoba unda aRiqmebodes 
rogorc cixis reJimis pozitiuri elementi da arasdros ar unda iqnes 
gamoyenebuli sasjelis saxiT. 
26.2 cixis xelmZRvaneloba unda cdilobdes, rom patimrebi sasargeblo xasiaTis 
sakmarisi samuSaoTi uzrunvelyos. 
26.3 patimrisaTvis gankuTvnili samuSao SeZlebisdagvarad iseTi unda iyos, rom 
unarCunebdes an aviTarebdes patimris mier gaTavisuflebis Semdgom Tavis rCenis 
unars.  
26.4 me-13 wesis Tanaxmad, uzrunvelyofili samuSaos tipTan mimarTebiT, ar unda 
arsebobdes diskriminacia genderuli safuZvliT.  
26.5 samuSaoze, romelic aseve moicavs profesiul swavlebas, unda dasaqmdnen 
patimrebi, romlebsac SeuZliaT misgan sargeblobis miReba, gansakuTrebiT, 
axalgazrda patimrebi.  
26.6 patimrebs unda SeeZloT, Tavad SearCion saqmianobis is tipis, romelSi 
monawileobis survilic aqvT – arsebuli samuSaos limitis farglebSi, agreTve, 
saTanado profesiuli SerCevis, wesrigisa da disciplinis moTxovnebis 
Sesabamisad.  
26.7 sasjelaRsrulebis dawesebulebebSi muSaobis organizeba da meTodebi 
SeZlebisdagvarad miaxloebuli unda iyos sazogadoebaSi arsebul samuSao 
standartebTan, raTa moxdes patimarTa momzadeba Cveulebrivi profesiuli 
cxovrebisaTvis.  
26.8 miuxedavad imisa, rom sasjelaRsrulebis dawesebulebebSi samrewvelo 
kompaniebis mier finansuri mogebis miRebis mizniT saqmianobebis ganxorcieleba 
SeiZleba mniSvnelovani iyos standartebis gaumjobesebisa da wvrTnis xarisxis 
amaRlebisaTvis, magram patimarTa interesebi ar unda daeqvemdebaros am mizans.   
26.9 patimrebisTvis samuSaos uzrunvelyofs sasjelaRsrulebis dawesebulebis 
xelmZRvaneloba sakuTari saxsrebiT an kerZo kontraqtorebTan TanamSromlobiT, 
rogorc sasjelaRsrulebis dawesebulebaSi, ise mis gareT.  
26.10 yvela SemTxvevaSi unda xdebodes patimarTa samuSaos samarTliani 
anazRaureba.  
26.11 patimrebs SesaZlebloba unda hqondeT, rom maT mier gamomuSavebuli Tanxis 
nawili mainc daxarjon sakuTari moxmarebisTvis, daSvebuli sagnebis SesaZenad, 
aseve, anazRaurebis nawili moaxmaron sakuTar ojaxs.  
26.12 SeiZleba patimrebis waxaliseba, rom maT gamomuSavebuli anazRaurebis 
nawili dazogon, romelic gaTavisuflebisas gadaecemaT an gamoyenebuli iqneba 
sxva SeTanxmebuli miznebisaTvis.  
26.13 muSaobisas patimrebis janmrTelobisa da usafrTxoebis zomebi unda iyos 
adekvaturi da isini ar unda iyvnen imaze naklebad daculni, vidre cixis gareT 
momuSave muSakebi.  
26.14 patimarTaTvis uzrunvelyofili unda iyos samrewvelo travmisas 
anazRaurebis miRebis garantia, maT Soris, profesiuli daavadebis dros da misi 
pirobebi ar unda iyos imaze naklebad xelsayreli, vidre kanonmdeblobiT aris 
gaTvaliswinebuli Cveulebriv momuSave muSakTaTvis. 
26.15 patimarTa maqsimaluri dRiuri da yovelkvireuli samuSao saaTebi unda iyos 
dafiqsirebuli adgilobrivi wesebis mixedviT, romlebic aregulirebs Tavisufal 
muSakTa dasaqmebis pirobebs. 
26.16 patimrebs unda hqondeT minimum erTi dasvenebis dRe kviraSi da sakmarisi 
dro ganaTlebisa da sxva saqmianobisaTvis.  
26.17 momuSave patimrebi SeZlebisdagvarad unda CarTon erovnuli socialuri 
usafrTxoebis sistemebSi.  
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varjiSi da dasveneba 
27.1 yovel patimars unda mieces SesaZlebloba, yoveldRiurad minimum erTi saaTi 
mainc ivarjiSos sufTa haerze, Tu amindi iZleva amis saSualebas. 
27.2 avdris pirobebSi, patimrebs alternatiuli SesaZlebloba unda mieceT 
savarjiSod. 
27.3 saTanadod organizebuli RonisZiebebi, romlebic xels uwyobs sijansaRes da 
uzrunvelyofs fizikur varjiSsa da dasvenebas, unda warmoadgendes reJimis 
ganuyofel nawils.  
27.4 sasjelaRsrulebis dawesebulebebis xelmZRvaneloba xels unda uwyobdes 
msgavs RonisZiebebs Sesabamisi aRWurvilobisa Tu bazis uzrunvelyofis meSveobiT. 
27.5 dawesebulebis administraciam unda moagvaros specialuri RonisZiebebis 
organizebis sakiTxebi im patimarTaTvis, romlebic amas saWiroeben. 
27.6 dasvenebis saSualebebi, maT Soris sporti, TamaSebi, kulturuli RonisZiebebi, 
hobi da Tavisufali drois gatarebis sxva xerxebi, unda iqnes uzrunvelyofili 
da patimrebs, SeZlebisdagvarad, unda mieceT maTi organizebis SesaZlebloba. 
27.7 patimrebs erTmaneTTan urTierTobis SesaZlebloba unda mieceT varjiSis 
dros da sarekreacio RonisZiebebSi monawileobisas.   

 
ganaTleba 
28.1 yoveli sasjelaRsrulebis dawesebuleba unda cdilobdes, rom patimrebi 
uzrunvelyos saganmanaTleblo programebis xelmisawvdomobiT, romlebic iqneba 
SeZlebisdagvarad mravalmxrivi da upasuxebs patimarTa individualur 
saWiroebebs maTi miswrafebebis gaTvaliswinebiT. 
28.2 prioriteti unda mieniWos patimrebs, romelTac wera-kiTxvis da angariSis 
swavlis saWiroeba aqvT da akliaT sabaziso da profesiuli ganaTleba.  
28.3 gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces axalgazrda da specialuri 
saWiroebebis mqone patimrebis ganaTlebas. 
28.4 ganaTlebas ar unda mieniWos naklebi statusi, vidre muSaobas cixis reJimis 
farglebSi da patimrebi ar unda Caayenon finansurad an sxvagvarad araxelsayrel 
pirobebSi saganmanaTleblo programaSi monawileobis miRebis gamo.  
28.5 yovel dawesebulebas unda hqondes biblioTeka yvela patimris 
sargeblobisTvis, romelic saTanadod iqneba aRWurvili rogorc rekreaciuli, 
aseve saganmanaTleblo resursebiT, wignebiT da sxva saSualebebiT.  
28.6 sadac SesaZlebelia, cixis biblioTeka unda moewyos sazogadoebrivi 
biblioTekis samsaxurebTan TanamSromlobiT.  
28.7 ramdenadac ganxorcielebadi iqneba, patimarTa ganaTleba unda: 
a. iyos integrirebuli qveynis saganmanaTleblo da profesiuli ganaTlebis 
sistemasTan, imgvarad, rom patimarTa gaTavisuflebis Semdgom maT SeZlon 
swavlis an profesiuli ganaTlebis gagrZeleba siZneleebis gareSe; da 
b. mimdinareobdes gare saganmanaTleblo dawesebulebebis egidiT. 

 
azris, sindisis da religiis Tavisufleba 
29.1 pativi unda eces patimarTa azris, sindisis da religiis Tavisuflebas.  
29.2 cixeebis reJimi ise unda iyos organizebuli, rom SeZlebisdagvarad saSualeba 
misces patimrebs, TavianT religias da rwmenas misdion, religiis da sarwmunoebis 
akreditebuli warmomadgenlebis mier Catarebul RvTismsaxurebas da Sexvedrebs 
daeswron, kerZod, Sexvdnen TavianTi religiis warmomadgenlebs da sakuTrebaSi 
iqonion Tavis religiasTan an mrwamsTan dakavSirebuli literatura an wignebi.  
29.3 patimrebs ar unda aiZulebdnen, misdion religias an sarwmunoebas, daeswron 
RvTismsaxurebas an Sexvedrebs, miiRon monawileoba religiur ceremoniaSi an 
Sexvdnen romelime religiis an sarwmunoebis warmomadgenlebs.  

 
 

informacia 
30.1 miRebisas da Semdgom, saWiroebisamebr, patimrebs xSirad unda ecnoboT 
werilobiT da zepirad, maTTvis gasageb enaze, TavianTi uflebebis, movaleobebisa 
da cixis disciplinis maregulirebeli wesebis Sesaxeb. 
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30.2 patimrebs unda mieceT saSualeba, sakuTrebaSi iqonion maTTvis miwodebuli 
informaciis werilobiTi versia.  
30.3 patimrebs unda Seatyobinon maTTan dakavSirebiT mimdinare 
samarTalwarmoebisa Tu saproceso moqmedebebis Sesaxeb, anda, msjavrdebulebis 
SemTxvevaSi – mosaxdeli vadisa da pirobiT vadamde adre gaTavisuflebis 
SesaZleblobebis Sesaxeb.  
 

 
patimris sakuTreba  
 
31.1 patimris sakuTrebaSi arsebuli nebismieri nivTi, romelic akrZalulia cixis 
Sida regulaciebiT (normatiuli aqtebiT), Senaxuli unda iqnes patimris 
dawesebulebaSi miRebisas.  
31.2 patimarma, romlis sakuTrebaSi arsebuli nivTebi inaxeba dawesebulebaSi, xeli 
unda moaweros am nivTebis CamonaTvals. 
31.3 am sakuTrebis karg mdgomareobaSi SesanarCuneblad unda gatardes zomebi. 
31.4 Tu saWirod iqna cnobili aseTi sakuTrebis ganadgureba, es unda dafiqsirdes 
da patimars ecnobos amis Sesaxeb.  
31.5  patimrebs unda hqondeT SesaZlebloba, SeiZinon an sxvagvarad miiRon 
saqoneli, sakvebis da sasmelis CaTvliT, sakuTari gamoyenebisTvis, higienis, 
wesrigisa da usafrTxoebis sakiTxebis gaTvaliswinebiT, im fasebSi, romlebic 
bevrad ar aRemateba Tavisufal sazogadoebaSi arsebul fasebs.  
31.6 Tu patimari Semoitans medikamentebs, eqimma unda gadawyvitos, Tu rogor 
moxdes maTi gamoyeneba.  
31.7 Tu patimrebs ufleba eZlevaT, sakuTrebaSi arsebuli nivTebi Tan iqonion, 
dawesebulebis xelmZRvanelobam zomebi unda miiRos maT dasacavad.  

 
patimarTa gadayvana 
32.1 patimrebis gadayvanisas cixeSi da cixidan, an sxva adgilas, rogoricaa 
sasamarTlo an saavadmyofo, isini rac SeiZleba naklebad unda eCvenon 
sazogadoebas. maTi anonimurobis dasacavad saTanado saSualebebi unda iqnes 
uzrunvelyofili.  
32.2 patimarTa transportireba sabadrago manqaniT, romelsac ar aqvs adekvaturi 
ventilacia an ganaTeba, an romelic maT zedmet fizikur diskomforts an 
uxerxulobas uqmnis, unda iqnes akrZaluli.   
32.3 patimarTa badragireba unda ganxorcieldes sajaro xelisuflebis xarjebiT 
da miTiTebebiT.  

 
patimarTa gaTavisufleba 
33.1 yvela patimari dauyovnebliv unda gaTavisufldes patimrobis Sesaxeb 
sasamarTlo brZanebis vadis gasvlis Semdgom, an roca sasamarTlo an sxva organo 
maTi gaTavisuflebis Sesaxeb aqts gamoscems.  
33.2 gaTavisuflebis TariRi da dro unda dafiqsirdes. 
33.3 yvela patimars unda gaewios SeRavaTi maTi momzadebisas gaTavisuflebis 
Semdgom Tavisufal sazogadoebaSi dasabruneblad. 
33.4 gaTavisuflebisas yvela nivTi da fuli, romelic patimars ekuTvnis da 
romelic CamoerTva Sesanaxad, unda daubrundes, garda im SemTxvevebisa, roca 
fulis gamotana xorcieldeboda nebarTviT an is gaigzavna dawesebulebidan, an 
saWirod iqna miCneuli zogierTi nivTis ganadgureba, higienuri mosazrebebidan 
gamomdinare. 
33.5 patimari, misi kuTvnili nivTebis dabrunebisas, xels awers qviTars.  
33.6 rodesac gaTavisufleba winaswar organizebulia, patimars unda SesTavazon 
samedicino Semowmeba 42-e wesis mixedviT, gaTavisuflebamde rac SeiZleba axlo 
xanebSi. 
33.7 unda ganxorcieldes zomebi imis uzrunvelsayofad, rom gaTavisuflebisas 
patimrebs saWiroebisamebr hqondeT saTanado dokumentebi da piradobis 
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damadasturebeli sabuTebi, aseve, maT daxmareba unda gaewioT Sesabamisi binisa da 
samsaxuris moZebnaSi.  
33.8 unda gatardes saTanado zomebi imis uzrunvelsayofad, rom gaTavisuflebisas 
patimrebs gaaCndeT arsebobis saSualeba, klimatisa da sezonis Sesabamisi 
tansacmeli, aseve, daniSnulebis adgilamde misaRwevi saxsrebi.  

 
qalebi 
34.1 garda specifikuri debulebebisa, romlebic mocemulia am wesebSi da exeba 
qal patimrebs, sasjelaRsrulebis dawesebulebis xelmZRvaneloba, qalTa 
patimrobis raime aspeqtTan mimarTebiT mniSvnelovani gadawyvetilebebis miRebisas, 
aseve gansakuTrebul yuradRebas unda aqcevdes qalTa saWiroebebs, rogoricaa 
maTi fizikuri, profesiuli, socialuri da fsiqologiuri saWiroebebi.  
34.2 gansakuTrebuli RonisZiebebi unda gatardes im qal patimarTa specialuri 
samsaxurebis uzrunvelyofisaTvis, romelTac aqvT 25.4 wesSi mocemuli 
saWiroebebi. 
34.3 patimar qalebs unda mieceT saSualeba, imSobiaron cixis gareT, magram, Tu 
bavSvis dabadeba xdeba cixeSi, xelmZRvanelobam saWiro daxmareba da baza unda 
uzrunvelyos.  

 
patimari arasrulwlovnebi  
35.1 roca, gamonaklis SemTxvevebSi, 18 wlamde asakis arasrulwlovnebi 
moTavsebuli arian mozrdilebisTvis gankuTvnil cixeSi, xelmZRvanelobam unda 
uzrunvelyos, rom yvela patimrisaTvis gaweuli momsaxurebebis garda, 
arasrulwlovan patimrebs agreTve gaewioT socialuri, fsiqologiuri da 
saganmanaTleblo momsaxureba, religiuri mzrunveloba da gajansaRebis 
RonisZiebebi, an sazogadoebaSi bavSvTaTvis arsebul msgavsi programebis 
ekvivalenturi RonisZiebebi.  
35.2 yovel arasrulwlovan patimars, romelic eqvemdebareba savaldebulo 
ganaTlebas, xeli unda miuwvdebodes aseT ganaTlebaze. 
35.3 damatebiTi daxmareba unda gaewioT bavSvebs, romelTa gaTavisufleba xdeba 
cixidan.  
35.4 Tu arasrulwlovnebi moTavsebuli arian cixeSi, isini unda imyofebodnen 
calke ganyofilebaSi, romelic gamoyofilia mozrdili patimrebisaTvis 
gankuTvnili nawilisagan, garda im SemTxvevisa, Tu miCneul iqneba, rom es bavSvis 
interesebs ewinaaRmdegeba. 

 
 

Cvili bavSvebi 
36.1 Cvili bavSvebi SeiZleba datovebul iqnen mSoblebTan cixeSi mxolod maSin, 
Tu es bavSvis aucilebel interesebSi Sedis. maT ar unda moepyron rogorc 
patimrebs. 
36.2 rodesac Cvilebs ufleba aqvT, cixeSi mSoblebTan erTad imyofebodnen, 
gansakuTrebulad unda iqnes uzrunvelyofili maTTvis bagis arseboba. baga 
dakompleqtebuli unda iyos kvalificiuri momvlelebiT, sadac Cvil bavSvTa 
moTavseba moxdeba im SemTxvevaSi, rodesac mSobeli monawileobs RonisZiebebSi, 
romlebzec bavSvTa daswreba ar aris SesaZlebeli.  
36.3 specialuri sadgomi unda iyos gamoyofili Cvilebis keTildReobis 
uzrunvelsayofad.  

 
 

ucxoeli moqalaqeebi 
37.1 ucxo qveynis moqalaqe patimrebs dauyovnebliv unda ecnoboT, rom aqvT 
ufleba, moiTxovon kontaqti da saTanado saSualebebi TavianTi saxelmwifos 
diplomatiur an sakonsulo warmomadgenlebTan.  
37.2 patimrebi, romlebic arian im qveynis moqalaqeebi, romelsac ar gaaCnia 
aRniSnul saxelmwifoSi diplomatiuri an sakonsulo warmomadgenloba, arian 
devnilebi an moqalaqeobis armqone pirebi, unda iqnen uzrunvelyofili msgavsi 
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sakomunikacio saSualebiT im saxelmwifos diplomatiur warmomadgenlobasTan 
dasakavSireblad, romelic icavs maT interesebs, erovnul an saerTaSoriso 
xelmZRvanelobasTan, romlis amocanaa aseTi kategoriis pirebis interesebis 
dacva.  
37.3 cixeSi myofi ucxoeli moqalaqeebis interesebidan gamomdinare, romelTac 
SeiZleba gaaCndeT gansakuTrebuli saWiroebebi, cixis administraciam saTanadod 
unda iTanamSromlos am patimarTa diplomatiur an sakonsulo warmomadgenlebTan. 
37.4 iuridiul daxmarebasTan dakavSirebiT konkretuli informacia unda miewodos 
patimrebs, romlebic ucxo qveynis moqalaqeebi arian.  
37.5 patimrebs, romlebic ucxo qveynis moqalaqeebi arian, unda ecnoboT imis 
Sesaxeb, rom maT aqvT TavianTi sasjelebis sxva qveyanaSi aRsrulebis moTxovnis 
SesaZlebloba.  

 
eTnikuri an enobrivi umciresobebi 
38.1 eTnikuri an enobrivi umciresobebis warmomadgenlebis saWiroebebis 
dasakmayofileblad specialuri RonisZiebebi unda gatardes. 
38.2 sxvadasxva jgufebis kulturuli praqtika SeZlebisdagvarad unda gagrZeldes 
cixeSi.  
38.3 enasTan dakavSirebuli saWiroebebis dakmayofileba unda moxdes kompetenturi 
Tarjimnebis meSveobiT da konkretul cixeSi gamoyenebuli sxvadasxva enaze 
Sesrulebuli werilobiTi informaciis miwodebiT.  
 
nawili III 
janmrTeloba 

 
jandacva  
 
39. cixis xelmZRvanelobam unda daicvas misi mzrunvelobis qveS myofi patimrebis 
janmrTeloba. 
 
cixeSi jandacvis organizacia  
40.1 cixeSi samedicino samsaxuri unda iyos organizebuli saxelmwifosa an 
sazogadoebis zogadi jandacvis administraciasTan axlo TanamSromlobiT. 
40.2 cixeebSi jandacvis politika unda iyos integrirebuli da eTavsebodes 
erovnuli jandacvis politikas.  
40.3 patimrebs xeli unda miuwvdebodeT qveyanaSi arsebul jandacvis samsaxurze, 
maTi samarTlebrivi mdgomareobis safuZvelze, diskriminaciis gareSe.   
40.4 cixeSi samedicino samsaxurebi unda cdilobdnen, gamoikvlion da umkurnalon 
fizikur da fsiqikur daavadebebs an defeqtebs, romelic patimrebs awuxebs.  
40.5  patimrebs unda gaewioT yvela saWiro samedicino, qirurgiuli da 
fsiqiatriuli momsaxureba, maT Soris iseTic, romelic sazogadoebrivi jandacvis 
farglebSi tardeba.    

 
samedicino da jandacvis personali 
41.1 yoveli cixe unda sargeblobdes minimum erTi kvalificiuri Terapevtis 
momsaxurebiT.  
41.2 RonisZiebebi unda gatardes imis uzrunvelsayofad, rom kvalificiuri 
medicinis muSaki mudmivad iyos dauyovnebliv xelmisawvdomi gadaudebeli 
aucileblobis SemTxvevebSi.  
41.3 Tu patimrebs ar hyavT srul ganakveTze momuSave eqimi, regularulad unda 
dadiodes naxevar ganakveTze momuSave medicinis muSaki.  
41.4 yovel cixes unda hyavdes jandacvis sferoSi saTanadod momzadebuli 
samedicino personali.  
41.5 yoveli patimrisTvis xelmisawvdomi unda iyos kvalificiuri stomatologisa 
da okulistis daxmareba.  

 
eqimis movaleobebi 
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42.1 medicinis muSaki an kvalificiuri medda, romelic angariSvaldebulia eqimis 
winaSe, unda naxulobdes patimrebs maTi miRebidan SeZlebisdagvarad male da 
Cautaros maT samedicino gamokvleva, garda im SemTxvevisa, roca es aSkarad ar 
warmoadgens aucileblobas.  
42.2 medicinis muSaki an kvalificiuri medda, romelic angariSvaldebulia eqimis 
winaSe, unda sinjavdes patimrebs Txovnisamebr gaTavisuflebisas, sxva 
SemTxvevebSi ki _ saWiroebisamebr.  
42.3 patimris gasinjvisas, medicinis muSaki an kvalificiuri medda 
gansakuTrebuli gulisxmierebiT unda moepyros Semdeg sakiTxebs: 
a. samedicino saidumloebis normaluri wesebis dacva;  
b. fizikuri an fsiqiatriuli daavadebis diagnozireba da mis samkurnalod saWiro 
zomebis miReba, aseve, mimdinare samedicino mkurnalobis gagrZeleba; 
g. patimarTa mimarT Zaladobrivi mopyrobis nebismieri niSnis an gamovlinebis 
dafiqsireba da Sesabamisi xelmZRvanelobisTvis Setyobineba; 
d. narkotikebis, medikamentebisa da alkoholis gamoyenebis Sedegad gamovlenili 
abstinenciis simptomebis mkurnaloba; 
e. Tavisuflebis aRkveTis faqtiT gamowveuli nebismieri fsiqologiuri an sxva 
stresuli niSnebis gamovlena;  
v. im patimrebis izolireba, romelTac savaraudod aqvT infeqciuri an gadamdebi 
daavadebebi infeqciis periodis ganmavlobaSi da maTTvis saTanado mkurnalobis 
uzrunvelyofa;  
z. imis uzrunvelyofa, rom aiv infeqciiT daavadebuli patimrebis izolireba ar 
moxdes mxolod am niSniT; 
T. im fizikuri da fsiqikuri defeqtebis SeniSvna, romlebmac SeiZleba Seaferxon 
gaTavisuflebis Semdgomi adaptaciis procesi. 
i. yoveli patimris mdgomareobis muSaobisa da varjiSisaTvis Sesabamisobis 
dadgena; 
k. sazogadoebriv organizaciebTan SeTanxmebebis miRweva nebismieri aucilebeli 
samedicino da fsiqiatriuli mkurnalobis gagrZelebis Sesaxeb gaTavisuflebis 
Semdgom, Tu patimrebi Tanxmobas ganacxadeben aseT SeTanxmebaze.  

 
43.1 samedicino muSaki unda zrunavdes patimarTa fizikur da fsiqikur 
janmrTelobaze da sazogadoebrivi jandacvis sistemaSi miRebuli standartebisa 
da pirobebis Sesabamisi sixSiriT unda naxulobdes avadmyof patimrebs, romlebic 
uCivian raime daavadebas an dazianebas da nebismier patimars, vis mimarTac 
gansakuTrebuli yuradRebis miqcevaa saWiro. 
43.2 medicinis muSaki an kvalificiuri medda gansakuTrebul yuradRebas unda 
aqcevdes im patimarTa janmrTelobas, romlebic samartoo patimrobaSi imyofebian. 
aseT patimrebs yoveldRe unda naxulobdes, uwevdes maT gadaudebel samedicino 
daxmarebas da mkurnalobas maTive an cixis TanamSromelTa TxovniT.  
43.3 eqimma unda acnobos cixis direqtors, Tuki miiCnevs, rom patimris fizikuri 
an fsiqikuri janmrTeloba seriozul risks eqvemdebareba patimrobis gagrZelebis 
an misi romelime pirobis gamo, samartoo patimrobis CaTvliT.  

 
44. eqimi an sxva kompetenturi piri regularulad unda amowmebdes, agrovebdes 
informacias sxva saTanado wyaroebidan da rekomendacias uwevdes direqtors 
Semdegze:  
 

a. sakvebis da wylis raodenoba, xarisxi, momzadeba da miwodeba; 
b. dawesebulebis da patimrebis higiena da sisufTave; 
g. sasjelaRsrulebis dawesebulebis sanitariuli mdgomareoba, gaTboba, 

ganaTeba da ventilacia; 
d.    patimarTa tansacmlisa da qveSagebis sisufTave da gamosadegoba.  
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45.1 direqtorma unda ganixilos angariSebi da rCeva, romelsac mas warudgens 
eqimi da sxva kompetenturi piri, 43-e da 44-e wesebis Sesabamisad, gaweuli 
rekomendaciebis Tanaxmad, miiRos gadaudebeli zomebi maT gansaxorcieleblad.  
 
45.2 Tu samedicino muSakis rekomendaciebi ar Sedis direqtoris kompetenciaSi, an 
Tu direqtori maT ar eTanxmeba, man dauyovnebliv unda gadasces aRniSnuli 
rCevebi da piradi angariSi zemdgom organos.  
 
jandacvis uzrunvelyofa 
46.1 avadmyofi patimrebi, romlebic saWiroeben specialistis mkurnalobas, 
gadayvanil unda iqnen specializebul dawesebulebebSi an samoqalaqo 
saavadmyofoSi, Tuki aseTi mkurnalobis SesaZlebloba ar arsebobs cixeSi. 
46.2 Tu sasjelaRsrulebis samsaxurs gaaCnia sakuTari stacionari, is saTanadod 
unda iyos dakompleqtebuli da aRWurvili patimarTaTvis Sesabamisi 
mzrunvelobisa da mkurnalobis gasawevad.  
 

 
fsiqikuri janmrTeloba 
47.1 samedicino kontrols daqvemdebarebuli specializebuli sasjelaRsrulebis 
dawesebulebebi an ganyofilebebi xelmisawvdomi unda iyos fsiqikuri daavadebis 
an gadaxrebis mqone im patimarTa gamosakvlevad da samkurnalod, romlebic me-12 
wesis debulebebs ar eqvemdebarebian.  
47.2 cixis samedicino samsaxurma unda uzrunvelyos fsiqiatriuli mkurnaloba 
aseTi saWiroebis mqone yvela patimrisTvis da gansakuTrebuli yuradReba 
miaqcios TviTmkvlelobebis (suicidi) Tavidan acilebas. 
 
sxva sakiTxebi  
48.1 patimrebi ar unda gaxdnen eqsperimentis obieqti maTive Tanxmobis gareSe.  
48.2 patimrebze eqsperimentebi, romlebic iwvevs fizikur dazianebas, fsiqikur 
aSlilobas an janmrTelobis sxvagvar dazianebas, unda aikrZalos.  
 
nawili IV 
wesrigi 
 
zogadad wesrigis sakiTxebis Sesaxeb  
 
49. cixeSi wesrigis SenarCuneba unda moxdes usafrTxoebis, uSiSroebis da 
disciplinis moTxovnebis gaTvaliswinebiT, amave dros, patimarTaTvis iseTi 
sacxovrebeli pirobebis uzrunvelyofa unda xdebodes, romlebic adamianis 
Rirsebas pativs scems, sTavazobs maT, 25-e wesis Sesabamisad, RonisZiebebiT 
datvirTul programas.  
 
50. wesrigis, usafrTxoebisa da uSiSroebis saWiroebebis gaTvaliswinebiT, 
patimrebs unda mieceT saSualeba, ganixilon sakiTxebi, romlebic Seexeba 
patimrobis zogad pirobebs. patimrebs xeli unda SeewyoT xelmZRvanelobasTan am 
sakiTxebis ganxilvaSi.  
 
uSiSroeba 
51.1 individualuri patimrebis mimarT gamoyenebuli uSiSroebis zomebi unda iyos 
minimaluri, rac ki saWiroa maTi usafrTxo patimrobisaTvis. 
51.2 uSiSroeba, romelic daculia fizikuri barierebiT da sxva teqnikuri 
saSualebebiT, ganmtkicebuli unda iyos dinamiuri usafrTxoebis meSveobiT, 
romelsac uzrunvelyofs personali, romlebic kargad icnoben maTi kontrolis 
qveS myof patimrebs.  
51.3 miRebidan SeZlebisdagvarad male unda moxdes patimarTa Sefaseba, raTa 
ganisazRvros riskebi: 
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a. ramdenad saxifaToni SeiZleba iyvnen isini sazogadoebisaTvis, gaqcevis 
SemTxvevaSi; 
b. ramdenad Seecdebian isini gaqcevas damoukideblad an gareSeTa daxmarebiT. 
 
51.4 amis Sedegad, yoveli patimari unda imyofebodes imgvari uSiSroebis 
pirobebSi, romelic Seesabameba saTanado riskis dones. 
51.5 saWiro uSiSroebis done unda gadaisinjos regularuli intervalebiT, piris 
patimrobis mTeli vadis ganmavlobaSi.  
 
usafrTxoeba  
52.1 miRebidan SeZlebisdagvarad male, unda moxdes patimrebis Sefaseba, raTa 
ganisazRvros, uqmnian Tu ara safrTxes sxva patimrebis, aseve cixis personalis, 
am dawesebulebaSi momuSave an vizitad myofi pirebis usafrTxoebas, an ramdenadaa 
mosalodneli, mimarTon TviTdazianebas. 
52.2 unda arsebobdes da moqmedebdes procedurebi, romlebic uzrunvelyofs 
patimarTa, cixis personalis da yvela vizitoris usafrTxoebas da minimumamde 
Seamciros Zaladobis riski an usafrTxoebis xelmyofi sxva incidentebi.  
52.3 yovelnairi Zalisxmeva unda gatardes, raTa yvela patimars saSualeba mieces, 
usafrTxod sruli monawileoba miiRos yoveldRiur RonisZiebebSi.  
 
52.4 patimrebs unda hqondeT SesaZlebloba, daukavSirdnen cixis TanamSromlebs 
dRe-Ramis nebismier dros; 
 
52.5 cixeebis usafrTxoeba unda regulirdebodes erovnuli kanonmdeblobiT. 
 

 
usafrTxoebis gaZlierebuli RonisZiebebi 
53.1 usafrTxoebis gaZlierebuli RonisZiebebi SeiZleba gamoyenebul iqnes mxolod 
gansakuTrebul SemTxvevebSi. 
 
53.2 dawesebulebaSi unda arsebobdes procedurebi, romlebic daculi unda iqnes 
nebismieri patimris mimarT usafrTxoebis gaZlierebuli RonisZiebebis gamoyenebis 
SemTxvevaSi. 
 
53.3 usafrTxoebis gaZlierebuli RonisZiebis xasiaTi, xangrZlivoba da safuZveli, 
romlis gamoc SeiZleba gamoyenebuli iyos specialuri zomebi, ganisazRvreba 
erovnuli kanonmdeblobiT. 
 
53.4 usafrTxoebis gaZlierebuli RonisZiebebis gamoyeneba TiToeul SemTxvevaSi 
unda iyos nebadarTuli Sesabamisi Tanamdebobis piris mier drois gansazRvruli 
periodisaTvis. 
 
53.5 nebismieri gadawyvetileba 53.4 wesSi aRniSnuli drois gagrZelebis Sesaxeb 
dadasturebuli unda iyos Sesabamisi kompetenturi Tanamdebobis piris mier. 
 
53.6 usafrTxoebis gaZlierebuli RonisZiebebi patimrebis mimarT gamoyenebuli 
unda iyos individualurad da ara jgufurad. 
 
53.7 nebismieri patimari, romlis mimarTac gamoyenebul iqna aseTi saxis 
RonisZieba, unda sargeblobdes saCivris uflebiT, romelic mocemulia 70-e wesSi. 
 
Cxreka da kontroli 
 
54.1 erovnuli kanonmdebloba detalurad unda gansazRvravdes procedurebs, 
romelic unda gamoiyenon dawesebulebis TanamSromlebma Semdeg adgilebSi 
Cxrekis Catarebis dros: 



 

 123 

a. patimris sacxovrebeli yvela adgili, samuSao da Sexvedris adgilebi; 
b. patimrebis sxeuli; 
g. msjavrdebulis axloblebi da maTi sakuTreba; 
d. dawesebulebis TanamSromlebi. 
 
54.2 situacia, romelSic aseTi Cxrekis Catareba aucilebelia, agreTve, aseTi 
RonisZiebis xasiaTi unda ganisazRvros erovnuli kanonmdeblobiT. 
 
54.3 dawesebulebis TanamSromlebma unda aiTvison Cxrekis Catarebis is specifika, 
romelic uzrunvelyofs gaqcevis nebismieri mcdelobis prevencias an 
kontrabandis damalvas. imavdroulad, daculi unda iyos im adamianebis Rirsebis 
pativiscema, romlebsac Cxreka utardebaT. 
 
54.4 pirebi, romelTac Cxreka utardebaT, ar SeiZleba mocemul procesSi iyvnen 
Seuracxyofilni. 
 
54.5 pirebs SeiZleba Cxreka CautardeT mxolod dawesebulebis imave sqesis 
TanamSromlis mier. 
 
54.6 ar SeiZleba patimrebis Sida sxeulis Cxreka Catarebuli iyos dawesebulebis 
TanamSromlis mier. 
 
54.7 sxeulis Cxreka SeiZleba Catardes mxolod praqtikosi eqimis mier. 
 
54.8 patimrebi unda eswrebodnen maTi piradi nivTebis Cxrekis process, garda im 
SemTxvevisa, rodesac dawesebulebis administracia krZalavs amas sagamoZiebo 
teqnikis mizezebiT an potenciuri safrTxis arsebobis gamo.  
 
54.9 usafrTxoebisa da uSiSroebis dacvis valdebuleba ar SeiZleba arRvevdes 
vizitorebis pirad xelSeuxeblobas. 
 
54.10 profesiuli vizitebis kontrolTan dakavSirebiT gadawyvetileba _ 
rogoricaa damcveli, socialuri muSaki, eqimi da a.S. _ miRebuli unda iqnes maT 
profesiul organizaciebTan konsultaciis Semdeg, raTa dabalansebuli iyos 
usafrTxoeba da uSiSroeba konfidencialur profesiul xelmisawvdomobasTan. 
 
 
sisxlis samarTlis danaSaulebi 
 
55. cixeSi Cadenili danaSauli gamoZiebuli unda iqnes igive procedurebiT, 
rogorc es iqneboda Cveulebriv sazogadoebaSi Cadenili danaSaulisas. gamoZiebis 
procedurebi unda Catardes erovnuli kanonmdeblobis Sesabamisad.  
 
disciplina da dasja 
 
56.1 disciplinuri sasjeli gamoyenebul unda iyos, rogorc ukiduresi saSualeba. 
 
56.2 cixis administraciam unda gamoiyenos mediaciis yvela SesaZlebloba, raTa 
gadaWras kamaTi patimrebTan da patimrebs Soris. 
 
57.1 mxolod qmedeba, romelic safrTxes uqmnis wesrigs, usafrTxoebas da 
uSiSroebas, SeiZleba CaiTvalos rogorc disciplinuri gadacdoma. 
 
57.2 erovnuli kanonmdebloba unda gansazRvravdes, rom: 
a. patimari dauyovnebliv iyos informirebuli im enaze romelic gasagebia misTvis 
da detalurad hqondes miwodebuli informacia im danaSaulis Sesaxeb, romelSic 
brali edeba; 
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b. patimars gaaCndes adekvaturi dro da SesaZlebloba, raTa moemzados dasacavad; 
g. patimari iyos uflebamosili, daicvas Tavi TviTon an advokatis meSveobiT, 
rodesac samarTlianobis interesebi amas moiTxovs; 
d. patimari iyos uflebamosili, moiTxovos damswreTa yofna sasamarTlo 
mosmenebze da moiTxovos maTi dakiTxva; 
e. patimars gaaCndes Tavisufali xelmisawvdomoba Tarjimanze, Tu mas ar SeuZlia 
gaigos an isaubros im enaze, romelic gamoiyeneba sasamarTlo mosmenisas. 
 
60.1 nebismieri sasjeli, romelic Sefardebuli aqvs msjavrdebuls sasamarTlos 
gamamtyunebeli ganaCenis Semdeg, SesabamisobaSi unda iyos erovnul 
kanonmdeblobasTan. 
 
60.2 nebismieri sasjelis simkacre unda iyos Cadenili danaSaulis proporciuli. 
 
60.3 dasjis TvalsazrisiT akrZalulia: koleqtiuri da sxeulebrivi sasjeli, 
dasja, romelic iTvaliswinebs bnel sakanSi piris moTavsebas, sxva araadamianuri 
da damamcirebeli mopyroba dasjis TvalsazrisiT. 
 
60.4 sasjeli ar SeiZleba moicavdes ojaxTan kontaqtis srulad akrZalvas. 
 
60.5 sasjelis saxiT karcerSi moTavseba patimars SeiZleba Seefardos mxolod 
gamonaklis SemTxvevebSi da mxolod drois gansazRvruli periodisaTvis, 
romelic unda iyos rac SeiZleba xanmokle. 
 
60.6 dauSvebelia uSiSroebis RonisZiebis gamoyeneba sasjelis saxiT. 
 
61.1 patimars, romelsac Sefardebuli aqvs disciplinuri sasjeli, unda gaaCndes 
SesaZlebloba, mimarTos kompetentur da damoukidebel umaRles organos. 
 
61.2 cixeSi myofi patimari ar SeiZleba iyos dawesebulebis TanamSromeli, an 
gaaCndes dawesebulebis administraciis mier micemuli specialuri 
uflebamosileba, raime disciplinuri damsaxurebis safuZvelze. 
 
ormagi saSiSroeba/safrTxe 
 
patimari ar SeiZleba daisajos orjer erTsa da imave qmedebisaTvis. 
 
Zalis gamoyeneba 
 
64.1 cixis administraciam ar SeiZleba gamoiyenos Zala patimrebis winaaRmdeg, 
garda Tavdacvis an gaqcevis mcdelobis SemTxvevebisa, agreTve, aqtiuri an pasiuri 
fizikuri winaaRmdegobisas, kanonis farglebSi da yovelTvis rogorc ukanaskneli 
RonisZieba. 
 
64.2 gamoyenebuli Zalis xarisxi unda iyos saWiroebis minimumi da gamoyenebul 
iqnes drois Zalzed mcire periodSi. 
 
65. unda arsebobdes detaluri procedurebi Zalis gamoyenebis Sesaxeb, Semdegi 
pirobebis CaTvliT: 
 

a. s
xvadasxva Zala, romelic SeiZleba gamoyenebul iqnes; 

b. g
aremoebebi, romelSic SeiZleba gamoyenebul iqnes konkretuli saxeobis 
Zala; 

g. cixis TanamSromlebi, romlebic uflebamosilni arian gamoiyenon sxvadasxva 
saxis Zala; 
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d. romeli donis Tanamdebobis piri gascems nebarTvas Zalis gamoyenebis win 
Zalis gamoyenebaze; da 
e. angariSi Zalis gamoyenebis Sesaxeb unda Sedges misi dasrulebisTanave. 

 
66. cixis TanamSromlebi, romlebic uSualod patimrebTan muSaoben, unda 
gadiodnen specialur wvrTnas im teqnikur saWiroebebSi, romelic uzrunvelyofs 
Zalis Semdgom gamoyenebas  garkveuli SezRudvebis mizniT, im patimrebis mimarT, 
romlebic arian agresiulebi. 
 
67.1 sxva samarTaldamcavi saxelmwifo organos warmomadgeneli SeiZleba Caerios 
cixis SigniT patimrebTan urTierTobaSi mxolod gamonaklis SemTxvevebSi. 
 
67.2 aseTi saxis urTierToba unda iyos regulirebuli cixis administraciisa da 
samarTaldamcavi saxelmwifo organos Soris dadebuli SeTanxmebiT, garda im 
SemTxvevisa, rodesac aseTi urTierToba ukve aRar regulirdeba erovnuli 
kanonmdeblobiT. 
 
67.3 aseTi SeTanxmeba unda moicavdes: 
 
a. im garemoebebs, romlis arsebobis SemTxvevaSic, SeiZleba samarTaldamcavi 
saxelmwifo organos warmomadgenlebi Sevidnen cixeSi konkretuli konfliqtis 
gadasawyvetad; 
b. uflebamosilebis xarisxs, romelic unda gaaCndeT aseTi samarTaldamcavi 
saxelmwifo organos warmomadgenlebs maTi cixeSi yofnisas; 
g. sxvadasxva saxis Zalas, romelic SeiZleba gamoiyenos aseTi organos 
warmomadgenelma; 
d. is garemoebebi, romlis arsebobisasac SeiZleba gamoyenebul iqnes konkretuli 
saxis Zala; 
e. Tanamdebobis piri, romelic gascems Zalis gamoyenebis nebarTvas; da 
v. angariSi Zalis gamoyenebis Sesaxeb unda Sedges Zalis gamoyenebis 
dasrulebisTanave. 
 
 
uSiSroebis RonisZiebebi 
 
68.1 jaWvebisa da gazis gamoyeneba unda aikrZalos; 
 
68.2 xelborkilebis, damawynarebeli perangis da SezRudvis sxva saSualebebi ar 
SeiZleba gamoyenebul iqnes, garda Semdegi SemTxvevebisa: 
 
a. rodesac aucilebelia misi gamoyeneba, rogorc usafrTxoebis zoma gaqcevis 
sawinaaRmdegod, patimarTa sasamarTlosa an sxva administraciul struqturaSi 
gadayvanisas, garda im SemTxvevisa, rodesac cixis administracia miiRebs sxvagvar 
gadawyvetilebas; 
b. cixis direqtoris brZanebiT, Tu kontrolis sxva RonisZiebebi ver 
uzrunvelyofs patimris dacvas TviTdazianebisagan an patimris mier 
garSemomyofTa dazianebas, agreTve imisaTvis, rom aRkveTil iqnes sakuTrebis 
dazianeba. aseT SemTxvevebSi, cixis direqtori dauyovnebliv acnobebs eqims da 
cixis administracias. 
 
68.3 uSiSroebis RonisZiebebi ar SeiZleba gamoiyenebodes imaze met xans, vidre es 
aucilebelia. 
 
68.4 uSiSroebis RonisZiebis gamoyenebis wess unda gansazRvravdes erovnuli 
kanonmdebloba. 
 
iaraRi  
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69.1 gadaudebeli saWiroebis SemTxvevebis garda, cixis TanamSromelma ar unda 
ataros sasikvdilo iaraRi cixis Sida perimetrze. 
 
69.2 cixis perimetrze unda aikrZalos iaraRis Riad tareba, xelketis CaTvliT, im 
pirebis mier, romlebic kontaqtSi imyofebian patimrebTan, garda im SemTxvevebisa, 
rodesac es aucilebelia usafrTxoebisa da uSiSroebis mosazrebebiT konkretuli 
incidentis arsebobisas. 
 
69.3 cixis TanamSromlebi ar unda atarebdnen iaraRs, garda im SemTxvevebisa, 
rodesac maT gavlili aqvT specialuri momzadeba. 
 
70.1 patimrebs unda hqondeT sakmarisi SesaZlebloba, individualurad an 
jgufurad mimarTon saCivriT an moTxovniT cixis direqtors an sxva kompetentur 
organos. 
 
70.2 Tu, savaraudod, Cans, rom mediacia amarTlebs, igi gamoyenebuli unda iyos 
pirvel rigSi. 
 
70.3 Tu moTxovna an saCivari uaryofili iqna, patimars unda ganemartos mizezebi 
da mieces SesaZlebloba, mimarTos saCivriT damoukidebel organos. 
 
70.4 patimari ar SeiZleba daisajos moTxovniT an saCivriT mimarTvis gamo. 
 
70.5 Sesabamisma kompetenturma organom unda gaiTvaliswinos patimris axlobelTa 
saCivrebi, rodesac maT aqvT safuZveli, ifiqron, rom dairRva patimris uflebebi. 
 
70.6 ar SeiZleba patimris advokatma an organizaciam, romelic zrunavs patimris 
keTildReobaze, Seitanos saCivari patimris magivrad, misi Tanxmobis gareSe. 
 
70.7 patimrebs SeuZliaT moiTxovon samarTlebrivi rCeva saCivrebsa da saCivrebiT 
mimarTvebis procedurebTan dakavSirebiT, agreTve, samarTlebrivi daxmareba, 
rodesac amas moiTxovs samarTlianoba. 
 
nawili V  
 
menejmenti (cixis marTva) da dawesebulebis TanamSromlebi 
 
cixe, rogorc sajaro samsaxuri 
 
71. cixeebs unda gaaCndeT damoukidebeli pasuxismgebloba da gamoyofili iyvnen 
sajariso, sapolicio da sxva sisxlis samarTlis sagamoZiebo samsaxurebidan. 
 
72.1 cixeebi unda imarTebodes Sesabamisi eTikuri normebiT, romelic aRiarebs 
valdebulebas, patimrebs moepyron adamianurad da pativi scen mis adamianur 
Rirsebas. 
 
72.2 cixis TanamSromlebma unda gamoacxadon cixis sistemis garkveuli, zusti 
mizani. menejmentma unda gansazRvros, Tu rogor SeiZleba iqnes miRweuli es 
mizani.  
 
72.3 cixis TanamSromlebis valdebulebebi gazrdilia da, Sesabamisad, 
gaTvaliswinebuli unda iyos imis saWiroeba, rom daexmaron patimrebs sasjelis 
moxdis Semdeg sazogadoebriv reintegraciaSi, daxmarebisa da sxva pozitiuri 
programebis saSualebiT. 
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72.4 cixis TanamSromlebi unda moqmedebdnen maRali profesionalizmis 
standartebiT. 
 
73. cixis administraciis prioriteti unda iyos, zustad Seasrulos cixis 
TanamSromlebTan dakavSirebuli wesebi. 
 
74. gansakuTrebuli yuradReba unda eqceodes urTierTobebis marTvas cixis 
mmarTvel da maTTvis daqvemdebarebul TanamSromlebs Soris. 
 
75. cixis TanamSromlebi yovelTvis unda iqceodnen da asrulebdnen sakuTar 
valdebulebebs ise, rom gavlena moaxdinon patimrebze da iyvnen kargi magaliTi, 
agreTve, daimsaxuron pativiscema. 
 
cixis TanamSromelTa SerCeva 
 
76. cixis TanamSromlebi unda iyvnen saTanadod SerCeulni da gawvrTnili, 
rogorc sawyis aseve Semdgom stadiaze. TanamSromlebs unda gaCndeT 
profesionali muSakebis Sesabamisi anazRaureba da hqondeT iseTi statusi, 
romelsac samoqalaqo sazogadoeba pativs scems. 
 
77. rodesac xdeba axali TanamSromlebis SerCeva, cixis administraciam yuradReba 
unda gaamaxvilos integraciis, adamianurobis da profesionalizmis mxareebze, 
agreTve, personalur Sesabamisobaze kompleqsuri samuSaosaTvis, romelic maT 
unda Seasrulon SemdgomSi. 
 
78. cixis profesionali TanamSromlebi, rogorc wesi, unda iniSnebodnen mudmiv 
sawyisebze da hqondeT sajaro mosamsaxuris statusi, Sesabamisi dacvis 
uzrunvelyofiT. agreTve, unda iyvnen aqtiurni, kargi qcevis, kargi fizikuri da 
gonebrivi janmrTelobis da adekvaturi ganaTlebis mqoneni. 
 
79.1 cixis TanamSromelTa xelfasebi unda iyos adekvaturi, raTa miizidos da 
SeinarCunos Sesabamisi TanamSromlebi. 
 
79.2 arsebuli pirobebi da sargebeli unda asaxavdes aRniSnuli samsaxuris, 
rogorc samarTaldamcavi organos, zust bunebas. 
 
80. rodesac saWiroa naxevar ganakveTze momuSave TanamSromlebi, es kriteriumi 
Sesabamisad unda iyos gamoyenebuli. 
 
dawesebulebis TanamSromelTa treningebi 
 
81.1 cixis SerCeulma TanamSromlebma samsaxuris dawyebamde unda gaiaron 
specialuri momzadeba maT zogad da specifikur valdebulebebSi, agreTve, unda 
moeTxovoT, Caabaron Teoriuli da praqtikuli gamocdebi. 
 
81.2 menejmenti ise unda iyos warmarTuli, rom TanamSromlebma SeZlon sakuTar 
profesionalizmze zrunva, ganimtkicon codna da profesiuli done sxvadasxva 
treningSi monawileobiT. 
 
81.3 cixis TanamSromlebi, romlebmac, savaraudod, unda imuSaon patimarTa 
specifikur jgufebTan, rogorebic arian ucxoelebi, qalebi, arasrulwlovani an 
gonebrivi SezRudulobis mqone patimrebi, momzadebul unda iqnen im specifikur 
sakiTxebSi, romelic gamomdinareobs maTi samuSaos xasiaTidan. 
 
81.4 cixis TanamSromelTa treningebi unda moicavdes instruqciebs adamianis 
uflebaTa da TavisuflebaTa saerTaSoriso da regionuli standartebis Sesaxeb, 
gansakuTrebiT cixis evropul wesebs. 
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cixis marTva 
  
82. cixis TanamSromlebi unda SeirCnen da dainiSnon Tanasworobis principis 
dacviT, miuxedavad maTi kanis ferisa, rasisa, sqesisa, enisa, religiisa, erovnuli 
da eTnikuri warmomavlobisa, politikuri  da sxva Sexedulebisa, socialuri 
mdgomareobisa, sakuTrebisa, dabadebisa da sxva statusisa. 
 
83. cixis administraciam ise unda marTos cixe, rom: 
a. uzrunvelyofili iyos cixeebis marTva saerTaSoriso da regionul 
standartebTan SesabamisobaSi, da 
b. uzrunvelyofili iyos kargi damokidebuleba cixeebs Soris, aseve, sxvadasxva 
donis TanamSromelTa Soris Sesabamis cixeSi. aRniSnuli, Tavis mxriv, unda 
uzrunvelyofdes cixeebSi patimrebze zrunvas da maT reintegracias. 
 
84.1 yvela cixes unda hyavdes direqtori, romelsac eqneba Sesabamisi kvalifikacia, 
administraciuli da organizaciuli Tvisebebi, Sesabamisi profesiuli unarebi da 
gamocdileba. 
 
84.2 direqtori unda dainiSnos mudmiv samuSao ganakveTze da man unda miuZRvnas 
sakuTari samuSao saaTebi oficialurad dakisrebul valdebulebebs. 
 
84.3 cixis sistemis xelmZRvaneloba unda darwmundes, rom yvela cixes hyavs 
direqtori, romelic Sesabamisad muSaobs, agreTve, direqtoris moadgileebi da 
sxva oficialuri xelmZRvaneloba. 
 
84.4 Tu direqtors akisria pasuxismgebloba erTze met cixeze, unda arsebobdnen 
adamianebi, romelTac eqnebaT imavdroulad TiToeul konkretul cixeze 
pasuxismgebloba.  
 
85. unda gatardes zomebi cixis TanamSromlebSi genderuli balansis misaRwevad. 
 
86. cixis menejmentTan dakavSirebuli zogadi sakiTxebi ganxiluli unda iyos 
cixis TanamSromlebTan erTad im specifikur saqmianobebze, romlebsac isini 
asruleben. 
 
87.1 aseTi tipis ganxilvebi unda moewyos ise, rom personali waaxalisos 
urTierTTanamSromlobaze, agreTve, sxva cixis TanamSromlebTan, dawesebulebebsa 
da patimrebTan urTierTobebis gaRrmavebaze. 
 
87.2 cixis direqtori, cixis mmarTvelebi da sxva TanamSromlebi unda saubrobdnen 
cixeSi moTavsebul patimarTa umravlesobis enaze, an im enaze, romelic maT esmiT. 
 
88. im qveynebSi, sadac arsebobs piradi/komerciuli cixeebi, cixis evropuli wesebi 
unda moqmedebdes erTpirovnulad.  
 
 
specializirebuli TanamSromlebi 
 
89.1 romel cixeSic SesaZlebelia, unda arsebobdnen sxvadasxva specializaciis 
TanamSromlebi: fsiqiatrebi, fsiqologebi, socialuri muSakebi, maswavleblebi, 
agreTve, fizkulturis, sportis da sxva saganmanaTleblo programebis 
instruqtorebi. 
 
89.2 romel cixeSic SesaZlebelia, naxevar ganakveTze momuSave TanamSromlebi 
waxalisebul unda iqnen, raTa maT sakuTari wvlili Seitanon patimarTa 
aqtiurobaSi. 



 

 129 

 
sazogadoebrivi cnobiereba 
 
90.1 cixis sistemis xelmZRvanelobam mudmivad unda miawodos informacia 
sazogadoebas cixis sistemis miznebisa da im samuSaos Sesaxeb, romelsac cixis 
TanamSromlebi asruleben. aRniSnuli unda ganxorcieldes imisaTvis, raTa 
amaRldes sazogadoebrivi cnobiereba cixis sistemasTan mimarTebiT da mis rolze 
sazogadoebriv cxovrebaSi. 
 
90.2 cixis sistemaTa xelmZRvanelobam unda waaxalisos sazogadoebis wevrebi, 
raTa gamoiCinon enTuziazmi da Seasrulon garkveuli samuSaoebi cixeSi, sadac es 
SesaZlebelia. 
 
kvleva da Sefaseba 
 
91. cixis sistemaTa xelmZRvanelobam mxari unda dauWiros cixeebSi kvlevisa da 
Sefasebis programebs, romlebic xorcieldeba cixis sistemis gaZlierebis da misi 
rolis amaRlebiT mizniT demokratiul sazogadoebaSi. agreTve, unda gaafarTovos 
misi mandati gamokvlevisa da Sefasebis srulad ganxorcielebis mizniT. 
 
nawili VI 
 
inspeqcia da monitoringi 
 
saxelmwifo inspeqcia 
 
92. cixeebi mudmivad unda iyvnen inspeqtirebuli saxelmwifo organos mier, raTa 
Sefasdes cixis marTva da administrireba saerTaSoriso standartebisa da 
erovnuli kanonmdeblobis moTxovnaTa Sesabamisad. 
 
damoukidebeli monitoringi 
 
93.1 Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi da patimarTa mopyrobaze unda 
xorcieldebodes monitoringi damoukidebeli organos an organoebis mier, 
romlebic sajarod unda acxadebdnen aRmoCenili garemoebebis Sesaxeb. 
 
93.2 aseTi damoukidebeli organo an organoebi unda waxalisdnen da 
TanamSromlobdnen saerTaSoriso organizaciebTan, romlebic agreTve 
uflebamosilni arian, ganaxorcielon monitoringis vizitebi cixeebSi. 
 
nawili VII 
 
miusjeli patimrebi (braldebulebi) 
 
miusjeli patimrebis statusi 
 
94.1 cixis evropuli wesebis miznebisaTvis, miusjeli patimrebi arian is pirebi, 
romlebic imyofebian cixeSi sasamarTlos mier saboloo ganaCenis gamotanamde.  
 
94.2 saxelmwifos SeuZlia patimrebi miiCnios miusjelad im SemTxvevaSic, Tu maT 
mimarT saapelacio/sakasacio sasamarTlos saboloo gadawyvetileba ar 
gamoutania.  
 
miusjeli patimrebisadmi midgoma 
 
95.1 miusjeli patimrebisTvis arsebuli reJimi ar unda gulisxmobdes imas, rom 
patimrebi SesaZloa momavalSi gaxdnen msjavrdebulebi. 
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95.2 cixis wesebis am nawilSi mocemuli debulebebi warmoadgens damatebiTi 
usafrTxoebis garantiebs miusjeli patimrebisaTvis. 
 
95.3 winaswari patimrobis cixeebis administraciam unda ixelmZRvanelos am 
wesebiT da neba darTos patimrebs, monawileoba miiRon sxvadasxva aqtivobaSi, 
romlebic mocemulia winamdebare wesebSi. 
 
ganTavseba 
 
96. imis gaTvaliswinebiT, Tu rogor SeiZleba amis praqtikaSi gatareba, miusjel 
patimars unda mieces SesaZlebloba, airCios, surs Tu ara oTaxSi marto 
cxovreba, garda im SemTxvevisa, rodesac SeiZleba ukeTesi iyos miusjel 
patimarTan erTad misi cxovreba, an sasamarTlos miusjeli patimris 
ganTavsebasTan dakavSirebiT miRebuli aqvs specialuri gadawyvetileba. 
 
tansacmeli  
 
97.1 miusjeli patimrebi uflebamosilni unda iyvnen, ataron sakuTari tansacmeli, 
Tu es konkretul cixeSi yofnis Sesabamisia. 
 
97.2 im miusjel patimrebs, romelTac ar gaaCniaT sakuTari tansacmeli, 
uzrunvelyofilni unda iyvnen cixis administraciis mier uniformiT, romelic, 
Tavis mxriv, unda iyos iseTive, rogorsac atareben misjili patimrebi cixeebSi. 
 
samarTlebrivi daxmareba 
 
98.1 miusjeli patimrebi unda iyvnen srulad informirebulni maTi uflebis 
Sesaxeb samarTlebrivi rCevis miRebis Taobaze. 
 
98.2 yvela cixis Senoba unda iyos uzrunvelyofili imisaTvis, rom miusjel 
patimrebs hqondeT SesaZlebloba, moemzadon dasacavad da Sexvdnen sakuTar 
warmomadgenlebs/iuristebs. 
 
kontaqti garesamyarosTan 
 
99. garda im SemTxvevisa, rodesac arsebobs sasamarTlos specialuri 
gadawyvetileba drois gansazRvrul periodze da, konkretul SemTxvevebSi, 
miusjel patimrebze: 
 
a. unda hqondeT vizitebi da iyvnen uflebamosilni, ikontaqton sakuTar ojaxTan 
da sxva pirebTan iseTive  wesebis dacviT, rogorc misjilma patimrebma; 
b. unda gaaCndeT damatebiTi vizitebi da xelmisawvdomoba sxva saxis 
komunikaciaze; da  
g. unda gaaCndeT xelmisawvdomoba wignebze, gazeTebsa da sxva sainformacio 
saSualebebze. 
 
samuSao 
 
100.1 miusjel patimrebs unda SesTavazon samuSao, magram ar SeiZleba moeTxovoT 
muSaoba. 
 
100.2 Tu miusjeli patimari gadawyvets, rom imuSaos, am wesebis 26-e wesi upirobod 
gamoiyeneba mis mimarT, rac moicavs misTvis Sesrulebuli samuSaos anazRaurebas. 
 
misjili patimrebis xelmisawvdomoba reJimebze 
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101. Tu miusjeli patimari moiTxovs, rom neba daerTos, isargeblos igive reJimiT, 
rac dadgenilia misjili patimrebisaTvis, cixis administraciam, ramdenadac es 
SesaZlebelia, unda daakmayofilos moTxovna. 
 
nawili VIII 
 
reJimis miznebi misjili patimrebisaTvis 
 
102.1 im wesebis garda, romlebic yvela patimarze vrceldeba, misjili 
patimrebisaTvis reJimi ise unda iyos SemuSavebuli, rom maT SesaZlebloba mieceT, 
pasuxismgebloba aiRon danaSaulis Cadenis gareSe cxovrebaze. 
 
102.2. patimroba TavisTavad aris Tavisuflebis aRkveTa sasjelis saxiT da, aqedan 
gamomdinare, reJimi misjili patimrebisaTvis ar unda iyos damamZimebeli 
garemoeba, gamowveuli patimrobis gamo. 
 
reJimis implementacia misjili patimrebisaTvis 
 
103.1 misjili patimrisaTvis reJimi unda iwyebodes im momentidan, rodesac igi 
cixeSi moTavsdeba misjilis/msjavrdebulis statusiT, garda im SemTxvevebisa, 
rodesac reJimi iwyeba ufro adre. 
 
103.2 aseTi nebarTvis miRebisTanave (dawyebuli iqnes reJimis aRsruleba), unda 
SemuSavdes da gaiweros angariSi TiToeuli patimrisaTvis maTi pirovnuli 
mdgomareobis Sesaxeb, SemoTavazebuli unda iyos personaluri gegma TiToeuli 
patimris sasjelis moxdasTan dakavSirebiT da, agreTve, strategia patimarTa 
gaTavisuflebisaTvis momzadebisa da maTi sazogadoebaSi dabrunebis Taobaze. 
 
103.3 misjili patimrebi waxalisebulni unda iyvnen, rom monawileoba miiRon 
sasjelis moxdis Sesaxeb maTi individualuri gegmis SemuSavebaSi. 
 
103.4 aseTi gegma, ramdenadac misi praqtikaSi gatareba SesaZlebelia, unda 
moicavdes: 
a. samuSaos; 
b. ganaTlebas; 
g. sxva aqtivobebs; 
d. gaTavisuflebisaTvis momzadebas. 
 
103.5 socialuri samuSao, samedicino da fsiqologiuri daxmareba warmoadgens 
mTliani gegmis ganuyofel nawils, romelic SemuSavebulia TiToeuli 
patimrisaTvis. 
 
103.7 patimrebi, romelTac Tanxmoba gamoTqves aseT samuSaoSi monawileobaze, 
CarTulni unda iyvnen samarTlianobis aRdgenis programebSi da, agreTve, 
reparaciis ganxorcielebaSi maT mier Cadenil danaSaulebze. 
 
103.8 gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces imas, rom SemuSavdes sasjelis 
moxdis individualuri gegma uvadod TavisuflebaaRkveTili pirebisa da 
grZelvadiani patimrebisaTvis. 
 
misjili patimrebisaTvis sasjelis moxdis organizaciuli aspeqtebi 
 
104.1 ramdenadac SesaZlebelia, calke cixe an calke Senoba unda iqnes 
gamoyenebuli reJimis marTvisaTvis sxvadasxva kategoriis patimrebis mimarT. es am 
wesebis me-17 wesis moTxovnasac warmoadgens. 
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104.2 unda SemuSavdes procedurebi sasjelis moxdis individualuri gegmis 
regularuli gadaxedvis Sesaxeb, sadac Sesabamisi angariSis miRebasa da 
ganxilvaSi, agreTve, Sesabamis TanamSromelTa da patimarTa Soris 
konsultaciebSi SeZlebisdagvarad unda monawileobdnen patimrebi. 
 
104.3 aseTi angariSebs, rogorc wesi, amzadeben is TanamSromlebi, romlebic 
pirdapir SexebaSi arian patimrebTan. 
 
misjil patimarTa Sroma  
 
105.1 Sromis sistematuri programebi ise unda iyos SemuSavebuli, rom 
Seesabamebodes misjili patimrebisaTvis sasjelis moxdis miznebs. 
 
105.2 misjil patimrebs, romlebsac ar miuRweviaT Sesabamisi sapensio asakisaTvis, 
unda moeTxovoT, rom imuSaon maTi fizikuri da gonebrivi mdgomareobis 
gaTvaliswinebiT, rac agreTve dadasturebuli unda iyos Sesabamisi samedicino 
samsaxuris warmomadgenlis mier. 
 
105.3 Tu misjil patimrebs moeTxovebaT, rom imuSaon, maTi samuSao pirobebi unda 
Seesabamebodes standartebs da kontroldebodes ise, rogorc es xdeba gare 
sazogadoebaSi. 
 
105.4 misjil patimars unda unazRaurdebodes is samuSao, romelsac igi asrulebs 
samuSao saaTebis ganmavlobaSi da, imavdroulad, monawileobas iRebs sxvadasxva 
saganmanaTleblo programaSi.  
 
105.5 im SemTxvevaSi, rodesac misjil patimars Tanxa unazRaurdeba da angariSze 
enaxeba, danazogi SeiZleba gamoyenebuli iqnes reparaciis miznebisaTvis, Tu es 
gansazRvrulia sasamarTlos mier an arsebobs patimris Tanxmoba. 
 
misjili patimrebis ganaTleba 
 
106.1 ganaTlebis sistematuri programebi, unar-Cvevebis treningebis CaTvliT, 
patimarTa saerTo ganaTlebis gaRrmavebisa da danaSaulis gareSe cxovrebis 
waxalisebis mizniT, reJimebis ZiriTadi nawili unda iyos. 
 
106.2 unda moxdes yvela misjili patimris waxaliseba, raTa monawileoba miiRon 
saganmanaTleblo programebSi. 
 
106.3 saganmanaTleblo programebi misjili patimrebisaTvis unda ganxorcieldes 
cixeSi maTi yofnis periodSi. 
 
misjili patimrebis gaTavisufleba 
 
107.1 misjil patimrebs unda daexmaron, raTa maT monawileoba miiRon sxvadasxva 
procedurasa da specialur programaSi, rac maT daexmareba, moaxdinon 
transformacia cixeSi cxovrebidan samarTalmorCili cxovrebisaken normalur 
sazogadoebaSi. 
 
107.2 im patimarTa SemTxvevaSi, romlebic didi vadiT rCebian cixeSi, miRebuli 
unda iqnes Sesabamisi zomebi, raTa TandaTan ganxorcieldes maTi dabruneba 
Tavisufal, Cveulebriv sazogadoebaSi. 
 
107.3 es mizani SeiZleba miRweuli iyos cixeebSi gaTavisuflebisaTvis 
mosamzadebeli programebis arsebobiT, anda nawilobriv an pirobiT 
gaTavisuflebiT zedamxedvelobis qveS, saTanado socialur daxmarebasTan 
kombinaciaSi. 
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107.4 cixis administraciam SeiZleba mWidrod iTanamSromlos sxvadasxva 
saagentosa da organosTan, romlebic axorcieleben zedamxedvelobas da 
exmarebian gaTavisuflebul patimrebs sazogadoebaSi maTi adgilis damkvidrebaSi, 
gansakuTrebiT, sayofacxovrebo da samsaxurebriv sferoSi. 
 
107.5 aseTi socialuri samsaxurebis an saagentoebis warmomadgenlebs unda 
hqondeT SesaZlebloba, Sevidnen cixeSi da daexmaron maT gaTavisuflebisaTvis 
momzadebaSi, agreTve, gaTavisuflebis Semdgomi gegmis SemuSavebaSi. 
 
nawili IX 
 
wesebis ganaxleba/axali redaqciiT SemuSaveba 
 
108. cixis evropuli wesebi SesaZlebelia ganaxlebul iqnes regularulad. 
 
SeniSvna 1. am rekomendaciebis miRebisas, me-10 `g~ muxlis ganxorcielebasTan 
mimarTebiT (romelic Seexeba ministrTa moadgileebis Sexvedrebis procedurebs), 
daniis warmomadgenelma gaakeTa daTqma, riTac daniis saxelmwifom ufleba 
daitova, Tavad gansazRvros rekomendaciebis danarTSi mocemuli 43-e wesis 
Sesabamisoba me-2 paragrafis moTxovnebTan. aRniSnuli ganapiroba daniis 
xelisuflebis warmomadgenlis mosazrebam imis Taobaze, rom moTxovna, romelic 
gulisxmobs patimarTa ganmartoebiT moTavsebisas maT yoveldRiur monaxulebas 
eqimis mier, iwvevs eTikuri TvalsazrisiT seriozul SeSfoTebas samedicino 
personalis SesaZlo rolis gamo, rac gamoixateba patimarTa samartoo 
patimrobaSi datovebisaTvis mizanSewonilobis  dadasturebis saxiT. 
 

 

 

კომენტარები ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია  Rec 

(2006) 2 წევრი სახელმწიფოებისადმი ციხის ევროპულ წესებთან 

დაკავშირებით 
შესავალი 

ციხის სტანდარტები ასახავს პატიმრებთან სამართლიანი მოპყრობის ვალდებულებას. 

მოცემული ვალდებულება მკაფიოდ უნდა განიმარტოს, რადგან რეალობა ის არის, რომ 

საზოგადოებრივმა წნეხმა შესაძლოა განაპირობოს ამ მოწყვლადი ჯგუფის ძირითად ადამიანის 

უფლებათა დარღვევა. 

ამგვარი სტანდარტების დამკვიდრების პირველი მცდელობა ევროპაში 1973 წელს მოხდა, 

როდესაც ევროპის საბჭოს რეზოლუციით (73) 5 დამტკიცდა პატიმართა მოპყრობის 

მინიმალური სტანდარტული წესები.  მოცემული დოკუმენტი მიზნად ისახავდა გაეროს 

პატიმართა მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესების მორგებას ევროპულ 

გარემოებებთან. აღნიშნული წესების თავდაპირველი ფორმულირება ჯერ კიდევ 1955 წელს 

მოხდა.  

1987 წელს ევროპული ციხის წესები გულდასმით გადაიხედა რათა, როგორც ამას განმარტებითი 

მემორანდუმის სიტყვები ცხადყოფენ: „გათვალისწინებულიყო ციხის ადმინისტრაციების, 

პატიმრებისა და ციხის პერსონალის საჭიროებები და მისწრაფებები ყოფილიყო 

თანმიმდევრული მიდგომა მმართველობის საკითხებისადმი და მოპრობისადმი, რომელიც 

პოზიტიური, რეალისტური და თანამედროვეა.“ 

მოცემულ გადასინჯვასაც იგივე საბოლოო მიზანი აქვს.  მისი წინამორბედების მსგავსად, მასში 

გადმოტანილია ციხის უფრო ადრეული  სტანდარტები და ადამიანის უფლებათა დაცვის 

ევროპული კონვენციის ღირებულებები. თუმცა, 1987 წლის შემდეგ, ბევრ განვითარებას ქონდა 

ადგილი როგორც სასჯელაღსრულებით სამართალში ისე ევროპულ პრაქტიკაში. ევოლუციურმა 

ცვლილებებმა საზოგადოებაში, სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის პოლიტიკამ, სასჯელის 
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მისჯის პრაქტიკამ და კვლევამ, ისევე როგორც ახალი წევრი სახელმწიფოების გაწევრიანებამ 

ევროპის საბჭოში, მნიშვნელოვნად შეცვალეს ციხის მმართველობის და პატიმართა მოპყრობის 

კონტექსტი. 

მოცემული ევოლუციის მთავარი ფაქტორებია როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის 

ევროპული სასამარლოს (ECtHR) გადაწყვეტილებათა მზარდი რაოდენობა, რომელთაც 

ევროპული კონვენცია ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად და ასევე 

პატიმართა ფუნდამენტური უფლებების დასაცავად გამოიყენეს, ასევე პატიმართა მოპყრობის 

სტანდარტები, რომელიც  წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი  

მოპყრობისა და დასჯის წინააღმდეგ  ევროპულმა კომიტეტმა (CPT) დაამკვიდრა. აღნიშნულმა 

განვითერებებმა მიიყვანეს სისხლის სამართლის დანაშაულის პრობლემებზე ევროპული 

კომიტეტი (CDPC) იქამდე, რომ დაევალებინა პენოლოგიურ საკითხებზე თანამშრომლობის 

საბჭოსათვის (PC-CP) წესების მოქმედ საუკეთესო პრაქტიკასთან შესაბამისობაში მოყვანა.  

რეკომენდაცია, რომელიც ევროპული ციხის წესების ახალ ვერსიას მოიცავს, ანალოგიურად 

აღიარებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და წამების და სხვა სასტიკი, 

არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი  მოპყრობისა და დასჯის წინააღმდეგ  ევროპული 

კომიტეტის დამსახურებას. დამატებით რეკომენდაცია ხაზს უსვამს, რომ არ უნდა 

დაიჩრდილოს პრინციპი, რომლის მიხედვითაც პატიმრობა უნდა იყოს გამოყენებული როგორც 

უკიდურესი ზომა ე.წ. ultima ratio  პრინციპი. აღნინული პრინციპი მიზნად ისახავს ციხის 

მოსახლეობის მინიმალურ ზღვრამდე დაყვანას. აღნიშნულის გაკეთების სასურველობა 

აღიარებულია  რეკომენდაციაში R (99) 22 რომელიც შეეხება ციხეების გადატვირთულობასა და 

ციხის პოპულაციის ინფლაციას. მოცემული რეკომენდაცია ხაზს უსვამს თავისუფლების 

აღკვეთის მხოლოდ სერიოზული დანაშაულებისთვის გამოყენებას. ultima ratio   პრინციპი უნდა 

გამოიყენებოდეს, რათა შეიზღუდოს როგორ მიუსჯელი ისე მისჯილი პატიმრების 

დაპატიმრება. მისჯილი პატიმრების შემთხვევაში სერიოზულად უნდა განიხილებოდეს ისეთი 

ალტერნატიული სასჯელები, რომელიც არ გულისხმობს დაპატიმრებას. საელმწიფოები ასევე 

სერიოზულად უნდა დაფიქრდნენ კონკრეტული დანაშაულების დეკრიმინალიზაციაზე ან ისეთ 

კლასიფიკაციზე, რომ სასჯელის სახით დაპატიმრება არ იყოს გათვალისწინებული.  

1987 წლის შემდეგ ციხის ევროპული წესების სტატუსი გაიზარდა. ამჯამად მათზე  

რეგულარულად მიუთითებენ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და წამების და 

სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი  მოპყრობისა და დასჯის წინააღმდეგ  

ევროპული კომიტეტი. წესების ახალი ვერსია კიდევ უფრო მეტად უნდა დაეხმაროს აღნიშნულ 

ორგანოებს, რადგან ისინი ასახავენ პენიტენციური სფეროს საუკეთესო პრაქტიკის 

ბოლოდროინდელ განვითარებებს. ეროვნულმა სასამართლოები და საჩივრის განმხილველმა 

ორგანოებმაც კარგი იქნება იგივე გააკეთონ, თუნდაც იმიტომ, რომ წევრ სახელმწიფოთა შორის 

პატიმართა გაცვლის მზარდი ტენდენცია მოითხოვს, რომ გამგზავნი ქვეყანა დარწმუნებული 

იყოს იმაში, რომ მიმღები ქვეყანა პატიმრებს კარგად მოეპყრობა.  

მოცემული წესები არეგულირებენ საკითხებს, რომელიც არ იყო დარეგულირებული 1987 წლის 

წესებით. მათი მიზანია იყვნენ ყოვლისმომცველნი ისე, რომ არ დაამძიმონ წევრი 

სახელმწიფოები არარეალისტური მოთხოვნებით. ცხადია, რომ აღნიშნული წესების 

შესრულებას ზოგიერთი წევრი სახელმწიფოს მხრიდან მნიშვნელოვანი ძალისხმევა დაჭირდება. 

წესებს ექნება სახელმძღვანელო დატვირთვა  წევრი სახელმწიფოებისათვის, რომლებიც 

თავიანთი პენიტენციური სამართლის მოდერნიზებას ახდენენ. წესები ასევე დაეხმარებიან 

ციხის ადმინისტრაციებს თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებაში მაშინაც კი, როცა 

ჯერ წესები სრულად არ გამხდარა ეროვნულ კანონმდებლობის შემადგენელი ნაწილი. წესები 

მიუთითებენ ზომებზე, რომლების გათვალისწინებაც უნდა მოხდეს „ეროვნული სამართალში“ 

და არა „ეროვნულ კანონმდებლობაში, რადგან ისინი აღიარებენ , რომ კანონშემოქმედებითმა 

პროცესმა ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში  შეიძლება სხვასხვა ფორმა მიიღოს. ტერმინი 

„ეროვნული სამართალი„ მოიცავს არა მხოლოდ ეროვნული პარლამენტის მიერ მიღებულ 

ძირითად კანონმდებლობას, არამედ ასევე სავალდებული ძალის მქონე რეგულეციებს და 

ბრძანებებს, ასევე კანონებს რომელსაც სასამართლოები და ტრიბუნალები იღებენ  იმ 



 

 135 

შემთხვევაში, თუ კანონის შექმნის ეს ფორმა აღიარებულია ეროვნული სამართლებრივი 

სისტემით. 

 

ნაწილი I 

ძირითადი პრინციპები 
ციხის ახალი ევროპული წესების მახასიათებელია ის, რომ პირველი ცხრა წესი აყალიბებს 

ფუნდამენტურ პრინციპებს, რომლებიც გამოიყენება მთლიანად წესების ინტეპრეტაციისა და 

იმპლემენტაციისას. პრინციპები წესების განუყოფელი ნაწილია და არა კონკრეტული წესის 

პრეამბულის ნაწილი. ციხის ადმინისტრაციები მომართულნი უნდა იყვნენ, რომ გამოიყენონ 

ყველა წესი და პრინციპების სულისკვეთება.  

წესი 1 

თავისუფლების აღკვეთის გამოყენებისას ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხი აუცილებლად 

დგება. წესი 1 ხაზს უსვამს ამ ჭეშმარიტებას პატიმართა მიმართ პატივისცემის გამოხატვის 

მოთხოვნის კონტექსტში. ასეთი პატივისცემა თავის მხრივ მოითხოვს მათი განუყოფელი 

ადამიანურიბის აღიარებას. 

წესი 2 

წესი ავსებს წეს 1-ს იმის ხაზგასმით, რომ თავისუფლების უფლების დაკარგვა არ იძლევა იმ 

ვარაუდის საფუძველს, რომ პატიმრები ასევე ავტომატურად კარგავენ თავიანთ პოლიტიკურ, 

სამოქალაქო, სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ უფლებებს. თავისუფლების აღკვეთის 

შემთხვევაში რა თქმა უნდა პატიმართა უფლებები იზღუდება, მაგრამ ასეთი შეზღუდვები 

მინიმალური რაოდენობის უნდა იყოს. მოცემული წესები მთლიანობაში მიუთითებენ 

გარკვეულ ნაბიჯებზე, რომლებიც შეიძლება გადაიდგას იმისათვის, რომ შემცირდეს 

თავისუფლების აღკვეთის ნეგატიური შედეგები. ნებისმიერი სხვა შეზღუდვა უნდა 

დაკონკრეტდეს კანონით  და დაწესდეს მხოლოდ მაშინ, როცა ისინი აუცილებელია ციხეში 

წესრიგის, უსფრთხოებისა და უშიშროების უზრუნველსაყოფად. შეზღუდვები რომლებიც 

პატიმართა უფლებებზე შეიძლება დაწესდეს არ უნდა ახდენდნენ წესებიდან გადახვევას.  

წესი 3 

მოცემული წესი ხაზს უსვამს  იმ შეზღუდვათა  ლიმიტს, რომლებიც შეიძლება დაწესდეს 

პატიმრებთან მიმართებით. იგი ყურადღებას ამახვილებს ზოგადად პროპორციულობის 

პრინციპზე, რომელიც არეგულირებს ყველა ასეთ შეზღუდვას.  

წესი 4 

ხანდახან ხდება ისე, რომ მთავრობებს ადანაშაულებენ იმაში, რომ ისინი ექცევიან პატიმრებს 

უკეთესად ვიდრე საზოგადოების სხვა წევრებს. თუმცა ასეთი ბრალდება ნამდვილად იშვიათია 

პრაქტიკაში. წესი 4 მკაფიოდ განმარტავს, რომ რესურსების ნაკლებობა ვერ გამოდგება წევრი 

სახელწიფოს მიერ ციხეებში ისეთი პირობების შექმნის გამართლებად, რომელიც პატიმართა 

ადამიანის უფლებებს ლახავს. ასევე მიუღებელი ისეთი პოლიტიკა და პრაქტიკა, რომელიც 

იძლევა ასეთი დარღვევების მუდმივი არსებობის  შესაძლებლობას.  

წესი 5 

წესი 5 ნორმალიზაციის პოზიტიურ ასპექტებს უსვამს ხაზს. რა თქმა უნდა ცხოვრება ციხეში 

ვერასდროს იქნება ზუსტად ისეთი, როგორც ცხოვრება თავისუფალ საზოგადოებაში. თუმცა, 

აქტიური ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ პირობები ციხეში იყოს მაქსიმალურად 

მიახლოვებული ნორმალურ ცხოვრებასთან და უზრუნველყოფილი იქნას, რომ ეს 

ნორმალიზაცია არ განაპირობებს ციხის არაჰუმანურ პირობებს.  

წესი 6  

წესი 6 აღიარებს, რომ პატიმრები (იქნებიან ესენი მიუსჯელები თუ მისჯილები) საბოლოო 

ჯამში დაუბრუნდებიან საზოგადოებას და რომ ციხის ცხოვრების ორგანიზებისას ამ ფაქტორის 

გათვალისწინება უნდა მოხდეს. პატიმრები უნდა იყვნენ ფიზიკურად და გონებრივად 

ჯანმრთელები და მათ უნდა ქონდეთ განათლების მიღების და დასაქმების შესაძლებლობა. 

როდესაც ცნობილია, რომ პატიმრებმა უნდა მოიხადონ გრძელვადიანი სასჯელი, სასჯელის 

მოხდის პერიოდი ყურადღებით უნდა დაიგეგმოს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული 

აღნიშნულის ზიანის მომტანი ეფექტი და პატიმრებმა საუკეთესოდ გამოიყენონ თავიანთი დრო.  
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წესი 7 

წესი 7 ხაზს უსვამს გარე სოციალური სერვისების ჩართულობის მნიშვნელობას. წესებმა უნდა 

წაახალისონ ინკლუზიური და არა ექსკლუზიური პოლიტიკა. აღნიშნული აუცილებელს ხდის 

ციხის სისტემისა და გარე სოციალური სერვისების მჭიდრო თანამშროლობის მხარდაჭერას. 

ასევე საზოგადოებრივ საწყისებზე სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის წახალისებას . 

წესი 8 

წესი 8 ცენტრალურ დატვირთვას ანიჭებს ციხის თანამშრომლებს ციხის წესების 

იმპლემენტაციის მთელ პროცესთან მიმართებით და ზოგადად პატიმრების ადამიანური 

მოპყრობის შედეგის თვალსაზრისით.  

წესი 9 

წესი 9 აყენებს ინსპექტირებისა და მონიტორინგის საჭიროების საკითხს. ასეთი შემოწმებისა და 

მონიტორინგის მნიშვნელობაზე საუბარია წესების ნაწილ VI- ში.  

 
არეალი და გამოყენება  
წესი 10 

წესი 10 განმარტავს თუ მოცემული წესების მიზნებისთვის ვინ განიხილება პატიმრად. 

მოცემული წესი ხაზს უსვამს, რომ ციხე და არა სხვა რომელიმე დაწესებულება არის ადგილი 

სადაც უნდა განათავსონ პირი ვისაც სასამართლო ხელისუფლების მიერ წინასწარი პატიმრობა 

შეეფარდა ან პირი ვისაც სასჯელის შეფარდების შედეგად თავისუფლება აღეკვეთა. 

ტერმინოლოგია განსხვავდება ქვეყნიდან ქვეყანაში. სხვადასხვა ტიპის თავისუფლების 

აღკვეთის დაწესებულებებში როგორიც არის სასჯელაღრსრულების დაწესებულებები და 

სამუშაო კოლონიები ასევე შესაძლებელია განთავსდნენ პატიმრები და ამიტომ 

განიხილებოდნენ ციხეებად მოცემული წესების მიზნებისვის.  

წესი განმარტავს, რომ ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, მიუსჯელი თუ მისჯილი 

პატიმრის გვერდთ ასევე შეიძლება განთავსდნენ სხვა კატეგორიის პირები, მაგალითად 

როგორებიც არიან  საემიგრაციო წესების დარღვევისთვის დაპატიმრებული პირები. მანამ სანამ 

აღნიშნული პირები არიან დაკავებულები ციხეში  მათ ისე უნდა მოექცნენ როგორც პატიმრებს 

მოცემული წესების თვალსაზრისით. ციხე თავისი დეფინიციიდა გამომდინარე არ არის 

ადგილი, სადაც უნდა დაკავონ პირი, რომელიც არც ეჭვმიტანილია და არც მსჯავრდებული 

სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენისათვის. შესაბამისად   საემიგრაციო წესების 

დარღვევისთვის დაკავებული პირები ციხეში მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევბში უნდა 

მოათავსონ, მაგ. როცა არსებობს ინფორმაცია ამ პირის ძალადობრივი პოტენციალის შესახებ ან 

როცა საჭიროა სტაციონალური მკურნალობა და სხვა უსაფრთხო ჰიოსპიტალი არ არის 

ხელმისაწვდომი.  

წესები ვრცელდება არა მხოლოდ ყველა პირზე რომელიც მოცემული წესების მნიშვნელობით 

ციხეშია დაკავებული, არამედ ასევე პირებზე, რომლებიც თუმცა არ რჩებიან ციხის პერიმეტრზე 

როგორც ასეთი, მაგრამ ადმინისტრაციული თვალსაზრისით ეკუთვნიან ამ ციხის მოსახლეობას. 

აღნიშნული ნიშნავს, რომ პირებს, რომლებიც შვებულებით სარგებლობენ  ან ჩართულები არიან 

ფიზიკურ აქტივობებში ციხის შენობის ფიზიკურ საზღვრებს მიღმა, ვიზეც ფორმალურად მაინც 

ციხის ადმინისტრაცია არის პასუხიმგებელი, უნდა ეპყრობოდნენ ციხის წესების თანახმად. 

წესი ფარავს შემთხვევებს, როდესაც (მაგალითად ციხეების გადატვირთულობის მიზეზით) 

პირები, რომლებიც მოცემული წესების ვალსაზრისით უნდა განთავსდნენ ციხეში (დროებით) 

განთავსებულნი არიან  სხვა დაწესებულებებში როგორიც არის მაგალითად პოლიციის 

განყოფილება ან სხვა დაწესებულება, რომლის დატოვების უფლებაც საკუთარი ნებით არ 

შეუძლიათ. ცალსახაა, რომ პატიმრობა ციხის გარდა სხვა დაწესებულებაში უნდა 

გამოიყენებოდეს როგორც ყველაზე უკიდურესი ზომა, მაქსიმალურად მოკლე დროით და ამ 

დაწესებულებაზე პასუხისმგებელმა ხელმძვანელობამ უნდა გააკეთოს მაქსიმუმი რომ 

დააკმაყოფილოს ამ წესებით დადგენილი სტანდარტები და შესთავაზოს საკმარისი კომპენსაცია 

არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. 

წესი 11 
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წესი 11 შესაბამისობაშია ბავშვთა უფლებების შესახებ საერთაშორისო კონვენციის 37 c 

მოთხოვნასთან, რომელიც მოითხოვს ცალკე დაკავების დაწესებულებას ახალგაზრდა 

პირებისათვის, რომლებიც კონვენციის თვალსაზრისით მიეკუთვნებიან ბავშვებს და კრძალავს 

ბავშვების ზრდასრულ პატიმრებთან ერთად მოთავსებას. აღნიშნული წესიდან გადახვევას 

კონვენცია შესაძლებელს ხდის მხოლოდ  ბავშვის საუკეთესო ინტერესის გათვალისიწინებით. 

არ შეიძლება სრულად იმის აკრძალვა, რომ გამონაკლის შემთხვევებში ბავშვები არ დააკავონ 

ზრდასრულთა ციხეში. მაგალითად თუ ციხის სისტემაში ძალიან ცოტა ბავშვია, მათი ცალკე 

დაკავება შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ხდება მათი სრული იზოლირება. თუკი ბავშვების დაკავება 

ზრდასრულთა ციხეში ხდება, მათ თავიანთი სტატუსისა და საჭიროებების გათვალისწინებით, 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმონ. თუკი ასეთ ციხეში ხდება ბავშვების დაკავება, 

მათზე როგორც სხვა დანარჩენებზე ვრცელდება ციხის ევროპული წესების დაცვის გარანტიები, 

მაგრამ  მათი სათანადოდ მოპყრობის უზრუნველყოფის მიზნით საჭიროა არსებობდეს 

დამატებითი რეგულაციები. წესი 36 შეიცავს სპეციალურ დებულებებს იმ ბავშვებთან 

მიმართებით, რომლებიც ციხეში იმ მიზეზით იმპყოფებიან, რომ  მათი ერთერთი მშობელი არის 

იქ დაკავებული.  

წესი  12 

წესი 12 არის წესი თერთმეტის ანარეკლი იმ განსხვავებით, რომ იგი ეხება ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმრებს. იდეალურ შემთხვევაში არც ეს პირები უნდა 

განათავსონ ციხეებში, არამედ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირთა სპეციალურ 

დაწესებულებაში, რომლებსაც თავიანთი სტანდარები გააჩნია. თუმცა წესები უშვებენ, რომ 

ფსიქიკურ დაავადებათა მქონე პირები რეალურად ხანდახან ციხეებში განთავსდნენ. ამ 

შემთხვევაში უნდა არსებობდეს დამატებითი რეგულაციები, რომლებიც აღნიშნულ პირთა 

სტატუსს და განსაკუთრებულ საჭირებებს ითვალისწინებენ. ეს რეგულაციები უნდა 

სთავაზობდნენ ფსიქიკურად დაავადებულ პირებს დაცვას ციხის ევროპული წესების მიღმა, 

რომელსაც ისინი ავტომატურად დაექვემდებარებიან იმ ფაქტის გამო, რომ ისინი ციხეში 

იმყოფებიან.  

წესი 13 

წესი 13 კრძალავს დისკიმინაციას გაუმართლებელი საფუძვლებით. ამ თვალსაზრისით ტექსტის 

ფორმულირება ძალიან ახლოს დგას ადამიანის უფლებათა და ფუნდამენტურ თავისუფლებათა 

ევროპული კონვენციის მე-12 წესის ტექსტთან. თუმცა მოცემული არ ნიშნას, რომ ფორმალურმა 

თანასწორობამ უნდა იზეიმოს მაშინ, როდესაც შედეგი არსებითი უთანასწორობა იქნება. 

მოწყვლადი ჯგუფების დაცვა არ არის დისკრიმინაცია, ასევე არ არის მიუღებელი მოპყრობა, 

რომელიც მორგებულია ინდივიდუალურ პატიმართა განსაკუთრებულ საჭიროებებზე. 

 

ნაწილი II 

პატიმრობის პირობები 
მიღება 
წესი 14 

თავისუფლების დაცვისათვის სასიცოცხლოდ ნიშვნელოვანია პატიმართა მიღებისა და 

დაკავების ადეკვატური პროცედურები. მოცემული წესი არგებს ევროპული კონვენციის მე-5 

მუხლით გათვალისწნებულ თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლებას ციხის კონტექსტს 

იმის უზრუნველყოფით, რომ უშვებს მხოლოდ იმ პირთა მიღებას, ვისი დაკავებაც 

სამართლებრივად გამართლებულია. პირებს, რომელთა დაკავებაც წესი 14-ის დარღვევით 

ხდება, უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა მიმართონ სასამართლოს მათი განთავისუფლების 

ბრძანების გაცემის მოთხოვნით.  

წესი 15 

ჩანაწერების  წარმოების მნიშვნელობა მოცემულ წესში იგივე მიზეზით არის ხაზგასმული, რა 

მიზეზითაც წესს 14-ში. თითოეული დაკავებული პირის მიმართ დეტალური ჩანაწერების 

წარმოება უნდა გაგრძელდეს მისი ციხეში ყოფნის მთელი პერიოდის განმავლობაში. მოცემულ 

ჩანაწერებთან წვდომის საკითხი ეროვნული კანონმდებლობით უნდა რეგულირდებოდეს, რათა  

უზრუნველყოფილი იყოს პატიმართა პირადი ცხოვრების  პატივისცემა, ლეგიტიმურ 
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სახელმწიფო ინტერესთან მიმართებაში ბალანსის დაცვით. მიღებისას პატიმრის 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ კარგი ჩანაწერი ასევე სასიცოცხლო მნიშვნელობის 

დამცავი ღონისძიებაა. ასეთი ჩანაწერი როგორც წესი სამედიცინო შემოწმების ჩატარების 

შემდეგ უნდა გაკეთდეს, თუმცა ციხის მოხელეები ზოგადად უნდა წახალისდნენ 

დაუყოვნებლივ დააფიქსირონ ნებისმიერი რამ, რაც პატიმრის არასასურველ ჯანმრთელობის 

მდგომარეობაზე მიუთითებს, დაზიანებების ჩათვლით, რომლებიც შეიძლება ალაგდეს (გაქრეს) 

იმ დროისათვის, როდესაც ექიმი შეამოწმებს პატიმარს.  

წესი 16 

წესი 16 თვლის ნაბიჯებს რომლებიც უნდა გადაიდგას მიღებიდან შეძლებისდაგვარად 

სწრაფად. მაშინ როდესაც ყველაფერი არ შეიძლება ერთდროულად გაკეთდს მიღებისას, 

საკითხები, რომელსაც უნდა მიეხედოს დაუყოვნებლივ გაზგასმულია. კერძოდ, სამედიცინო 

შემოწმება უნდა მოხდეს სწრაფად, იდეალურ შემთხვევაში იმავე დღეს და მიღებიდან 

ყოველთვის  24 საათის განმავლობაში. ასეთი შეოწმება უნდა ჩატარდეს განმეორებით, როდესაც 

ხდება პატიმრის ხელახალი მიღება. რისკებისა და უსაფრთხობის  კლასიფიკაციის გადადება 

ასევე არ უნდა მოხდეს. ადრეულ სტადიაზევე უნდა მოხდეს ყურადღების მიქცევა პატიმრის 

პირადი და კეთილდღეობის საჭიროებებისადმი. მოცემული შესაძლოა ასევე მოითხოვდეს 

სრაფი კავშირის დმყარებას სოციალური კეთილდღეობის სერვისებთან ციხის გარეთ. 

ანალოგიურად სწრაფად უნდა დაიწყოს მსჯავრდებულთა მკურნალობა და სხვადასხვა 

ტრენინგ პროგრამებში მათი ჩართვა.  

 
განაწილება და განთავსება 
წესი 17 

წესი 17 ხაზს უსვამს პატიმართა სათანადო განაწილების მნიშვნელობას. განაწილების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღება უნდა მოხდეს იმგვარად, რომ არ წარმოიქმნას არასაჭირო 

სირთულეები პატიმრებისათვის ან მათი ოჯახებისათვის, პატიმართა ბავშვების ჩათლით, 

რომელთაც ესაჭიროებათ მშობლებთან წვდომა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ 

როდესაც ხდება უსაფრთხოების კატეგორიების მიხედვით განაწილება, ყველაზე ნაკლებად 

შემზღუდავი კატეგორია გამოიყენებოდეს, რადგან მაღალი უსაფრთხოების პატიმრობა ხშირად 

პრაქტიკაში პატიმრებისათვის დამატებით სირთულეეებს გულისხმობს. ანალოგიურად, ყველა 

პატიმარი უნდა იმყოფებოდეს იმდენად ახლოს თავიანთ სახლებთან რამდენადაც ეს 

შესაძლებელია, ან იმ ადგილებთან, სადაც ისინი ყველაზე კარგად მოახდენენ რეინტეგრაციას 

საზოგადოებაში, იმისათვის, რომ მოხდეს გარე სამყაროსთან კონტაქტის ფასილიტაცია, 

როგორც ამას წესი 24 მოითხოვს. ასევე მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს მხოლოდ სათანადო 

კატეგორიების გათვალისწინება განაწილების შესახებ გადაწყვეტლების მიღებისას. ამიტომ, 

მაგალითად, ფაქტი რომ ვიღაც სასჯელის სახით იხდის უვადო პატიმრობის, მაინცდამაინც არ 

ნიშნავს იმას, რომ იგი უნდა განთავსდეს კონკრეტულ ციხეში ან  დაექვემდებაროს 

განსაკუთრებულად მკაცრ რეჟიმს. (იხ. წესი 7  2003(23) რეკომენდაცია, რომელიც ეხება უვადო 

პატიმრობას ან სხვა გრძელვადიან სასჯელს დაქვემდებარებული პატიმრების მართვას, იხ. ასევე 

: CPT ვიზიტი უკრაინაში, 2000 წლის სექტემბერი [CPT/Inf (2202)23]) 

უნდა მოხდეს იმის აღიარება, რომ პატიმრებს პირდაპირი ინტერესი გააჩნიათ მათი 

განაწილების გადაწყვეტილებასთან მიმართებით. ამიტომ,  შეძლებისდაგვარად უნდა მოხდეს 

მათთან კონსულტაციის გავლა და მათი მოთხოვნის გათვალისწინება, თუმცა საბოლოო 

გადაწყვეტილება ხელისუფლების პრეროგატივაა. ასეთ კონსულტაციას ადგილი უნდა ქონდეს 

მათ განაწილებამდე ან გადაწყვანამდე, თუმცა ეს შეძლება ვერ მოხერხდეს თავდაპირველი 

განაწილებისას, რომელსაც რუტინული ხასიათი აქვს ადგილობრივი ციხისათვის ან 

ხორციელდება განგრძობადი სისხლის სამართლის გამოძიების საჭიროებების 

დასაკმაყოფილებლად. თუ, გამონაკლის შემთხვევებში, უსაფრთხოებისა და უშიშროების 

მიზეზის გათვალისწინებით ხდება პატიმართა განაწლება ან გადაყვანა მათთან კონსულტციის 

გავლის გარეშე, მათთან კონსულტაციის გავლა უნდა მოხდეს შემდეგ. ასეთ შემთხვევებში უნდა 

არსებობდეს გადაწყვეტილების გაუქმების რეალური შესაძლებლობა, თუკი პატიმარს აქვს  სხვა 

ციხეში მის განთავსების  კარგი მიზეზი. წესი 70-ის თანახმად, პატიმრებს შეუძიათ მოსთხოვონ 
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სათანადო თანამდებობის პირებს მათი კონკრეტულ ციხეში განაწილება ან გადაყვანა. მათ 

შეუძლიათ გამოიყენონ იგივე პროცესი განაწილების ან გადაყვანის შესახებ გადაწყვეტილების 

გაუქმებისათვის.  

პატიმართა მკურნალობას შესაძლოა სერიოზულად შეეშალოს ხელი მათი სხვა 

დაწესებულებაში გადაყვანის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ გადაყვანები ხანდახან 

გარდაუვალია და ზოგიერთ შემთხვევაში ნაკარნახებია პატიმრის საუკეთესო ინტერესით, 

არასაჭირო კასკადური გადაყვანები თავიდან უნდა იქნეს აცილებული. გადაყვანის დადებითი 

და უარყოფითი მხარეები განსაკურებული სიფრთხილით უნდა აიწონ-დაიწონოს 

გადაყვანამდე.  

წესი 18  

წესი ეხება განთავსებას. განვითარებები ადამიანის უფელაბათა ევროპულ სამართალში 

მეტყველებდა განთავსების შესახებ წესების გაძლიერებაზე. განთავსების  პირობები 

ერთბლიობაში და განსაკუთრებით კი გადატვირთულობა, შეიძლება უტოლდებოდეს 

არაადამიანურ და ღირსების შემლახავ მოპყრობას ან სასჯელს და შესაბამისად 

ეწინააღმდეგებოდეს ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლს. აღნიშნულის დადასტურება უკვე 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს რამდენიმე გადაწყვეტილებით მოხდა. (იხ. 

მაგალითისათვის კალაშნიკოვი რუსეთის წინააღმდეგ, (Kalashnikov v Russia) განაცხადის ნომერი 

47095/99-15/072002). უფრო მეტიც, ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირების განსაკუთებული საჭიროებები. მძიმე შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირის მოთავსება ციხეში, რომელიც არ არის აღჭურვილი სათანადო 

ინვენტარით შეიძლება გაუტოლდეს არაადამიანურ და ღირსების შემლახავ მოპყრობას. (პრაისი 
გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, (Price v United Kingdom) განაცხადის ნომერი 33394/96-

10/07/2001). 

ფიზიკური განთავსება მოცავს ორივეს, სივრცეს საკანში და საკითხებს როგორიც არის 

ხელმისავდომობა განათებაზე და ჰაერზე. ბუნებრივ განათებაზე და სუფთა ჰაერზე 

ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობა ასახულია ცალკე 18.2 წესში და გაზგასმულია CPT -ის მიერ  

თავის მე-11 ზოგად ანგარიშში [CPT/inf (2006)16], პარაგრაფი 30. ფანჯრები არ უნდა იყოს 

დაფარული ან ქონდეს შუქგაუმტარი (დაბურული) შუშები. დადგენილია, რომ ჩრდილოეთ 

ევროპაში  არ არის ყოველთვის შესაძლებელი ზამთარში ბუნებრივი განათების ქვეშ კითხვა და 

მუშაობა.  

წესი 18 გარკვეულ ახალ ელემენტებს შეიცავს. პირველი ის არის, რომ წესი 18.3 -ის მიზანია 

აიძულოს ხელისუფება ეროვნული კანონმდებლობის გზით აღიაროს კონკრეტული 

აღსრულებადი სტანდარტები. ასეთი სტანდარტები უნდა აკმაყოფილებდეს  ადამიანური 

ღირსების უფრო ფართე ასპექტებს, ისევე როგორც ჯანმრთელობისა და ჰიგიენის პრაქტიკულ 

საკითხებს. სხავადასხვა ქვეყნების ციხეების პირობებზე და სივრცეზე  კომენტარის 

გაკეთებისას, CPT-იმ დაიწყო გარკვეული მინიმალური სტანდარტების მითითება. ეს არის 4 კვ.მ 

პატიმრისათვის მრავალკაციან სადგომში  და 6 კვ.მ.  ციხის საკნისათვის. თუმცა  აღნიშნული 

მინიმუმი დაკავშირებულია კონკრეტული ციხის სისტემის უფრო ფართე ანალიზთან, იმ 

კვლევების ჩათვლით თუ რეალურად რა დროს ატარებს პატიმარი საკანში. მოცემული 

მინიმუმი როგორც ნორმა ისე არ უნდა განიხილებოდეს. მიუხედავად იმისა, რომ CPT -ის 

პირდაპირ ასეთი ნორმა არასდროს  ჩამოუყალიბებია, მინიშნება არის, რომ იგი 9 იდან 10 კვ.მ-ს  

ჩათვლიდა სასურველ ზომად ერთკაციანი საკნისთვის. ეს არის სფერო,რომელშიც CPT -ის 

განგრძობადი წვლილის შეტანა შეუძლია, რომელიც დაეფუძნებოდა იმას, რაც უკვე არსებობს 

აღნიშნულთან მიმართებით. რაც აუცილებელია არის  დეტალური შემოწმება იმისა, თუ რა 

ზომის საკანი არის საჭირო სხვადასხვა რაოდენობის პატიმართა განთავსებისათვის. სათანადო 

ზომის განსაზღვრისას, ყურადღება უნდა მიექცეს, თუ რამდენ საათს ატარებენ პატიმრები 

საკანში ჩაკეტილები. იმ პატიმართათვისაც რომლებიც დროის საკმაოდ დიდ რაოდენობას 

ატარებენ საკნებს გარეთ, უნდა არსებობდეს სუფთა მინიმალური სივრცე, რომელიც ადამიანის 

ღირსების სტანდარტებს აკმაყოფილებს.  

სხვა მნიშვნელოვანი სიახლე არის წესი 18.4., რომლის მიხედვითაც კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულმა ეროვნულმა სტრატეგიამ უნდა იზრუნოს გადატვირთულობის საკითხზე. 
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ციხის მოსახლეობა ისევე არის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის მოქმედების 

შედეგი, როგორც დანაშაულის მაჩვენებლის. მოცემულის აღიარება უნდა მოხდეს როგორც 

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სტრატეგიაში  ისე კონკრეტულ წესებში, რომლებიც 

ეხება იმას თუ რა ხდება როცა პატიმრებს ემუქრებათ გადატვირთულობის დონე, რომელიც 

გამოიწვევდა იმ მინიმალური ნორმების დაუცველობას, რაც ხელისუფლებას მოეთხოვება 

დააწესოს 18.3 წესით. წესი 18.4 არ პასუხობს კითხვას თუ როგორ უნდა შემცირდეს  ციხის 

გადატვირთულობა.  ზოგიერთ ქვეყნებში მაგალითად მიღების ახალი ტალღა იზღუდება ან 

საერთოდაც წყდება როდესაც მიიღწევა ლიმიტის მაქსიმუმი. პატიმრებს, რომელთა 

განგრძობადი თავისუფლება არ წარმოადგენს საფრთხეს საზოგადოებისათვის, წერენ 

მომლოდინეთა სიაში. გადატვირთულობასთან გამკლავების სტრატეგია მოითხოვს სულ მცირე 

დაწესებულებას  ყველა პატიმრისათვის მაქსიმუმი რაოდენობის ადგილებით. ციხეების 

გადატვირთულობისა და ციხის მოსახლეობის ინფლაციის შესახებ მინისტრთა კომიტეტის 

რეკომენდაციის (99) 22  გათვალისწინება უნდა მოხდეს როგორც გადატვირთულობასთან 

გამკლავების ერთიანი სტრატეგიების, ისე კონკრეტული ეროვნული წესების შემუშავებისას.  

წესი 18.5 ინარჩუნებს ერთკაციანი საკნის პრინციპს, რომელიც განსაკუთრებით გრძელვადიანი 

და უვადო პატიმრებისათვის წარმოადგენს სახლს. თუმცა, აღნიშნული პრინციპის დაცვა 

ყოველთვის არ ხდება.  (წესი 96 ხაზს უსვამს, რომ პრინციპი ანაოლიგიურად ვრცელდება 

წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებზეც). გადახვევა ამ პრინციპიდან მხოლოდ 

გადატვირთულობასთან გამკლავების მცდელობაა და მიუღებელია როგორც პრობლემის 

მოგვარების გრძელვადიანი გზა. ციხის არქიტექტურამ სხვა ფაქტორებთან ერთად ასევე 

შესაძლებელია რთული გახადოს ერთკაციან საკნებში პატიმართა განთავსება. თუმცა, ახალი 

ციხეების მშენებლობისას ერთკაციან საკნებში განთავსების მოთხოვნის გათვალისწინება უნდა 

მოხდეს.  

წესის მიხედვით პატიმართა ინტერესებიდან გამომდინარე შესაძლებელია გაკეთდეს 

გამონაკლისი ერთკაციან საკანში განთავსების პრინციპთან მიმართებით. მნიშვნელოვანია 

აღინიშნოს, რომ ასეთი გამონაკლისის დაშვება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც 

პატიმრები სარგებელს მიიღეენ ერთიან საკანში მოთავსებით. მოცემული მოთხოვნა 

ხაზგასმულია 18.6 წესში, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ ის პატიმრები შეიძლება განთავსდნენ 

ერთად, რომლებსაც შეუძლიათ ერთმანეთთან ურთიერთობა. მაგალითად არამწეველები არ 

უნდა განთავსდნენ მწეველებთან ერთად. როდესაც ხდება საერთო საკანში განთავსება, ციხის 

თანამშრომლების მიერ სათანადო ზედამხედველობის განხორციელების გზით თავიდან უნდა 

იქნეს აცილებული ნებისმიერი სახის დაცინვის, მუქარის თუ პატიმართა შორის ძალადობის 

შემთხვევები. CPT -იმ აღნიშნა (მე-11 ზოგადი ანგარიში [CPT/Inf (20010 16], პარაგრაფი 29), რომ 

დიდი ლიმიტის მქონე საერთო საცხოვრებლის ტიპის ოთახები არსებითად არასასურველია. 

ასეთ სივრცეებს არ მოაქვთ რაიმე სარგებელი პატიმრებისათვის, რომელიც არ გადაიწონებოდა 

ერთკაციან საკანში ძილის  შესაძლებლობით. ერთკაციანი საკნები ღამით არ ნიშნავს, რომ 

პატიმრები შეზღუდულები არიან ერთმანეთთან ურთიერთობაში დღის განმავლობაში. ბალანსი 

უნდა იქნეს დაცული ღამის საათებში პირადი ცხოვრების უფლების დაცვისა და  დანარჩენ 

დროს სხვებთან ადამიანური კონტაქტის ქონის უპირატესობას შორის. (იხ. წესი 50.1) 

სათანადო განთავსების უზრუნველყოფის მნიშვნელობა კიდევ უფრო მეტად არის ხაზგასმული 

წესების ახალი ვერსიით იმის გავალისწინებით, რომ ეს საკითხი განაწილების საკითხებთან 

ერთად არის დარეგულირებული. განაწილების წესების განმტკიცება მოხდა იმის მკაფიოდ და 

მარტივად  განცხადებით, რომ სხვადასხვა კატეგორიის პატიმრების ერთმანეთისგან 

განცალკევება უნდა მოხდეს. წესი 18.8.c რომლის მიხედვითაც ზრდასრული პატიმრები უნდა 

განაცალკევონ ახალგაზრდა პატიმრებისგან, უნდა იკითხებოდეს წეს 11-თან ერთობლიობაში, 

რომელიც მოითხოვს, რომ 18 წლამდე პირები არ უნდა მოთავსდნენ ზრდასრულთა ციხეში. 

ახალგაზრდა პატიმართა ზრდასრულ პატიმართაგან განცალკევება შეიცავს სავალდებულო 

ხასიათის საერთაშორისო მოთხოვნას, რომელიც გათვალისწინებულია  გაეროს ბავშთა 

უფლებების კონვენციის 37.3.(c) მუხლით, რომლის მიხედვითაც ბავშვებისა და ზრდასრულების 

განცალკევება უნდა მოხდეს. მოცემულ კონტექსტში, ბავშვი არის ნებისმიერი 18 წლის ასაკს 

მიუღწეველი პირი. წესი 18.8.c ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდა პატიმრების დამატებით 
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განცალკევებას. მათ ხანდახან მოიხსენიებენ როგორც ახალგაზრდა მოზარდებს. ისინი შეიძლება 

18 წელზე მეტის იყვნენ, მაგრამ ჯერ არ იყვნენ მზად სხვა ზრდასრულ პატიმრებთან 

ინტეგრირებისთვის: აღნიშნული შეესაბამება არასრულწლოვნის უფრო მოქნილ განმარტებას, 

რომელიც მოცემულია არასარულწლოვანთა მართლმსაჯულების ადმინისტრირების შესახებ 

გაეროს მინიმალურ წესებში.  

18.8 წესით გათვალისწინებული მოთხოვნა სხვადასხვა კატეგორიის პატიმართა განცალკევების 

შესახებ არ არის საჭირო ყოველთვის ძალიან მკაცრი იყოს. თუმცა, მოცემული განცალკევების 

ფორმების შემოღება მოხდა იმ მიზნით, რომ დაცული ყოფილიყვნენ შედარებით სუსტი 

პატიმრები, რომლებიც ცუდი მოყრობისთვის კვლავ მოწყვლადნი არიან. 18.9 წესი უშვებს 

გამონაკლისებს განცალკევების მკაცრი მოთხოვნებისგან, თუმცა შემოიფარგლება მხოლოდ იმ 

შემთხვევებით, როდესაც პატიმრები თანხმობას განაცხადებენ.  ასეთი გამონაკლისები უნდა 

წარმოადგენდნენ  ხელისუფლების მხრიდან გამიზნული პოლიტიკის ნაწილს, რომელიც 

მიმართულია პატიმართა სასარგებლოდ. აღნიშნული არ უნდა წარმოადგენდეს მხოლოდ ისეთი 

პრაქტიკული პრობლემის გადაჭრის გზას, როგორიც გადატვირთულობაა.  

წესი 18.10. რომელიც მოითხოვს, რომ გამოყენებული იქნეს ყველაზე ნაკლებად შემზღუდავი 

უსაფრხოების ზომები, რომლებიც შეესაბამება პატიმარა გაქცევის, საკუთარი თავითვის ან 

სხვისთვის ზიანის მიყენების შესაძლო რისკს, ასევე იძლევა შესაძლებლობას 

გათვალისწინებული იქნეს საზოგადოების დაცვის მიზანი სათანადო სადგომის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღებისას.  

 
ჰიგიენა 
წესი 19  

წესი 19 ხაზს უსვამს როგორც დაწესებულების სისუფთავეს, ისე პატიმართა პირად ჰიგიენას. 

დაწესებულებაში ჰიგიენური ნორმების დაცვის მნიშვნელობას ხაზი გაუსვა ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ევროპულმა სასამართლომ, რომელმაც დაადგინა, რომ არაჰიგიენური, 

არასანიტარული პირობები, რომლებიც ხშირად გადატვირთულობის თანმხლებია, ხელს 

უწყობს ღირსების შელახვის დამდგენი განჩინების მიღებას : კალაშნიკოვი რუსეთის 
წინააღმდეგ (Kalashnikov v Russia) (განაცხადის ნომერი 40907/98 – 06/03/2001). CPT - იმ ასევე 

აღნიშნა, რომ „ წვდომა სათანადო საპირფარეშო ოთახთან და ჰიგიენის კარგი სტანდარტის 

შენარჩუნება წარმოადგენს ადამიანური გარემოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან კომპონენტებს“. 

(მეორე ზოგადი ანგარიში [CPT/Inf (92)3] პარაგრაფი 49).  

დაწესებულების  ჰიგიენისა  და პირად ჰიგიენას შორის არსებობს კავშირი, რადგან ციხის 

ადმინისტრაციამ შესაძლებლობა უნდა მისცეს პატიმრებს შეინარჩუნონ სუფთად საკუთარი 

თავი და სივრცე, რომელსაც იკავებენ იმ საშუალებების უზრუნველყოფით, რომელიც საჭიროა 

სისუფთავის შესანარჩუნებლად, როგორც ამას წესი 19 მოითხოვს. მნიშვნელოვანია, რომ 

ხელისუფლებამ იკისროს ჰიგიენის დაცვის საერთო პასუხიმგებლობა ასევე იმ საკნებში, 

რომლებშიც პატიმრებს ძინავთ და ასევე უზრუნველყონ, რომ ეს საკნები პატიმართა მიღებისას 

სუფთა იყოს. ამის საპირისპიროდ, ყველა პატიმართან დაკავშირებით, თუკი მათ ამის 

საშუალება აქვთ , შეიძლება არსებობდეს მოლოდინი, რომ  სულ მცირე სუფთად იყვნენ და მათი 

გარემოცვაც სუფთად და მოწესრიგებულად შეინარჩუნონ. თუმცა წესები წინა პერიოდისგან 

განსხვავებით, პირდაპირ არ ეხება წვერს, პირადი სისუფთავე და წესრიგი გულისხმობს თმაზე 

ზრუნვასაც, წვერის გაპარსვისა თუ შეკრეჭის ჩათვლით, რისი რეგულირების დებულებებიც 

უნდა შეიმუშავოს ხელისუფლებამ. თუმცა პატიმრებისთვის თავის  გადაპარსვას არ უნდა 

ქონდეს რუტინული ხასიათი ან არ უნდა ხდებოდეს დისციპლინის მიზეზით, რადგან ეს 

არსებთად დამაცირებელია. ( იხ. იანკოვი ბულგარეთის წინააღმდეგ (Yankov v Bulgaria) 
(განაცხადი #39084/97-11/12/2003) 

19.7 წესში ნახსენები ქალთა სანიტარული საჭიროებების მარეგულირებელი ნორმები 

გულისხმობს, რომ ქალებს მიუწვდებოდეთ ხელი როგორც სანიტარულ უზრუნველყოფაზე ისე 

სანიტარული საშუალებების განთავსებაზე. ასევე უნდა შეიქმნას ნორმები, რომლებიც 

დაარეგულირებს იმას რომ ორსულმა და მეძუძურმა დედებმა იბანაონ ან მიიღონ შხაპი მეტჯერ 

ვიდრე კვირაში ორჯერ.  
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ჰიგიენის კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დაწესებულებებთან წვდომა. ეს 

მოიცავს სანიტარულ დაწესებულებებს და აბაზანასა და საშხაპეებს. მოცემული წვდომა 

გულისხმობს ციხის ადმინისტრაციის ყურადღებას, რომ ეს დაწესებულებები იყოს როგორც 

ხელმისაწვდომი, ასევე მათზე წვდომაზე უარის თქმა არ ხდებოდეს.  

 
ტანსაცმელი და ქვეშაგები 
წესი 20 

ტანსაცმელთან და ქვეშაგებთან დაკავშირებული საკითხები მჭიდრო კავშირშია ჰიგიენის 

საკითხებთან : არასათანადო ტანსაცმელს და არასანიტარულ ქვეშაგებს შეუძლიათ ხელი 

შეუწყონ მდგომარეობას, რომელიც შესაძლოა ჩაითვალოს ევროპული კონვენციის მესამე 

მუხლის დარღვევად. 20 და 21 მუხლის კონკრეტული დებულებები უთითებენ ციხის 

ადმინისტრაციას რა აქტიური ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს 

აცილებული ასეთი სიტუაცია. სისუფთავის დაცვის მოთხოვნა ვრცელდება მაგალითად იმაზეც, 

რომ საცვლები გაირეცხოს ისე ხშირად, როგორც ეს ჰიგიენის დაცვამ შეიძლება მოითხოვოს.  

საყურადღებოა, რომ წესი 20 უნდა იკითხებოდეს წეს 97-თან ერთობლიობაში, რომელიც 

გარკვევით აძლევს მიუსჯელ პატიმრებს არჩევანს ატარონ საკუთარი ტანსაცმელი. წესები არ 

შეიცავენ მითითებას იმასთან დაკავშირებით უნდა აიძულონ თუ არა მსჯავრდებულები 

ატარონ ფორმა. წესები არ კრძალავს ან ახალისებს ასეთ პრაქტიკას. თუმცა, თუ 

მსჯავრდებულებს აიძულებენ ატარონ რაიმე სახის ფორმა, იგი უნდა შეესაბამებოდეს 20.2. 

წესის მოთხოვნებს.  

მოცემული წესი ახალ აქცენტს აკეთებს პატიმრის ღირსებაზე ტანსაცმელთან მიმართებით, 

რომლითაც ეს უკანასკნელი უნდა უზრუნველყონ. რადგან წესი ეხება ყველა პატიმარს, 

აღნიშნული ნიშნავს, რომ  ნებისმიერი ტანსაცმელი, რომელიც უნდა მისცენ მსჯავრდებულებს 

არ უნდა იყოს შეურაცმხყოფელი ან დამამცირებელი: ამიტომ ტანსაცმელი, რომელიც 

მიდრეკილია „კარიკატურად“ აქციოს პატიმარი აკრძალულია. პატიმართა ღირსების დაცვა 

ასევე ხაზს უსვამს მოთხოვნას, რომ პატიმრებს, რომელთაც ეძლევათ ციხიდან გასვლის 

ნებართა, არ უნდა მოეთხოვოთ ისეთი ტანსაცმლის ტარება, რომელიც შესამჩნევს გახდის მათ 

სტატუსს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც პატიმარი გაყავთ სასამართლო 

სდომაზე, მას მისცენ ისეთი ტანსაცმელი რომელიც შეეფერება გარემოებას.  

20.3 წესში აღნიშნულ მოთხოვნა, რომ ტანსაცმელი კარგ მდგომარეობაი უნდა იყოს 

შენარჩუნებული, გულისხმობს, რომ პატიმრების უნდა ქონდეთ ადგილი სადაც გარეცხავენ და 

გააშრობენ ტანსაცმელს.  

წესი 21 

წესი 21 თვითგანმარტებულია. პრაქტიკაში პატიმრებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია საწოლი 

და ქვეშაგები.  

 
კვება 
წესი 22 

ციხის ადმინისტრაციის არსებითი დანიშულებაა, რომ პატიმრებმა მიიღონ სათანადო კვება. 

მოცემული წესი არ შეიცავს პატიმრის მიერ საკუთარ კვებაზე თვითონ ზრუნვის შეზღუდვას, 

მაგრამ როდესაც ასეთ შეთანხმებას აქვს ადგილი, შეთანხმების შესრულება უნდა მოხდეს 

იმგვარად, რომ პატიმარმა დღეში სამჯერ მიიღოს საკვები. ზოგიერთ ქვეყანაში ციხის 

ადმინისტრაცია ნებას რთავს პატიმარს თვითონ მოიმზადოს საკვები, რადგან აღნიშნული 

ეხმარება პატიმარს მიუახლოვდეს საზოგადოებაში ცხოვრების პოზიტიურ ასპექტს. ასეთ 

შემთხვევებში ადმინისტრაცია ამარაგებს პატიმარს სათანადო ინვენტარით და საკმარისი 

პროდუქტებით, რაც დამაკმაყოფილებელი იქნება პატიმართა კვებითი 

მოთხოვნილებებისათვის.  

წესი 22.2 უკვე კონკრეტულ ვალდებულებას აკისრებს ადგილობრივ ხელისუფლებას საკვები 

რაციონის მოთხოვნები გათვალისწნებული იყოს ეროვნული კანონმდებლობით. აღნიშნულმა 

მოთხოვნებმა უნდა ასახონ პატიმართა სხვადასხვა ჯგუფების კვებითი საჭიროებები. როდესაც 

ასეთი სპეციფიური სტანდარტები არსებობს, შიდა ინსპექტირების სისტემას, ისევე როგორც 



 

 143 

ეროვნულ და საერთაშორისო საზედამხედველო ორგანოებს ექნებათ საფუძველი განსაზღვრონ 

დაკმაყოფილებულია თუ არა პატიმართა კვებითი საჭიროებები ისე როგორც ამას კანონი 

მოითხოვს.  

 
იურიდიული კონსულტაცია 
წესი 23 

წესი ეხება იურიდიული კონსულტაციის უფლებას, რომელიც ყველა პატიმარს აქვს. ამ მხრივ ეს 

წესი ესადაგება გაეროს ფუძემდებლურს პრინციპებს ნებისმიერი ფორმით დაკავებული და 

დაპატიმრებულ პირთა დაცვის შესახებ და არა უფრო მოძველებულ ციხის საერთაშორისო 

სტანდარტებს, რომელიც ყურადღებას ამახვილებდა წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებზე და 

გარკვევით არ აცხადებდა, რომ ყველა პატიმარს ქონდა უფლება იურიდიულ კონსულტაციაზე. 

ასეთმა კონსულტაციამ შეიძლება მოიცვას ორივე სისხლის და სამოქალაქო სამართალწარმოება, 

ისევე როგორც სხვა საკითხები როგორიცაა მაგალითად ანდერძის შედგენა. კონკრეტულად რა 

იგულისხმება იურიდიულ კონსულტაციაში და ვინ შეიძლება მოიაზრებოდეს იურისტ-

კონსულტანტად  შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს სახელმწიფოდან სახელმწიფოში და 

აღნიშნული საკითხი უკეთ არის დარეგულირებული ეროვნული კანონმდებლობით.  

წესი 23 აგებულია ისე, რომ მეტი პრაქტიკული დატვირთვა მისცეს პატიმართა უფლებას 

იურიდიულ კონსულტაციაზე. ციხის ადმინისტრაციამ პატიმართა ყურადღება უნდა 

გაამახვილოს იურიდიული დახმარებაზე. ადმინისტრაცია ასევე უნდა ეხმარებოდეს სხვა 

მხრივაც, მაგალითად მისცენ პატიმრებს საწერი მასალა, რათა მათ გააკეთონ ჩანაწერები და 

დაეხმარონ პატიმრებს წერილების გაგზავნაში იურისტებთან, როდესაც მათ თვითონ  არ აქვთ 

ამის ფინანსური საშუალება. იხილეთ კოტლეტი რუმინეთის წინააღმდეგ (Cotlet v 

Romaniა)(განაცხადის ნომერი 38565/97-03/06/2003). წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პატიმრების 

განსაკუთრებული საჭიროება იურიდიული კონსულტაციაზე და შესაბამის ფართზე, რათა 

აღნიშნული უფლების რეალიზება მოახდინონ ხაზგასმულია წეს 98-ში.  

ციხის ადმინისტრაციამ  ასევე უნდა მოახდინოს იურიდიული კონსულტაციის გაცემის 

ფასილიტაცია, აღნიშნული კონსულტაცის კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფის გზით. 

პატიმართა უფლება კონფიდენციალურ იურიდიულ კონსულტაციაზე და ადვოკატთან 

კონფინეციალურ მიმოწერაზე დადგენილია და აღიარებულია ადამიანის უფლებათა დაცვის 

ევროპული სასამართლოსა და ადამიანის უფლებათა ევროპული კომისიის მიერ მიღებული 

უამრავი გადაწყვეტილებით : იხილეთ განსაკუთრებით გოლდერი გაერთიანებული სამეფოს 
წინააღმდეგ (Golder v United Kingdom) (განაცხადის ნომერი 4451/70  21/02/1975); სილვერი და 
სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდე (Silver and others v United Kingdom) (განაცხადის 

ნომრები 5947/72, და სხვები -25/03/1983). აღნიშნულის პრაქტიკაში მიღწევის სხვადახვა გზა 

არსებობს. მაგალითად, ციხის სტანდარტებმა დიდი ხანია დააკონკრეტეს, რომ ციხის 

თანამშრომლები შეიძლება ვიზუალურად დააკვირდნენ შეხვედრებს პატიმრებსა და მათ 

ადვოკატებს შორის, მაგრამ არა მოუსმინონ (იხილეთ  პატიმართა მოპყრობის შესახებ  გაეროს 

სტანდარტული მინიმალური წესები, წესი 93). ეს შეიძლება საუკეთესო გამოსავალი იყოს 

კონფიდენციალური იურიდიული კონსულტაციისადმი წვდომის თვალსაზრისით, თუმცა სხვა 

გზებიც შეიძლება მოიძებნოს იგივე შედეგების მისაღწევად. იურიდიული კორესპოდენციის 

კონფინეციალურიობის უზრუნველყოფის სპეციფიური მეთოდები ასევე უნდა შემუშავდეს.  

შეზღუდვები ასეთ კონფიდენციალურობაზე ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან 

გამართლებულია მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს დამაჯერებელი მიზეზი, რომელიც გადახედვას 

უნდა ექვემდებარებოდეს (იხ. პირსი საბერძნეთის წინააღმდეგ) (Peers v Greece, განაცხადის ნო 

28524/95, 19/04/2011, პარაგრაფი 84 და ეი, ბი ნიდერლანდების წინააღმდეგ, A.B. v. the 
Netherlands, განაცხადის ნომერი 37328/97, პარაგრაფი 83). როდესაც გამონაკლის შემთხვევაში, 

სასამართლო ხელისუფლება კონკრეტულ საქმესთან მიმართებით აწესებს შეზღუდვებს 

იურისტ-კონსულტანტთან კომუნიკაციის კონფიდენციალურობაზე, უნდა დასახელდეს 

შეზღუდვების კონკრეტული მიზეზები და მოცემული მიზეზების შესახებ პატიმარს 

წერილობით უნდა აცნობონ.  
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წესი 23.6 ფორმულირებულია იმგვარად, რომ დაეხმაროს პატიმრებს მათი საქმის 

სამართალწამოებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტებთან წვდომაში. როდესაც უსაფრთხოებისა 

და წესრიგის დაცვის მიზეით არ არის მიზანშეწონილი პატიმრები ინახავდნენ აღნიშნულ 

დოკუმენტებს თავიანთ საკნებში, უნდა გადაიდგას ნაბიჯები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 

მათ ხელი მიუწვდებოდეთ აღნიშნულ დოკუმენტაციაზე ჩვეულებრივი სამუშაო საათების 

განმავლობაში.  

 
კონტაქტი გარესამყაროსთან 
თავისუფლების დაკარგვა არ უნდა გულისხმობდეს გარე სამყაროსთან კონტაქტის დაკარგვას. 

პირიქით, ყველა პატიმარს უფლება აქვს რაღაც ტიპის კონტაქტზე და ციხის ადმინისტრაცია 

უნდა ცდილობდეს შექმნას გარემოებები, რათა მათ  შეძლონ შეინარჩუნონ ეს კონტაქტი. 

ტრადიციულად ასეთი კონტაქტის დამყარება ხდებოდა წერილების, სატელეფონო ზარების, და 

პაემნების გზით, მაგრამ ციხის ადმინისტრაციამ უნდა გაითვალისწინოს ის ფაქტი, რომ 

თანამედროვე ტექნოლოგიები იძლევა ელექტრონული კომუნიკაციების დამყარების ახალ 

გზებს. ამ გზების განვითარებასთან ერთად, გამოჩნდა კონტროლის ახალი ტექნიკებიც და 

შესაძლოა მათი იმგვარი გამოყენება, რომ საფრთხე არ შეექმნას უსაფრთხოებასა და 

უშიშროებას. გარე სამყაროსთან კონტაქტი  სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა პატიმრობის 

პოტენციურად მავნე ეფექტის გასანეიტრალებლად. (იხ. 2003(23) რეკომენდაცია, რომელიც ეხება 

უვადო პატიმრობას ან სხვა გრძელვადიან სასჯელს დაქვემდებარებული პატიმრების მართვას, 

პარაგრაფები 22 და 23 ). წესი 99 ასევე ნათელს ხდის, რომ წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებსაც 

უნდა მიეცეთ გარესამყაროსთან კონტაქტის შესაძლებლობა, და შეზღუდვები, თუკი ასეთის 

საჭიროება იარსებებს, განსაკუთრებით ლიმიტირებული უნდა იყოს.  

სიტყვა ოჯახის ლიბერალური განმარტება უნდა მოხდეს, რათა ამ სიტყვამ მოიცვას კონტაქტი 

პირთან ვისათანაც პატიმარმა დააარსა ოჯახის წევრის მსგავსი ურთიერთობა , მაშინაც კი თუ 

ურთიერთობის ფორმალიზება არ მომხდარა.  

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის მიხედვით, ყველას აქვს უფლება 

პატივი სცენ მის პირად და ოჯახური ცხოვრებას და მიმოწერას და წესი 24 შეიძლება 

იკითხებოდეს როგორც ვალდებულებების დამდგენი, რომ ციხის ადმინისტრაციამ 

უზრუნველყოს აღნიშნული უფლებების პატივისცემა ციხის პირობებში, რომელიც იგუსხმება 

რომ თავისთავად შემზღუდავია. აღნიშნული გულისხმობს პაემნებსაც, რადგან ისინი 

კომუნიკაციის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ფორმას წარმოადგენენ.  

იმისათვის, რომ შეზღუდვები მოექცეს ევროპული კონვენციის 8.2. მუხლით დადგენილ 

საზღვრებში  ამ უფლების განხორციელებაში საჯარო ხელისუფლების ჩარევასთან მიმართებით, 

კომუნიკაციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები უნდა იყოს მინიმალური. ამავდროულად, 

წესი 24.2 -ის მიხედვით, ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია შეიძლება დაექვემდებაროს შეზუდვას 

და  მონიტორინგს წესრიგის შესანარჩუნებლად, უსაფრთხოებისა და უშიშროების 

უზრუნველსაყოფად. (იხ. მოცემული კონცეფციების შესახებ ზოგადი დისკუსია მეოთხე 

ნაწილში). ასევე შესაძლოა საჭირო გახდეს კომუნიკაციის შეზღუდვა იმისათვის, რომ 

დაკმაყოფილდეს სისხლის სამართლის განგრძობადი გამოძიების  საჭიროება, სისხლის 

სამართლის დანაშაულის აღსაკვეთად და დანაშაულის მსხვერპლთა დასაცავად. შეზღუდვები 

ამ მიზნების გათვალისწინებით განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა დაწესდეს, რადგან 

ასეთი შეზღუდვების დაწესება მოითხოვს გადაწყვეტილებების მიღებას საკიხებზე, რომლებიც 

ცდება ციხის ადმინისტრაციის ნორმალური ფუნქციონირების პირობებში არსებულ ცოდნას. 

კარგი პოლიტიკა იქნება, თუკი ზემოთაღნიშნული საფუძვლებით შეზღუდვების დაწესებამდე 

მოხდეს სასამართლო ბრძანების/ განკარგულების მოპოვება. უნდა იზრუნონ იმაზეც, რომ 

მოხდეს კონკრეტული სირთულეების და დაყოვნებების მინიმუმამდე დაყვანა, რაც შეიძლება 

გამოცადონ პატიმრებმა, რომლებსაც უცხო ენაზე კომუნიკაცია სჭირდებათ. 

წესები, რომლის მიხედვითაც ხდება შეზღუდვების დაწესება ასევე მნიშვნელოვანია: უნდა 

მოხდეს მათი დაკონკრეტება „კანონის შესაბამისად“, როგორც ამას ევროპული კონვენციის 

მუხლი 8.2 მოითხოვს და მათი დაწესების დისკრეცია არ უნდა დარჩეს ციხის ადმინისტრაციას. 

(იხილეთ ლაბიტა იტალისს წინააღმდეგ), (Labita v Italy, განაცხადის ნომერი 26772/95 – 
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06/04/2000). შეზღუდვა უნდა იყოს ყველაზე ნაკლებად ჩამრევი  და გამართლებული უნდა იყოს 

საფრთხით. შესაბამისად, მაგალითად მიმოწერა შეიძლება შემოწმდეს რათა ინახოს, რომ იგი არ 

შეიცავს უკანონო საგნებს, მაგრამ შეიძლება წაკითხულ იქნას, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ 

არსებობს კონკრეტული მინიშნება, რომ მისი შინაარსი უკანონო იქნება.  პაემნები, მაგალითად 

არ უნდა აიკრძალოს თუ ისინი საფრთხეს წარმოადგენენ უსაფრთხოებისთვის, არამედ უნდა 

გამოიყენებოდეს პროპორციულად მზარდი ზედამხედველობა. უფრო მეტიც, შეზღუდვა რომ 

დასაბუთებადი იყოს, საფრრთხე უნდა იყოს აშკარა : განუსაზღვრელი დროით აკრძალვა 

მაგალითად დაუშვებელია. პრაქტიკული თვალსაზრისით, შეზღუდვები იქნება განსხვავებული 

იმის მიხედვით, თუ რა ტიპის კომუნიკაციაზეა საუბარი. წერილების, და თანამედროვე 

ტექნოლოგიის გამოყენებით, სატელეფონო საუბრების შემოწმება ადვილად ხდება. 

ელეკტრონული კომუნიკაციები, როგორიცაა ელექტრონული ფოსტა უფრო დიდ საფრთხეს 

წარმოადგენს უსაფრთხოებისთვის და შესაძლებელია ლიმიტირებული იყოს მხოლოდ 

პატიმართა მცირე ჯგუფისათვის. უსაფრთხოების რისკები შეიძლება შეიცვალოს და ამიტომ 

წესები არ შეიცავენ კონკრეტულ სახელმძვანელო პრინციპებს აღნიშნულთან მიმართებით.  

დამატებით, კონკრეტულ ლიმიტს შეზღუდვებზე შეიცავს წესი 24.2, რომლის მიზანია 

უზრუნველყოს, რომ იმ პატიმრებსაც კი, რომელთა მიმართებითაც გამოიყენება შეზღუდვები, 

უფლება ქონდეთ რაიმე სახის კონტაქტზე გარესამყაროსთან. კარგი პოლიტიკა იქნება 

ეროვნული კანონმდებლობისათვის, თუ გაწერილი იქნება პაემნების, წერილების და იმ 

სატელეფონო ზარების მინიმალური რაოდენობა, რომლის განხორციელებაც ყოველთვის უნდა 

იყოს ნებადართული.  

მითითება „სასამართლო ხელისუფლების მიერ დაწესებულ შეზღუდვებზე“ 24.2 წესში ეხება 

შემთხვევებს, როდესაც შესაძლებელია დამატებითი შეზღუდვების დაწესება წინასწარ 

პატიმრობაში მყოფ პატიმრებთან მიმართებით მიმდინარე სისხლის სამართლის გამოძიების 

მიზნებისთვის. ამ შემთხვევებშიც კი არ შეიძლება პატიმრების სრული იზოლაცია.  

ზოგიერთი ტიპის კომუნიკაციის აკრძალვა  საერთოდ  არ შეიძლება. გასაკვირი არ არის, რომ 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა სასამართლომ თავისი მიდგომა გამოიჩინა 

მცდელობების მიმართ შეზღუდულიყო კომუნიკაცია ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ 

ორგანოებთან (იხ. მაგალითად კემპბელი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ) (Canpbell v 
United Kingdom, განაცხადის ნომერი 13590/88-25/03/1992). ამავდროულად წესი 24.3 

აკონკრეტებს, რომ ეროვნულმა კანონმდებლობამ უნდა მიუთითოს, რომ ასეთი კომუნიკაცია 

დაშვებული უნდა იყოს, ისევე როგორც კომუნიკაცია მაგალითად ადგილობრივ ომბუცმენთან 

ან ადგილობრივ სასამართლოებთან.  

პაემნების განსაკუთრებული მნიშვნელობა არა მხოლოდ პატიმრებისთვის არამედ მათი 

ოჯახებისთვის ხაზგასმულია წეს 24.4-ში. მნიშვნელოვანია, რომ სადაც ეს შესაძლებელია, 

ინტიმური ოჯახური პაემნები უნდა გაგრძელდეს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, 

მაგალითად 72 საათის განმავლობაში, როგორც ეს ბევრ აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყანაშია. 

ასეთი გრძელვადიანი პაემნები შესაძლებლობას აძლევს პატიმრებს ქონდეთ ინტიმური 

ურთიერთობები თავიანთ პარტნიორებთან. ამ თვალსაზრისით  უფრო მოკლევადიანი 

„საოჯახო პაემნები“ შესაძლოა დამამცირებელი იყოს ორივე პარტნიორისათვის. 

წესი 24.5 აკისრებს ციხის ადმინისტრაციას პოზიტიურ ვალდებულებას ხელი შეუწყოს 

კავშირების დამყარებას გარესამყაროსთან. ერთერთი გზა, რომლითაც ეს უნდა გაკეთდეს არის 

იმის დაშვება, რომ ყველა პატიმარმა დატოვოს ციხე 24.7 წესის თვალსაზრისით ჰუმანიტარული 

მიზნებისათვის. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ აღნიშნული 

უნდა გაკეთდეს ახლო ნათესავის გასვენებაში დასასწრებად, მაშინ როდესაც არ არსებობს 

პატიმრის გაქცევის რისკი (პოლსკი პოლონეთის წინააღმდეგ, Polski v Poland , განაცხადის 

ნომერი 26761/95 – 12.11.2002). დაწესებულების დატოვების ჰუმანტარული მიზეზი შეიძლება 

იყოს მაგალითად ბავშვის დაბადება.  

წესებში 24.6, 24.8 და 24.9 განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა იმის უზრუნველყოფას, რომ 

პატიმრები ღებულობდნენ ზოგად ინფორმაციას თავიანთი ოჯახის შესახებ და რომ ზოგადი 

ინფორმაცია პატიმრების შესახებ ასევე ხელმისაწვდომი იყოს იმ პირებისათვის გარეთ, 

ვისთვისაც ეს ინფორმაცია შეიძლება საინტერესო იყოს. როდესაც ამის საჭიროება არსებობს, 
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პატიმრებს უნდა დაეხმარონ აღნიშნული ინფორმაციის კომუნიცირებაში. წესი ცდილობს 

იპოვოს რთული ბალანსი, რომელიც უნდა შენარჩუნდეს ზოგიერთი გარემოებების შესახებ 

გარეთ მყოფი მნივნელოვანი ადამიანებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას 

(ხელისუფლებისთვის ვალდებულების დაკისრების გზით გარკვეული გარემოებების 

არსებობისას ასე მოიქცეს) და იმ ინფორმაციის არგავრცელებას შორის, რომელიც პატიმრებს  

ეხებათ და ამ უკანასკნელთ არ სურთ რომ გამჟღავნდეს. როდესაც პატიმარი წარდგება ციხეში 

საკუთარი სურვილით და არა დაკავების შედეგად, ამ შემთხვევაში ხელისუფლება არ არის 

ვალდებული მოახდინოს აღნიშნულ პირთა ოჯახების ინფორმირება  მათი მიღების შესახებ.  

წესი 24.10 ეხება გარესამყაროსთან კონტაქტის იმ ასპექტს, რომელიც დაკავშირებულია 

ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობასთან და რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენციის მეათე მუხლით გარანტირებული გამოხატვის თავისუფლების ნაწილია.  

წესი 24.11. სიახლეა ციხის ევროპული წესებისავის და უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამარლოს მიერ მზარდად აღიარებულ პატიმართა უფლებას მონაწილეობა 

მიიღონ არჩევნებში. ამ შემთხვევაშიც ციხის ადმინისტრაციას შეუძლით და უნდა შეასრულონ 

ფასილიტატორის როლი და არ გაართულონ პატიმრებისათვის არჩევნებში მონაწილეობა. 

(ივანჩუკი პოლონეთის წინააღმდეგ) (Iwanczuk v Poland, განაცხადის ნომერი 25196/94- 

15/11/2001).  მოცემული წესი ემყარება ადრინდელ რეზოლუციას (62)2  პატიმართა საარჩევნო, 

სამოქალაქო და სოციალური უფლებების შესახებ , რომელიც მოცემული იყო  B თავში 

(პარაგრაფი 5): „თუ კანონი აძლევს ამომრჩეველს უფლებას ხმა მისცეს საარჩევნო კაბინაში 

პირადად მისვლის გარეშე, პატიმარს უნდა მიეცეს აღნიშნული პრეროგატივა, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდსაც პატიმარს კანონით ან სასამართლოს ბრძანებით ჩამოერთვა არჩევნებში 

მონაწილეობის უფელბა.“ (პარაგრაფი 6) „პატიმარი, რომელსაც არჩევნებში მონაწილების 

უფლება აქვს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა ფლობდეს ინფორმაციას არსებული ვითარების 

შესახებ , იმისათვის რომ მოახდინოს საკუთარი უფლების რეალიზაცია“  

წესი 24.12 ცდილობს შეინარჩუნოს ბალანსი საკმაოდ წინააღმდეგობრივ საკითხში როგორიცაა 

პატიმრების მიერ კომუნიკაცია. გამოხატვისა თავისუფლება ნორმაა, მაგრამ საჯარო 

ხელისუფლებას უფლება აქვს დააწესოს შეზღუდვები გამოხატვის თავისუფლების მიმართ 

ევროპული კონვენციის მუხლი 10.2-ის მიზნებიდან გამომდინარე. ტერმინი „საზოგადოებრივი 

ინტერესი“ შესაძლებლობას იძლევა დაწესდეს შეზღუდვები კომუნიკაციაზე სხვა 

საფუძვლებითაც ვიდრე ეს უსარფთხოებასთან და უშიშროებასთან დაკავშირებულ შიდა 

წუხილებია. აღნიშნული მოიცავს შეზღუდვებს, რომლებიც გამართლებულია მსხვერპლთა, სხვა 

პატიმართა თუ ციხის თანამშრომელთა ერთიანობის დასაცავად. თუმცა, ტერმინის 

„საზოგადოებრივი ინტერესი“ შედარებით ვიწრო განმარტება უნდა მოხდეს, რათა საფრთხე არ 

შეექმნას იმას, რისი უფლებაც პატიმრებს ამ წესის თანახმად აქვთ.  

 

ციხის რეჟიმი 
წესი 25 

წესი 25 ხაზს უსვამს, რომ ციხის ადმინისტრაციამ ყურადღება მხოლოდ შრომასთან, 

განათლებასთან და ფიზიკურ აქტივობებთან დაკავშირებულ კონკრეტულ წესებზე არ უნდა 

გაამახვილოს, არამედ უნდა გადახედოს ყველა პატიმრის ციხის რეჟიმს მთლიანობაში, რათა 

აღნიშნული აკმაყოფილებდეს ადამიანური ღირსების ელემენტარულ მოთხოვნებს. ასეთმა 

აქტოვობებმა უნდა შეავსონ ნორმლური სამუშაო დღე. დაუშვებელია  24 საათიდან პატიმართა 

23 საათის განმავლობაში საკანში გაჩერება. მაგალითად CPT-იმ ხაზი გაუსვა, რომ მიზანი იმ 

აქტივობების რომელთაც პატიმრები ახორციელებენ არის ის, რომ ისინი გავიდნენ საკნებიდან 

სულ მცირე  8 საათის განმავლობაში  დღეში [იხილეთ CPT-ის მეპრე ზოგადი ანგარიი (CPT/Inf 

(92) პარაგრაფი 47). 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ პატიმრები რომლებიც არ მუშაობენ, 

მაგალითად ისინი ვინც საპენსიო ასაკს მიაღწია, სხვაგვარად იყვნენ დაკავებულნი დღის 

განმავლობაში.  

წესი ასევე კონკრეტულად უთითებს პატიმართა სოციალურ საჭიროებებზე და შესაბამისად 

ცდილობს დაანახოს ციხის ადმინისტრაციას, რომ პატიმართა სოციალურ საჭიროებებზე უნდა 
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იზრუნოს ან ციხის სერვისებმა ან სოციალური კეთილდღეობის სააგენტოებმა, რომლებიც 

სახელმწიფო სისტემის ნაწილია. განსაკუთრებული მითითება კეთდება საჭიროებაზე მიექცეს 

ყურადღება იმ პატიმართა საჭიროებებს, რომელთაც გადაიტანეს ფიზიკური, მორალური ან 

სექსუალური შეურცხყოფა. 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს ასევე, რომ წესი 101 შესაძლებლობას იძლევა წინასწარ 

პატიმრობაში მყოფმა პატიმარმა მოითხოვოს იმავე რეჟიმით სარგებლობა რაც მსჯავრდებული 

პირისათვის არის დადენილი.  

 
სამუშაო  
წესი 26 

ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ წესი 100 არეგულირებს წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირების 

მუშაობას და წესი 105 მსჯავრდებული პირების მუშაობას. წესი 26- ის ზოგად ნაწილში 

მოთავსება წინა პრაქტიკისგან განსხვავებული მიდგომაა, რადგან ისტორიულად მუშაობა 

ითვლებოდა შესაძლებლად (და სავალდებულოდ) მხოლოდ მსჯავრდებულებისთვის.  

საყოველთაო აღიარება არ არსებობს იმისა, რომ წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებს ასევე აქვთ 

მუშაობის უფლება.  წესი 26-ის დებულება ეხება პატიმართა მიერ შესრულებულ ყველა ტიპის 

სამუშაოს. მნიშვნელობა არ აქვს არიან ისინი წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირები ვინც 

ნებაყოფლობით მუშაობს, თუ მსჯავრდებულები, რომლებიც შეიძლება აიძულონ რომ იმუშაონ.  

წესი 26.1 კიდევ ერთხელ უსვამს გაზს, რომ მუშაობა არ უნდა იქნეს გამოყენებული სასჯელის 

სახით. ეს წესი აგებულია ისე, რომ არ მოხდეს აშკარად ბოროტად გამოყენება. პირიქით, 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს პოზიტიურ ასპექტზე. სამუშაო რომლის შეთავაზებაც 

პატიმრებისთვის მოხდება უნდა იყოს თანამედროვე სამუშაო სტანდარტებისა და ტექნიკის 

შესაბამისი და ისე იყოს ორგანიზებული, რომ თანამედროვე მართვის სისტემისა და წარმოების 

პროცესის ფარგლებში ჯდებოდეს. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან წესი 26.4 ზოგადად უთითებს, 

რომ ქალებს ყველა ტიპის სამუშაოზე უნდა მიუწვდებოდეთ ხელი და არ უნდა იყვნენ 

შეზღუდულები ისეთი სამუშაოთი, რომელიც ტრადიციულად მიიჩნევა ქალის მიერ 

შესასრულებლად. სამუშაოს უნდა ქონდეს განვითარებადი დატვირთვა ყველა პატიმრისათვის : 

მოთხოვნა, რომ სამუშაომ თუ შესაძლებელია უნდა გაზარდოს პატიმართა მიერ შემოსავლის 

მიღების შესაძლებლობა იგივე მიზანს ემსახურება.  

ნორმალიზაციის პრინციპი, რომელიც წესი 5-ის განუყოფელი ნაწილია საფუძვლად უდევს წეს 

26-ს. შესაბამისად, მაგალითად დებულებები რომელიც ეხება ჯანმრთელობას და 

უსაფრთხოებას, სამუშაო საათებს და ეროვნულ სოციალური უზრუნველყოფის სისტემებში 

მონაწილეობას, უნდა იყოს თავისუფლებაზე მყოფი მომუშავე პირებს მარეგულირებელი 

დებულებების მსგავსი.  ეს მიდგომა ემყარება მიდგომას, რომელიც ციხის მუშაობის შესახებ 

მინისტრთა კომიტეტის N R (75) 25 რეზოლუციაშია. იგივე მიდგომამ უნდა განსაზღვროს 

პატიმართა ანაზღაურების დონე. საუკეთესო შემთხვევაში ყველა პატიმარს  უნდა გადაუხადონ 

ხელფასი, რომელიც უკავშირდება საზოგადოებაში არსებულ ზოგად ანაზღაურებას.  

წესი 26 შეიცავს დებულებებს, რომლებიც მიზნად ისახავენ ციხის შრომის ექსპლუატაციის 

თავიდან აცილებას. ამიტომ წესი 26. 8 ისეა აგებული, რომ ფინანსური სარგებლის მიღების 

მოტივმა განაპირობოს პატიმართა ციხეში ცხოვრების ნორმალიზების იგნორირება.  

 წესი 26.17 აღიარებს, რომ თუმცა სამუშაო შეიძლება წარმოადგენდეს პატიმართა        

ყოველდღიური რუტინის მთავარ ნაწილს, ეს არ უნდა იყოს მოთხოვნა სხვა აქტივობების 

ხარჯზე. ამათგან განსაკუთრებით ნახსენებია  განათლება, მაგრამ მაგალითად კონტაქტი 

სოციალური უზრუნველყოფის სააგენტოებან, შეიძლება კონკრეტული ციხის რეჟიმის ძალიან 

მნიშვნელოვანი ნაწილი იყოს.  

 
ვარჯიში და დასვენება  
წესი 27. 

მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას იმ გარემოებას, როგორც ამას წესი 27-ის ადგილმდებარეობა 

აკეთებს, რომ ყველა პატიმარს, მათ შორის დისციპლინარულ სასჯელს დაქვემდებარებულ 

პირებს, ჭირდება ვარჯიში და დასვენება, თუმცა ეს აქტივობები ძალდატანებითი არ უნდა იყოს. 
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ვარჯიშის და დასვენების შესაძლებლობა უნდა ქონდეთ ყველა პატიმარს და არ უნდა იყოს 

მხოლოდ მკურნალობისა და ტრენინგ პროგრამის ნაწილი მსჯავრდებული პატიმრებისათვის.  

ეს შესაბამისობაშია პატიმართა მოპყრობის შესახებ  გაეროს სტანდარტულ მინიმალურ 

წესებთან, რომლის ზოგადი ნაწილის წესი 24 ეხება ვარჯიშსა და სპორტს. ყველ პატიმრისთვის 

ვარჯიშის მნიშვნელობას ხაზს უსვამს CPT თავის მეორე ზოგად ანგარიშში [CPT/Inf (92) 3] 

პარაგრაფი 47. ვარჯიშისათვის ერთი საათი დღეში არის მინიმუმი მოთხოვნა ყველა 

პატიმრისათვის, რომელიც საკმარისად არ იტვირთება ფიზიკურად მუშაობის პოცესში. სუფთა 

ჰაერზე ვარჯიშისთვის ინვენტარი საკმარისი უნდა იყოს იმისათვის პატიმარი ფიზიკურად 

დაიხარჯოს.  

ვარჯიშის მარეგულირებელი დებულება უნდა შეივსოს დასვენების შესაძლებლობებით, რათა 

ციხის ცხოვრება იყოს შეძლებისდაგვარად ნორმალური. სპორტისა და რეკრეაციული 

ღონისძიებების  ორგანიზება პატიმართა ციხის ცხოვრების მნიშვნელოვან ასპექტში ჩართვისა 

და მათი სოციალური და ინტერპერსონალური უნარების განვითარების იდეალური 

შესაძლებლობაა. აღნიშნული ასევე იძლევა შეკრების უფლების რეალიზების შესაძლებლობას. 

აღნიშნულ უფლებას იცავს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-11 მუხლი და 

თუმცა მასზე მკაცრი შეზღუდვებია დაწესებული ციხის კონტექსტში წესრიგის დაცვის 

მოთხოვნიდან გამომდინარე, ეს უფლება სრულად გაუქმებული არ არის : იხილეთ ასევე 

კომენტარი წეს 52.3. ზე მეოთხე ნაწილში.  

წესი 27.5 უზრუნველყოფს სპეციალური ღონიძიებების ორგანიზების საკითხების მოგვარებას იმ 

პატიმართათვის, რომლებიც ამას საჭიროებენ: მაგალითად პატიმარს რომელიც დაშავდა 

შესაძლებელია ესაჭიროებოდეს დამატებითი ვარჯიში დაზიანებული კუნთის 

გასაძლიერებლად.  

 
განათლება  
წესი 28  

წესი შეიცავს ზოგად დებულებას ყველა პატიმრის განათლებასთან დაკავშირებით. განათლების 

დამატებითი ასპექტები მსჯავრდებულ პირთათვის მოცემულია წეს 106-ში. ციხის 

ადმინისტრაციამ განსაკურებული ყურადღება უნდა მიაქციოს ახალგაზრდა და სპეციალური 

საჭიროებების მქონე პატიმრების განათლებას, როგორებიც არიან მაგალითად უცხოელი 

პატიმრები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პატიმრები და ასე შემდეგ.  აღნიშნული 

შესაბამისობაშია მინისტრთა კომიტეტის N R (89) 12 რეკომენდაციასთან, რომელიც ციხეში 

განათლებას ეხება და კონკრეტულად უთითებს თითოეული პატიმრის განალების 

საჭიროებაზე. ეს წესი ხაზს უსვამს ციხის ადმინისტრაციის მიერ განსაკუთრებული 

საგანმანათლებლო საჭოროებების მქონე პატიმრებზე ზრუნვას და მათთვის განათლების 

უზრუნველყოფის ინტეგრირებას სათემო საგანმანათლებლო სისტემაში.  ასევე მნიშვნელოვანი, 

რომ როდესაც პატიმრები ოფიციალურ კვალიფიკაციას იძენენ ციხეში ყოფნის პერიოდში, 

შესაბამის სერთიფიკატში არ უნდა აღინიშნოს თუ სად მოიპოვეს კვალიფიკაცია.  

ბიბლიოთეკა უნდა განიხილებოდეს როგორც დაწესებულება ყველა პატიმრისათვის და 

როგორც მნიშვნელოვანი სარეკრეაციო რესურსი.  მას მთავარი ადგილი უკავია ციხეში 

განათლების მიღების თვალსაზრისით. კარგად მომარაგებული ბიბლიოთეკა უნდა შეიცავდეს 

წიგნებს სხვადასხვა ენაზე, რომელზეც პატიმრები კითხულობენ. იქ ასევე უნდა იყოს 

სამართლებრივი დოკუმენტები ციხის ევროპული წესების ასლისა და მსგავსი ინსტრუმენტების 

ჩათვლით, ასევე ციხესთან დაკავშირებილ რეგულაციები. სხვა მასალა რომელსაც ბიბლიოთეკა 

შესაძლოა შეიცავდეს არის ელექტრონულად შენახული ინფომრაცია.  

 
აზრი, სინდისი და რელიგია  
წესი 29 

ციხის წესები აქამდე რელიგიას ციხეში უყურებდნენ, როგორც უპრობლემო საკითხს და 

იფარგლებოდნენ მხოლოდ პოზიტიური დებულებებით იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ 

უნდა მომხდარიყო ციხეში რელიგიური ცხოვრების საუკეთესოდ ორგანიზება. თუმცა ზოგიერთ 
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ქვეყანაში ძლიერი რელიგიური შეხედულებების მქონე პატიმრების რაოდენობის ზრდამ 

განაპირობა მეტად პრინციპული მიდგომისა და პოზიტიური მოთხოვნის ჩამოყალიბება.  

წესი 29.1 აღიარებს აზრის, სინდისის და რელიგიის თავისუფლებას, როგორც ამას ევროპული 

კონვენციის მე-9 მუხლი მოითხოვს.   

წესი 29.2 დამატებით უსაზღვრავს ციხის ადმინისტრაციას პოზიტიურ ვალდებულებას ხელი 

შეუწყონ პატიმრებს რელიგიის და რწმენის თავისუფლების განხორციელებაში. აღნიშნულთან 

მიმართებით უნდა გადაიდგას სხვადასხვა ნაბიჯები. წესი 22 უკვე მოითხოვს, რომ პატიმართა 

კვების რაციონის განსაზღვრისას გათვალისწინებული  იყოს მათი რელიგიური შეხედულებები. 

რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ღვთისმსახურებისა და შეხვედრის ადგილები უნდა იყოს ყველა 

ციხეში ნებისმიერი რელიგიური კონფესიის და შეხედულების მქონე პატიმრისთვის. თუკი 

ციხეში არის ამათუიმ რელიგიის მიმდევარ პატიმართა საკმარისი რაოდენობა, უნდა დაინიშნოს 

აღნიშნული რელიგიის დამტკიცებული წარმომადგენელი. თუკი პატიმართა რაოდენობა 

აღნიშნულს ამართლებს და პირობები იძლევა ამის საშუალებას, წარმომადგენელი უნდა 

დაინიშნოს სრული შტატით. ასეთ წარმოამდგენლებს უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა 

რეგულარულად ჩაატაროს ხვთისმსახურება და განცალკევებით შეხვდეს იმავე რელიგიის 

მიმდევარ პატიმრებს. პატიმარს არ უნდა ეთქვას უარი თავისი რელიგიის დამტკიცებულ 

წარმოამდგენელთან შეხვედრაზე.  

წესი 29.3  უზრუნველყოფს გარანტიებს, რომ  არცერთი პატიმარი არ დაექვემდებაროს ზეწოლას 

რელიგიურ სფეროში. ფაქტი, რომ აღნიშნულ საკითხებს ზოგადი ნაწილი მოიცავს, ხაზს უსვამს 

იმ მოთხოვნას, რომ რელიგიის მიმდევრობა არ უნდა იყოს დანახული, როგორც უპირველეს 

ყოვლისა ციხის პროგრამის ნაწილი, არამედ როგორც ყველა პატიმრის ზოგადი წუხილის 

საკითხი.  

 
ინფორმაცია 
წესი 30 

წესი ხაზს უსვამს პატიმრებისათვის გასაგებ ენაზე მათი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდების მნიშვნელობას. უნდა გადაიდგას ნაბიჯები იმსათვის, რომ პატიმრები 

იყვნენ მუდამ სათანადოდ ინფორმირებულნი. პატიმრებს არა მხოლოდ მათი პატიმრობის 

ფიზიკური და ფორმალური პირობების შესახებ ინფორმაცია აინტერესებთ, არამედ თავიანთი 

საქმის საქმისწარმოების  შესახებ და იმ შემთხევაში თუ მსჯავრდებულზეა საუბარი, 

ინფორმაცია მოსახდელი ვადისა და პირობით ვადამდე გათავისუფლების შესახებ. ამ 

თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია, რომ ციხის ადმინისტრაციამ აწარმოოს საქმე აღნიშნულ 

საკითხებზე, რათა პატიმრებს შეეძლოთ ამ საქმის მასალების გაცნობა. პატიმართა მოპყრობის 

საკითხების  უკეთ გაგებისთვის, მათ ოჯახის წევრებს ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ წესებზე და 

რეგულაციებზე, რომელიც განსაზღვრავს მათი ახლო ნათესავის მოპყრობას.  

 
პატიმართა საკუთრება 
წესი 31 

პატიმართა საკუთრების დაცვამ, ფულადი თანხის და ძვირფასი ნივთების ჩათვლით 

შესაძლებელია პრაქტიკაში პრობლემები შექმნას, რადგან პატიმრები მოწყვლადი არიან  

თავიანთი საკუთრების ქურდობის მიმართ. წესი 31 შეიცავს დეტალურ პროცედურებს, 

რომელთა დაცვაც უნდა მოხდეს  პატიმართა მიღებიდან ბოლომდე, რათა  აღნიშნული თავიდან 

იქნეს აცილებული. მოცემული პროცედურები ასევე იმის გარანტიაა, რომ ციხის 

თანამშრომლებს აცდეთ ბრალდებები, რომ მათ შესაძლოა პატიმართა საკუთრება მიისაკუთრეს. 

ეს წესი გარკვეული შეზღუდვების გათვალისიწინებით ასევე განსაზღვრავს პატიმართა 

შესაძლებლობას შეიძინონ ან სხვაგვარად მიიღონ საქონელი, რომელიც შესაძლოა ციხეში 

დაჭირდეთ. საკვებთან და სასმელთან მიმართებით ასევე ნახეთ ხელისუფლების ვალდებულება 

უზრუნველყოს პატიმრები ადეკვატური საკვებით წესი 22 -ის გათვალისწინებით.  

პატიმართა გადაყვანა 
პატიმრები განსაკუთრებით მოწყვლადი ხდებიან, როდესაც ხდება მათი გაყვანა 

დაწესებულებიდან. შესაბამისად, წესი 32 შეიცავს გარანტიებს. წესი 32.3 ისეა აგებული, რომ 
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დაიცვას პატიმრები ექსპლუატაციისგან იმ თვალსაზრისით, რომ მათი გადაყვანა არ იყოს 

დამოკიდებული მათ გადახდისუნარიანობაზე. ამ წესის მიხედვით პატიმრების 

ტრანსპორტირებისას მათზე პასუხისმგებელი საჯარო ხელისუფლება რჩება. გამონაკლისების 

დაშვება შესაძლებელია, როდესაც პატიმრები ირჩევენ სამოქალაქო მოქმედებებში ჩართვას.  

 
პატიმართა გათავისუფლება  
წესი 33 

ეს წესი აღიარებს, რომ პატიმართა გათავისუფლების საკითხი მხოლოდ მსჯავრდებულებს არ 

ეხება. მნიშვნელოვანია, რომ პატიმრები, რომელთა შემდგომი დაკავება შეიძლება კანონიერად 

არ მოხდეს დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდნენ: ქუინი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Quinn v 

France) (განაცხადი ნომერი 18580/91-22/03/1995). სხვადასხვა ნაბიჯები, რომლებიც  უნდა 

გადაიდგას წესი 33-ის თვალსაზრისით, მიმართულია იქითკენ, რომ უზრუნველყონ ყველა 

პატიმრის, მათ შორის წინასაწრ პატიმრობაში მყოფი პირების, დახმარება ციხიდან 

სზოგადოებაში ცხოვრებაში გადასვლაში.  

 
ქალები 
წესი 34 

მოცემული წესი ახალი დებულებაა, რომელიც ეხება რეალობას, რომ ქალი პატიმრები 

პენიტენციურ სისტემაში უმცირესობას წარმოადგენენ, რომლებიც მარტივად შეიძლება 

დაექვემდებარნონ დისკრიმინაციულ მოპყრობას. ეს წესი უფრო შორს მიდის ვიდრე ნეგატიური 

დისკრიმინაციის აკრძალვაა და აფრთხილებს ხელისუფლებას იმასთან დაკავშირებით, რომ 

დისკრიმინაციული მოპყრობის აღმოსაფხვრელად მათ პოზიტიური ნაბიჯები უნდა გადადგან.  

ასეთი პოზიტიურო ნაბიჯები მოითხოვენ იმის აღიარებას, რომ მაგალითად სწორედ იმის გამო 

რომ ქალი პატიმრები ცოტანი არიან, ისინი შეიძლება არასახარბიელო მდგომარეობაში 

აღმოჩდნენ შედარებით იზოლირებულობის თვალსაზრისით და რომ ამიტომ უნდა შემუშავდეს 

შესაბამისი სტრატეგიები, რომელიც ამ იზოლირებას შეეხება. ანალოგიურად, დებულება წეს 

26.4-ში, რომ გენდერის საფუძველზე ადგილი არ უნდა ქონდეს დისკრიმინაციას 

შეთავაზებული სამუშაოს თვალსაზრისით, უნდა შეივსოს პოზიტიური ინიციატივებით, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ მხრივ დისკრიმინაციის აღმოფხვრას პრაქტიკაში იმ 

თვალსაზრისით, რომ ქალები არ მოათავსონ პატარა სექციებში, სადაც ნაკლები ან ნაკლებად 

საინტერესო სამუშაოს შეთავაზება არის შესაძლებელი.  

ქალი პატიმრებისათვის სპეციალური სერვისებისადმი ხელმისაწვდომობის მოთხოვნა ზოგადია 

იმ მიზეზით, რომ შესაძლებელი გახდეს სხვადასხვა პოზიტიური ღონისძიებების კრეატიული 

განვითარება. თუმცა ერთი მიმართულება გამოირჩევა და მოცემული აღიარებულია 34.2 წესით. 

განსაკუთრებით სავარაუდოა, რომ დაპატიმრებამდე ქალები დაექვემდებარნენ ფიზიკურ, 

მორალურ და სექსუალურ შეურაცხყოფას. ამ თვალსაზრისით  მათი განსაკუთრებული 

საჭიროებები გაზგასმულია წეს 25.4-ში.  ამ თვალსაზრისით მსგავს აქცენტს ქალთა სპეციალურ 

საჭიროებებზე აკეთებს წესი 30.ბ 2003(23) რეკომენდაცია, რომელიც ეხება უვადო პატიმრობას ან 

სხვა გრძელვადიან სასჯელს დაქვემდებარებული პატიმრების მართვას. 

მნიშვნელოვანია იმის აღიარება, რომ ქალთა სპეციალური საჭიროებები ფარავს საკითხთა 

ფართო წრეს და არ უნდა იქნეს დანახული როგორც მხოლოდ სამედიცინო საკითხი. ამ მიზეზის 

გათვალისწინებითაც, დებულებები რომელიც ორსულობას, მშობიარობას და ციხეებში 

ჩვლიბავშვიანი პატიმრებისთვის დაწესებულებს ეხება ამოღებულია სამედიცინო 

კონტექსტიდან და მოთავსებულია მოცემულ  და შემდეგ წესში. როდესაც ქალთა გაყვანა ხდება 

დაწესებულებიდან, მათ ღირსეულად უნდა მოეპყრონ. მაგალითად დაუშვებელია ქალმა 

პატიმრებმა იმშობიარონ საწოლზე ან ავეჯზე მიჯაჭვულებმა.  

 
პატიმარი არასრულწლოვნები 
წესი 35 

უპირველეს ყოვლის მოცემული წესის მიზანია, რომ არასრულწლოვნები არ მოხვდნენ ციხეში, 

რომელიც ძირითადად განიხილება, როგორც სრულწლოვანთა დაკავებისთვის განკუთვნილი 
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დაწესებულება. გაეროს ბავშთა უფლებების კონვენციის პირველი მუხლის მიხედვით, ბავშვი 

არის ნებისმიერი 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირი. 

ციხის ევროპული წესები მთლიანობაში ეხება  სრულწლოვანთა დაპატიმრების საკითხებს. 

მიუხედავად ამისა, წესები მოიცავენ ბავშვებსაც, რომლებიც წინასწარ პატიმრობაში იმყოფებიან 

ან პატიმრობაში იმყოფებიან სასჯელის საფუძველზე. შესაბამისად წესები გამოიყენება ასეთი 

ბავშვების დასაცავად ციხეში. ეს მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, რომლებიც დაკავებულები 

არიან „ჩვეულებრივ“ ციხეში, თუმცა ფართოდ აღიარებულია, რომ ასეთი პრაქტიკა  

არასასურველია. დამატებით, მართალია ეს წესები მორგებულია სრულწლოვნებზე, მათ 

შეუძლიათ სასარგებლო ზოგადი მითითებების შეთავაზება მინიმალური სტანდარტებისა, 

რომელიც უნდა შეეხოს სხვა დაწესებულებებში მყოფ არასრულწლოვნებსაც.  

რადგან არასრულწლოვნები განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფებს მიეკუთვნებიან, ციხის 

ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს, რომ დაპატიმრებული ბავშვებისთვის განკუთვნილი 

რეჟიმი ეხმიანებოდეს გაეროს ბავშთა უფლებების კონვენციის  შესაბამის პრინციპებს  და 

რეკომენდაციას N R (87) 20, რომელიც ეხება არასრულწლოვანთა დამნაშავეობაზე სოციალურ 

რეაქციას. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს : 

 მათ დაცვას ნებისმიერი სახის მუქარის, ძალადობის ან სექსუალური ძალადობისგან; 

 ადექვატური განათლების უზრუნველყოფას; 

 თავიანთ ოჯახებთან კონტაქტის შენარჩუნების ხელშეწყობას; 

 მათი ემოციური განვითარების მხარდაჭერას და ხელმძღვანელობას; და 

 სათანადო სპორტული და დასასვენებელი აქტივობების უზრუნველყოფას. 

აღნიშნული მოთხოვნები მოცემულია 32-ე პარაგრაპში, 2003(23) რეკომენდაცია, რომელიც ეხება 

უვადო პატიმრობას ან სხვა გრძელვადიან სასჯელს დაქვემდებარებული პატიმრების მართვას 

და უნდა გამოიყენებოდეს ყველა ბავშვის მიმართ. 

ასეთი არასრულწლოვნების მეტი დაცვა უზრუნველყოფილია ისეთი სტანდარტებით, 

როგორიცაა გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების ადმინისტრირების შესახებ და გაეროს წესები თავისუფლებაღკვეთილ 

არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ (ე.წ ჰავანას წესები, რომელიც მიღებულ იქნა გაეროს 

გენერალური ასამბლეის რეზოლუციით 45/113, 1990 წლის 14 დეკემბერი). არაპირდაპირ 

მითითებას მათზე აკეთებს  წესი 35.3.  

წესი 35.4 შეიცავს ზოგად პრინციპს, რომ არასრულწლოვანი პატიმრები სრულწლოვანი 

პატიმრებისგან განცალკევებით უნდა მოთავსდნენ. შესაძლებელია გამონაკლისის დაშვება 

ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. თუმცა, პრაქტიკაში როგორც წესი ბავშვების 

საუკეთესო ინტერესშია ცალკე იყვნენ მოთავსებულნი. იშვიათ შემთხვევებში, როდესაც ეს ასე 

არ ხდება, მაგალითად იმიტომ , რომ პენიტენციურ სისტემაში ძალიან ცოტა არასრულწლოვანი 

პატიმარია, ფრთხილი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ მოხდეს 

არასრულწლოვნების დაცვა სრულწლოვანი პატიმრების მხრიდან ძალადობისგან. (ეს მოთხოვნა 

უფრო არის გაშლილი გაეროს სტანდარტულ მინიმალური წესებში არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების ადმინისტრირების შესახებ (წესი 26.3); გაეროს წესებში 

თავისუფლებაღკვეთილ არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ (წესი 29) და CPT -ის ზოგად მე-12 

ანგარიშში (CPT/Inf (99) 12, პარაგრაფი 25). 

 
ჩვილი ბავშვები 
წესი 36 

უნდა იყოს თუ არა ნებადართული ჩვილი ბავშვის დარჩენა ციხეში  ერთერთ მშობელთან და 

თუ უნდა იყოს, რამდენი ხნით სადავო საკითხია. საუკეთესო შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს 

ჩვილი ბავშვის მშობლის დაპატიმრება, მაგრამ ეს ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. 

გამოსავალი რომელიც აქ მოიძებნა  არის იმის ხაზგასმა, რომ  ჩვილი ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესი გადამწყვეტი ფაქტორი უნდა იყოს. თუმცა დედის მშობლის უფლება, თუკი 

აღნიშნულის ჩამორთმევა არ მომხდარა, ისევე უნდა იქნეს აღიარებული, როგორც მამის 

მშობლის უფლება. ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ როდესაც ჩვილი ბავშვები ციხეში რჩებიან, 

ისინი არ უნდა განიხილებოდნენ პატიმრებად. მათ უნარჩუნდებათ ყველა ის უფლება, რაც 
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თავისუფალ საზოგადოებაში მყოფ ჩვილ ბავშვებს აქვთ. წესი არ აწესებს ზედა  ასაკობრივ 

ზღვარს, რომელიც უნდა მიიღწეს იმისათვის, რომ ჩვილმა ბავშმა დატოვოს მშობელი ციხეში. 

არსებობს მნიშვნელოვანი კულტურული ვარიაციები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი 

უნდა იყოს ასეთი ლიმიტი. უფრო მეტიც, კონკრეტული ჩვილი ბავშვების საჭიროებები ძალიან 

განსხვავებულია და შესაძლებელია კონკრეტული ჩვილი ბავშვის საუკეთესო ინტერესში იყოს, 

რომ გადახვევა გააკეთონ ნორმიდან და დატოვონ  ეს უკანასკნელი მშობელთან ციხეში.  

 
უცხოელი მოქალაქეები  
წესი 37 

ეს წესი ასახავს მზარდ მნიშვნელობას, რომელიც ევროპულ ციხებში უცხოელებთან 

დაკავშირებულ  საკითხებს ენიჭება. ეს მნიშვნელობა მათი ცალკე წესში მოთავსებით 

გამოიხატება. იგი ეხება როგორც წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პატიმრებს ისე 

მსჯავრდებულებს.  იგი  ახლოს დგას პატიმართა მოპყრობის შესახებ  გაეროს სტანდარტული 

მინიმალური წესების 38-ე წესთან და შესაბამისობაშია  საკონსულო ურთიერთობების შესახებ 

ვენის კონვენციასთან. მთავარი პრინციპი არის, რომ უცხოელ პატიმრებს შეიძლება 

განსაკუთრებული დახმარება ესაჭიროებოდეთ, როდესაც მათ აპატიმრებს  არა მათი არამედ 

სხვა სახელმწიფო. მათ დახმარება თავიანთი ქვეყნების წარმომადგენლებმა უნდა გაუწიონ. 

ციხის თანამშრომლებმა ასევე უნდა გაითვალისწინონ, რომ უცხოელი პატიმრები შეიძლება 

დაექვემდებარონ  გადაცემას მსჯავრდებულ პირთა გადაცემის შესახებ ევროპული კონვენციის 

თანახმად ან ორმხრივი მოლაპარაკებების საფუძველზე და უნდა შეატყობინონ ასეთ პატიმრებს 

ამ შესაძლებლობის შესახებ. იხილეთ პარაგრაფი 25, 2003(23) რეკომენდაცია, რომელიც ეხება 

უვადო პატიმრობას ან სხვა გრძელვადიან სასჯელს დაქვემდებარებული პატიმრების მართვას.  

წესი 37.3 აღიარებს, რომ უცხოელ პატიმრებს შესაძლოა ქონდეთ სხვა განსაკუთრებული 

საჭიროებები. ზოგიერთ ქვეყანაში ამ პატიმრების მონახულება შეუძლიათ უცხოელი 

პატიმრების კეთილდღეობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მეტი 

დეტალები ასეთი პატიმრების საჭიროებების მოგვარების შესახებ არის რეკომენდაციაში N R 

(84) 12 რომელიც უცხოელ პატიმრებს ეხება.  

 
ეთნიკური ან ენობრივი უმცირესობები 
წესი 38 

ციხის მზარდად მრავალფეროვანი მოსახლეობა ევროპაში ნიშნავს, რომ ახალი წესია საჭირო 

იმისათვის, რომ განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს ეთნიკურ და ენობრივ უმცირესობებს. 

წესი 38 აღნიშნულ მესიჯს ზოგადად გადმოსცემს. ციხის თანამშრომლები უნდა გახადონ 

სენსიტიურნი სხვადასხვა ჯგუფების კულტურული პრაქტიკის მიმართ , რათა თავიდან იქნეს 

აცილებული გაუგებრობები.  

 

ნაწილი III 

ჯანმრთელობა 
ჯანდაცვა  
წესი 39  

მოცემული წესი ახალია და საფუძველს იღებს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 

უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის მე-12 მუხლიდან, რომელიც აღიარებს „ თითოეული 

ადამიანის უფლებას ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის უმაღლესი შესაძლო 

სტანდარტზე“  ამ ფუნდამენტურ უფლებასთან ერთად, რომელიც ყველა პატიმარს ეხება, 

პატიმრებს თავიანთი სტატუსიდან გამომდიბარე დამატებითი გარანტიები აქვთ. როდესაც 

სახელმწიფო პირს თავისუფლებას უღკვეთავს, იგი იღებს ვალდებულებას იზრუნოს მათ 

ჯანმრთელობაზე როგორც დაკავების პირობების, ისე ინდივიდუალური მკურნალობის 

თვალსაზრისით, რომელიც პატიმარს შეიძლება ესაჭიროებოდეს. ციხის ადმინისტრაციას 

ეკისრება ვალდებულება არა მხოლოდ პატიმართა სამედიცინო მომსახურებაზე ეფექტიან 

ხელმისაწვდომობაზე, არამედ ასევე პირობების შექმნაზე, რომელიც ხელს უწყობს როგორც 

პატიმართა ისე ციხის თანამშრომლების კეთილდღეობას. პატიმრებმა იმაზე უარეს 
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მდგომარეობაში არ უნდა დატოვონ დწესებულება ვიდრე შემოსვლისას იყვნენ. აღნიშნული 

ეხება ციხის ცხოვრების ყველა ასპექტს, მაგრამ განსაკუთრებით ჯანდაცვას.  

აღნიშნული პრინციპი განმტკიცებულია წევრი სახელმწიფოების მიმართ მინისტრთა 

კომიტეტის რეკომენდაციით No. R (98) 7, რომელიც ეხება ციხეებში ჯანდაცვის ეთიკურ და 

ორგანიზაციულ ასპექტებს და ასევე CPT-ის მიერ, განსაკუთრებით მის მესამე ზოგად ანგარიშში 

(CPT/Inf (93) 12). ასევე სახეზეა ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს 

მზარდი პრეცედენტები, რომელიც ადასტურებს სახელმწიფოების  ვალდებულებას 

უზრუნველყონ პატიმართა ჯანმრთელობის დაცვა.  

 
ციხი ჯანდაცვის ორგანიზება  
წესი 40  

წესი 40-ის იმპლემენტაციის ყველაზე ეფექტიანი გზა არის ის, რომ ეროვნული ჯანდაცვის 

უზრუნველყოფის ორგანო ასევე იყოს პასუხიმგებელი ჯანდაცვაზე ციხეში, როგორც ეს ხდება 

რამოდენიმე ევროპულ ქვეყანაში. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ შეძლებისდაგვარად მჭიდრო 

კავშირი უნდა იყოს ციხის ჯანდაცვის პროვაიდერებსა და ჯანდაცვის მიმწოდებლებს შორის 

ციხის გარეთ. აღნიშნული არა მხოლოდ მკურნალობის განგრძობადობას უზრუნველყოფს, 

არამედ მისცემს შესაძლებლობას პატიმრებსა და ციხის თანამშრომლებს ისარგებლონ ფართო 

განვითარებებისგან მკურნალობის სფეროში, პროესიული სტანდარტებით და ტრენინგებით.  

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No. R (98) 7 მოითხოვს, რომ „ციხეებში ჯანდაცვის 

პოლიტიკა იყოს ინტეგრირებული და ეთავსებოდეს ეროვნული ჯანდაცვის პოლიტიკას.“ 

პატიმრების ინტერესების გარდა ეს ზოგადად საზოგადოების ჯანმრთელობის ინტერესშია, 

განსაკუთრებით პოლიტიკებთან მიმართებით, რომლებიც ინფექციურ დაავადებებს ეხება, 

რომლებიც ციხეებიდან უფრო ფართე საზოგადოებაში შეიძლება გავრცელდეს.  

პატიმართა უფლება ხელი მიუწვდებოდეთ  ქვეყანაში არსებული ჯანდაცვის სერვისებზე 

დადასტურებულია პატიმართა მოპყრობის შესახებ გაეროს ზოგადი პრინციპებით, პრინციპი 9. 

CPT -ის მესამე ზოგადი ანგარიში ასევე დიდ აქცენტს აკეთებს პატიმართა უფლებაზე 

ჯანდაცვის ეკვივალენტობაზე. ასევე მნიშვნელოვანი პრინციპია, რომ პატიმრებს ჯანდაცვაზე 

ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ უფასოდ (პრინციპი 24, გაეროს ფუძემდებლური პრინციპები 

ნებისმიერი ფორმით დაკავებული და დაპატიმრებულ პირთა დაცვის შესახებ). რამოდენიმე 

ქვეყანა აწყდება დიდ სირთულეს ზოგადად მოსახლეობისთვის მაღალი სტანდარტის 

ჯანდაცვის უზრუნველყოფასთან მიმართებით. ამ შემთხვევაშიც კი პატიმრებს უფლება აქვთ 

შეძლებისდაგვარად საუკეთესო ჯანდაცვაზე უფასოდ. CPT -იმ აღნიშნა, რომ მძიმე 

ეკონომიკური სირთულეებიც კი არ ათავისუფლებს სახელმწიფოს ვალდებულებისგან 

შეუნარჩუნოს სიცოცხლე მათ ვისაც თავისუფლება აღუკვეთა. მან განმარტა, რომ  სიცოცხლის 

შენარჩუნებაში იგულისხმა საკმარისი და სათანადო სამედიცინო აღჭურვილობა. (იხილეთ 

მაგალითად, ანგარიში მოლდოვასთან მიმართებით, [CPT/Inf (2002) 11]. 

ეს წესები არ უშლის ხელს სახელმწიფოს დართოს ნება პატიმარს მოიწვიოს პირადი ექიმი 

საკუთარი ხარჯებით.  

 
სამედიცინო და ჯანდაცვის პერესონალი 
წესი 41 

მთავარი მოთხოვნა იმისათვის, რომ პატიმრებს საჭიროების შემთხვევაში მიუწვდებოდეთ ხელი 

ჯანდაცვაზე არის ის, რომ თოთოეულ ციხეში იყოს მედიცინის მუშაკი. მედიცინის მუშაკში 

იგულისხმება სრულად კვალიფიცირებული ექიმი. ციხეებში სადაც დიდი რაოდენობით 

პატიმრები არიან, საკმარისი რაოდენობის ექიმები უნდა იყვნენ დანიშნულნი სრულ შტატზე. 

ნებისმიერ შემთხვევაში, ექიმი ყოველთვის უნდა იყოს ადგილზე, რომ გადაუდებელ 

სამედიცინო შემთხვევაზე მოახდინოს რეაგირება. აღნიშნული მოთხოვნა დადასტურებულია 

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციაში N R (98) 7.  

ექიმების გარდა უნდა იყვნენ სხვა შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მედიცინის მუშაკები.  

აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში პარა- მედიკები (ზოგჯერ მათ მოიხსენიებენ  

“feldshers”-ებად) რომელიც ექიმებს აბარებენ ანგარიშს, ასევე წევენ სამედიცინო მომსახურებას 
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და დახმარებას. სხვა მნიშვნელოვანი ჯგუფი არის სათანადოდ გადამზადებული ექთნები. 1998 

წელს ექთანთა საერთაშორისო საბჭომ გამოაყვექნა განცხადება, რომელშიც სხვა დანარჩენთან 

ერთად აღნიშნეს, რომ ეროვნულმა საექთნო მომსახურების გამწევმა ასოციაციებმა უნდა 

უზრუნველყონ ხელმისაწვდომობა კონფიდენციალურ რჩევაზე, დახმარებაზე და 

მხარდაჭერაზე ციხის ექთნებისთვის. [ექთნების როლი პატიმართა ზრუნვაში, ექთანთა 

საერთაშორისო საბჭო, 1998] 

პატიმრებთან მიმართებით ექიმებმა უნდა გამოიყენონ იგივე პროფესიული პრინციპები და 

სტანდარტები, რომლებსაც გამოიყენებდნენ ციხის გარეთ მუშაობისას. აღნიშნული პრინციპი 

დადასტურდა ციხის სამედიცინო სერვისების საერთაშორისო საბჭოს მიერ, როდესაც  მან 

ათენის ფიცი შეათანხმა. 

„ჩვენ პენიტენციურ დაწესებულებებში მომუშავე ჯანდაცვის პროფესიონალები, შევხვდით რა 

ათენში 1979 წლის სექტემბერში, პირობას ვდებთ, ჰიპოკრატეს ფიცის სულისკვეთების 

გათვალისწინებით, რომ ვუზრუნველყოფთ შეძლებისდაგვარად საუკეთესო ჯანდაცვას 

მათთვის, ვინც სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში იმყოფება (არ აქვს მნიშვნელობა 

მიზეზს), ყოველგვარი წინასწარგანწყობის გარეშე და პროფესიული ეთიკის დაცვით.“  

აღნიშნული ასევე მოითხოვება გაეროს პირველი პრინციპებით  სამედიცინო ეთიკის  შესახებ, 

რომელიც რელევანტურია ჯანდაცვის პერსონალის როლისთვის, განსაკუთრებით 

ექიმებისთვის, კერძოდ კი დაკავებულთა და დაპატიმრებულებთა წამებისგან და სხვა სასტიკი, 

არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და სასჯელისგან დაცის თვალსაზრისით.  

 

ექიმის მოვალეობები  
წესი 42  

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციის No. R (98) 7 შესაბამისად, რომელიც ეხება ციხეებში 

ჯანდაცვის ეთიკურ და ორგანიზაციულ ასპექტებს, ციხის ექიმების ვალდებულებების მთავარი 

იდეა არის, რომ მათ უნდა გაუწიონ სათანადო სამედიცინო დახმარება და კონსულტაცია ყველა 

პატიმარს ვიზეც ისინი კლინიკურად პასუხისმგებელნი არიან. ასევე, პატიმართა 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის კლინიკური შემოწმებისას, ექიმები უნდა ხელმძღვანელობდნენ 

მხოლოდ სამედიცინო კრიტერიუმებით. წესი 42 განმარტავს, რომ სამედიცინო მუშაკის საქმე 

იწყება პატიმრის დაწესებულებაში მიღებისთანავე. არსებობს რამდენიმე მიზეზის იმისა, თუ 

რატომ უნდა მოხდეს პატიმართა მიღებისთანავე მათი სამედიცინო შემოწმება. ასეთი შემოწმება 

: 

 შესაძლებლობას მისცემს სამედიცინო პერსონალს მოახდინოს მიღებამდე არსებული 

სამედიცინო მდგომარეობის იდენტიფიცირება და უზრუნველყოს შესაბამისი 

მკურნალობა; 

 შესაძლებლობას შექმნის აღმოეჩინოს სათანადო მხარდაჭერა მათ, ვინც იტანჯებიან 

ნარკოტიკულ საშუალებებზე თავის დანებების გამო; 

 ხელს შეუწყობს მოხდეს ძალადობის კვალის იდენტიფიცირება, რომელსაც ადგილი 

ქონდა ციხეში მიღებამდე და; 

 შესაძლებლობას მისცემს გადამზადებულ თანამშრომლებს შეაფასოს პატიმრის 

ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და აღმოუჩინოს სათანადო დახმარება მათ ვინც 

შესაძლოა იყოს მოწყვლადი თვითდაზიანებების მიყენების თვალსაზრისით. 

შემოწმება აშკარად უადგილო იქნება, თუკი მისი საჭიროება არც პატიმრის ჯანმრთელობის 

მდგომარებით და არც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებით იქნება ნაკარნახები. 

დეტალები  ნებისმიერი დაზიანების შესახებ, რომელთა დაფიქსირებაც მოხდება უნდა 

გადაეგზავნოს შესაბამის უწყებას.  

თავდაპირველი სამედიცინო შემოწმების შემდეგ, სამედიცინო მუშაკმა ყველა პატიმარი უნდა 

მოინახულოს იმდენად ხშირად, რამდენადაც ამას მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა 

მოითხოვს. ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია იმ პატიმრებთან მიმართებით, ვისაც ფსიქიკური 

დაავადებები აქვთ ან ფსიქიკური აშლილობა აწუხებთ, ვისაც ნარკოტიკული 

საშუალებებისთვისა და ალკოჰოლისთვის თავის დანებების სიმტომები აღენიშნებათ ან ვინც 

განსაკუთრებული სტრესის ქვეშ იმყოფება მათი დაპატიმრების ფაქტის გამო. მინისტრთა 
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კომიტეტის რეკომენდაცია No. R (98) 7 უხვ მითითებებს აკეთებს იმ პატიმართა ზრუნვაზე, 

ვისაც ნარკოტიკულ საშუალებებთან ან ალკოჰოლთან დაკავშირებული პრობლემები აქვთ და 

ყურადღებას ამახვილებს რეკომენდაციებზე, რომლებიც შეიმუშავა ევროპის საბჭოს 

თანამშრომლობის ჯგუფმა ნარკოტიკების მოხმარებასთან და უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლაში 

(პომპიდუს ჯგუფი). განჩინებაში საქმეზე მაკ გლინჩი ა.ო. გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ 

(McGlinchey a.o. vs. United Kingdom), განაცხადის ნომერი 50390/99, 29/04/2003, ადამიანის 

უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა  ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის 

დარღვევა ჰეროინზე დამოკიდებული პირის სამედიცინო მკურნალობასთან მიმართებით, 

რომელიც პატიმრობაში ყოფნის პერიოდში გარდაიცვალა.  

რამდენიმე ევროპულ ქვეყანაში სერიოზულად განიცდიან ინფექციური დაავადებების, 

მაგალითად როგორიც არის ტუბერკულოზი, გავრცელებას. აღნიშნული წარმოადგენს 

საფრთხეს პატიმართა და ციხის თანამშრომელთა ჯანმრთელობისათვის, ასევე მთლიანად 

საზოგადოებისთვის. ფაქტი აღიარა ბალტიის ზღვისპირეთი სახელმწიფოების მთავრობების 

მეთაურებმა, რომელთაც 2002 წლის ივნისში გამოსცეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც 

აღნიშნულია, რომ „დაავადებული პატიმრებით გადატვირთული ციხეები, რომლებშიც ცუდი 

ჰიგიენური და სანიტარული პირობებია, წარმოადგენს მთავარ საფრთხეს რეგიონში გადამდები 

დაავადებების თვალსაზრისით“. ციხეებში მომუშავე სამედიცინო მუშაკები განსაკურებით 

ყურადღებით უნდა იყვნენ ახლად მიღებული პატიმრის შემოწმებისას, რათა მოახდინონ 

გადამდები დაავადების მატარებელი ნებისმიერი პირის იდენტიფიცირება.  როდესაც 

დაწესებულება გადატვირთულია  ან იქ ცუდი ჰიგიენური პირობებია, უნდა არსებობდეს 

რეგულარული სკრინინგის პროგრამა. ასეთ შემთხვევებში უნდა არსებობდეს ასეთი 

დაავადებების მქონე პირების მკურნალობის პროგრამა. თავის ერთერთ ანგარიშში CPT იმ ხაზი 

გაუსვა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტების არაადეკვატურ მომარაგებას 

(რემელიც მნიშვნელოვანია, რადგან ამ მედიკამენტების არარეგულარულმა მომარაგებამ 

შეიძლება გამოიწვიოს მულტირეზისტეტნტული ტუბრკულოზი) და მოიშველია პრინციპი, რომ 

ციხის ადმინისტრაციას აქვს მკაფიო ვალდებულება უზრუნველყოს მედიკამენტებით მუდმივი 

მომარაგება (ანგარიში ლატვიის მთავრობასთან მიმართებით CPT/Inf (2001) 27). ასევე როდესაც 

ამას კლინიკური მიზეზები მოითხოვენ, უნდა გადაიდგას ნაბიჯები რათა მოხდეს პატიმართა 

განცალკევება მათი კეთილდღეობისა და სხვა პირთა უსაფრთხოებისთვის. მინისტრთა 

კომიტეტის რეკომენდაცია No. R (98) 7 გვთავაზობს, რომ ჰეპატიტი ბე–ს წინააღმდე ვაქცინაციის 

შეთავაზება მოხდეს პატიმართა და თანამშრომლებისთვის.  

ბოლო წლებში პატიმართა მზარდი რაოდენობა ატარებდა იმუნოდეფიციტის ვირუსს . 

ზოგიერთ ქვეყანაში მოქმედებდა ამ პატიმარა ავტომატური სეგრეგაციის პრაქტიკა.  აღნიშნული 

კლინიკურად გაუმართლებელია და ასეთი პრაქტიკა არ უნდა წახალისდეს. მითითება კეთდება 

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციის N R (98) 7 -ის დებულებებზე, რომელიც ეხება ციხეს და 

ციხეში გადამდები დაავადებების, მათ შორის შიდსის და სხვა დაკავშირებული ჯანმრთელობის 

პრობლემების კრიმინოლოგიურ ასპექტებს. მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No. R (98) 7 

განამტკიცებს აღნიშნულს და ასევე ხაზს უსვამს, რომ აივ ინფექციის ტესტი უნდა გაკეთდეს 

მხოლოდ პატიმრის თანხმობით და ანონიმურობის დაცვით. 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სახელმძღვანელი პრინციპები (WHO სახელმძღვანელი 

პრინციპები აივ ინფექციასა და შიდსზე ციხეებში, ჟენევა, 1993), აბსოლუტურად ნათლად 

მიუთითებს, რომ აივ ინფექციაზე ტესტი უნდა იყოს ნებაყოფლობითი და აივ ინფექციის 

მატარებელი პატიმრები არ უნდა განაცალკევონ სხვებისგან, გარდა იმ შემხვევისა, როდესაც 

ისინი ავად არიან და სპეციალიზებულ სამედიცინო დახმარებას საჭიროებენ. 

42.2 წესის თანახმად, თუკი პატიმარი თავისუფლდება მკურნალობის დასრულებამდე, 

მნიშვნელოვანია, რომ სამედიცინო მუშაკმა დაამყაროს კავშირი  საზოგადოებაში მოქმედ 

სამედიცინო სერვისებთან, რათა პატიმარმა გათავისუფლების შემდეგ  შეძლოს მკურნალობის 

გაგრძელება.  ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც პატიმარს აქვს ინფექციური 

დაავადება როგორიც არის ტუბერკულოზი, ან როდესაც ფსიქიკურმა ან ფიზიკურმა დაავადებამ 

ან ნაკლმა შესაძლოა ხელი შეუშალოს პატიმრის წარმატებულ რეინტეგრაციას საზოგადოებაში.  

წესი 43 
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წესი 43 ხაზს უსვამს, რომ ინდივიდუალურ პატიმრებს უფლება აქვთ რეგულარულ, 

კონფიდენციალურ და სათანადო დონის სამედიცინო კონსულტაციაზე, რომელიც სულ მცირე 

სამოქალაქო საზოგადოებაში არსებული კონსულტაციის ექვივალენტური უნდა იყოს.   

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ პატიმართა ინტერვიურების პირობები უნდა იყოს იმ 

პირობების ექვივალენტური, რომელიც სამოქალაქო სამედიცინო პრაქტიკაზე ვრცელდება. 

სადაც ეს შესაძლებელია, აღნიშნულ პროცესს ადგილი უნდა ქონდეს სათანადოდ აღჭურვილ 

საკონსულტაციო ოთახში. დაუშვებელია  კონსულტაციების გაწევა სხვა პატიმართა ჯგუფთან 

ერთად ან სხვა პატიმართა ან არასამედიცინო პერსონალის თანდასწრებით. სამედიცინო 

შემოწმებისას პატიმრებს არ უნდა დაედოთ ხელბორკილები და არ უნდა მოხდეს მათი 

სამედიცინო მუშაკისგან ფიზიკურად განცალკევება.  

არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოსთხოვონ პატიმრებს ექიმისგან  კონსულტაციის მიღების 

მიზეზების გამჟღავნება სხვა პერსონალთან, რომელთანაც ექიმის ნახვის მოთხოვნა უნდა 

შეიტანონ. სამედიცინო კონსულტაციის მიღებისთვის საჭირო პროცედურების შესახებ 

ინფორმაცია პატიმრებს დაწესებულებაში მიღებისთანავე უნდა მიეწოდოთ.  

ინდივიდუალურ პატიმართა სამედიცინო ჩანაწერები უნდა დარჩეს სამედიცინო მუშაკის 

კონტროლის ქვეშ  და მათი გამჟღავნება არ უნდა მოხდეს პატიმართა წინასწარი წეროლბითი 

თანხმობის გარეშე. ზოგიერთ ქვეყანაში ციხის ჯანდაცვა სამოქალაქო ჯანდაცვის 

უზრუნველმყოფელი სტრუქტურების დაქვემდებარებაშია. იმ უპირატესობების დამატებით რაც 

„ჯანდაცვის ულება“–ში იქნა განხილული, ასეთი მოწყობა ასევე ხელს უწყობს სიცხადის 

დაგენას, რომ სამედიცინო ჩანაწერები არ არის ციხის ზოგადი ჩანაწერების შემადგენელი 

ნაწილი.  

კონსულტაციის და დიაგნოზის საფუძველზე გაწეული მკურნალობა უნდა გამომდინარეობდეს 

ინდივიდუალური პატიმრის საუკეთესო ინტერესებიდან. სამედიცინო დასკვნები და 

მკურნალობები ინდივიდუალური პატიმრის საჭიროებებს და არა ციხის ადმინისტრაციის 

საჭიროებებს უნდა ეფუძვნებოდეს. მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No. R (98) 7 ხაზს 

უსვამს, რომ პატიმრებმა უნდა განაცხადონ ინფორმირებული თანხმობა ფიზიკური შემოწმების 

ჩატარებამდე და მკურნალობამდე, როგორც ამას ასევე CPT-ის მესამე ზოგადი ანგარიში 

მოითხოვს.  

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No. R (98) 7 ხაზს უსვამს საჭიროებას დაეთმოს 

განსაკუთრებული ყურადღება ფიზიკური შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პატიმრებს 

და მათ დასახმარებლად ისეთივე პირობებით უზრუნველყონ, როგორითაც  მათ გარეთ 

უზრუნველყოფენ. 2001 წლის განჩინებაში საქმეზე პრაისი გაერთიანებული სამეფოს 

წინააღმდეგ (Price v United Kingdom)(33394/96), ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა 

სასამართლომ დაადგინა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა მძიმე შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირის ციხეში მკურნალობასთან დაკავშირებით, მიუხედევად იმისა, 

რომ სასამართლომ ვერ აღმოაჩინა ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან განმცხადებლის დაჩაგვრის 

ან შეურაცხყოფის განზრახვის მტკიცებულებები.  

ზოგიერთ იურსდიქციებში სასჯელის ვადის გაზრდის ერთი შედეგი არის ის, რომ ციხის 

ადმინისტრაციამ უნდა უპასუხის ასაკოვანი პატიმრების მზარდი რაოდენობის საჭიროებებს. 

ზოგიერთ ქვეყანაში არსებულმა ბოლოდროინდელმა ტენდენციამ სავალდებულო უვადო ან 

გრძელვადიან პატიმრობასთან მიმართებით, გამოიწვია იმ პატიმართა რიცხვის მნიშვნელოვანი 

ზრდა, რომლებიც ციხეში მოხუცდებიან. ციხის ადმინისტრაციამ განსაკუთრებული ყურადღება 

უნდა მიაქციოს ამ ჯგუფის პატიმართა სხვადასხვა პრობლემებს, როგორც სოციალურ ისე 

სამედიცინოს. მათ შეიძლება დაჭირდეთ სხვადასხვა სპეციალური აღჭურვილობა მათი 

მობილურობის დაკარგვისა თუ გონებრივი მდგომარეობის გაუარესების მიზეზით.  

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დეთმოს პატიმრებს, რომლებიც დროებით დაავადნენ და 

შესაძლოა საჭირო იყოს გადაწყვეტილების მიღება იმასთან დაკავშირებით უნდა 

გათავისუფლდნენ თუ არა ისინი ვადაზე ადრე სასჯელის მოხდისგან. ნებისმიერი დიაგნოზი 

და შეთავაზება ციხის სამედიცინო პერსონალის მიერ უნდა ეფუძნებოდეს პროფესიულ 

დასკვნას და გამომდინარეობდეს პატიმრის საუკეთესო ინტერესებიდან. მინისტრთა 

კომიტეტის რეკომენდაციის No. R (98) 7 მიხედვით, ასეთი პაციენტების გარე ჰოსპიტალში 
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გადაყვანის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება  სამედიცინო საფუძვლებზე დაყრდნობით უნდა 

მოხდეს. 2002 წლის ნოემბრის განჩინებაში საქმეში მოუზელი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Mouisel 

v. France ) განაცხადი N 67263/01 –14/11/2002, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

დაადგინა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა  დროებით დაავადებული 

პატიმრის სამედიცინო მკურნალობასთან დაკავშირებით. სასამართლომ აღნიშნა სახელმწიფოს 

პოზიტიური ვალდებულება უზრუნველყოს ადეკვატური სამედიცინო მკურნალობა და 

კრიტიკული მოსაზრება გამოთქვა იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ პატიმარი ჰოსპიტლის 

საწოლზე ხელბორკილებით მიაბეს. სხვა საქმეზე 2003 წლის ოქტომბერში [ჰენაფი საფრანგეთის 

წინააღმდეგ (Henaf v. France (55524/00)] ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

დაადგინა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა ავადმყოფი პატიმრის 

მკურნალობასთან მიმართებით, რომელიც ჰოსპიტლის საწოლზე ჯაჭვით დააბეს. 

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No. R (98) 7 უთითებს იმ პატიმართა მკურნალობაზე, 

რომლებიც შიმშილობენ. რეკომენდაცია ხაზს უსვამს, რომ მოშიმშილე პატიმრის კლინიკური 

შეფასება უნდა მოხდეს პაციენტის მკაფიო ნებართვის შემთხვევაში, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როცა სახეზეა მწვავე ფსიქიკური აშლილობა, რომელიც მოითხოვს პირის ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებაში გადაყვანას. ასეთ პირებს  სრულად უნდა განუმარტონ მათი ქმედების 

სავარაუდო მავნე შედეგი  მათ გრძელვადიან კეთილდღეობაზე. ნებისმიერი ქმედება, 

რომელსაც სამედიცინო მუშაკი (ექიმი) განახორციელებს უნდა იყოს ეროვნულ 

კანონმდებლობასთან და პროფესიულ სტანდარტებთან შესაბამისი.  

სამედიცინო მუშაკები ან კვალიფიციური ექთნები არ უნდა დაავალდებულონ გამოთქვან 

თავიანთი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით რამდენად შესაძლებელია პატიმართა დასჯა, 

მაგრამ მათ შეუძლიათ რჩევა მისცენ ციხის ადმინისტრაციას იმ რისკების შესახებ, რომელსაც  

გარკვეული ზომები შეიცავენ პატიმართა ჯანმრთელობისათვის. მათ აკისრიათ 

განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა სამარტოო საკანში ნებისმიერი მიზეზით მოთავსებულ 

პატიმრებთან: დისციპლინური მიზნებისთვის; მათი „საფრთხის“ ან მათი „პრობლემური“ 

საქციელის გამო; სისხლის სამართლის გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე; საკუთარი 

მოთხოვნით. დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად (იხილეთ მაგალითად წესი 32.2, 

პატიმართა მოპყრობის შესახებ  გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები) ასეთი ტიპის 

პატიმრების მონახულება ყოველდღიურად უნდა მოხდეს. ასეთი ვიზიტები არცერთ 

შემთხვევაში არ უნდა განიხილებოდეს როგორც სამაარტო საკანში ჩასმის ან გაჩერების შესახებ  

გადაწყვეტილებისთვის ლეგიტიმურობის მიცემად ან დაგმობად. უფრო მეტიც, სამედიცინო 

მუშაკებმა ან კვალიფიციურმა ექთნებმა სწრაფარდ უნდა მოახდინონ რეაგირება ასეთ 

პირობებში მოთავსებული პატიმრის მკურნალობაზე მოთხოვნაზე ან ციხის ადმინისტრაციის 

მოთხოვნაზე, როგორც ამას მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No. R (98) 7 მოითხოვს, 

რომელიც ეხება ციხეებში ჯანდაცვის ეთიკურ და ორგანიზაციულ ასპექტებს 

წესები 44 და 45 

ეს ორი წესი ეხება სამედიცინო მუშაკთა ვალდებულებას  შეამოწმოს და მოსაზრება გამოთქვას 

პატიმრობის პირობებთან დაკავშირებით. პირობებს, რომლებშიც პატიმრებს სასჯელის მოხდა 

უწევთ ძალიან დიდი გავლენა აქვთ მათ ჯანმრთელობაზე და კეთილდეობაზე. ამიტომ 

იმისათვის, რომ ციხის ადმინისტრაციამ შეასრუოს თავისი ვალდებულება, მან ყველა ამ 

სფეროში, რომელსაც შესაძლოა გავლენა ქონდეს პატიმართა ჯანმრთელობაზე და ჰიგიენაზე,  

უნდა  უზრუნველყოს შესაბამისი სტანდარტები. სათავსოს ფიზიკური პირობები, საკვები და 

სხვა რაც დაკავშირებულია ჰიგიენასთან და სანიტარიასან ისე უნდა მოეწყოს, რომ ის ვინც თავს 

ცუდად გრძნობს გამოჯანმრთელდეს და მოხდეს ჯანმრთელ ადამიანებზე  ინფექციის 

გადადების პრევენცია. სამედიცინო მუშაკებს მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ შემოწმების 

მხრივ, რომ ციხის ადმინისტრაცია ასრულებს აღნიშნულთან დაკავშირებით მის მოვალეობებს. 

როდესაც ეს ასე არ ხდება, სამედიცინო მუშაკმა აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია 

პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელობას უნდა მიაწოდოს. მინისტრთა კომიტეტის 

რეკომენდაციის No. R (98) 7 თანახმად, ჯანდაცვაზე პასუხისმგებელმა სამინისტროს ევალება 

პენიტენციური დაწესებულებების ჰიგიენური მდგომარეობის შემოწმება/შეფასება.  
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ჯანდაცვის უზრუნველყოფა 
წესი 46 

მოცემული წესი  მოითხოვს, რომ ციხის ადმინისტრაციამ უზრუნველყოს, რომ ზოგადი 

სამედიცინო დაწესებულების, სტომატოლოგიური და ფსიქიატრიული მკურნალობის გარდა 

არსებობდეს სპეციალისტის მიერ კონსულტაციების და სტაციუნარული მკურნალობის გაწევის 

შესაძლებლობა. აღნიშნული მოითხოვს მჭიდრო კავშირს ციხესა და სამოქალაქო 

საზოგადოებაში არსებულ სამედიცინო სერვისებს შორის, რადგან  ნაკლებად დამაჯერებელია, 

რომ ციხის ჯანდაცვის სერვისებმა შეძლონ ყველა სპეციალიზაციის დაფარვა. 

სპეციალიზირებული ზრუნვის დაგეგმვისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს 

მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს , განსაკუთრებით ქალების და მოხუცებულების.  

სპეციალისთან ხელმისაწვდომობა შესაძლოა ხშირად მოითხოვდეს პატიმრის 

ადგილმდებარეობის შეცვლას. ციხის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს, რომ პატიმართა 

ბადრაგირებისთვის განკუთვნილი ღონისძიებები სათანადოა, არ იწვევენ მკურნალობის 

დაყოვნებას ან დამატებით აღელვებას პატიმარში. ტრასპორტირების პირობები უნდა 

შეესაბამებოდეს პატიმართა სამედიცინო მდგომარეობას.  

ფსიქიკური ჯანმრთელობა 
მოცემული წესი ეხება ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. პატიმრობის პირობებმა შესაძლოა 

სერიოზული გავლენა მოახდინონ პატიმართა ფსიქიკურ კეთილდღეობაზე. ციხის 

ადმინისტრაცია უნდა ეცადოს შეამციროს ამ შედეგის მოცულობა  და ასევე უნდა დაამკვიდროს 

პროცედურები ამ შედეგების გავლენის მონიტორინგისთვის ინდივიდუალურ პატიმარტან 

მიმართებით. უნდა გადაიდგას ნაბიჯები იმ პატიმართა იდენტიფიცირებისთვის, ვისაც 

მიდრეკილება აქვს თვითდაზიანების ან სუიციდისადმი. პერსონალი უნდა იყოს ადეკვატურად 

გადამზადებული პოტენციური თვითდაზიანების ინდიკატორების ამოცნობაში. როდესაც 

პატიმრებს უსვამენ ფსიქიატრიული ავადმყოფობის დიაგნოზს, ისინი არ უნდა გააჩერონ 

ციხეში, არამედ უნდა გადაიყვანონ შესაბამისად აღჭურვილ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში. 

2001 წლის განჩინებაში საქმეზე კინანი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (keenan v. United 

kingdom), განაცხადი N 27229/95 -03/04/2001, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

დაადგინა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა პატიმართან მიმართებით, 

რომელმაც თავი მოიკლა, იმის გათვალისწინებით, რომ არ არსებობდა საკმარისი სამედიცინო 

ჩანაწერები, არ ჩატარებულა ფსიქიატრიული მონიტორინგი და მოხდა მისი განცალკევება, 

რომელიც შეუსაბამო იყო ფსიქიკურად დაავადებული პირის მკურნალობასთან.  თავის მესამე 

ზოგად ანგარიშში CPT-იმ აღნიშნა, რომ სუიციდის პრევენცია ციხის ჯანდავცის სერვისის 

ნაწილია. უნდა მოხდეს იმის უზრუნველყოფა, რომ საკმარისი ცნობიერება არსებობს ამ 

თემასთან დაკავშირებით დაწესებულებაში და სათანადო პროცედურები მოქმედებს.  

მინისტრა კომიტეტის წევრი სახელმწიფოების მიმართ რეკომენდაციის Rec (2004) 10 , რომელიც 

ეხება ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირების ადამიანის უფლებებისა და ღირსების დაცვას, 35–

ე მუხლის თანახმად, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები არ უნდა დაექვემდებარნონ 

დისკრიმინაციას სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში. განსაკუთრებით მათთან 

მიმართებით დაცული უნდა იქნას ზრუნვის ეკვივალენტურობის პრინციპი, საუბარია 

ზრუვნაზე, რომელიც ასეთი კატეგორიის პირებისთვის უზრუნველყოფილია სამოქალაქო 

სექტორში. თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამას მოითხოვს, ასეთი პირები პენიტენციური 

დაწესებულებიდან ჰოსპიტალში უნდა გადაიყვანონ. პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი 

ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის უნდა არსებობდეს სათანადო თერაპიული 

არჩევანი. ფსიქიკური აშლილობის არანებაყოფლობითი მკურნალობა არ უნდა განხორციელდეს 

პენიტენციურ დაწესებულებაში, გარდა ჰოსპიტლისა და სამედიცინო განყოფილებებისა, 

რომელიც შესაფერისია ფსიქიკური აშლილობის მკურნალობისათვის.   

 
სხვა საკითხები 
წესი 48 

CPT -ის მესამე ზოგადი ანგარიში ხაზს უსვამს საჭიროებას „ძალიან ფრთხილი მიდგომისა“, 

როდესაც საუბარია რაიმე სახის სამედიცინო კვლევაზე პატიმრების მონაწილებით, იმ 
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სირთულის გათვალისწინებით, რომ თანხმობაზე გავლენა შესაძლოა პატიმრობამ მოახდინა. 

ადამიანური ექსპერიმენტის მარეგულირებელი ყველა საერთაშორისო და ეროვნული ეთიკური 

სტანდარტების დაცვა უნდა მოხდეს. 

 

ნაწილი IV 

წესრიგი 
ზოგადი მიდგომა წესრიგის საკითხებისადმი 
წესი 49 

49–ე წესზე მითითებით შეიძლება იმის გახსენება, რომ მნიშვნელოვანია, რომ წესრიგი 

შენარჩუნებული იყოს ყოველთვის. აღნიშნული მიიღწევა, თუკი იქნება დაცული ბალანსი 

უსაფრთხოების, უშიშროების, დისციპლინის საჭიროებასა და სამოქალაქო და პოლიტიკურ 

უფლებათა შესახებ საერთაშორისო პაქტის მე–10 მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებას 

შორის, რომ „ყველა თავისუფლებააღკვეთილ პირს უნდა მოექცნენ ჰუმანურად  და პატივი სცენ 

მის პიროვნულ ღირსებას“.  ლორდმა ჯასტის ვულფმა თავის ანგარიშში, რომელიც ეხებოდა  

Strangeway (მანჩესტერის ციხე) ამბოხებას, აღნიშნა, რომ იმისათვის, რომ ციხის არეულობა 

თავიდან ყოფილიყო აცილებული, აუცილებელი იყოს პატმართა სამართლიანი და თანასწორი 

მოყრობა. 

პატიმართა უმრავლესობა  იღებს თავიანთი მდგომარეობის რეალობას. თუკი ისინი 

დაექვემდებარებიან სათანადო უსაფრთხოების ზომებს და სამართლიან მოპყრობას, ისინი არ 

შეეცდებიან გაქცევას ან სერიზულ ხელისშეშლას ციხის ნორმალური ცხოვრებისათვის. ყველა 

კარგად ორგანიზებულმა საზოგადოებამ, ციხეების ჩათვლით, უნდა იფუნქციონიროს 

გარკვეული ქცევის წესების და რეგულაციების ერთობლიობით, რომელიც საზოგადოების 

მხრიდან აღიქმება როგორც სამართლიანი და კანონიერი. ციხეებში ეს რეგულაციები ისე იქნება 

შემუშავებული, რომ უზრუნველყოფილი იქნას თითოეული ინდივიდის უსაფრთხოება, 

როგორც ციხის თანამშრომლების, ისე პატიმრების და თითოეულ ჯგუფს ეკისრება 

ვალდებულება დაიცვას ეს წესები და ვალდებულებები. ხანდახან, ზოგიერთი გადაუხვევს ამ 

რეგულაციებიდან და ამ მიზეზის გათვალისწინებით უნდა არსებობდეს სხდომათა მკაფიოდ 

განსაზღვრული სისტემა, დისციპლინა და სანქციები, რომლებიც სამართლიანად და 

მიუკერძოებლად გამოიყენება.  

გარკვეულ პატიმრებს შეიძლება გაქცევის ცდუნება ქონდეთ. ამიტომ, ციხის ადმინისტრაციას 

უნდა შეეძლოს თითოეული მათგანისგან მომავალი საფრთხის შეფასება იმისათვის, რომ 

თითოეული მათგანი დაექვემდებაროს უსაფრთხოების სათანადო პირობებს, არც ძალიან 

მაღალს და არც ძალიან დაბალს.  

მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევში შეიძლება იყოს გამართლებული ძალის გამოყენება, როგორც 

წესრიგის აღდგენის ლეგიტიმური გზა. ეს უნდა იყოს ყველაზე ბოლო ზომა. იმისათვის, რომ 

თავიდან იქნს აცილებული უფლების ბოროტად გამოყენება, უნდა არსებობდეს 

თანამშრომელბის მიერ ძალის გამოყენების სპეციალური და გამჭვირვალე პროცედურები . 

 

წესი 50 

წესი 50 შეიცავს დამატებით სახელმძღვანელო პრინციპებს იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ 

უნდა იქნას თავიდან არიდებული გაუმართლებელი შეზღუდვები პატიმართა უფლებაზე 

იქონიონ კომუნიკაცია. წესრიგი ყველა თვალსაზრისით სავარაუდოდ მიიღწევა მაშინ, როდესაც 

ყველა მხაეს შორის არსებობს კომუნიკაციის გასაგები არხები. იმის გათვალისწინებით და 

დაშვებით, რომ სახეზე არ არის აღნიშნულთან დაკავშირებული უსაფრთხოების პრობლემები, 

პატიმრებს უნდა მიეცეთ საშუალება, განიხილონ საკითხები, რომლებიც შეეხება პატიმრობის 

ზოგად პირობებს. ზოგადად პატიმრების ინტერესშია, რომ ციხე ხავერდოვნად იმართებოდეს 

და შესაძლებელია მათ ქონდეთ სასარგებლო შეთავაზებები. ამ და სხვა მიზნებისთვის, მათ 

უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა მიაწოდონ თავიანთი მოსაზრებები ციხის ადმინისტრაციას. ციხის 

ადმინისტრაციაზეა დამოკიდებული თუ რა ფორმას მიიღებს პატიმრებთან კომუნიკაცია. ზოგან 

შესაძლებელია პატიმრებმა აირჩიონ თავიანთი წარმომადგენლები და ჩამოაყალიბონ 

კომიტეტები, რომლებსაც შეეძლებათ თანაპატიმრების მოსაზრებების და ინტერესების 
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გამოხატვა. სხვა ადმინისტრაციებმა შესაძლოა არჩევანი კომუნიკაციის სხვა ფორმებზე 

გააკეთონ. როდესაც პატიმრებს ნებადართული აქვთ შეკრება ამა თუ იმ ფორმით, ციხის 

ადმინისტრაციამ და პერსონალმა ხელი უნდა შეუშალონ  წარმომადგენელ ორგანოებს გადასცენ 

თავიანთი ძალაუფლება პატიმრებს ან ბოროტად გამოიყენონ თავიანთი პოზიცია, რათა 

უარყოფითი  გავლენა მოახდინონ ციხის ცხოვრებაზე.  ციხის რეგულაციები შესაძლოა 

შეიცავდნენ დებულებებს, რომ პატიმართა წარმომადგენლებს ეკრძალებათ ინდივიადუალური 

პატიმრების სახელით მოქმედება.  

 
უსაფრთხოება 
წესი 51 

წესი 51 ეთმობა უსაფრთხოების ზომებს. არსებობს სამი ძირითადი მიზეზი იმის 

მოთხოვნისათვის, რომ უსაფრთხოების ზომები რომელიც გამოიყნება პატიმრებთან 

მიმართებით იყოს მინიმალური, რაც საჭიროა მათ უსაფრთხო პატიმრობისათვის. 

 ციხის პერსონალი სავარაუდოდ უფრო იოლად მოახდენს იმ პირთა იდენტიფიცირებას, 

ვისაც მაღალი უსაფრთხოების ზომები ესაჭირეობა, თუ მათი რაოდენობა 

შეზღუდულია; 

 რაც უფრო დაბალია უსაფრთხოების დონე, მით უფრო ჰუმანური მოპყრობა არის 

სავარაუდო; 

 უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ძვირი ჯდება და რაც უფრო მაღალია უსაფრთხოება, 

მით უფრრო მეტია ხარჯები. ფინანსური თვალსაზრისით გონივრულია, რომ მაღალი 

უსაფრთხოების კატეგორიაში არ ყავდეთ იმაზე მეტი პატიმარი ვიდრე ეს საჭიროა.  

უსაფრთხოებისთვის საჭირო ფიზიკური და ტექნიკური პროცედურები წარმოადგენს ციხის 

ცხოვრების არსებით შტრიხს, თუმცა ცალკე აღებული მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი წესრიგის 

უზრუნველყოფისათვის. უსაფრთხოება ასევე არის დამოკიდებული ინფორიმირებულ 

კადრებზე, რომელიც ურთიერთობს იმ პატიმრებთან ვინც იცის რა ხდება ციხეში და ვინც 

უზრუნვეყოფს, რომ პატიმრები  დღის განმავლობაში ინარჩუნებდნენ პოზიტიურ აქტივობას. 

ამას ხშირად დინამიურ უსაფრთხოებას უწოდებენ და არის ბევრად ხარისხობრივი, ვიდრე ის, 

რომელიც მთლიანად დამოკიდებული სტატიკურ უსაფრთხოების ზომებზე. დინამიური 

უსაფრთხოების ძალა იმაშია, რომ იგი უფრო პროაქტიულია იმ თვალსაზრისით, რომ მისი 

საშუალებით უსაფრთხოებისთვის საფრთხის ამოცნობა უფრო ადრეულ ეტაპზე ხდება. 

როდესაც პერსონალსა და პატიმრებს შორის არსებობს რეგულარული კონტაკტი, 

მობილიზებული თანამშრომელი მოახდენს რეაგირებას სიტუაციაზე, რომელიც არ ჯდება 

ნორმის ფარგლებში და რომელიც უსაფრთხოებისთვის შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდეს, 

შესაბამისად უფრო ეფექტიანად მოახერხებს გაქცევათა თავიდან აცილებას. აღნიშნულზე 

მითითება კეთდება ასევე 2003(23) რეკომენდაციაში, რომელიც ეხება უვადო პატიმრობას ან სხვა 

გრძელვადიან სასჯელს დაქვემდებარებული პატიმრების მართვას, სექცია 18.ა. 

რისკების შეფასება ხელს უწყობს იმ პატიმართა იდენტიფიცირებას, რომლებიც საფრთხეს 

წარმოადგენენ საკუთარი თავისთვის, ციხის პერსონალისთვის, სხვა პატიმრებისთვის და უფრო 

ფართე საზოგადოებისთვის. წესი 51.3 აკეთებს უსაფრთხოების რისკების შეფასების მთავარ 

მიზნების ჩამონათვალს. ასეთი შეფასების კრიტერიუმები ბევრ ქვეყანაში იქნა შემუშავებული. 

ისინი მოიცავენ დანაშაული ხასიათს; საფრთხეს საზოგადოებისთვის პატიმრის გაქცევის 

შემთხვევაში; გაქცევის მცდელობის წინა ისტორიას და წვდომას გარე დახმარებაზე; სხვა 

პატიმრებისათვის საფრთხის პოტენციალს და წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირების 

შემთხვევაში, საფრთხეს მოწმეებთან მიმართებით. ციხეში გაკეთებული რისკების შეფასება 

უნდა ითვალისწინებდეს სხვა სათანადო უწყებების მიერ (მაგალითად როგორიც არის 

პოლიცია) გაკეთებულ შეფასებას.  

ბევრ პენიტენციურ სისტემაში მოქმედებს პრეზუმცია, რომ წინასწარ პატიმრობაში მყოფი 

პირები მაღალი უსაფრთხოების პირობებში უნდა იმყოფებოდნენ. ამის საჭიროება ყოველთვის 

არ არსებობს და უსაფრთხოების რისკების შეფასების გამოყენება  შესაძლებელი უნდა იყოს ამ 

ჯგუფის პატიმრებთან, ისევე როგორც მსჯავრდბულ პირებთან მიმართებით.  
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ზოგიერთ ქვეყანაში მოსამართლე, რომელიც სასჯელს უფარდებს განსაზღვრავს რეჯიმს, 

რომელშიც პატიმარმა სასჯელი უნდა მოიხადოს. სხვა ქყვეყნებში, უვადო პატიმრობას 

დაქვემდებარებული პირები ან პირები, რომელთა გასამართლება კონკრეტული კანონის 

თანახმად მოხდა, ავტომატურად ყველაზე მაღალი უსაფრთხოების პირობებში ხვდება 

პიროვნული რსიკების შეფასების მიუხედავად.  

წესი 51.5 მოითხოვს, რომ უსაფრთხოების დონე უნდა გადაისინჯოს რეგულარული 

ინტერვალებით, პირის პატიმრობის მთელი ვადის განმავლობაში. ხშირია შემხვევა, როდესაც 

პირის უსაფრთხოების რისკი მცირდება სასჯელის მოხდის განმავლობაში. უფრო დაბალი 

უსაფროების კატეგორიის დონეზე გადანაცვლების პერსპექტივამ ასევე შეიძლება ითამაშოს 

როლი კარგ მოქცევაში. 

 
ფიზიკური უსაფრთხოება 
წესი 52 
ციხეები უნდა იყოს ადგილი, სადაც ყველა არის და გრძნობს თავს უსაფრთხოდ. წესი 52 ამიტომ 

ვრცელდება პატიმრებზე, პერსონალზე და ყველა ვიზიტორზე. ძალადობის  და სხვა 

მოვლენების, მაგალითად როგორიც არის ხანძარი, რისკის სრულად აღმოფხვრა არასდროს 

იქნება შესაძლებელი, თუმცა სათანადო პროცედურების ქონის შემთხვევაში შესაძლებელი 

იქნება აღნიშნული რისკების მინიმუმამდე დაყვანა. უშიშროების მსგავსად, უსაფრთხოებაც 

მოიცავს სხვადასხვა მოსაზრებების ბალანსს და წეს 51–ში ნახსენები  დინამიური უშიშროების 

ხერხებს შეუძლიათ ანალოგიურად შეუწყონ ხელი ციხეში უსაფრთხოების გაუმჯობესებას. 

გადამეტებული კონტროლი ისეთივე საზიანო შეიძლება იყოს უსაფრთხოებისთვის, როგორც 

არასაკმარისი კონტროლი. უსაფრთხო გარემო მაშინ იარსებობს, როდესაც მუდმივად 

გამოიყენება ნათელი პროცედურები. ნებისმიერ შემთხვევაში, ციხე აღჭურვილი უნდა იყოს 

ხანძართან ბრძოლის სათანადო აღჭურვილობით და ინსტრუქციებით მისი გამოყენების 

თაობაზე, ხანძრის გაჩენის შესახებ ანგარიშის წარდგენის, შენობების ევაკუაციის, გარეთ 

თავმოყრის ადგილებით და იმის შემოწმების პროცედურებით, რომ პატიმრებს და 

თანამშრომლებს აუხსნეს/განუმარტეს აღნიშნულის თაობაზე. 

უსაფრთხოებისა და უშიშროების საფუძვლებზე ყველა პატიმართან მიმართებით  სათანადო 

რისკების შეფასების განხორციელების მნიშვნელობას ხაზი გაუსვა ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს განჩინებამ საქმეზე ედვარდსი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ 

(Edwards v. United Kingdom), განაცხადის N 46477/99. საქმეზე არსებული გარემოებების 

გათვალსიწინებით სასამართლომ აღნიშნა, რომ წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირთან 

მიმართებით ადგილი ქონდა სიცოცხლის უფლების დარღვევას, რადგან იგი სასიკვდილოდ 

ცემეს თავის საკანში მისმა თანამესაკნემ. 

ზოგიერთ პენიტენციურ  სისტემაში  არსებობს მზარდი ტენდენცია  განაცალკევონ პატიმართა 

ან ცალკეულ პირთა კატეგორიები. ამის მაგივრად ციხის ადმინისტრაციები უნდა ილტვოდნენ 

იმისკენ, რომ  შექმნან გარემო, რომელშიც ყველა პატიმარი იქნება უსაფრხოდ და ძალადობისგან 

თავისუფალი. უნდა არსებობდეს პროცედურები, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს პატიმრებს 

აირიონ ერთმანეთში მათზე  თავდასხმის განხორციელების  ან სხვა ტიპის ძალადობის შიშის 

გარეშე, კერძოდ პატიმრებს შესაძლებლობა უნდა ქონდეთ ნებისმიერ დროს დაუკავშირდნენ 

ციხის თანამშრომლებს, ღამის პერიოდის ჩათვლით.  როდესაც საჭიროა გარკვეული პირების ან 

ჯგუფების განცალკევებით ყოფნა მათი განსაკუთრებული მოწყვლადობის გამო (მაგალითად 

სქესობრივი დანაშაულის ჩამდენი, ფსიქიკური შეურაცხადობის მქონე პირები, რელიგიური ან 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები), მათ ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ დღიური 

აქტივობების შეძლებისდაგვარად  სრულ პაკეტზე.  

 

უსაფრთხოების გაძლიერებული ღონისძიებები 
წესი 53 
1987 წელს ციხის ევროპული წესების გამოქვეყნების შემდეგ, რამოდენიმე ქვეყანაში 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა განსაკუთრებული მაღალი უსაფრთხოების ან უშიშროების ზომების 

გამოყენება გარკვეულ პატიმართა ან პატიმართა ჯგუფების მიმართ. აღნიშნულის, გამო 
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სათანადოდ ჩაითვალა ახალი წესის შემოღება, რომელიც მოცემულ პრაქტიკას 

დაარეგულირებდა.  

წესი 53.1 ხაზს უსვამს, რომ განსაკუთრებული მაღალი უსაფრთხოების ან უშიშროების ზომების 

გამოყენება შეიძლება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში. აღნიშნულის მიზეზი ის არის, 

რომ თუკი განსაკუთრებით მაღალი უსაფრთხოების დაწესებულებაში განთავსდება პატიმართა 

დიდი რაოდენობა, იარსებებს რისკი, რომ ბევრისთვის ეს პირიობები იქნება გადამეტებული და 

არაპროპორციული იმ პოტენციურ რისკთან შედარებით, რომელსაც ისინი შეიცავენ. როგორც 

წესი, პატიმრები მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა დაექვემდებარონ განსაკუთრებული მაღალი 

უსაფრთხოების ან უშიშროების ზომებს, როდესაც მათმა საქციელმა ცხადყო, რომ ისინი 

უსაფრთხოების და უშიშროების თვალსაზრისით ასეთ საფრთხეებს შეიცავენ და ციხის 

ადმინისტრაციას სხვა არჩევანი არ რჩება. ასეთ პირობებს დაქვემდებარება  უნდა მოხდეს რაც 

შეიძლება მოკლე ვადით და უნდა დაექვემდებაროს  ინდივიდუალური პატიმრის ქცევის 

მუდმივ გადახედვას.  

ზოგიერთ განსაკუთრებული უსაფრთხოების დაწესებულებაში ხდება პატიმართა 

ვირტუალური იზოლირება. აღნიშნულ საკითხებზე მითითება ხდება   2003(23) 

რეკომენდაციაში, რომელიც ეხება უვადო პატიმრობას ან სხვა გრძელვადიან სასჯელს 

დაქვემდებარებული პატიმრების მართვას, სექცია 20.  

გრძელვადიან სასჯელს დაქვემდებარებული პატიმრები ავტომატურად არ წარმოადგენენ 

საფრთხის შემცველ პატიმრებს  და შესაბამისად მათთან მიმართებით არ უნდა მოხდეს იმ 

რეჟიმის გამოყენება, რომელიც საფრთხის შემცველ პატიმრებთან მიმართებით გამოიყენება. 

საფრთხის შემცველ პატიმრების  მოპყრობას არეგულირებს რეკომენდაცია (82) 17, რომელიც 

ეხება საფრთხის შემცველ პატიმრების  პატიმრობას და მოპყრობას.  

პატიმრებთან მიმართებით განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომების გამოყენებასთან 

დაკავშირებით, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიიღო რამდენიმე განჩინება . 

მან 4 საქმეში დაადგინა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის (წამების აკრძალვა) დარღვევა. 

(საქმე ინდელიკატო იტალიის წინააღმდეგ (Indelicato v. Italy) განაცხადის ნომერი 31143/96 –

18/10/2001, საქმე ლაბიტა იტალიის წინააღმდეგ (Labita v. Italy) განაცხადის ნომერი 26772/95 – 

06/04/2000, საქმე ვან დერ ვენი ნიდერლანდების წინააღმდეგ (van der Ven v. the Netherlands) 

განაცხადის ნომერი 50901/99 – 04/02/2003 და საქმე ლორსე და სხვები ნიდერლანდების 

წინააღმდეგ (Lorse and others v. the Netherlands) განაცხადის ნომერი 52750/99 – 04/02/2003). სხვა 

საქმეში დადგინდა, რომ შეზღუდვები კორესპოდენციაზე არღვევდა კონვენციის მერვე მუხლს 

(პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემა) და კონვენციის მე–13 მუხლს (სამართლიანი 

მისაგებელი) რადგან პატიმარს არ შეეძლო ეფექტიანად გაესაჩივრებინა გადაწყვეტილება 

მასთან მიმართებით  განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომების გაგრძელების თაობაზე  (საქმე 

მესინა იტალიის წინააღმდეგ (Messina v. Italy) განაცხადის ნომერი 25498/94 -28/09/2000). გაეროს 

წამების წინააღმდეგ კომიტეტმა გამოთქვა შეშფოთება ერთერთი წევრი სახელმწიფოს ყველაზე 

მაღალი უსაფრთხოების ციხეში პატიმრების მიმართ გამოყენებულ პატიმრობის სასტიკ 

პირობებთან დაკავშირებით. (CAT/C/CR/29/3 წამების წინააღმდეგ კომიტეტის დასკვნები და 

რეკომენდაციები: ესპანეთი 23/12/2002) . CPT - იმ ასვე გააკეთა უარყოფითი კომენტარები 

განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომებთან დაკავშირებით, რომლებიც გამოიყენებოდა 

პატიმართა გარკვეული რაოდენობის მიმართ ზოგიერთ სახელმწიფოში, რომელსაც კომიტეტი 

ესტუმრა.  

 
ჩხრეკა და კონტროლი 
წესი 54 

ამ წესის მიხედვით, ყველა ციხეში უნდა არსებობდეს მკაფიოდ გაწერილი გასაგები 

პროცედურები, რომლებიც დეტალურად აღწერენ გარემოებებს, რომელთა არსებობისასაც  

ჩხრეკა უნდა ჩატარდეს, მეთოდი რომელიც უნდა გამოიყენებოდეს და მათი სიხშირე. ამ 

პროცედურების გაწერის მიზანია გაქცევის თავიდან არიდება და ასევე  პატიმართა და მათი 

ვიზიტორების ღირსების დაცვა. 
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საცხოვრებელი სადგომის, როგორიც არის საკნები და საერთო საცხოვრებლები, რეგულარულად 

ჩხრეკის პროცედურა უნდა არსებობდეს, რათა  უსაფრთხოების ელემენტები, კარებისა და 

საკეტების, ფანჯრების და ცხაურების  ჩათვლით არ შესუსტდეს. გააჩნია უსაფრთხოების 

რომელი კატეგორიის ციხეზე საუბარი, პატიმრის პირადი ნივთებიც დროდადრო უნდა 

დაექვემდებაროს ჩხრეკას. თანამშრომლები, რომლებიც ჩხრეკას ატარებენ უნდა იყვნენ 

სპეციალუარდ გადამზადებულნი, რათა დაიცვან ბალანსი ერთის მხრივ იმაში, რომ შეძლონ  

გაქცევის მცდელობის დროული გამოვლენა და აღკვეთა, ისევე როგორც  კონტრაბანდის 

გადამალვის მცდელობის აღკვეთა  და მეორეს მხრივ იმაში, რომ პატივი სცენ პატიმართა 

ღირსებას და მათ კერძო საკუთრებას. როდესაც ხდება პატიმრის საცხოვრებელი სივრცის ან 

მისი ნივთების ჩხრეკა, როგორც წესი ის უნდა ესწრებოდეს ჩხრეკას. 

კონკრეტული პატიმრები, განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც ექვემდებარებიან საშუალო ან 

მაქსიმალურ შეზღუდვებს უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე უნდა გაიჩხრიკონ 

რეგულარულად, რათა მოხდეს იმაში დარწმუნება, რომ ისინი არ ატარებენ ნივთებს, რომლებიც 

შეიძლება გამოიყენონ გაქცევის მცდელობისას ან სხვა პირთა ან საკუთარი თავის 

დაზიანებისთვის ან უბრალოდ აკრძალული ნივთები, მაგალითად როგორიც არის 

ნარკოტიკული საშუალებები. ასეთი ჩხრეკების ინტენსივობა დამოკიდებულია გარემოებებზე. 

მაგალითად როდესაც პატიმართა დიდი რაოდენობა ბრუნდება დაწესებულებაში მათი სამუშაო 

ადგილიდან მათ საცხოვრებელ ფართში, ნორმალურია რომ ისინი დაექვემდებარონ ხელის 

მოსმით ჩხრეკას. ასეთი ჩრეკის ინტიმური ბუნების გათვალისწინებით, მათი ჩატარებისას, 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს, გასაჩხრეკი პირის ღირსების პატივისცემას. 

პირადი ჩხრეკა არ უნდა ჩატარდეს საჭიროების გარეშე და არასდროს უნდა გმოიყენებოდეს 

როგორც სასჯელი. 

მეორეს მხრივ, განსაკუთრებით, როდესაც არსებობს ვარაუდი, რომ პატიმარი რაღაცას მალავს ან 

როცა მას მიაკუთვნებენ მაღალი უსაფრთხოების რისკის შემცველ პატიმართა კატეგორიას, 

აუცილებელი იქნება პირადი ჩხრეკის (ჩხრეკა გაშიშვლებით) ჩატარება. აღნიშნული მოითხოვს 

პატიმართა სრულ გაშიშვლებას და იმის დემონსტრირებას, რომ ისინი არაფერს მალავენ. წესი 

აკეთებს იმ საკითხების ჩამონათვალს, რომელთა გათვალისწინებაც უნდა მოხდეს პირადი 

ჩხრეკის ჩატარებისას. ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მესამე მუხლის 

დარღვევა იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ პატიმარი აიძულეს გაშიშვლებულიყო 

ქალბატონის თანდასწრებით (საქმე ვალასინასი ლიტვის წინააღმდეგ (Valasinas v. Lithuania) 

განაცხადი #44558/98 –24/07/2001) ან ჩხრეკის სიხშირის და გამოყენებული მეთოდის 

გათვალისწინებით (საქმე ვან დერ ვენი ნიდერლანდების წინაარმდეგ (Van der Ven v. 

Netherlands) განაცხადი #50901/99 –04/02/2003). პატიმრებს არასდროს უნდა მოთხოვონ ჩხრეკის 

მიზნით სრულად გაშიშვლება. 

ციხის თანამშრომელმა არასდროს უნდა ჩაატაროს სხეულის შიდა ჩხრეკა, მაგალითად თითის 

ან რაიმე სახვა ინსტრუმენტის შეღწევით პატიმრის ორგანიზმში. თუ არსებობს საფუძველი 

ეჭვისთვის, რომ პატიმარმა სხეულში დამალა ნარკოტიკული საშუალება ან სხვა აკრძალული 

ნივთი, მას ყურადღებით უნდა დააკვირდნენ მანამ სანამ ის არ გამოიღებს ორგანიზმიდან 

ნივთს, რომელიც შესაძლოა დამალული ქონოდა. თუ სხეულის შიდა ჩხრეკას ატარებს 

სამედიცინო მუშაკი, მან ყურადღება უნდა გაამახვილოს  პატიმართა სხეულის ჩხრეკის 

თაობაზე მსოფლიო მედიკთა ასოციაციის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე (ოქტომბერი 1993).  

წესი 54.6 არ კრძალავს პატიმრის სხეულის სკანირების მიზნით თანამედროვე ტექნოლოგიის 

გამოყენებას.  

უნდა არსებოდეს მკაფიოდ განსაზღვრული პროცედურები იმისათვის, რომ პატიმართა 

მოსანახულებლად მოსულმა პირებმა არ ცადონ ციხის უსაფრთხოების წესების დარღვევა 

აკრძალული ნივთების ციხეში შეტანის გზით. ეს პროცედურები შეიძლება უშვებდნენ 

ვიზიტორის პირად ჩხრეკას, თუმცა ასევე უნდა ითვალისწინებდნენ იმ გარემოებას, რომ ისინი 

არ არიან პატიმრები და ამიტომ ბალანსი უნდა იქნეს დაცული ციხის უსაფრთხოების  დაცვის 

ვალდებულებასა და ვიზიტორების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას შორის. 

ბავშვებისა და ქალების ჩხრეკის პროცედურები უნდა იყოს მგრძნობიარე მათი საჭიროებების 

მიმართ, მაგალითად იმის უზრუნველყოფით, რომ თანამშრომელები რომლებიც ჩხრეკას 
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ატარებენ საკმარისი  რაოდენობით შეიცავენ ქალებს. პირადი ჩხრეკა არ უნდა ჩატარდეს 

საჯაროდ (საზოგადოებისთვის თვალსაჩინო ადგილას). 

შეიძლება საჭირო იყოს პროფესიონალი მნახველების, როგორებიც არიან დამცველები, 

სოციალური მუშაკები და ექიმები, ჩხრეკა. თუმცა ეს ისე უნდა განხორციელდეს, რომ არ 

შეილახოს პროფესიონალების მიერ კონფიდენციალური ვიზიტების უფლება, კერძოდ უნდა 

მოხდეს ჩხრეკის ოქმის დადასტურება სათანადო პროფესიული ორგანოების მიერ.  

 
სისხლის სამართლის დანაშაულები 
წესი 55 

წესი 55 ახდენს იმის მკაფიო დემონსტრირებას, რომ კანონის უზენაესობა არ სრულდება ციხის 

კარიბჭესთან. მსხვერპლის ინტერესებიდან გამომდინარე, როდესაც სისხლის სამართლის 

დანაშაულს ადგილის აქვს ან სავარაუდოდ ადგილი აქვს ციხეში, უნდა მოხდეს გამოძიების 

მსგავსი პროცედურების გამოყენება, როგორიც გამოიყენება სამოქალაქო საზოგადოებაში. 

ზოგიერთ ქვეყანაში ამ ფუნქციის შესრულების მიზნით კონკრეტული მოსამართლეები ან 

პროკურორები ინიშნებიან. ზოგან კი სამოქალაქო პროკურორს ან პოლიციას ეძლევა 

შესაძლებლობა ჩაატარონ გამოძიბა ისე, თითქოს დანაშაულს ციხის გარეთ ქონოდა ადგილი. 

შესაძლოა ინციდენტი, რომელიც სერიოზულია ციხის კონტექსტის გათვალისწინებით, არ 

ჩაითვალოს  გამოძიების ღირსად საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან. ზოგიერთ ქვეყანაში 

აღნიშნული შემთხვევების მოგვარების ერთერთი გზა არის ის, რომ ციხის ადმინისტრაცია და 

საგამოძიებო ორგანოები შეთანხმდნენ პოლიტიკაზე თუ რომელი შემთხვევეების 

გადამისამართება მოხდება პროკურატურისათვის თუ პოლიციისავის.  

 
დისციპლინა და დასჯა 
წესი 56 

წესი ხაზს უსვამს, რომ დისციპლინური სასჯელის გამოყენება უნდა მოხდეს, როგორც 

უკიდურესი საშუალება. თავიანთი ბუნებით, ციხეები წარმოადგენენ დახურულ 

ინსტიტუციებს, რომელშიც განთავსბულია ხალხის დიდი ჯგუფი (როგორც წესი ერთი სქესის 

წარმომადგენლები) თავიანთი ნების საწინააღმდეგოდ  შეზღუდულ პირობებში. დროდადრო 

გარდაუვალია, რომ ზოგიერთი პატიმარი დაარღვევს ციხის წესებსა და რეგულაციებს 

სხვადასხვა გზით. ამიტომ, უნდა არსებობდეს მკაფიო პროცედურები ასეთ შემთხვევბზე 

რეაგირებისთვის.  

წესი 57 

წესი 57 აკონკრეტებს, რომ დისციპლინური დარღვევები ზუსტად უნდა იყოს განსაზვრული და 

პროცედურები პატივს უნდა სცემდნენ სამართლიანობისა და კანონიერების პრინციპებს. 

აღნიშნული ნიშნავს, რომ ყველა პატიმარს უნდა ქონდეს რეგულაციები, რომლებიც ნათლად 

აკეთებენ იმ ქმედებათა თუ უმოქმედებათა ჩამონათვალს, რომლებიც არღვევენ ციხის 

დისციპლინას და რომლებსაც შედეგად შესაძლოა ოფიციალური დისციპლინური წარმოება 

მოყვეს. შესაბამისად ყველა პატიმარს  წინასწარ უნდა ქონდეს ინფორმაცია ციხის წესებისა და 

რეგულაციების შესახებ. ამ რეგულაციების სამართლებრივი სტატუსი ნათელი უნდა იყოს. ბევრ 

ქვეყანაში მათ პარლამენტის მხრიდან დამტკიცება ჭირდება. წესი 57.2 აკეთებს იმ ელემენტების 

ჩამონათვალს, რომლებიც რეგულაციებმა უნდა გაითვალისწინონ.  

წესი 58 

ამ წესის თანახმად, თუკი თანამშრომელი გადაწყვეტს, რომ პატიმარმა დაარღვია 

დისიპლინური რეგულაცია, მან აღნიშნულის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს 

კომპეტენტურ ორგანოს. ზოგიერთ ქვეყანაში მოქმედებს უმნიშვნელო დისციპლინური 

დარღვევისთვის არაფორმალური გაფრთხილების წესი მანამ სანამ დისციპლინურ წარმოებას 

მიმართავდნენ. ეს გაფრთხილება ითვლება პირველ გაფრთხილებად პატიმრისთვის.  თუმცა,  

ასეთი გაფრთხილებები სამართლიანი და თანმიმდევრული უნდა იყოს და არ უნდა აძლევდეს 

დასაბამს არაოფიციალურ სანქციათა სისტემას. 

ბრალდების განხილვა  დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს კომპეტენტური უწყების მიერ. ზოგიერთ 

ქვეყანაში დამოუკიდებელი მაგისტრი ან სპეციალიზაციის მქონე მოსამართლეები ინიშნებიან, 
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რომელთაც სასამართლო დამოუკიდებლობა მოყვებათ და იმის დიდი ალბათობა, რომ მოხდება 

სათანადო პროცედურების დაცვა. ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობს დისციპლინური წარმოების 

სპეციალური საბჭო. ზოგ ქვეყანაში ასეთი ტიპის საქმეებს განიხილავს ციხის უფროსი. როდესაც 

დისციპლინურ წარმოებას ახორციელებს ციხის ადმინისტრაცია, მნიშვნელოვანია, რომ მათ 

ქონდეთ გავლილი შესაბამისი მომზადება და მათ არ ქონოდათ შეხება საქმესთან რომელიც 

უნდა განიხილონ.  

წესი 59 

ამ წესის თანახმად, ნებისმიერ პატიმარს, რომელსაც დისციპლინური  ბრალდება უნდა 

წაუყენონ, უფლება აქვს იცოდეს ამ ბრალდების დეტალები წინასწარ და მიეცეს საკმარისი დრო 

დაცვის მოსამზადებლად. იმ შემთხვევაში, თუ მოსმენის პერიოდში პატიმარი განცალკევებით 

არის მოთავსებული, არ უნდა მოხდეს მოსმენის გაუმართლებელი დაყოვნება, კერძოდ შიდა თუ 

გარე გამოძიების მიზეზით. ნებისმიერ შემთხვევაში ბრალდებული პირი უნდა ესწრებოდეს 

განხილვას.  

CPT-იმ განავრცო წესი 59–ის რამოდენიმე ელემენტი მის ანგარიშებში (მაგალითად, CPT/Inf 

(2003) 1 ანგარიში კვიპროსის მთავრობისადმი, წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი 

მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კომიტეტის (CPT)  ვიზიტი კვიპროსში 22–30 მაისი 

2000. სტრაზბურგი, 15 იანვარი 2003; CPT/Inf (2001) 27 ანგარიში ლატვიის მთავრობისადმი, 

წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული 

კომიტეტის (CPT)  ვიზიტი ლატვიაში, 24 იანვარი - 3 თებერვალი 1999. სტრაზბურგი, 22 

ნოემბერი 2001; CPT/Inf (2002) 16 ანგარიში მალტის მთავრობისადმი, წამებისა და 

არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კომიტეტის 

(CPT)  ვიზიტი მალტაში, 13–18 მაისი 2001. სტრასბურგი , 27 აგვისტო 2002) 

სერიოზული ბრალდების შემთხვევაში პატიმრის უფლება დამცველზე დაადასტურა ადამიანის 

უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ (საქმე ეზე და კონორსი გაერთიანებული სამეფოს 

წინააღმდეგ (Ezeh and Connors v. United Kingdom, განაცხადის ნომერი 39665/98 და 40086/98). 

წესი 60 

წესის მიხედვით მკაფიოდ განსაზღვრულ და გამოქვეყნებულ დისციპლინურ 

სამართალდაღვევათა ჩამონათვალს თან უნდა ახლდეს სასჯელთა ჩამონათვალიც, რომელიც 

შეიძლება დაეკისროს ნებისმიერ პატიმარს, რომელიც ამ დარღვევათაგან ერთერთს ჩაიდენს. ეს 

საჯელები ყოველთვის უნდა იყოს სამართლიანი და ჩადენილი დარღვევის პროპორციული. 

სასჯელთა ნუსხა უნდა იყოს მოცემული სამართლებრივ აქტში, რომელსაც სათანადო უწყება 

ამტკიცებს. ციხის თანამშრომლები არ უნდა ახორციელებდნენ არაფორმალურ დასჯას, 

რომელიც გვერდს უვლის ოფიციალურ პროცედურებს.  

ზემოთ ნახსენებ  საქმეში ეზე და კონორსი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ ადამიანის 

უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ციხის დირექტორის უფლება ინგლისსა 

და უელსში დაემატებინა 42 დღე პატიმრის მიერ მოსახდელი ვადისთვის წარმოადგენდა 

კონვენციის მე–6 მუხლის (სამართლიანი სასამართლოს უფლება) დარღვევას.  

სასჯელი შეიძლება მოიცავდეს ფორმალურად დაფიქსირებულ გაფრთხილებას, სამსახურიდან 

გაშვებას, ხელფასის დაკავებას (როდესაც საუბარია ანაზღაურებად ციხის სამუშაოზე), 

სარეკრეაციო აქტივობებში ჩართულობის შეზღუდვას, გარკვეული პირადი ნივთებით 

სარგებლობის და ციხეში გადაადგილებაზე შეზღუდვას. ოჯახთან კონტაკტის შეზღუდვა, 

მაგრამ არა  კონტაქტის სრული აკრძალვა ასევე შეიძლება გამოიყენებოდეს სასჯელის სახით. 

ასეთი სასჯელის გამოყენება უნდა მოხდეს მხოლოდ მხოლოდ მაშინ, როდესაც დარღვევა 

უკავშირდება ასეთ ოჯახურ შეხვედრას ან ციხის თანამშრომლის შეურაცხყოფას ადგილი აქვს 

ასეთი ვიზიტის ფარგლებში.  

დისციპლინური მოსმენა უნდა განხორციელდეს ინდივიდუალურად. თუ მაგალითად ადგილი 

ქონდა მასობრივ დაუმორჩილებლობას ციხის წესებისადმი ან თავდასხმა/შეურაცხყოფაში 

მონაწილეობდა რამოდენიმე პატიმარი, თითოეული მათგანის საქმე უნდა განიხილონ და 

სასჯელი შეუფარდონ დამოუკიდებლად.  

ფიზიკური დასჯის ყველა ფორმის, ბნელ საკანში მოთავსებით დასჯის და სხვა არაადამიანური 

და ღირსების შემლახავი დასჯის წინააღმდეგ სფეციფიკური აკრძალვები არსებობს. ადამიანის 
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უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ თავის გადაპარსვა როგორც 

დისციპლინური ზომა წარმოადგენს კონვენციის მესამე მუხლის (წამების აკრძალვა) დარღვევას. 

(საქმე იანკოვი ბულგარეთის წინააღმდეგ (Yankov v. Bulgaria), განაცხადის ნომერი 39084/97). 

უკვე მიიჩნევა, რომ დიეტის შემცირება არის ფიზიკური დასჯის ფორმა და წარმოადგენს 

არაადამიანურ მოპყრობას. აღნიშნული არის პროფესიული მოსაზრება, რომელიც ბოლო 

წლებში განვითარდა. 

წესს 60.5–ში ნახსენები სამარტოო საკანში მოთავსება გულისხმობს პატიმართა სხვა 

პატიმრებისგან განცალკევების ნებისმიერ ფორმას და მათ ცალკე მოთავსებას საკანში ან 

ოთახში. აღნიშნული სასჯელის გამოყენება მხოლოდ გამონაკლისი შემთხვევბში უნდა მოხდეს. 

წესი დადასტურებულია პატიმართა მოპყრობის შესახებ გაეროს ზოგადი პრინციპების მე–7 

პრინციპით. სამარტოო საკანში მოთავსების სხვადასხვა ფორმები არსებობს. ყველაზე 

ექსტრემალური ფორმაა, როდესაც პატიმარი არის სრულიად მარტო  და არ აქვს განათება, 

საკანში არ შემოდის ხმა და სუფთა ჰაერი, რასაც ხშირად „ბნელ საკნებს“ უწოდებენ.  სასჯელის 

სახით განცალკევების/განმარტოვების ასეთი ფორმის გამოყენება არასდროს უნდა მოხდეს. 

სამარტოო საკანში მოთავების სხვა ფორმაა, როდესაც პატიმარი მარტოა საკანში, აქვს წვდომა 

ჩვეულებრივ განათებაზე და ჰაერზე და შეუძლია გაიგონოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოძრავი 

პატიმრების ხმა. ასეთი ტიპის სასჯელის გამოყენება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში და 

დროის მოკლე პერიოდის განმავლობაში უნდა მოხდეს. დროის ამ ინტერვალში ციხის 

თანამშრომლებმა უნდა დაამყარონ რეგულარული და გონივრულად ხშირი კონტაკტი ამ 

პატიმრებთან. (იხილეთ წესი 42–ის კომენტარი). CPT განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს 

სამარტოო საკანში ან ნებისმიერ მსგავს პირობებში მოთავსების საკითხს. CPT - იმ აღნიშნა, რომ 

„სამარტოო საკანში მოთავსება გარკვეულ პირობებში შეიძლება უტოლდებოდეს არაადამიანურ 

და ღირსების შემლახავ მოპყრობას; ნებისმიერ შემთხვევაში სამარტოო საკანში მოთავსების 

ნებისმიერი ფორმის გამოყენება უნდა მოხდეს რაც შეიძლება ხანმოკლედ პერიოდით“ (CPT, CPT 

- ის საქმიანობის შესახებ მეორე ზოგადი ანგარიში, პარაგრაფი 56). 

ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ მოთხოვნა პატიმართა უფლებაზე  დღეში ერთსაათიან 

ვარჯიშზე გარეთ (წესი 27.1) თანაბრად ვრცელდება ყველა პატიმარზე, რომელებიც სასჯელის 

სახით სამარტოო საკანში არიან მოთავსებულნი. ასეთი პატიმრები ასევე უნდა უზრუნველყონ 

საკითხავი მასალით. იგივე ეხებათ მაღალი უსაფრთხოების კატეგორიის პატიმრებს (წესი 53). 

წესი 60.6 ეხება შეზღუდვის ინსტრუმენტის გამოყენებას, როგორც უსაფრთხოების ან ზიანის 

მიყენების პრევენციის საშუალებას.  შეზღუდვის საშუალებები შეიძლება მოიცავდნენ 

ხელბორკილებს, ჯაჭვს, რკინას, შემაკავებელ პერანგს და პირის კონტროლის ნებისმიერ 

ელექტრონულ ფორმას.  

წესი 61 

ამ წესის მიხედვით, პატიმრის ბრალის დადასტურების შემხვევაში, მას უნდა ქონდეს უფლება 

გაასაჩივროს გადაწყვეტილება ზემდგომ დამოუკიდებელ ორგანოში. დისციპლინურმა 

რეგულაციები უნდა აკონკრეტებდნენ  თუ რომელია ეს ორგანო და როგორ უნდა მომზადდეს 

და გაიგზავნოს საჩივარი და ასევე უზრუნველყოს, რომ აპელაციის პროცესი სწრაფად 

დასრულდეს. 

წესი 62 

ზოგიერთ ქვეყანაში მიღებული პრაქტიკა იყო პატიმრების ჯგუფის ლიდერებად დანიშვნა, 

ხშირად სამუშაო ან საცხოვრებელ განყოფილებაში და მათგან სხვა პატიმრების ქცევის შესახებ 

ანგარიშის  და რეკომენდაციების მიღების მოთხოვნა. სხვა შემთხვევებში პატიმრებს მიცემული 

ქონდათ ძალაუფლება  დასჯილ ან სეგრეგაციის განყოფილებებში მოთავსებულ პატიმრებზე.  

ორმაგი ნასამართლეობა 
პატიმარი არ შეიძლება დაისაჯოს ორჯერ ერთი და იმავე ქმედებისთვის.  ამ წესის 

ინტერპრეტირება უნდა მოხდეს წევრი სახელმწიფოს საერთაშორისო ვალდებულებების 

კონტექსტში, განსაკუთრებით კი  საერთაშორისო ხელშეკრულებებით აღებული 

ვალდებულებების შესრულების კონტექსტში, რომლებიც შეიცავენ დებულებებს „non bis in 

idem” წესის შესახებ. 
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ძალის გამოყენება 
წესი 64 

წესი 64  განამტკიცებს პრინციპს, რომ თანამშრომელს შეუძლია ძალის გამოყენება მხოლოდ 

მკაფიოდ განსაზღვრული საზღვრების ფარგლებში და უსაფრთხოებისა და წესრიგისათვის 

კონკრეტულის საფრთხის საპასუხოდ. 

როგორც წესი უმჯობესია ძალადობრივი ინციდენტების პრევენცია ვიდრე მათთან გამკლავება. 

ფხიზლად მყოფ თანამრომლები, რომლებიც იცნობენ თავიანთ პატიმრებს,  შეძლებენ არევის 

ელემენტების იდენტიფიცირებას და ძალადობრივი ქმედების თავიდან აცილებას. 

კარგი პროფესიული ურთიერთობები თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის წარმოადგენენ 

დინამიური უსაფრთხოების არსებით შემადგენელ ნაწილს პოტენციური ინციდენტების 

განეიტრალების ან დიალოგისა და მოლაპარაკების გზით წესრიგის აღდგენისათვის. წესრიგის 

აღდგენის ფიზიკური მეთოდის გამოყენების დაშვება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ როდესაც 

აღნიშნული მეთოდები ვერ გაამართლებენ ან არ ჩაითვლებიან სათანადოდ. როდესაც უნდა 

მოხდეს პატიმრების მიმართ ძალის გამოყენება თანამშრომლების მხრიდან, ძალა უნდა იყოს 

კონტროლირებადი და წესრიგის აღდგენისთვის საჭირო მინიმალური დონის.  

წესი 65 

წესი აკეთებს იმ ძირითად საკითხთა ჩამონათვალს, რომელიც უნდა იყოს დარეგულირებული  

მოქმედი პროცედურებით, რომლებიც ძალის გამოყენებას ეხება (როდის შეიძლება გამოყენება, 

ვინ შეიძლება გამოიყენოს, ვინ შეიძლება გასცეს ნებართვა გამოყენებაზე და ანგარიშგების 

მექანიზმები, რომელთა დაცვაც უნდა მოხდეს ძალის გამოყენების თითოეული შემთხვევის 

შემდეგ). 

წესი 66 

წესი განმარტავს, რომ თანამშრომლები არ უნდა იყვნენ მხოლოდ იმის იმედად, რომ მოერევიან 

პრობლემურ პატიმრებს უპირატესი ფიზიკური ძალის დემონსტრირებით. არსებობს 

კონტროლისა და შეზღუდვის მრავალი ტექნიკა, რომელთა გამოყენებაშიც თანამშრომლები 

უნდა გაიწვრთნან, რაც საშუალებას მისცემს მათ მოიპოვონ კონტროლი თავიანთი თუ სხვა 

მონაწილე პატიმრებისთვის ზიანის მიყენების გარეშე.  ხელმძღვანელობამ უნდა იცოდეს ამ 

ტექნიკების შესახებ და უნდა უზრუნველყოს, რომ თანამშრომლები კომპეტენტურები არიან 

ძირითად უნარებში და რომ საკმარისი რაოდენობის თანამშრომლებს აქვთ გავლილი წვრთნა . 

წესი 67 

წესი ეხება ციხეში სამართალდამცავ ორგანოთა ჩარევას. გამონაკლის შემთხვევებში პატიმრის 

ძალადობის დონე შეიძლება ისეთი მაღალი იყოს, რომ ციხის თანამშრომლები თვითონ ვერ 

გაუმკლავდნენ შემთხვევას და დაჭირდეთ სხვა სამართალდამცავი უწყების გამოძახება. 

(მაგალითად როგორიც არის პოლიცია). ასეთ შემთხვევაში განსაკუთრებული სიფრთხილის 

გამოჩენაა საჭირო. ძალადობასთან გამკლავებისას ციხის თანამშრომლებს ყოველთვის ექნებათ 

განცდა, რომ ინციდენტის მოგვარების შემდეგ მათ კვლავ მოუწევთ პატიმრებან ურთიერთობა.  

ეს ნიშნავს, რომ ისინი ეცდებიან ძალის გამოყენების თავიდან აცილებას და ნებისმიერ 

შემთხვევაში თავს შეიკავებენ გადაჭარბებული და განურჩეველი ძალის გამოყენებისგან. ეს 

შეიძლება ასე არ იყოს სხვა სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლებისათვის, რომლებიც 

როგორც წესი ციხის პირობებში არ მუშაობენ და რომლებიც მხოლოდ ძალადობრივი 

ინციდენტის მოგვარების მიზნით მოდიან. იმისათვის რომ ასეთ გარემოებებში თავიდან იქნეს 

აცილებული გადამეტებული ძალის გამოყენება, რეკომენდებულია, რომ პენიტენციური 

სისტემის  ხელმძღვანელობა  შეთანხმდეს წესებზე იმ უწყების მაღალი დონის 

ხელმძღვანელობასთან, რომელსაც შეიძლება თხოვონ ძალადობრივი ინციდენტის მოგვარებაში 

დახმარება. ყველა თანამშრომელი რომელიც შესაძლოა ჩაერთოს ინციდენტის მოგვარებაში 

უნდა გაეცნოს ამ შეთანხმების შინაარსს მანამ სანამ ციხეში შევა. 

შეზღუდვის ინსტრუმენტები 
წესი 68 

ეს წესი ბევრით გავს წინა წესების წესს 39–ს .  ციხის წესები გამოქვეყნების შემდეგ (1987) 

სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა გარემოებებში პატიმრების მიმართ უფრო მეტი სიხშირით 

გამოიყენება შეზღუდვის საშუალებები. თუმცა არ შეცვლილა შეზღუდვის საშუალებების 



 

 168 

გამოყენების წესები. გამეორებას იმსახურებს 1987 წლის წესების განმარტებითი მემორანდუმის  

შესაბამისი სექცია: „ასეთი ხელსაწყოს იძულებით გარემოებებში გამოყენება სწორად 

გულისხმობს შედეგებს, რომლებიც მორალურად შეუთავსებელია ცივილურ საქციელთან. 

ამიტომ მათი გამოყენება მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს და თავიდან იქნეს აცილებული როცა 

ეს შესაძლებელია. თუმცა, არსებობს გარდაუვალი შემთხვევები, როდესაც უნდა იქნეს 

გამოყენებული ფიზიკური შეზღუდვა სპეციალურად შექმნილ ხელსაწყოებთან და 

ინსტრუმენტებთან ერთად, რათა თავიდან იქნეს აცილებული  რელევანტურ პატიმართა  და 

თანამშრომელთათვის ზიანის მიყენება , გაქცევა ან დაუშვებელი ზარალი. ეს წესები შექმნილია 

იმისათვის, რომ დაადგინოს მისაღები ლიმიტები, რომლის ფარგლებშიც ასეთ შეზღუდვის 

გამოყენება შესაძლებელია. 

შეზღუდვის ხელსაწყოების რუტინული წესით გამოყენება დაუშვებელია, მაგალითად 

პატიმართა ციხეში ბადრაგირებისას. 

ყოფილი წესი 39 წაიშალა. აღნიშნულის გამო შესაძლებელი გახდა შეზღუდვის 

ინსტრუმენტების სამედიცინო საფუძვლით გამოყენება, სამედიცინო მუშაკის მითითებითა და 

მისი ზედამხედველობის ქვეშ. გარემოებები, რომლებსაც მოიცავს ახალის წესი 68.2. ბ (ყოფილი 

წესი 39.გ) კვლავ უშვებს გამონაკლისის სახით პატიმართა და სხვათა დაცვის მიზნით 

შეზღუდვის გამოყენების შესაძლებლობას.  

წესი 68.4-ის მიხედვით შეზღუდვის ინსტრუმენტების გამოყენების უფლებამოსილება უნდა 

განისაზღვრებოდეს კანონით ან რეგულაციებით და არ უნდა იყოს დამოკიდებული ციხის 

ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებაზე.  

 
იარაღი 
წესი 69 

წესი არეგულირებს ციხეებში და ციხეების ირგვლივ იარაღის გამოყენების საკითხებს. 

თანამშრომლებს, რომლებსაც პირდაპირი შეხება აქვთ პატიმრებთან, საკუთარი დაცვის მიზნით 

შეუძლიათ ატარონ იარაღი როგორიცაა ჯოხი ან ხელკეტი. კარგი პრაქტიკა გულისხმობს, რომ 

ასეთი იარაღის ტარებას არ უნდა ქონდეს მუქარის ან ძალის დემონსტრირების დატვირთვა. 

დიდი ხელკეტების ტარებას არ უნდა ქონდეს რუტინული ხასიათი, არამედ ისინი უნდა 

ინახებოდნენ სტრატეგიულ ადგილას, რომლიდანაც მათი გაცემა მოხდება სწრაფად საჭიროების 

შემთხვევაში. გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევების გარდა, არ არის კარგი პრაქტიკა, რომ 

თანამშრომლებს, რომლებსაც პირდაპირი შეხება აქვთ პატიმრებთან  უფლება ქონდეთ ატარონ 

ცეცხლსასროლი  ან მსგავსი ტიპის იარაღი, რომელიც შეიძლება ან არასათანადოდ იქნეს 

გამოყენებული ან  პატიმრებს ჩაუვარდეთ ხლში. CPT-იმ ამ საკითხზე ყურადღება გაამახვილა 

მის ანგარიშში პორტუგალიაზე (CPT Inf (96) 31 პარაგრაფი 149) და სლოვაკეთზე (CPT Inf 2002 

(36), პარაგრაფები 13 და 14). 

ზოგიერთ პენიტენციურ სისტემაში თანამშრომლები რომლებიც ციხის გარე უსაფრთხოებაზე 

არიან პასუხისმგებელნი ატარებენ ცეცხლსასროლ იარაღს. ამ თანამშრომლებს უნდა ქონდეთ 

მკაფიო ინსტრუქცია გარემოებების შესახებ რომლებშიც შეიძლება ამ იარაღების გამოყენება.  ეს 

დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ან შესაბამისი ოფიცრის ან სხვის სიცოცხლეს 

გარდაუვალი საფრთხე ემუქრება. გაქცეული პატიმრის გაჩერება ცეცხლსასროლი იარაღის 

გამოყენებით შეიძლება თუ პატიმარი წარმოადგენს გარდაუვალ საფრთხეს სხვა პირის 

სიცოცხლისათვის ან მისი გაჩერება სხვა საშუალებით შეუძლებელია.  გაეროს ძირითადი 

პრინციპები სამართალდამცავ ორგანოთა წარმომადგენლების მიერ ძალისა და ცეცხლსასროლი 

იარაღის  გამოყენებასთან დაკავშირებით  საკმაოდ ნათელია აღნიშნულთან მიმართებით: 

„ნებისმიერ შემთხვევაში განზრახი სასიკვდილო ძალის გამოყენება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც  ეს მკაცრად გარდაუვალია სიცოცხლის დასაცავად“ (პრინციპი 9). 

ციხის ადმინისტრაციამ უნდა განსაზღვროს ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების მკაფიო 

გაიდლაინები და პროცედურები, ისევე როგორც ტრენინგის პროგრამა თანამშრომლებისთვის, 

რომლებიც უფლებამოსილნი იქნებიან გამოიყენონ ცეცხლსასროლი იარაღი. პროცედურები 

უნდა შეიცავდნენ ფორმალურ რეგულაციებს ნებისმიერი ინციდენტის გამოძიებისთვის 

რომელიც ცეცხსასროლი იარაღის გამოყენებას მოყვა.  
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თხოვნები და საჩივრები 
წესი 70 

ეს წესი განასხვავებს თხოვნასა და საჩივრის შეტანას შორის.  პატიმრებს უნდა ქონდეთ 

შესაძლებლობა დააყენონ მოთხოვნები და უნდა ქონდეთ საჩივრების წარდგენის შესაძლებლობა 

როგორც ციხის შიგნით ისე  მის გარეთ. ციხის ადმინისტრაციამ ხელი არ უნდა შეუშალოს ან 

დასაჯოს პატიმრები თხოვნების და საჩივრების წარდგენისთვის, არამედ ხელი უნდა შეუწყოს 

ამ წესში მოცემული უფლებების ეფექტიან განხორციელებას. ეს ხელს არ უშლის უმნიშვნელო 

საკითხების მოკლედ მოგვარების  მექანიზმის შემოღებას. 

პატიმართა თხოვნები ეხება  შეღავათებს,  რომელიც მათ არ ეკუთვნით, მაგრამ შეიძლება  

მიენიჭოთ ციხის ადმინისტრაციის ან სხვა კომპეტენტური ორგანოს მიერ. მაგალითად, 

ზოგიერთ პენიტენციურ სისტემაში შეიძლება ნებადართული იყოს დამატებითი პაემნები, 

თუმცა პატიმარებს არ ქონდეთ უფლება მათზე. იგივე ეხება ნათესავის გასვენებაზე დასწრების 

მიზნით  დაწესებულების დატოვების ნებართვის მიღებაზე თხოვნას და თხოვნებს კონკრეტულ 

ციხეში ან ციხის განყოფილებაში გადაყვანაზე. უმეტეს შემხვევებში დირექტორი 

უფლებამოსილი იქნება მიიღოს გადაწყვეტილება, მაგრამ ზოგიერთ იურისდიქციაში 

კონკრეტული თხოვნები შეიძლება დააკმაყოფილოს სასამართლო ორგანომ ან გადაწყდეს 

სამინისტროს დონეზე.  

საჩივარი არის ფორმალური შეწინააღმდეგება გადაწყვეტილებებზე, ციხის ადმინისტრაციის ან 

სხვა კომპეტენტური ორგანოების ქმედებებზე. ზოგიერთ იურისდიქციებში სათანადო 

პენიტენციურ მისაგებელს უწოდებენ „პროტესტს“ ან „აპელაციას“.  ტერმინი აპელაცია ამ წესში 

გულისხმობს სამართლებრივ დავას თხოვნის დაუკმაყოფილებლობის ან საჩივარზე უარის 

თქმის წინააღმეგ.  

შესაძლებელია ასევე შემუშავდეს დებულებები სპეციალიზირებული საჩივრების 

პროცედურების შესახებ. იდეალურ შემთხვევაში ეროვნული კანონმდებლობა უნდა აძლევდეს 

პატიმრებს შესაძლებლობას გაასაჩივრონ სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებები, ასევე მათი ქმედებები თუ უმოქმედობები არსებულ სამედიცინო 

დისციპლინურ ორგანოებში. 

ეს წესი არ მოითხოვს, რომ საჩივარი ან თხოვნა წერილობით წარადგინონ. საკმაოდ დიდი 

რაოდენობის პატიმართა  გაუნათლებლობის გათვალისწინებით, პატიმარს უნდა შეეძლოს 

სამოქალაქო მოსამსახურესთან ან კომპეტენტურ სააგენტოსთან  შეხვედრა იმისათვის, რომ 

თხოვნა თუ საჩივარი ზეპირად მოახსენონ (CPT/Inf (96) 18 - ვიზიტი სლოვენიაში 1995) და 

ხელისუფლება ვალდებულია წერილობითი ფორმა მისცეს მათ. 

კომპეტენტურმა უწყებებმა სწრაფად უნდა მოახდინონ თხოვნებზე და საჩივრებზე რეაგირება 

და მოაყოლონ ასევე დასაბუთება იმის თაობაზე მოხდება თუ არა რაიმე ზომის მიღება და თუ 

მოხდება რა ზომის. აღნიშნული ასევე ეხება პატიმართა ნათესავების ან წეს 70.6 - ში 

მითითებული ორგანიზაციების თხოვნებსა და საჩივრებს. 

საჩივრებმა შეიძლება გამოიწვიონ ჩართულ მხარეებს შორის ანტაგონისტური 

დამოკიდებულება, რამაც შესაძლოა დააზიანოს ურთიერთობა ციხის თანამშრომლებსა და 

პატიმრებს შორის. ამიტომ, შესაძლოა უფრო გონივრული იყოს პირველ რიგში მედიაციის ცდა. 

მედიაციის მექანიზმების გათვალისწინება უნდა მოხდეს სასჯელაღსრულების 

კანონმდებლობით. აღნიშნული მისია შეიძლება დაეკისროს  მაგალითად ადგილობრივ 

საზედამხედველო კომიტეტს ან სასამართლო ხელისუფლებას. თუ კონფლიქტის მოგვარება 

შეუძლებელია მედიაციის გზით, პატიმარს უნდა შეუნარჩუნდეს  ფორმალური საჩივრის 

წარდგენის უფლება. ადგილობრივმა კანონმდებლობამ შეიძლება დაუშვებლად მიიჩნიოს 

უმნიშვნელო ხასიათის საკითხებზე საჩივრები. 

თხოვნები წარედგინება ციხის ადმინისტრაციას ან სხვა უფლებამოსილ უწყებას. პატიმრებს 

უნდა შეეძლოთ  საჩივრების კომუნიცირება ნებისმიერი უწყებისთვის რომელიც ამოწმებს ან 

ზედამხედველობას ახორციელებს ციხეზე მიუხედავად ადრე ან პარალელურად შეტანილი 

საჩივრებისა. როდესაც უწყება არ არის უფლებამოსილი  უშუალოდ განიხილოს საჩივარი, მან 

საჩივარი კომპეტენტურ უწყებას უნდა გადასცეს.  



 

 170 

მომჩივნებს უნდა შეეძლოთ კონფიდენციალური კომუნიკაცია დამოუკიდებელ უწყებებთან, 

რომლებიც უფლებამოსილები არიან განიხილონ საჩივრები. ამ უწყებების გადაწყვეტილებები 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პატიმრებისთვის. 

თხოვნები და საჩივრები უნდა დარეგისტრირდეს  ციხის ადმინისტრაციის და შემმოწმებელი 

ორგანოების მიზნებისთვის (CPT/Inf (2001) 1 - ვიზიტი ბულგარეთში 1999 და CPT/Inf (2001) 20 - 

ვიზიტი ყოფილ იოგუსლავურ რესპუბლიკაში მაკედონიაში 1998).  თხოვნებისა და  საჩივრების 

შინაარსის ანალიზს შეუძლია ხელი შეუწყოს დაწესებულების უკეთ მართვას. 

თხოვნებისა და საჩივრების წარდგენის უფლება პირველ რიგში პატიმრებს აქვთ, მაგრამ 

ეროვნული კანონმდებლობით მესამე პირებსაც შეუძლიათ პატიმრის სახელით მოქმედება, თუ 

მაგალითად პატიმრის გონებრივი ან ფიზიკური მდგომარეობა ხელს უშლის მას იმოქმედს 

თვითონ და მას არ ყავს დამცველი, რომელიც მის მაგივრად იმოქმედებდა. პატიმრების 

ნათესავებს უფლება აქვთ იჩივლონ, პატიმართა უფლებების სავარაუდო დარღვევის 

შემთხვევაში, ასევე ორგანიზაციებს რომელთა საქმიანობასთანაც ახლოს დგას პატიმრების 

უფლებები შესაძლოა დირექტორმა დართოს ჩივილის უფლება. თუმცა წესი 70.6  უფლებას 

აძლევს პატიმრებს შეეწინააღმდეგონ ამ გზით წარდგენილ საჩივრებს. 

როდესაც  დაწესებულების შიგნით წარუმატებელი ჩივილის შემდეგ საჩივარი წარმატებით 

წარედგინება დამოუკიდებელ ორგანოს, მომჩივნებს უნდა ქონდეთ ნდობა, რომ ამ ორგანოს 

გადაწყვეტილება სრულად  და დროულად შესრულდება  ციხის ადმინისტრაციის მიერ. 

საჩივრის წარდგენის უფლების ეფექტიანობის უზრუნველყოფის მიზნით, პატიმრები უნდა 

მოამარაგონ საჩივრების ფორმებით, საკანცელარიო ნივთებით და საჭიროების შემხვევაში 

საფოსტო მარკებით. საჩივრის ფორმებზე პატიმრებს რომელიმე კონკრეტულ ადგილას 

(მაგალითად ბიბლიოთეკაში) თავისუფლად უნდა მიუწვდებოდეთ ხელი. გადაცემის ისეთი 

სისტემა უნდა მოეწყოს, რომ პატიმრებს არ მოუწიოთ კონფიდენციალური კონვერტის ციხის 

თანამშრომლისთვის გადაცემა. (CPT/Inf (91) 15 - ვიზიტი გაერთიანებულ სამეფოში: 

ინგლისი/უელსი 1990). 

კონფიდენციალური კომუნიაცია აგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომლებიც 

უფლებამოსილების არიან მიიღონ საჩივრები არსებითია.  მოცემული წესი არ ცდილობს 

დააწესოს საჩივრების წარდგენის ექსკლუზიური პროცედურა, არამედ აწესებს ძირითად 

მოთხოვნებს რომლებსაც ასეთი პროცედურები უნდა აკმაყოფილებდეს რათა  განიხილებოდეს 

სამართლიან მისაგებლად ევროპული კონვენციის მე–13 მუხლის თვალსაზრისით (იხილეთ: ვან 

დერ ვენი ნიდერლანდების წინააღმდეგ (Van der Ven v. the Netherlands) განაცხადის ნომერი 

50901/99 – 04/02/2003). მნიშვნელოვანი არის ის, რომ  ჩივილის პროცესი დასრულდეს 

დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ მიღებული საბოლოო სავალდებულო ძალის მქონე 

გადაწყვეტილებით. წევრი სახელმწიფოები თავისუფალი არიან  დაასახელონ დამოუკუდებელი 

ორგანო რომელსაც აქვს საჩივრების განხილვის უფლება.  ეს შეიძლება იყოს ომბუცმენი ან 

მოსამართლე (აღსრულების მაგისტრი ან  აღსრულების ან ზედამხედველი მოსამართლე), 

ზედამხედველი პროკურორი, სასამართლო, ან სახალხო დამცველი (CPT/Inf (2002) 14 - ვიზიტი 

საქართველოში  2001). 

საჩივრების განხილვაში მონაწილე  ორგანოებმა პრაქტიკის მაქსიმალური ჰარმონიზაციის 

მიზნით რეგულარულად უნდა გაცვალონ მოსაზრებები და გამოცდილებები. (CPT/Inf (96) - 

ვიზიტი ესპანეთში 2001). 

 

ნაწილი V 

მართვა და პერსონალი  

დაწესებულებაში მუშაობა როგორც საჯარო სამსახური 

წესი 71 

წესი მოითხოვს, რომ ციხეებს გააჩნდეთ დამოუკიდებელი პასუხისმგებლობა და გამოყოფილი 

იყვნენ  სამხედრო, პოლიციური და სისხლის სამართლის საგამოძიებო უწყებებისგან. ციხეები 

უნდა ექვემდებარებოდნენ სამოქალაქო ძალაუფლების კონტროლს. პატიმრობა სისხლის 

სამართლის მართმსაჯულების პროცესისი ნაწილია და დემოკრატიულ საზოგოდაებებში ხალხს 

ციხეში დამოუკიდებელი მოსამართლეები უშვებენ. ციხეების ადმინისტრაცია პირდაპირ არ 
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უნდა ექვემდებარებოდეს ჯარს ან სხვა სამხედრო ძალაუფლებას. ზოგიერთ ქვეყანაში ციხის 

ადმინისტრაციის უფროსი არის შეიარაღებული ძალების მოქმედი წევრი, რომელიც 

შეზღუდული დროით მივლინებულია ციხის ადმინისტრაციას. როდესაც ასეთ შემთხვევას აქვს 

ადგილი, ამ პირმა უნდა იმოქმედოს სამოქალაქო უფლებამოსილების ფარგლებში როგორც 

ციხის ადმინისტრაციის უფროსმა.  

მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს მკაფიო ორგანიზაციული განცალკევება  პოლიციასა და 

ციხის ადმინისტრაციას შორის. უმეტეს ევროპულ ქვეყანაში პოლიცია შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ნაწილია, როდესაც ციხეები ექვემდებარება იუსტიციის სამინისტროს. ევროპის 

საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციის მიხედვით, უნდა არსებობდეს მკაფიო 

განსხვავება პოლიციისა და პროკურატურის, სასამართლო ხელისუფლებისა და 

სასჯელაღსრულების სისტემის როლებს   შორის. ( რეკომენდაცია N R (2010) 10, პოლიციის 

ეთიკის ევროპული კოდექსი). 

წესი 72 

ეს წესი ხაზს უსვამს ციხის მენეჯმენტის ეთიკურ კონტექსტს. ძლიერი ეთიკური კონტექსტის 

გარეშე სიტუაცია, რომელშიც ადამიანთა ერთ ჯგუფს მიცემული აქვს მნიშვნელოვანი 

ძალაუფლება მეორეზე, მარტივად შეიძლება იქცეს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებად. 

ეთიკური კონტექსტი არ არის მხოლოდ ინდივიდუალურ თანამშრომელთა  ქცევის საკითხი 

პატიმრების მიმართ. 

ციხეებზე და პენიტენციურ სისტემაზე პასუხისმგებელი პირები უნდა იყვნენ ისინი, ვისაც აქვთ 

მკაფიო ხედვა და სურვილი შეინარჩუნონ ციხის მენეჯმენტის უმაღლესი სტანდარტები. 

ამიტომ ციხეში მუშაობა მოითხოვს პიროვნული თვისებებისა და ტექნიკური უნარ–ჩვევების 

უნიკალურ კომბინაციას. ციხის პერსონალს ესაჭიროება პიროვნული თვისებები, რომლებიც 

შესაძლებლობას მისცემს მათ მოეპყრონ ყველა პატიმარს თანაბრად, ადამინურად და 

სამართლიანად.  

წესი 73 

ეს წესი აკისრებს ციხის ადმინისტრაცის პოზიტიურ ვალდებულებას დაიცვან ციხის 

თანამშრომლებთან დაკავშირებული წესები. 

წესი 74 

ეს წესი ეხება ურთიერთობას ციხის პირველი ხაზის თანამშრომლებს და მათი ზრუნვის ქვეშ 

მყოფ პატიმრებს. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ამ თანამშრომლებს მათი 

პატიმრებთან ურთიერთობის ადამიანური განზომილების გათვალისწინებით. 

წესი 75 

ეს წესი ეხება ციხის თანამშრომლების ქცევას მოვალეობების შესრულებისას. თანამშრომლები 

უნდა მოეპყრონ პატიმრებს ღირსეულად, ჰუმანურად და სამართლიანად, დარწმუნდნენ რომ 

პატიმრები არიან უსაფრთხოდ; რომ პატიმრები არ გაიქცევიან; უზრუნველყონ წესრიგი და 

კონტროლი ციხეებში; მისცენ შესაძლებლობა პატიმრებს გამოიყენონ თავიანთი დრო 

გონივრულად რათა გათავისუფლებისას გაუადვილდეთ საზოგადოებაში  რეინტეგრაცია. ეს 

სამუშაო მოითხოვს მნიშვნელოვან უნარებს და პიროვნულ მთლიანობას.  ვინც ამ საქმიანობას 

ახორციელებს უნდა მოიპოვოს პატივისცემა პატიმრების მხრიდან. ციხის თანამშრომლებს 

მოეთხოვებათ მაღალი პიროვნული და პროფესიული სტანდარტები, განსაკუთრებით მათ, ვინც 

აპირებს იმუშაოს უშუალოდ პატიმრებთან.  

 
ციხის თანამშრომელთა შერჩევა 
წესი 76 

ეს წესი ეხება ციხის თანამშრომელთა შერჩევას, გადამზადებას და სამსახურში მიღებას. 

სამსახურში მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია. ციხის ადმინისტრაციას უნდა გააჩნდეს 

შესაფერისი პირების ციხეში მუშაობით დაინტერესების  მკაფიო პოლიტიკა. 

ციხის მრავალი  ადმინისტრაცია აწყდება მნიშვნელოვან პრობლემას მაღალი კვალიფიკაციის 

მქონე თანამშრომელთა სამსახურში მიღებასთან დაკავშირებით.  აღნიშნული შესაძლებელი 

იყოს დაბალი ხელფასების ბრალი. შესაძლებელია ეს იმის ბრალი იყოს, რომ ციხეში მუშაობა 

არც თუ ისე პრესტიჟულია ან კოკურენციას უწევს სხვა სამართალდამცავი უწყება, მაგალითად 
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როგორიც არის პოლიცია. ამიტომ ციხის ადმინისტრაციამ უნდა მიმართოს სამსახურში აყვანის 

აქტიურ პოლიტიკას. 

წესი 77 

ეს წესი ეხება თანამშრომელთა შერჩევის კრიტერიუმებს. ციხის ადმინისტრაციამ უნდა 

დაამკვიდროს ნათელი პროცედურები განმცხადებელთა ჰუმანურობის და იმის შესამოწმებლად 

თუ როგორ მოიქცევიან ისინი რთულ სიტუაციებში, რათა შეირჩნენ პენიტენციურ სისტემაში 

მუშაობისთვის შესაფერისი პირები.  

წესი 78 

ეს წესი არის წესი 71–ის შედეგი. თუ ციხის თანამშრომლებმა ხანგძლივი პერიოდის 

განმავლობაში უნდა იმუშაონ, ისინი თავს დაზღვეულად უნდა გრძნობდნენ. იმ 

იურისდიქციებში, რომლებშიც ციხეების მართვას ახორციელებენ კერძო კონტრაქტორები, ამ 

კონტრაქტორების მიერ შერჩეული ინდივიდუალური თანამშრომლების დამტკიცება უნდა 

მოხდეს ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან სანამ ისინი  პატიმრებთან დაიწყებენ მუშაობას. მათი 

აყვანა უნდა მოხდეს მუდმივად.  

წესი 79 

ეს წესი ხაზს უსვამს მიმზიდველი ხელფასებისა და სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის 

საჭიროებას. პროფესიის მდგრადობა დიდწილად იზომება ხელფასით, რომელსაც იგი იზიდავს. 

სახელმწიფომ უნდა აღიაროს, რომ ციხის თანამშრომლებს უფლება აქვთ სათანადო 

ანაზღაურებაზე, რომელიც პასუხობს ციხის სამუშაოს საჯაროს სამსახურის ხასიათს, ისევე 

როგორც ამ სამუშაოს  რთულ და ხანდახან საშიშ ბუნებას. ისიც უნდა იქნეს 

გათვალისწინებული, რომ  თუკი ციხის თანამშრომლებს სათანადოდ არ გადაუხდიან, 

აღნიშნული შესაძლოა კორუფციის საფუძველი გახდეს.  

ბევრ ქვეყანაში ციხეები მდებარეობს საკმაოდ იზოლირებულ ადგილებში, რის გამოც არა 

მხოლოდ ციხის თანამშრომლებს არამედ მათი ოჯახებსაც არ მიუწვდებათ ხელი სკოლებზე, 

სამედიცინო დაწესებულებებზე, მაღაზიებზე და სხვა სოციალურ აქტივობებზე. ამის გარდა, 

ციხის მრავალი თანამშრომელი რეგულარულად გადაყავთ ერთი ციხიდან მეორეში, რაც იწვევს 

მათი ოჯახების საცხოვრებლად მოშორებულ ადგილებში გადასვლას. ზოგიერთ ქვეყანაში 

ციხის თანამშრომლებს ძალიან უნდოდათ ყოფილიყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაწილი, 

რათა ესარგებელათ  უფრო მაღალი სტატუსით (წვდომა უფასო ჯადაცვაზე, უფასო 

განათლებაზე , უფასო საცხოვრისზე, უფასო მგზავრობაზე და შვებულებაზე). ასეთ 

გარემოებებში სხვა სამუშაო პირობებიც ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ანაზღაურების 

დონე და ფრთხილად უნდა შემოწმდეს. 

წესი 80 

ეს წესი უთითებს ნახევარ განაკვეთზე მომუშავე თანამშრომლებზე.  შედარებით პატარა ზომის 

ციხეებში შესაძლოა საჭირო იყოს თანამშრომელთა ნახევარ განაკვეთზე აყვანა. მათ უნდა 

ქონდეთ იგივე სამუშაო პირობები როგორც სრულ განაკვეთზე მომუშავე თანამშრომლებს.   

 
ციხის თანამშრომელთა ტრენინგები 
წესი 81 

წესი ეხება  ახლად შერჩეულ თანამშრომელთა დაწყებით (საბაზისო) ტრენინგს. ეს ტრენინგი 

უნდა იყოს ადეკვატური და აქცენტი უნდა გააკეთოს სამუშაოს ეთიკურ კონტექსტზე.   

ამის შემდეგ თანამშრომლებს უნდა ჩაუტარდეთ საჭირო ტექნიკური ტრენინგი. მათ უნდა 

გააცნონ უსაფრთხოების მოხოვნები. მათ უნდა ისწავლონ როგორ აწარმოონ ჩანაწერები და რა 

ტიპის ანგარიშები უნდა დაიწეროს. 

თანამშრომელთა სათანადო გადამზადება არის მოთხოვნა, რომელიც იწყება სამუშაოზე აყვანის 

მომენტიდან და გრძელდება პენსიაში გასვლის მომენტამდე. ყველა ასაკის და რანგის 

თანამშრომელთათვის უნდა არსებობდეს განგრძობადი განვითარების შესაძლებლობათა 

რეგულარული  სერიები. 

ტრენინგები ასევე უნდა მოიცავდეს საერთაშორისო და რეგიონალური ადამიანის უფლებათა 

სტანდარტების ფართო წრეს, რომელიც ეხება თავისუფლების აღკვეთას (წესები რომლებიც 

გამომდინარეობენ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამაღტლოსა და  (CPT ) 
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ციხის მართვა 
ეს წესი იხსენებს, რომ კადრების შერჩევისას არ უნდა ქონდეს ადგილი დისკრიმინაციას. ქალებს 

უნდა ქონდეთ ციხეებში მუშაობის იგივე შესაძლებლობა რაც კაცებს და მათ უნდა გადაუხადონ 

იგივე ოდენობის ხელფასი, მათ უნდა ჩაუტარონ იგივე ტრენინგი, უნდა ქონდეთ დაწინაურების 

და იმ პოზიციებზე განაწილების შესაძლებლობა, რაც გარკვეულ  უნარებს მოითხოვს. ეს 

პრინციპები უნდა გავრცელდეს თანამშრომლებზე, რომლებიც მიეკუთვნებიან რასობრივ, 

კულტურულ, რელიგიურ ან სექსუალურ უმცირესობებს. ზოგიერთ ციხეში პატიმართა 

მნიშვნელოვანი რაოდენობა მიეკუთვნება ამ უმცირესობათა ჯგუფს. ასეთ შემთხვევაში ციხის 

ადმინისტრაცია უნდა ეცადოს აიყვანოს იგივე ფონის მქონე საკმარისი რაოდენობის 

თანამშრომლები.  

წესი 83 

ეს წესი მოითხოვს, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა ციხეები მართონ ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო ინსტრუმენტებით გათვალისწინებული სტანდარტების შესაბამისად. ამ მიზნის 

მიღწევის ერთერთი გზა არის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სისტემის ქონა შესაბამისი 

კანონის შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით. ეს სისტემა უნდა იყოს ამ წესების მეექვსე 

თავში ნახსენები დამოუკიდებელი ინსპექციისგან განსხვავებული და მისი შემავსებელი. 

წესი 83.ბ უთითებს ციხეებს და თითოეულ პატიმარს შორის კარგი კომუნიკაციის საჭიროებაზე. 

ოპრეციული რუტინისა და რეჟიმის მზარდი დახვეწის გათვალისწინებით, მენეჯმენტის 

მხრიდან არსებობს ისეთი სამუშაო გარემოს წახალისების საჭიროება, რომელშიც 

თანამშრომლებს შეეძლებათ ერთმანეთისგან სწავლა, გამოცდილების გაზიარება და 

პატიმრებზე ზრუნვის გაუმჯობესების მიზნით ერთად მუშაობა. 

წესი 84 

ეს წესი შეიცავს დებულებებს, რომელიც ციხის დირექტორს უკავშირდება. იმის 

გათვალისწინებით თუ რა ითქვა წინა წესებში მიზნის, ხელმძღვანელობის და ხედვის 

საჭიროებაზე, არსებითი მნიშვნელობა აქვს, რომ თითოეულ ციხეში  იყოს დირექტორი, 

რომელიც ფრთხილად იქნა შერჩეული საჯარო სამსახურში ერთერთი ყველაზე რთული 

დავალების შესრულების შესაფერისობის გამო. 

წესი 85 

ციხის თანამშრომლებს შორის კაცების და მამაკაცების ბალანსი ემსახურება პოზიტიურ შედეგს 

და ხელს უწყობს ციხის ცხოვრების ნორმალიზებას. აღნიშნული ასევე ემსახურება პატიმართა 

სექსუალური ჩაგვრისა და ცუდი მოპყრობის რისკების მინიმუმამდე დაყვანას.  

წესი 86 

ეს წესი ეხება მოთხოვნას მოეწყოს სათანადო კონსულტაციები ხელმძღვანელობასა და 

თანამშრომელბს შორის სამუშაო პირობებზე. ციხის სისტემები იერარქიული ორგანიზაციებია, 

მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თანამშრომლებს არაგონივრულად ან მათი პოზიციის მიმართ 

პატივისცემის გრძნობის გარეშე უნდა მოეპყრონ. უმეტეს ქვეყნებში ციხის თანამშრომლებს 

უფლება აქვთ იყვნენ პროფესიული კავშირების წევრები. თუ არ არსებობს ფორმალური 

პროფესილი კავშირი, თანამშრომლებს აღიარებულ მოლაპარაკების მექნიზმზე მაინც უნდა 

მიუწვდებოდეს ხელი. პროფესიული კავშირი და ციხის თანამშრომლების სხვა 

წარმომადგენლები არ უნდა დაისაჯონ სამიშაოსათვის რომელსაც ისინი აკეთებენ თავიანთი 

კოლეგების წარმოდგენისას.  

წესი 87 

ციხეები ინსტიტუციებია, სადაც ადამიანებს აქვთ პრიორიტეტები და სადაც ადამიანური 

ურთიერთობები მნიშვნელოვანია. წესი 87 ხაზს უსვამს, რომ ამ ურთიერთობების სათანადოდ 

ფუნქციონირება დამოკიდებულია კარგ კომუნიკაციაზე.  

უმეტესობა ევროპულ პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა მნიშვნელოვანი პროპორცია არიან 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომელთა უმეტესობაც არ ფლობს ქვეყნის ეროვნულ ენას. 

დირექტორს და თანამშრომელთა უმრავლესობას უნდა შეეძლოს პატიმართა უმრავლესობის 

ენაზე საუბარი. თუმცა სხვა პატიმართა საჭიროებებიც აღიარებული უნდა იქნას და თუ 

შესაძლებელია ციხის თანამშრომელბს უნდა შეეძლოთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი 
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უმცირესობის ენაზე საუბარი.  სადაც  საჭიროა უნდა იყოს ხელმისაწვდომი თარჯიმანიც, 

როგორც ამას წესი 37.4 მოითხოვს.  

წესი 88 

წევრ სახელმწიფოთა მცირე რაოდენობაში ზოგიერთი ციხე იმართება კერძო კონტრაქტორების 

მიერ.  წესი 88 ხაზს უსვამს, რომ ევროპული ციხის ყველა წესი ვრცელდება მათზეც.  

 
სპეციალიზირებული თანამშრომლები 
წესი 89 

ეს წესი ხაზს უსვამს სათანადო სპეციალიზაციის თანამშრომელთა პატიმრებთან მუშაობის 

საჭიროებას.  ჯანმრთელობა წარმოადგენს მნიშვნელოვან საკითხს ყველა ციხეში და პატიმრებს 

აქვთ უფლება სათანადო ჯანდაცვაზე. აღნიშნული საკითხები უფრო ვრცლად წესების მესამე 

ნაწილით რეგულირდება. პატიმართა სათანადო ჯანდაცვით უზრუნველყოფის ერთერთი გზა 

არის იმის უზრუნველყოფა, რომ სათანადო კვალიფიკაციის ექიმი ყოველთვის 

ხელმისაწვდომია რომ იზრუნოს ნებისმიერ  გადაუდებელ სამედიცინო შემთხვევაზე. 

თუ ციხე ასრულებს თავის ფუნქციებს და ეხმარება პატიმრებს რეაბილიტაციაში, იქ უნდა 

იყვნენ საკმარისი რაოდენობის სპეციალიზირებული თანამშრომლები. ისინი უნდა მუშაობდნენ 

სხვა თანამშრომლების გვერდით და ავსებდნენ მათ. იმის გათვალისწინებით რომ ყველა 

პატიმარი ერთ დღეს დაუბრუნდება თავიანთ თემს, მნიშვნელოვანია, რომ მოხალისეები ამ 

თემიდან წახალისდნენ, რომ მოვიდნენ ციხეებში იმ აქტივობების ხელშეწყობის მიზნით, 

რომლებიც ციხეში ხორციელდება.  

 
საზოგადოებრივი ცნობიერება  
წესი 90 

ეს წესი ასახავს, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ და მედიამ იცოდეს იმ ღირებულებების 

შესახებ, რომლის ფარგლებშიც ციხეები ფუნქციონირებენ. ციხის ადმინისტრაციამ კარგი 

ურთიერთობები უნდა ჩამოაყალიბოს ადგილობრივ საზოგადოებასთან და მედიასთან და 

აცნობოს მათ ციხის  ცხოვრების ყოველდღიური რუტინის შესახებ.  ციხის ადმინისტრაციამ 

უნდა წაახალისოს ციხის დირექტორები რეგულარულად შეხვდნენ ჯგუფებს სამოქალაქო 

საზოგადოებაში, არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩათვლით და როცა საჭიროა მოიწვიონ 

ისინი ციხეში. უნდა მოხდეს მედიისა და ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლების 

წახალისება, რომ ისინი ეწვიონ ციხეებს, იმის გათვლით, რომ პატიმართა პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო გარანტიები იარსებებს. 

 
კვლევა და შეფასება 
წესი 91 

ეს არის მესამე წყება იმისა, რაც ცნობილია როგორც ციხის ევროპული წესები 1973 წლის შემდეგ. 

წესები ალბათ შემდგომ განახლებას მოითხოვენ დროთა განმავლობაში სამოქალაქო 

საზოგადობაში მიმდინარე განვითარებების, ევროპული სასამართლოს განვრცობილი 

პრეცედენტული სამართლისა და წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის 

ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კომიტეტის (CPT)  ანგარიშების გათვალისწინებით. წესი 91 

აღიარებს ფაქტს, რომ საჭიროა ციხის დანიშნულების, დემოკრატიულ საზოგადოებაში მისი 

როლისა და მისი დანიშნულების შესრულების მოცულობის შესახებ კვლევისა და შეფასების 

პროგრამის წახალისება. 

 

ნაწილი IV 

ინსპექცია და მონიტორინგი 
წესები 92 და 93 

ეს წესი მიზნად ისახავდა მკაფიო განსახვავების გაკეთებას  გამოყოფილი ბიუჯეტის ეფექტიან 

და მიზნობრივ ხარჯვაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყების მიერ ციხეების 

ინსპექტირებასა და დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ  დაკავების პირობების და პატიმართა 

მოპყრობის მონიტორინგს შორის. 
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ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშები, CPT –ის 

დასკვნები და ევროპული სასამართლოს სხვადასხვა გადაწყვეტილებები ცხადყოფენ, რომ 

კარგად განვითარებული და შედარებით გამჭვირვალე პენიტენციური სისტემის მქონე 

ქვეყნებშიც კი, დაკავების პირობების და პატიმართა მოპყრობის დამოუკიდებელი  

მონიტორინგი არსებითია პატიმართა არაადამიანური და უსამართლო  მოპყრობის თავიდან 

აცილების, პატიმრობის ხარისხისა და ციხის მენეჯმენტის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის. 

დამოუკიდებელი ეროვნული მონიტორინგის მექანიზმის შექმნა დამატებით სახელმწიფოსგან 

მართული ინსპექტირებისა არ უნდა აღიქმებოდეს, როგორც  სახელმწიფო კონტროლის მიმართ 

უნდობლობის გამოხატულება, არამედ როგორც პატიმართა ცუდი მოპყრობის პრევენციის 

არსებითი დამატებითი გარანტია.  

ეს წესები შესაბამისობაშია  წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი  

მოპყრობისა და დასჯის წინააღმდეგ  კონვენციის (შემდეგში UN-CAT: G.A res. A/RES/57/199. 

მიღებული 2002 წლის 18 დეკემბერს) ფაკულტატურული ოქმის მოთხოვნებთან, რომელიც 

შეეხება ეროვნული პრევენციის მექანიზმის  ჩამოყალიბებასა და შენაჩუნებას, რომელიც ამ 

წესების თანახმად დამოუკიდებელი საზედამხედველო ორგანოების ფორმას იღებს.  

ეს წესები ტოვებს სივრცეს იმისათვის, რომ მონიტორინგის ორგანოებმა მიიღონ სხვადასხვა 

ფორმები.  ზოგიერთი ქვეყანა არჩევანს აკეთებს ციხის ომბუცმენზე, ზოგი კი ეროვნულ 

საზედამხედველო კომიტეტზე. სხვა ფორმატი არ არის ამ წესებით აკრძალული, თუკი ამ 

ფორმატში ჩართული უწყებები არიან დამოუკიდებლები და სათანადოდ აღჭურვილნი 

თავიანთი მოვალეობების შესასრულებლად. 

 
სახელმწიფო ინსპექცია 
წესი 92 

ეს წესი იყენებს ნეიტრალურ ტერმინს „სახელმწიფო ორგანოს“. ეს ორგანო შეილება იყოს ერთი 

რომელიმე სამინისტროს, მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს ან შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ნაწილი ან შეიძლება იყოს ორგანო, რომელიც ექვემდებარება ერთზე მეტი 

სამინისტროს კონტროლს. მთავარი არის, რომ ეს ორგანო ან ინსპექცია დაარსებულია და 

ანგარიშს წარუდგენს ზემდგომ ორგანოებს.  

სახელმწიფო ინსპექციის ფუნქციონირება იქნება განსხვავებული ციხეებში წიგნების ქონის 

შემოწმებით დაწყებული, ადგილზე სიღრმისეული აუდიტით დამთავრებული, რომელიც 

გაითვალისწინებს ციხის მართვისა და პატიმართა მოპრობის ყველა ასპექტს. მნიშვნელოვანი ის 

არის, რომ ამ ინსპექტირების შედეგების შესახებ მოეხსენოს კომპეტენტურ ორგანოებს და 

გაუმართლებელი დაყოვნების გარეშე ხელმისაწვდომი გახდეს სხვა დაინტერესებული 

პირებისთვის.  

ეს წესები არ აკონკრეტებს როგორც უნდა მოეწყოს დაგეგმვისა და კონტროლის სისტემა, რდაგან 

ეს საკითხი სახელმწიფო ორგანოებმა უნდა გადაწყვიტონ.  

 
დამოუკიდებელი მონიტორინგი 
წესი 93 

ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში პატიმრობის პირობებზე მონიტორინგის განმახორციელებელი 

დამოუკიდებელი ორგანოების სხვადასხვა მოდელი შეიძლება მოიძებნოს. ზოგერთ ქვეყანაში 

ომბუცმენს აქვს აღნიშნული უფლებამოსილება, ზოგიერთ ქვეყანაში ეს უფლებამოსილება 

მინიჭებულია სასამართლო ორგანოებისთვის. ხშირად ეს უფლებამოსილება გაერთიანებულია 

პატიმრებისგან საჩივრების მიღების და განხილვის უფლებამოსილებასთან. ეს წესი მიზნად არ 

ისახავს მონიტორინგის მხოლოდ ერთი ფორმის დაწესებას, არამედ ხაზს უსვამს ასეთი 

დამოუკიდებელი ზედამხედველობის მაღალი ხარისხის საჭიროებას. აღნიშნული გულისხმობს, 

რომ ამ მონიტორინგის ორგანოებს მხარს უჭერს კვალიფიციური თანამშრომელები და  ხელი 

მიუწვდებათ დამოუკიდებელ ექსპერტებზე.  

მნიშვნელოვანია, რომ ამ ორგანოების მიერ აღმოჩენილი გარემოებები და ნებისმიერი 

მოსაზრება, რომელიც ციხის  შესაბამისმა მმართველმა რგოლმა წარადგინა საპასუხოდ ღია იყოს 
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საზოგადოებისთვის. მონიტორინგის ორგანოების ანგარიშები შესაძლოა შეიცავდეს 

წინადადებებს და მოსაზრებებს არსებული კანონის თუ კანონპროექტის შესახებ.  

მონიტორინგის დამოუკიდებელი ორგანოები უნდა წახალისდნენ, რომ მათი ანგარიშების 

ასლები და შესაბამისი ხელისუფლების ორგანოების შეპასუხებები გადაეგზავნოს 

საერთაშორისო ორგანოებს ციხეების ინსპექტირებისა და მონიტორინგის უფლებამოსილებით, 

როგორიცაა მაგალითად წამების აღკვეთის ევროპული კომიტეტი.  ეს დაეხმარება 

საერთაშორისო ორგანიზაციებს დაგეგმონ თავიანთი ვიზიტები და მისცემს მათ 

შესაძლებლობას ეჭიროთ ხელი ეროვნული პენიტენციური სისტემების პულსზე. მათი 

შეზღუდული ფინანსური რესურსების და მათ მიერ მოსანახულებელი ქვეყნების მზარდი 

რაოდენობის გათვალისწინებით,  საერთაშორისო ორგანოები სულ უფრო მეტად უნდა 

დაეყრდნონ დამოუკიდებელი ეროვნული მონიტორინგის ორგანოებთან კომუნიკაციას.   

მრავალ პენიტენციურ სისტემაში ინდივიდუალური პატიმრების მონიტორინგს ასე თუ ისე 

ახორციელებს  ვიზიტორთა საბჭოები, რომლებიც შედგებიან დაინტერესებული  (პროფესიული 

ნიშნით) მოხალისეებისგან, რომელთა შერჩევაც თემიდან ხდება. საბჭოთა  მხრიდან საერთო 

მიდგომა არის, რომ მისი წევრები რიგრიგობით ახდენენ ციხეების მონახულებას, პატიმრებთან 

გასაუბრებას თავიანთი წუხილებისა და საჩივრების შესახებ და უმეტეს შემთხვევაში 

ცდილობენ მედიაციას  ციხის ადმინისტრაციასა  და პატიმრებს შორის რათა მონახონ 

გამოსავალი პრობლემებიდან.  

მიუხედავად იმისა, რომ  აშკარაა რომ ვიზიტორთა ასეთი  ადგილობრივი საბჭოების არსებობა 

შეიძლება იყოს უფრო ინტენსიური და მონაწილეობითი მონიტორინგის  გარანტია, პატარა 

ქვეყნებში, სადაც მხოლოდ რამდენიმე ციხეა მცირე მოსახლეობით, ეროვნული ორგანოს 

დამოუკიდებელი მონიტორინგი შესაძლებელია საკმარისი იყოს.  

 

ნაწილი VII 

წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირები (ბრალდებულები) 
წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირების (ბრალდებულების) სტატუსი 
წესი 94 

ეს წესი  უპირველეს ყოვლისა განმარტებითია. იგი გულისხმობს, რომ პატიმარი, რომელსაც 

მიესაჯა  პატიმრობა სასჯელის სახით ერთი დანაშაულისთვის, მაგრამ ელოდება მსჯავრდებას 

სხვა დანაშაულისთვის უნდა განიხილებოდეს, როგორც მსჯავრდებული.  

 
წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პატიმრების (ბრალდებულების) მიმართ მიდგომა 
წესი 95 

ეს წესი აღწერს წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირების (ბრალდებულების) მიმართ ძირითად 

მიდგომას პოზიტიურად. იგი ხაზს უსვამს, რომ  მათ კარგად უნდა მოეპყრონ, რადგან მათი 

უფლებების შეზღუდვა არ მომხდარა სისხლის სამართლებრივი სასჯელით. ადამიანის 

უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ  ხაზი გაუსვა, რომ ეს პრეზუმცია ასევე ეხება 

სამართლებრივ რეჟიმს, რომელიც ასეთი პირების უფლებებს არეგულირებს  და იმას, თუ 

როგორ უნდა მოექცნენ ასეთ პირებს ციხის დაცვის თანამშრომლები (ივანჩუკი პოლონეთის 

წინააღმდეგ (Iwanzcul v Poland (განაცხადის ნომერი 25196/94), პარაგრაფი 53.) ისინი 

იმსახურებენ სახელმწიფოს მხრიდან სპეციალურ დაცვას.  

ყველა ბრალდებული უნდა ითვლებოდეს უდანაშაულოდ. ამიტომ წესი 95.2 აწესებს 

დამატებით გარანტიებს მათთვის.  

წესი 95.3 ხაზს უსვამს, რომ პატიმრებს შეუძლიათ ისარგებლონ ნაწილი II ით 

გათვალისწინებული ყველა გარანტიით და ასევე მიიღონ მონაწილეობა ისეთ აქტივობებში 

როგორიც არის მუშაობა, განათლება, ვარჯიში და რეკრეაცია რომელიც მოცემული იმ ნაწილში.  

ნაწილი VII მთლიანობაში ისეა ჩამოყალიბებული, რომ დაეხმაროს წინასწარ პატიმრობაში მყოფ 

პირებს (ბრალდებულებს) იმის მკაფიოდ აღნიშვნით, თუ რაზე აქვთ მათ უფლება დამატებით 

მათი სტატუსიდან გამომდინარე.  

 
განთავსება  
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წესი 96 

ეს წესი იმეორებს პრინციპს ერთადგილიანი საკნის სასურველობასთან დაკავშირებით (წესი 

18.5) წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებთან მიმართებით. იმის გათვალისწინებით, რომ ასეთი 

პატიმრები ხშირად შედარებით მცირე ხნით არიან ციხეში, ერთადგილიანი საკანი შესაძლოა 

უფრო სასურველი იყოს. ვინაიდან ბრალდებულები ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტ დროს 

ატარებენ თავიანთ საკნებში, ვიდრე სხვა პატიმრები, საკნები ადეკვატური ზომის უნდა ოყოს.  

იმისათვის რომ ერთ ადგილიან საკნებში დაკავება არ გადაიქცეს სამარტოო პატიმრობად, უნდა 

იზრუნონ იმაზე, რომ მცირე დროით მოთავსებულ პატიმრებსაც  ქონდეთ ვარჯიშის და 

რეკრეაციულ ღონისძიებებში ჩართულობის შესაძლებლობა და შეკრების უფლება როგორც ამას 

ნაწილი II ის წესები მოითხოვს.  

 
ტანსაცმელი 
წესი 97 

ეს წესი უნდა წაიკითხოს წეს 20 თან მიმართებით. იგი ხაზს უსვამს, რომ წინასწარ პატიმრობაში 

მყოფ პირებს აქვთ უფლება ატარონ საკუთარი ტანსაცმელი. როდესაც მათ არ აქვთ შესაფერისი 

ტანსაცმელი, ტანსაცმელი რომელსაც მათ ციხის ადმინისტრაცია მისცემს არ უნდა ამსგავსებდეს 

მათ მსჯავრდებულებს.  

 
სამართლებრივი დახმარება 
წესი 98 

ეს წესი ხაზს უსვამს, რომ ციხის ადმინისტრაცია უნდა ეცადოს  პატიმართა დახმარებას, 

რომელთაც ბრალი აქვთ წაყენებული. ეს წესი უნდა წაიკითხოს წეს 23-თან ერთობლიობაში.  

 
კონტაქტი გარესამყაროსთან 
წესი 99 

ეს წესი ხაზს უსვამს, რომ შეზღუდვები ბრალდებულთა გარესამყაროსთან კონტაქტის 

თვალსაზრისით უნდა იყოს მინიმალური. ეს წესი უნდა იკითხებოდეს წეს 24 თან ერთად.  

 
სამუშაო 
წესი 100 

ხშირად ავიწყდებათ, რომ ბრალდებულებსაც შეუძლიათ ციხეში მუშაობა, მაშინაც კი როცა მათ 

ვერ აიძულებენ ამის გაკეთებას. ერთადერთი გამონაკლისი არის როდესაც ჰიგიენის 

ინტერესებიდან გამომდინარე წესი 19.5-ის გათვალისწინებით მათ მოეთხოვებათ იყვნენ 

სუფთად და ასევე სუფთად და მოწესრიგებულად  ქონდეთ ტანსაცმელი და თეთრეული.  წესი 

100 ხაზს უსვამს ბრალდებულთა მუშაობის შესაძლებლობას და იმის უზრუნველყოფას, რომ 

მათ სათანადოდ მოექცნენ და ასეთი მუშაობისთვის ადეკვატური ანაზღაურება მისცენ. 

 
ხელმისაწვდომობა რეჟიმზე მსჯავრდებულებისთვის 
წესი 101 

ეს წესი აღიარებს, რომ წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირების მხრიდან შესაძლებელია 

არსებობდეს დაინტერესება, რომ ისარგებლოს იგივე რეჟიმით, რაც დადგენილია 

მსაჯვრდებულისათვის, მანამდე სანამ მას სასჯელს მიუსჯიან, მაგალითად როდესაც საუბარია 

ნარკოტიკული საშუალებების ან ალკოჰოლის ბოროტად მოხმარებაზე ან სქესობრივი ხასიათის 

დანაშაულებზე. ამიტომ ინფორმაცია რეჟიმების შესახებ, რომლის შეთავაზებაც შეიძლება 

მოხდეს  წინასწარ უნდა მიეწოდოს ბრალდებულებს, რათა მოახერხონ მოთხოვნის 

ჩამოყალიბება. 

 

ნაწილი VIII 

რეჟიმის მიზნები მსჯავრდებულებისთვის 
წესი 102 
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ეს წესი აყალიბებს რეჟიმის მიზნებს მსჯავრდებულებისთვის მარტივად და პოზიტიურად. 

აქცენტი კეთდება ღონისძიებებზე და პროგრამებზე მსჯავრდებულებისთვის, რომლებიც 

წაახალისებენ და განავითარებენ ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას მხოლოდ 

რეციდივიზმის პრევენციაზე ყურადღების გამახვილების ნაცლად.  

ახალის წესი შესაბამისობაშია ძირითადი საერთაშორისო ინსტრუმენტების მოთხოვნებთან 

სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტის (ICCPR) 10.(3) მუხლის 

ჩათვლით, რომელიც განმარტავს, რომ “პენიტენციური სისტემით პატიმრებისათვის 

გათვალისწინებული რეჟიმის არსებითი მიზანია მათი გამოსწორება და სოციალური 

რეაბილიტაცია.“ თუმცა, ICCPR-ისგან განსხვავებით ამ წესის ფორმულირება განზრახ ირიდებს 

ტერმინის “რეაბილიტაცია“ გამოყენებას, რომელიც იძულებითი მკურნალობის დამატებით 

მნიშვნელობასაც ატარებს. ამის ნაცვლად, წესი ხაზს უსვამს მსჯავრდებულებისათვის 

(რომლებიც ხშირად სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან არიან)  ისეთი განვითარების 

შესაძლებლობის მიცემას, რომელიც მათ კანონმორჩილი ცხოვრების არჩევანის გაკეთების 

საშუალებას მისცემს. 

ამ თვალსაზრისით წესი 102 იგივე მიდგომას აყალიბებს რასაც პატიმართა მოპყრობის შესახებ  

გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესების წესი 58. ახალი წესი ანაცვლებს მოქმედ წესებს 64-

ს და 65-ს, რომლის ზოგადი პრინციპები რომელიც ყველა პატიმარზე ვრცელდება შესულია 

ახალის წესების პირველ და მეორე ნაწილებში.  

 
რეჟიმის აღსრულება მსჯავრდებულებისათვის  
წესი 103 

ეს წესი ეხება მსჯავრდებულ პირთა რეჟიმს. იგი ხაზს უსვამს დაოყოვნებლივი მოქმედების 

საჭიროებას, რათა ჩართონ პატიმრები თავიანთი კარიერის დაგეგმვაში ციხეში ისე, რომ 

საუკეთესოდ მოხდეს იმ პროგრამების და საშუალებების გამოყენება, რომელთა შეთავაზებაც 

შესაძლებელია. სასჯელის დაგეგმვა ამ პროცესის არსებითი ნაწილია, თუმცა მიჩნეულია, რომ 

ასეთი გეგმა არ უნდა შედგეს იმ პატიმრებისთვის, ვინც ძალიან მოკლე სასჯელს იხდიან. 

მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი დაგეგმარება ემყარებოდეს ადეკვატურ ინფორმაციას, რომელიც 

რაც შეიძლება მეტი სანდო წყაროდან  არის მოპოვებული. იგი უნდა ემყარებოდეს პრობაციისა 

და სხვა უწყებების შეფასებებს თუ ასეთი არსებობს/ხელმისაწვდომია.  

წესი 103 ასევე მიმოიხილავს  სხვადასხვა სტრატეგიებს რომელთა მიღებაც ასეთი რეჟიმის 

ფარგლები შეიძლება მოხდეს. სამუშაო, საგანმანათლებლო და სხვა აქტივობათა პროგრამული 

ასპექტები მხოლოდ ნახსენებია, რადგან ისინი განხილულია ამ ნაწილის სხვა წესებში, მაგრამ 

ისინი არ წარმოადგენენ ერთადერთ სტრატეგიებს რომელთა გათვალისწინებაც შეიძლება 

მოხდეს. წესი 103.5 ყურადღებას ამახვილებს ამ პროგრამების სადაც საჭიროება არსებობს 

სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და სოციალური სამუშაოებით შევსებას. 

წესი  103.7 უთითებს, რომ მსჯავრდებულთა მთლიანი რეჟიმის ნაწილი უნდა იყოს 

რეგულარული შვებულების გამოყენების სისტემატური გეგმა. მისი პოტენციური გამოყენების 

საკითხი უნდა განიხილებოდეს პირისთვის მსჯავრდებულის სტატუსისი მინიჭების შემდეგ 

სასჯელის დაგეგმვის პროცესში.  ეს წესი ემყარება ციხის შვებულების შესახებ მინისტრთა 

კომიტეტის უფრო დეტალურ რეკომენდაციას N R 82 (16) და განსაკუთრებით ამ 

რეკომენდაციაში სოციალური რეინტეგრაციის ხელშეწყობის თვალსაზრისით ციხის 

შვებულების მნიშვნელობის აღიარებას. 

წესი 103.8 აცნობიერებს მზარდ აღიარებას იმისა, რომ აღმდგენითი მართმსაჯულების 

ტექნიკები შესაძლებელია გამოიყენებოდეს პატიმრებთან მიმართებით, რომლებსაც პირადპირ 

თუ ირიბად სურთ თავინთი დანაშაულების შედეგების აღმოფხვრა. მნიშვნელოვანია, რომ 

ასეთი მონაწილეობა იყოს ნებაყოფლობითი და არ უტოლდებოდეს შემდგომი დასჯის ირიბ 

ფორმას. მითითება კეთდება N R 87 (21) რეკომენდაციაზე, რომელიც ეხება მსხვერპლათა 

დახმარებას და ვიქტიმიზაციის პრევენციას და N R (99) 19 რეკომენდაციაზე, რომელიც ეხება 

მედიაციას სისხლის სამართლის საკითხებზე.  

წესი 103.9 ხაზს უსვამს 2003 (23) რეკომენდაციის მნიშვნელობას, რომელიც ეხება უვადო 

პატიმრობას ან სხვა გრძელვადიან სასჯელს დაქვემდებარებული პატიმრების მართვას. 
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მსჯავრდებულთა  სასჯელის მოხდის ორგანიზაციული ასპექტები 
წესი 104 

ეს წესი უზრუნველყოფს, რომ  მოხდეს მსჯავრდებულთა პატიმრობის ორგანიზება ისე, რომ 

ხელი შეეწყოს მათ რეჟიმს: ისინი ისე უნდა განთავსდნენ და დაჯგუფდნენ, რომ ამის 

შესაძლებლობა იყოს. ეს წესი აყალიბებს როგორ უნდა მოხდეს შემუშავებული გეგმის 

შესრულება. უნდა გადაიდგას პრაკტიკული ნაბიჯები, რათა მოხდეს სასჯელი მოხდის 

ინდივიდუალური გეგმის რეგულარული გადახედვა. 

როდესაც ხდება პატიმართა გადაყვანა, უნდა მოხდეს იმის გათვალისწინება, თუ რა გავლენას 

იქონიებს ასეთი გადაყვანა მათი სასჯელის მოხდის ინდივიდულაურ გეგმაზე. როდესაც 

პატიმრები განთავსდებიან ციხეში რომელშიც იგი გადაიყვაეს, უნდა გადაიხედოს მათი 

სასჯელის ინდივიდუალური გეგმა რათა საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს ცვლილებების 

შეტანა.  

 
მსჯავრდებულთა  შრომა 
წესი 105 

ეს წესი ეხება მხოლოდ მსჯავრდებულთა შრომას. იგი უნდა წაიკითხოს წეს 26–თან 

ერთობლიობაში, რომელიც შეიცავს ზოგად წესებს მუშაობასთან დაკავშირებით.  წესი 105 

ასახავს მნიშვნელოვან როლს, რომელიც შრომას უკავია მსჯავრდებულთა რეჟიმში, მაგრამ ასევე 

ხაზს უსვამს, რომ ეს არ უნდა იყოს დამატებითი სასჯელის სახე. ყველა გარანტია რომელსაც 

წესი 26 შეიცავს ასევე ვრცელდება მსჯავრდებულებზეც.  

თუმცა ციხის ადმინისტრაციას შეუძლია შრომა სავალდებულო გახადოს, შეზღუდვა რომელიც 

ამ დროს ვრცელდება არის, რომ  ასეთი მუშაობის  პირობები უნდა შეესაბამებოდეს ყველა 

სტანდარტსა და კონტროლს რომელიც მოქმედებს გარე საზოგადოებაში. 

წესი 105.4 მოითხოვს, რომ  ხელისუფლებამ აანაზღაუროს ყველა პატიმრის შრომა, რომელსაც 

სურს იმუშაოს. ამ პრინციპის აღიარება ხელს შეუწყობს იმის უზრუნველყოფას, რომ მუშაობის 

შესაძლებლობა არ იქნეს გამოყენებული როგორც სამუშაო ადგილების სუბიექტური ნიშნით 

გადანაწილების შანსი. ეს ასევე წაახალისებს მსჯავრდებულებს გამოთქვან როგორც მუშაობის 

ასევე საგანმანათლებლო და სხვა პროგრამებში მონაწილეობის სურვილი.  

დებულება წეს 105.5–ში პატიმრის დანაზოგის რეპარაციის მიზნებისთვის გამოყენების შესახებ 

ქმნის სივრცეს აღმდგენითი მართლმსაჯულების ტექნიკის (რომელზე მითითებასაც აკეთებს 

წესი 103.7) მსჯავრდებულთა ციხის რეჯიმში ინტეგრირებისთვის. 

მსჯავრდებულთა განათლება 
ეს წესი ეხება მხოლოდ მსჯავრდებულთა განათლებას და უნდა წაიკითხოს წეს 26–თან ერთად, 

რომელიც შეიცავს ზოგად დებულებებს პატიმართა განათლების შესახებ. წესი 106 ხაზს უსვამს 

განათლებისა და სახელობო კურსების მნიშვნელობას პატიმართა რეჯიმში და ხელისუფლების 

ვალდებულებას წაახალისოს მსჯავრდებულები ამ თვალსაზრისით და უზრუნველყოს 

სათანადო პროგრამები მათთვის.  

 
მსჯავრდებულთა გათავისუფლება 
წესი 107 

წესი 107.1–ის დებულებები ავსებენ დებულებებს წეს 33–ში ზოგადად გათავისუფლების 

შესახებ. წესი 107 უნდა წაიკითხოს მინისტრთა კომიტეტის (2003) 22 რეკომნდაციასთან ერთად, 

რომელიც ეხება პირობით ვადამდე გათავისუფლებას.  როგორც ეს რეკომენდაცია მოითხოვს, 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ მსჯავრდებულები ეწეოდნენ 

კანონმორჩილ ცხოვრებას საზოგადოებაში.  გათავისუფლების წინა რეჟიმები ამაზე უნდა იყოს 

ორიენტირებული და კავშირზე საზოგადოებასთან როგორც ეს წეს 107–შია მოცემული და 

მეტად არის განვრცობილი რეკომენდაციით.  

მითითება უწყებებზე/სააგენტოებზე წეს 107.4–ში ასევე მოიცავს პრობაციის სააგნტოსაც, რადგან 

როდესაც ხდება პატიმართა პირობით ვადამდე გათავისუფლება, თანამშრომლობა 
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სააგენტოსთან, რომელიც ზედამხედველობას ახორციელებს პირობით მსჯავრზე 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.  

 

ნაწილი IX 

წესების განახლება 
წესი 108 

ვინაიდან ციხის საუკეთესო პრაკტიკებზე ცოდნა მუდმივად ვითარდება, მნიშვნელოვანია რომ 

ციხის ევროპულმა წესებმა ასახონ ეს განვითარებები. უნდა შემუშავდეს  განახლების 

რეგულარული მექანიზმი. ასეთი განახლება უნდა ეფუძვნებოდეს სამეცნიერო კვლევას და 

ფრთხილად განიხილავდეს ურთიერთობას ამ წესებსა და სხვა ინსტრუმენტებს, სტანდარტებსა 

და სისხლის სასმართლის მართლმსაჯულების სფეროს  შორის. წესების რეგულარულად 

განახლების საჭიროებას ხაზი გაესვა  N 4 რეზოლუციაში რომელიც ევროპელი იუსტიციის 

მინსიტრთა 26–ე კონფერენციაზე იქნა მიღებული. (MJU -26 (2005) რეზოლუცია 4, საბოლოო, მე-

11 პარაგრაფი).  

 

საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები ევროპაში 

თანამედროვე გამოკითხვის შედეგები 

 

იოან დურნესკუ 
ბუქარესტის უნივერსიტეტი 
 

შესავალი 

 

ამ სტატიაში აქცენტი გაკეთებულია იმ საზოგადოებრივ სანქციებსა და ღონისძიებებზე (CSM), 

რომლებიც ხელმისაწვდომია ევროპის ქვეყნებში სასამართლეობისთვის, ძირითადად 

ზრდასრული ადამიანების მიმართ გამოსაყენებლად. სტატია ეფუძნება ევროპის პრობაციის 

კონფედერაციის (CEP წარმოადგენს პრობაციის მიმართულებით მომუშავე ევროპული 

ორგანიზაციების ასოციაციას) მიერ ახლახანს ჩატარებული კვლევის შედეგად შეგროვებულ 

მონაცემებს. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 32-მა ქვეყანამ, თითოეულმა წარმოადგინა 

საგანგებოდ შედგენილ კითხვარზე დაფუძნებული ანგარიში, რაც მიზნად ისახავდა 

მომხდარიყო ევროპის მასშტაბით გამოყენებული საზოგადოებრივი სანქციებისა და 

ღონისძიებების აღწერა, გარკვეული დასკვნების გამოტანა და წინადადებების შემუშავება 

შემდგომი განვითარებისთვის. 

 

პენიტენციურ საკითხებთან დაკავშირებით აქამდე ჩატარებული შედარებითი კვლევები 

მხოლოდ აღწერდნენ პენიტენციურ სისტემებს და განმარტავდნენ შეფარდების სისტემებს 

ქვეყნების მიხედვით (მაგალითისთვის van Kalmthout and Tak, 1988; Vagg, 1994; Downes, 1988; 

Hamai et al, 1995, van Kalmthout and Derks, 2000; van Kalmthout და სხვები., 2003). ამ 

ტენდენციიდან ერთი მნიშნელოვანი გამონაკლისი არის Cavadino და Dignan (2006), სადაც 

მეტად თეორიული და თემატური მიდგომის გამოყენებით მოცემულია ცამეტი სხვადასხვა 

ქვეყნის პენიტენციური სისტემის ანალიზი და შესაბამისი დისკუსია. 

 

ფართომასშტაბიანი კვლევა, რომლის შესახებაც მოთხრობილია ამ სტატიაში დაიგეგმა 

ძირითადად ინფორმაციის შედროვების მიზნებისთვის – და მიზნად ისახავდა ევროპაში 

არსებული პრობაციის სისტემების მაქსიმალურად სრულფასოვანი აღწერილობის წარმოდგენას. 

თუმცა, მისი ერთი ნაწილი გამოკვეთილად გამოყოფს საზოგადოებრივ სანქციებს და 

ღონისძიებებს (CSM), რომლებიც ბუნებრივია განეკუთვნება პრობაციის სამსახურების 

ძირითადი საქმიანობის მიმართულებებს. ბუნებრივია, რომ სხვადასხვა ქვეყნის 

საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების და ამ ქვეყნებში არსებული სხვადასხვა 

მიდგომების შედარებისას, სასარგებლოა ყურადღების გამახვილება როგორც მსგავსებებზე, 
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ასევე განსხვავებებზე. ამ კვლევაშიც, გამოკვეთილია ყველაზე საფუძვლიანი მსგავსებები და 

განსხვავებები და მოცემულია საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების შემდგომი 

განვითარების შესახებ თეორიული და პრაქტიკული მოსაზრებები. 

 

სინამდვილეში, ევროპაში წინა წლებშიც განხორციელებულა მსგავსი გამოკითხვები (van 

Kalmtouth, Derks, 2000; van Kalmthout და სხვები, 2003) და როდესაც ვახდენთ წარსულში 

ჩატარებული კვლევების შედეგების შედარებას სულ ახლახანს ჩატარებული კვლევის 

შედეგებთან, განსაკუთრებულად ნათელი ხდება რომ მარტივი და პირდაპირი სანქციების 

სისტემის ერა დასრულდა – მთელს ევროპაში. მათ შორის 1990 წლის შემდეგ ჩამოყალიბებულ 

ახალ დემოკრატიულ ქვეყნებშიც კი განვითარდა მრავალრიცხოვანი და კომპლექსური 

სასჯელთა ნაირსახეობები, პასუხისმგებლობისგან სრულად გათავისუფლებით დაწყებული და 

გამონაკლისებით დასრულებული ან კიდევ საპროკურორო შეთანხმებით დაწყებული და 

პირობით ან უპირობო პატიმრობით დასრულებული. დღეის მდგომარეობით უპირობო 

პატიმრობაც კი შეიძლება შეჩერდეს, შეიცვალოს ან შემცირდეს. 

 

ალბათ პატიმართა რაოდენობის ზრდის ტენდენციის, პატიმრობის უარყოფითი გავლენის 

შესახებ გამოკვლეული მტკიდებულების და ასევე, ადამიანის უფლებებზე აქცენტის გაკეთების 

კუთხით საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად, ქვეყანათა ნაწილმა, მაგალითად ინგლისმა და 

უელსმა, საფრანგეთმა, იტალიამ, გერმანიამ და დასავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებმა მოახდინეს 

სასამართლოსთვის ხელმისაწვდომი სანქციების ვარიანტების სპექტრის დივერსიფიკაცია. ამ 

ცვლილებათა მეტი წილი განხორციელდა პატიმრობის ალტერნატივების განსაზღვრის 

მიმართულებით (გაეროს ტერმინოლოგიით) ან საზოგადოებრივი სანქციებისა და ზომების 

(CSM) შეთავაზებით (ევროპის საბჭოს ტერმინოლოგიით) - ამ უკანასკნელ ტერმინს 

გამოვიყენებთ ამ სტატიაში და მას ევროპის საბჭოში განმარტავენ, როგორც: 

 

 ‘ისეთ სანქციებს და ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

 სამართალდამრღვევის დარჩენას საზოგადოებაში და მოიცავენ მისი 

 თავისუფლების გარკვეულწილად შეზღუდვას, პირობების და/ან 

 ვალდებულებების დაწესების გზით, და რომლებიც განხორციელდება 

 კანონის მიერ ამ მიზნით შექმნილი სტრუქტურების მიერ’. ეს ტერმინი 

 გულისხმობს სასამართლოს ან მოსამართლის მიერ დაწესებულ 

 ნებისმიერ სანქციას, და ამ სანქციის შესახებ გადაწყვეტილების 

 მიღებამდე ან მის მაგივრად დაწესებულ ნებისმიერ ღონისძიებას, 

 და ასევე, პატიმრობის შესახებ გადაწყვეტილების აღსრულების 

 გზებს საპატიმრო დაწესებულების გარეთ (რეკომენდაცია (92)16 

 საზოგადოებრივი სანქციების და წესების შესახებ ევროპულ წესებზე) 

 

სანამ გადავალთ ევროპის ქვეყნების მიერ საზოგადოებრივი სანქციების და ღონისძიებების 

სისტემის აღწერაზე, პირველ რიგში საჭიროა რამდენიმე ასპექტის დაზუსტება. 

 

პირველი არის თავად “საზოგადოებრივი სანქციების და ღონისძიებების” ცნება. ფართო 

კონცეფტუალურ დონეზე შეიძლება არსებობდს რამდენიმე პრობლემა. თუმცა, როგორც კი 

ვცდილობთ კონკრეტულ საზოგადოებრივ ღონისძიებაზე ფოკუსირებას, უფრო დიდია 

დებატებისა და სხვადასხვა ქვეყნებს შორის შეუთავსებლობის პოტენციალი. ევროპის საბჭოს 

განმარტება ემხრობა ‘ღონისძიების’ განმარტებას, რომელიც ... “მიიღება სანქციის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღებამდე ან მის ნაცვლად ...”. თუმცა ეს მიდგომა მხოლოდ შოტლანდიის 

განსაკუთრებულ მდგომარეობას მიესადაგება, სადაც “პრობაციის ბრძანებები”, ტერმინის 

ტრადიციული გაგებით წარმოადგენს “მისჯის სანაცვლო” ბრძანებებს. სხვა ევროპულ 

იურისდიქციებში ან კანონთა კრებულებში, ტერმინს “ღონისძიება” იგივე მნიშვნელობა აქვს, 

რაც სისხლისსამართლებრივ სანქციას და შეიძლება მიღებულ იქნეს ცალკე, ან კიდევ ძირითად 

სანქციასთან ერთად.  ღონისძიების ‘არა-სანქციად’ განმარტებით, ევროპის საბჭოს დეფინიცია 
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ქმნის გაუგებრობის გამოწვევის რისკს, რადგანაც სხვაგან ღონისძიებები ძირითადად აღიქმება 

სისხლისსამართლებრივ სანქციებად. მაგალითისთვის, გერმანიაში ტერმინს “ღონისძიება” აქვს 

მეტად მკაცრი მნიშვნელობა. აქ განასხვავებენ ღონისძიებებს რომლებიც მიზნად ისახავენ 

გამოასწორონ სამართალდამრღვევი, ღონისძიებებს რომლებიც მიზნად ისახავენ საზოგადოების 

დაცვას და სხვა ღონისძიებებს (მაგალითად, კონფისკაციას, გამოუყენებლად ცნობას და ა.შ.). 

იგივე კოდექსი ასევე მოიცავს ძირითად და დამატებით სასჯელებს, დამატებით შედეგებს და 

ასევე “დამსჯელი ხასიათის სისხლისსამართლებრივი სანქციების” ახალ კატეგორიას 

(Verwarnung mit Strafvorbehal - ანუ, გაფრთხილებას პირობითი სასჯელით, რომელიც მოიცავს 

გადავადებული სასჯელის ნიშნებს, პირობით გამონაკლისს, და ბრალის აღიარებას 

პასუხისმგებლობის დაწესების გარეშე), ან პასუხისმგებლობის თანაზომიერ ღონისძიებებს (ანუ, 

ვალდებულების სახით საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას). ნათელი ხდება, რომ 

სისხლისსამართლებრივი კანონმდებლობის სფეროს ენა არის განსაკუთრებული და ზუსტი.  

არც თუ ისე პირდაპირმნიშვნელოვნად შეიძლება პირობითი სასჯელის აღწერა საზოგადოებრივ 

სანქციად ან ღონისძიებად, რამდენადაც მთელი ევროპის კოდექსებში და წესებში ეს ტერმინი 

გამოიყენება პატიმრობის მისჯის ფორმად (მაგალითად გერმანიაში და საფრანგეთში) ან 

სასამართლოს მიერ პატიმრობის ბუნების ინდივიდუალიზაციად (მაგალითად რუმინეთში). 

დასასრულისთვის, ამ თემასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას რომ მიზანშეწონილია 

არსებული დოქტრინის, წესების და კოდექსების სიტყვათა განმარტებები შეესაბამებოდეს 

საერთაშორისო დოკუმენტებისას. ამგვარად, შემცირდება არევის და მისინტერპრეტაციის 

რისკები. თუმცა თუ რამდენად იქნება ეს შესაძლებელი მოსაზრებათა ფართო სპექტრის 

გათვალისწინებით, ამ საკითხზე კამათი შესაძლებელია. 

 

იმდენად, რამდენადაც ჯერ კიდევ არ არსებობს ისეთი ტერმინთა განმარტება, რომელიც მთელს 

ევროპაზე ვრცელდება, შესაბამისად ყოველთვის არსებობს გაუგებრობობების საფუძველი. 

მაგალითად, ქვეყანათა ნაწილში მკაფიოდ განსხვავდება გამონაკლისი (ან უპირობოდ 

გათავისუფლება) და პირობითი დევნა (ან პირობითი გათავისუფლება). თუმცა სხვა ქვეყნებში, 

დევნის შეწყვეტა აბსოლუტური ტერმიანია, ანუ შეუძლებელია პირობების დამატება. ასევე, 

ქვეყნების ნაწილში, ტერმინების ‘პირობითი დევნა’ ან ‘პირობითი განაჩენი’ ადგილი დაიკავა 

ტერმინებმა ‘დევნის გადადება’, და ‘განაჩენის გადადება’. მიუხედავად იმისა, რომ ძირეული 

შინაარსი და სამართლებრივი შედეგები შეიძლება ერთიანი იყოს, მკითხველებმა ყოველთვის 

უნდა გაამახვილონ ყურადღება ამ ტერმინების გამოყენებისას. ყველა ენაზა სწორ თარგმანთან 

წვდომის გარეშე, შესაძლებელია ადგილი ქონდეს გაუგებრობებს. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც 

საქმე გვაქვს სტატისტიკასთან, რთულია დარწმუნდე რომ კატეგორიები “საკუთრების 

წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩამდენი” ან “წინასწარი პატიმრობა” დაახლოებით მაინც 

ერთნაირად განიმარტება ქვეყნებს შორის (Cavadino and Dinan, 2006, გვ. 4). 

 

სანამ შემოგთავაზებდეთ შემდგომ კომენტარს გამოკითხვის შედეგების შესახებ, 

მნიშნველოვანია განვმარტოთ მეორე ასპექტიც, რომელიც შეეხება იმ სტრუქტურას, რომლის 

მიხედვითაც ხდება საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების ნაირსახეობების 

კლასიფიკაცია. ამ თვალსაზრისით შემოთავაზებულია რამდენიმე მიდგომა. მაგალითისთვის 

Worrall-ი (1997) განასხვავებს საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების 

კლასიფიკაციებს, რეგულატორულ პასუხისმგებლობებად (მაგალითად, გადავადება, 

გაფრთხილებები და ა.შ.) და ზედამხედველობით პასუხისმგებლობებად (მაგალითად, 

პრობაციის ბრძანება, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა, ცენტრები პერიოდული 

ანგარიშგებისთვის, და ა.შ.). მეორეს მხრივ, Tournier-ი (2000) განსაზღვრავს საზოგადოებრივ 

სანქციებსა და ღონისძიებებს პირველ კატეგორიად - რომელშიც მოიაზრება ისეთი 

ალტერნატივები, რომლებიც მოქმედებს პენიტენციურ სისტემაში შესვლაზე, მეორე 

კატეგორიად - ალტერნატივები, რომლებიც მოქმედებს პატიმრობის ხანგრძლივობაზე და მესამე 

კატეგორიად - ალტერნატივები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ ამცირებს ადამიანის 

საკანში ყოფნის ხანგრძლივობას, თუმცა არ ცვლის ამ ადამიანის ციხის რეესტრში 

დაფიქსირების ხანგრძლივობას. გავრცელებული მოსაზრებით, Kalmthout-ის და Derks-ის (2000) 
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კლასიფიკაცია ყველაზე მეტად პირდაპირია და ყოფს საზოგადოებრივ სანქციებსა და 

ღონისძიებებს ორ კატეგორიად: წინმსწრებ ღონისძიებებად - წინასასამართლო სანქციებად და 

ღონისძიებებად, და შემდგომ ღონისძიებებად - ანუ სასამართლო სანქციებად და 

ღონისძიებებად. ეს კლასიფიკაცია გამართლებულია, რამდენადაც ის მისდევს 

სისხლისსამართლებრივ პროცესს. თუმცა, ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმაზე, რომ ორ 

კატეგორიას შორის დაყოფა ყოველთვის ასეთი ნათელი არ არის. მაგალითისთვის, ზოგიერთ 

ქვეყანაში (მაგალითად, იტალია და ჩეხეთის რესპუბლიკა) მოსამართლემ შესაძლებელია 

გამოიყენოს წინასასამართლო სანქციები და ღონისძიებები მას შემდეგ რაც სასამართლო 

პროცესი დაიწყო და  შესაბამისად, სისხლისსამართლებრივი პროცესის სტადიის მიხედვით 

რთულია მათი შეფასება ‘წინასასამართლოდ’, მიაუხედავად იმისა, რომ წინასასამრთლოდ 

მიიჩნევიან სამართალწარმოების შედეგიანობის თვალსაზრისით. ასევე, თუ მედიაცია 

დასრულდება დადებითი შედეგებით, შემდეგ დანაშაული არ ჩაეთვლება სამართალდამრღვევს 

ნასამართლეობაში. 

 

წინასასამართლო (წინმსწრები) საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები 

 

წინასასამართლო საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები (ზოგჯერ მათ უწოდებენ 

‘გადაწყვეტას სასამართლოს გარეთ’ ან განრიდებით ღონისძიებებს) მოიცავს იმ სანქციებს და 

ღონისძიებებს, რომლებსაც სასამართლოდან საქმის გადამისამართების მიზნით აწესებს 

პოლიცია/პროკურორი ან გამომძიებელი მოსამართლე. საზოგადოებრივი სანქციები და 

ღონისძიებები განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში მოქმედებს, სადაც პროკურორს ან გამომძიებელ 

მაგისტრატს აქვთ სასჯელის დაწესების უფლებამოსილება (მაგალითად, ავსტრიაში, ბელგიაში 

და ჩეხეთის რესპუბლიკაში) და სადაც სისხლისსამართლებრივი დევნა ეფუძნება სისწაფის ან 

შესაძლებლობების პრინციპებს. მოკლედ რომ ითქვას, ამ პრინციპის თანახმად 

მიზანშეწონილად ითვლება სისხლისსამართლებრივი დევნა თუ ის განპირობებულია 

საზოგადოებრივი ინტერესით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, პროკურორს ან საქმის განმხილველ 

მოსამართლეს შეიძლება გააჩნდეთ საქმის შეწყვეტის დისკრეციული უფლება. სხვა ქვეყნებში 

კი, სადაც სისხლისსამართლებრივი დევნა ეფუძნება ოფიციალურობის პრინციპს (მაგალითად, 

ბულგარეთში და რუმინეთში) წინასასამართლო სანქციების და ღონისძიებების გამოყენების 

ერთადერთი შესაძლებლობა დგება მაშინ, როდესაც სისხლისსამართლებრივი დევნის 

განსახორციელებლად აუცილებელია დაზარალებულის თანხმობა. მაგალითად, თუ 

დაზარალებული ჩივის ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების შემთხვევაში, მაშინ 

პროკურორი ვალდებულია რომ საქმე აწარმოოს სასამართლოში. მეორეს მხრივ, იმ შემთხვევაში 

თუ დაზარალებული უკან გამოიტანს საჩივარს, მაგალითად მედიაციის შემდეგ, პროკურორი 

ვალდებულია შეწყვიტოს სისხლისსამართლებრივი დევნა. 

 

წინასასამართლო ეტაპზე ყველაზე მეტად გავრცელებულ საზოგადოებრივ სანქციებს და 

ღონისძიებებს წარმოადგენს: მედიაცია (მაგალითად, ავსტრიაში, ბელგიაში, კატალონიაში, 

უნგრეთში, ლატვიაში, ნორვეგიაში და მოლდოვაში) ან განაჩენამდე დადებული 
სისხლისსამართლებრივი შეთანხმებები (მაგალითად, საფრანგეთში), საზოგადოებისთვის 
სასარგებლო შრომა (მაგალითად, ავსტრიაში, ბელგიაში და ლატვიაში), საქმის გადამისამართება 
პრობაციაში (მაგალითად, ავსტრიაში, უნგრეთში, ლატვიაში, ნორვეგიაში, პორტუგალიაში და 

შოტლანდიაში), ბრალის პირობით გამოთხოვა (მაგალითად, დანიაში, გერმანიაში და 

მოლდოვაში), არასრულწლოვანთათვის სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტა პირობით 

(მაგალიტად ესტონეთში), საგანმანათლებლო და თერაპიული პროგრამები (მაგალითად, 

ბელგიაში), და საგანმანათლებლო ღონისძიებები არასრულწლოვანთათვის ან 
არასრულწლოვანთა დასჯა (მაგალითად, ჩეხეთის რესპუბლიკაში და ფინეთში). პირველი 

შეხედვით, შეიძლება მიგვაჩნდეს რომ სახეზე გვაქვს საზოგადოებრივი სანქციებისა და 

ღონისძიებების მრავალფეროვნება, თუმცა ბუნებრივია, რომ მათი ნაწილი შეიძლება 

შეეხებოდეს ერთსა და იმავე დაწესებულებებს. მაგალითისთვის, ‘ბრალის პირობით გამოთხოვა’ 



 

 184 

და ‘საქმის პრობაციისთვის გადამისამართება’ შინაარსობრივად და შედეგობრივად შეიძლება 

ერთი და იგივე იყოს. 

 

ზოგჯერ დაზარალებულისთვის კომპენსაცია ან მასთან მედიაცია არ გულისხმობს პროცესის 

დასრულებას, თუმცა სასამართლოსთვის სულ მცირე წარმოადგენს შემამსუბუქებელ ფაქტორს 

(მაგალითად, ესპანეთში). 

 

გარკვეულ იურისდიქციებში განსაზღვრულია განსხვავებული საზოგადოებრივი სანქციების და 

ღონისძიებები კანონდამრთვევთა განსაკუთრებული ჯგუფისთვის. მაგალითად, 

კარკოდამოკიდებული ადამიანებისთვის ან კიდევ ისეთი სამართალდამრღვევებისთვის, 

რომლებმაც ჩაიდინეს ნარკოდანაშაული შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 

სისხლისსამართლებრივი დევნის დროებითი გადავადება (მაგალითად, ავსტრიაში, 

პორტუგალიაში და შოტლანდიაში). ასეთი ზომა ყოველთვის გამოიყენება 

სამართალდამრღვევის თანხმობით და მოიცავს სამედიცინო და თერაპიული მკურნალობის 

გარკვეულ ვალდებულებებს. 

 

ზოგჯერ, წინასასამართლო საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები გამოიყენება 

წინასასამართლო პატიმრობის ნაცვლად, მაგალითად ავსტრიაში (პირობითი პრობაციის 

სახით), ბელგიაში და პორტუგალიაში (ელექტრონული მონიტორინგის მეშვეობით), 

ხორვატიაში (როგორც შინაპატიმრობა ან თავდებობის ვალდებულება), ჩეხეთის რესპუბლიკაში 

(ასევე, როგორც გირაო თავდებობით ან დაპირებით) ან საფრანგეთში და მოლდოვაში 

(სასამართლოს ზედამხედველობის ქვეშ გათავისუფლებით), და შოტლანდიაში, ინგლისში და 

უელსში (გირაოს უზრუნველყოფით). 

 

რიგ შემთხვევებში ქმედებათა განსაზღვრული კატეგორიებისთვის, საზოგადოებრივი სანქციები 

და ღონისძიებები წინასასამართლო ეტაპზე გამოკვეთილად გამოირიცხება. მაგალითად, 

კატალონიაში მედიაცია გამოირიცხება ოჯახური ძალადობის საქმეებში. საზოგადოებრივი 

სანქციები და ღონისძიებები არ არის გათვალისწინებული ისეთი დანაშაულებისთვის, 

რომლებიც გაერთიანებულია ტერორიზმის, დემოკრატიის წინააღმდეგ მიმართული 

ქმედებების და გარკვეული ძალადობრივი დანაშაულების კატეგორიებში (როგორც ეს არის 

იტალიაში). 

 

როდესაც ხდება სისხლისსამართლებრივი დევნისგან არასრულწლოვანის განრიდება, ისეთ 

ქვეყნებში როგორიც არის ესტონეთი, ფინეთი, შოტლანდია და ა.შ., სოციალური მომსახურების 

დეპარტამენტი ან ადგილობრივ საზოგადოებაში არსებული სამოხალისეო ორგანიზაცია იღებს 

ამ საქმეს წარმოებაში და აწარმოებს მას აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპების 

გამოყენებით. 

 

პროცესი და აღსრულება (შემდგომი) საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები 

 

საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების ნაწილი ხელმისაწვდომია გადაწყვეტილების 

მიმღები მოსამართლისთვის (მაგალითად, პრობაციის ბრძანებები, საზოგადოებისთვის 

სასარგებლო შრომა და ა.შ.) და მათი ნაწილი ხელმისაწვდომია აღმასრულებელი 

მოსამართლისთვის. იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც გადაწყვეტილების მიმღები მოსამართლე 

განაჩენის სახით ახდენს პატიმრობის შეფარდებას, ზოგჯერ აღმასრულებელ მოსამართლეს 

უფლება აქვს შეცვალოს განაჩენი რაიზე სხვა სასჯელით. ამგვარი პრაქტიკის მაგალითები 

შეიძლება ვნახოთ ბელგიაში, სადაც შესაძლებელია მოკლევადიანი პატიმრობა შეიცვალოს 

ავტონომიური მუშაობის სასჯელით, ან კიდევ შვედეთში, სადაც ექვს თვიანი პატიმრობა 

შეიძლება შეიცვალოს ინტენსიური მეთვალყურეობით ელექტრონული მონიტორინგით (ამ 

შემთხვევაში, გადაწყვეტილებას იღებს პრობაციის სერვისი). 

 



 

 185 

‘შემდგომი’ შესაძლებლობების უმეტესობა მიზნად ისახავს საპატიმრო სასჯელის აღსრულების 

ინდივიდუალიზაციას, სამართალდამრღვევის მიერ საკანში გატარებული დროის შემცირებას, 

მსჯავრდებულთა მომზადებას საზოგადოებაში წარმატებული რესოციალიზაციისთვის ან/და 

პატიმრობის სხვა უარყოფითი შედეგების შემცირებას. 

 

ისეთი იურისდიქციების ნაწილში, სადაც სახეზეა რომაული სამართლის ძლიერი ტრადიციები, 

ეს საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები განიხილება საპატიმრო განაჩენის 

აღსრულების მოდალობებად (მაგალითად, ბულგარეთში, ხორვატიაში, გერმანიაში, უნგრეთში, 

რუმინეთში, ლატვიაში, პორტუგალიაში, ესპანეთში და ა.შ.) და მოიაზრება გადავადებული 

საპატიმრო სანქციების (ანუ, სრული გადავადება ან ნაწილობრივი გადავადება) ან პირობითი 

საპატიმრო სანქციების ქოლგის ქვეშ. ამ შემთხვევაში სასამართლო იყენებს ორი საფეხურისგან 

შემდგარ პროცედურას: პირველ რიგში წესდება საპატიმრო სასჯელი და მეორე რიგში ხდება ამ 

სასჯელის აღსრულების გადავადება გარკვეული პირობებით და ვალდებულებებით. 

გადავადებული სასჯელის ან პირობითი სასჯელის შემთხვევაში, საზოგადოებრივად 

სასარგებლო შრომა, პერიოდული ანგარიშგების ცენტრი, საგანმანათლებლო ან თერაპიული 

პროგრამები და ა.შ., შეიძლება ატარებდეს გადავადებისთვის დაწესებული პირობების ან 

მოვალეობების სახეს. იგივე მდგომარეობაში არიან ის იურისდიქციები, სადაც გარკვეული 

რაოდენობის წლებით განსაზღვრული საპატიმრო ვადა შეიცვლება საზოგადოებრივი სანქციით 

ან ღონისძიებით. მაგალითად, ისეთ ქვეყნებში როგორიც არის ბელგია, ესტონეთი, იტალია, 

პორტუგალია, ესპანეთი და ა.შ. მოკლევადიანი საპატიმრო სასჯელი შეიძლება შეიცვალოს 

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით. 

 

სხვა ქვეყნებში, საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები ცალკე მდგომი 

მიმართულებებია. როგორ წესი, მათ სისხლის სამართლის კანონმდებლობა განიხილავს 

სასჯელის ძირითად სახეებად (როგორც არის საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა ჩეხეთის 

რესპუბლიკაში, ავსტრიაში, კატალონიაში, ლუქსემბურგში, ან როგორც პრობაცია ბულგარეთში; 

და პრობაციის ბრძანება, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის ბრძანება და ა.შ. 

ირლანდიაში, მალტაზე, ინგლისში, უელსში, შოტლანდიაში და ა.შ.). 

 

გადავადებული სასჯელების ან ავტონომიური სახით საზოგადოებრივი სანქციების და 

ღონისძიებების განხორციელების პროცესში აღებული ვალდებულებების კუთხით შეიძლება 

გამოიყოს ორი ძირითად კატეგორია: 

 

 საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები, რომლებიც ცვლის, ან სრულად ახდენს 

საპატიმრო სასჯელის გადავადებას და; 

 საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები რომლებიც ამცირებენ ციხეში 

გატარებულ დროს (მათ ასევე ეწოდებათ “ჰიბრიდული საზოგადოებრივი სანქციები და 

ღონისძიებები” (Kamthout, Derks, 2000, გვ. 15)). ამ საზოგადოებრივი სანქციების და 

ღონისძიებების უმრავლესობა განიხილება როგორც ადაპტირებული საპატიმრო 

სასჯელი ან როგორც საპატიმრო მკურნალობის ნაწილი. 

 

პირველი კატეგორიიდან ძირითადი სასამართლო სხდომის საზოგადოებრივი სანქციები და 

ღონისძიებებია: პრობაცია (მაგალითად ავსტრიაში, ბელგიაში ბულგარეთში, კატალონიაში, 

ესტონეთში, ირლანდიაში, მალტაზე, ჩრდილოეთ ირლანდიაში და შვედეთში), პირობითი 

პრობაცია (მაგალითად, საფრანგეთში, ირლანდიაში, ლუქსემბურგში, შოტლანდიაში და 

მოლდოვაში), განაჩემის აღსრულების გადავადება პრობაციით (მაგალითად, საფრანგეთში, 

ლუქსემბურგში, მალტაზე, ინგლისში, უელსში, ესპანეთში, შვედეთში, შვეიცარიაში, 

პოლონეთში და მოლდოვაში), საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა (მაგალითად, 

ავსტრიაში, კატალონიაში, დანიაში, საფრანგეთში, ფინეთში, მოლდოვაში, უნგრეთში, 

ირლანდიაში, ლატვიაში, პოლონეთში, ლუქსემბურგში, მალტაზე, ჩრდილოეთ ირლანდიაში, 

ნორვეგიაში, შოტლანდიაში, ინგლისში და უელსში, ესპანეთში, პოლონეთში, შვედეთში და 
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შვეიცარიაში), ვადამდე გათავისუფლება (მაგალითად, საფრანგეთში), სოციალური, 

საგანმანათლებლო, თერაპიული ამოცანები (მაგალითად, კატალონიაში და ესტონეთში), 

[გადანაწილება] ცენტრ[შ]ი პერიოდული ანგარიშგებისთვის (მაგალითად, კატალონიაში, 

შოტლანდიაში, ინგლისში და უელსში), სამართალდამრღვევის განაწილება პრობაციის 

სერვისში (იტალიაში). 

 

საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების მნიშვნელოვანი ნაწილი შედის 

მაგისტრატების ფუნქციაში ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ირლანდია, ჩრდილოეთ ირლანდია, 

შოტლანდია, ინგლისი და უელსი, უფრო კონკრეტულად კი: პრობაციის ბრძანება, 

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის ბრძანება, საზოგადოებისთვის ზიანის აღდგენის 

ბრძანება, მეთვალყურეობის ქვეშ დასწრების ბრძანება, თავისუფლების შეზღუდვის ბრძანება, 

კომპენსაციის ბრძანება, ნარკოტესტირების და მკურნალობის ბრძანება, ზედამხედველობის და 

მკურნალობის ბრძანება და ასე შემდეგ. რამდენადაც საზოგადოებრივი სანქციები და 

ღონისძიებები შოტლანდიაში გამოიყენება ბრძანებების სახით, შესაბამისად ხდება მათი 

გამოყენება და არა “მისჯა” - სხვა ქვეყნებში კი მოხდა მათი გარდაქმნა საზოგადოებისთვის 

სასარგებლო შრომად. დამატებით, ინგლისში და უელსში საზოგადოების (ან პოლიტიკოსების?!) 

კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად მათ სახელი შეეცვალათ 2001-ში, ასე რომ საზოგადოებისთვის 

სასარგებლო შრომის ბრძანებას დღეს ქვია საზოგადოებრივი დასჯის ბრძანება. ასევე, 

კომბინირებულმა ბრძანებამაც შეიცვალა სახელი და მას ამჟამად ქვია საზოგადოებრივი დასჯის 

და რეაბილიტაციის ბრძანება. გაერთიანებულ სამეფოში არსებული სასჯელთა სპექტრის 

შემდეგ Halliday-მ (შინაგან საქმეთა სამინისტრო, 2001) წამოაყენა საკითხი იმის შესახებ, რომ 

რამდენიმე კომპონენტისგან შემდგარი ერთი არასაპატიმრო სასჯელის შემოღება შეამცირებდა 

შეუსაბამობას და სასჯელთა სისტემას მეტად ლოგიკურს გახდიდა. შესაბამისად, 2003 წელს 

გაერთიანებული სამეფოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება გაეერთიანებინა ძველი 

ბრძანებები ერთი საზოგადოებრივი ბრძანების ქვეშ, რაც სასამართლო სისტემას მეტ 

მოქნილობას და ძალაუფლებას მისცემდა იმისათვის, რომ მოეხდინა 

სამართალდამრღვევის/საზოგადოების საჭიროებების მისადაგება 12-დან ერთი ან მეტი იმ 

არსებული ვალდებულებისთვის, რომელიც დაემატებოდა საზოგადოებრივ ბრძანებას. ჯერ 

ჯიდევ ნაადრევია იმაზე მსჯელობა, მიაღწია თუ არა სასჯელთა ახალმა სისტემამ დასახულ 

მიზნებს. თუმცა, მკვლევარები უკვე მიუთითებენ გარკვეულ სირთულეებზე და პრობლემებზე 

(დამატებითი მონაცემებისთვის იხილეთ Mair-ი და სხვები, 2007). 

 

მეორე კატეგორიის საზოგადოებრივ სანქციებსა და ღონისძიებებს შორის გამოყენების სიხშირის 

თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანს წარმოადგენს: პირობით  გათავისუფლება 

(მაგალითად, ავსტრიაში, ბელგიაში, ბულგარეთში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში, დანიაში, 

ესტონეთში, უნგრეთში, ლატვიაში, ნორვეგიაში, პორტუგალიაში, ინგლისში და უელსში, 

შოტლანდიაში, ესპანეთში, შვედეთში, შვეიცარიაში, პოლონეთში, მოლდოვაში და რუმინეთში), 

ვადამდე გათავისუფლება (მაგალითად, იტალიაში, ინგლისში და უელსში), ელექტრონული 

მონიტორინგი (მაგალითად, ბელგიაში, დანიაში, ესტონეთში, საფრანგეთში, ინგლისში, 

უელსში, ესპანეთში, შვედეთში და შვეიცარიაში) და შინაპატიმრობა (იტალიაში, ნორვეგიაში, 

პორტუგალიაში და შოტლანდიაში), მობილური ელექტრონული მონიტორინგი (საფრანგეთში), 

თავისუფლების შეზღუდვისა და სასჯელის გადავადების კომბინაცია (მაგალითად, დანიაში, 

ინგლისში და უელსში - შეზღუდვა დამატებით), ლიმიტირებული დაკავება (მაგალითად, 

ბელგიაში), პერიოდული აღსრულება (ლუქსემბურგში), თავისუფლების ნაწილობრივი 

შეზღუდვა (ინგლისში და უელსში), დროებითი გათავისუფლება (მაგალითად, საფრანგეთში, 

ირლანდიაში, ჩრდილოეთ ირლანდიაში), სამუშაოდ გათავისუფლება (მაგალითად, 

საფრანგეთში და იტალიაში), ნახევრად თავისუფლება (იტალიაში და ლუქსემბურგში), 

უცხოელი პატიმრების წინასწარი გათავისუფლება (ლუქსემბურგში), შეწყალება და ამნისტია 

(გამოკითხვაში მონაწილე ყველა ქვეყანაში). 
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ამნისტიების, ასევე ინდივიდუალური და ჯგუფური შეწყალებების შესახებ გადაწყვეტილებას 

როგორც წესი პარლამენტი, პრეზიდენტი ან იუსტიციის მინისტრი იღებს და ეს პრაქტიკა 

საკმაოდ იშვიათად გამოიყენება. როგორც წესი, ეს ინსტრუმენტები გამოიყენება უმნიშვნელო 

სამართალდამრღვევის ან განსაკუთრებულ მდგომარეობაში მყოფი სამართალდამრღვევების 

მიმართ. მათი გამოყენება ასევე შეიძლება საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების 

კუთხით. ძალიან იშვიათია, როდესაც შეწყალებას ან ამნისტიას თან ახლავს გარკეული ტიპის 

მეთვალყურეობა. თუმცა, როგორც ჩანს ამ ინსტრუმენტების გამოყენება არ უნდა მივიჩნიოთ 

საზოგადოებრივ სანქციებად და ღონისძიებებად როგორც ეს განმარტებულია ევროპის საბჭოს 

მიერ, არამედ პატიების აქტებად. 

 

ისევე, როგორც ეს გვაქვს წინასასამართლო საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების 

შემთხვევაში, არსებობს განსაკუთრებული შემდგომი საზოგადოებრივი სანქციები და 

ღონისძიებები, რომლებიც გამოიყენება სამართალდამრღვევთა განსაკუთრებული ჯგუფების 

მიმართ (მაგალითად, სქესობრივი დანაშაულის ჩამდენთა, ნივთიერებაზე დამოკიდებულთა, 

ნასვამ მდგომარეობაში მართვის, და ძალადობრივი დანაშაული ჩამდენთა მიმართ). ამ 

სასჯელების და ზომების უმეტესობა მოიცავს მეთვალყურეობას, კონტროლს ან/და 

სამედიცინო/თერაპიულ მკურნალობას. ასეთ ზომებს განეკუთვნება: პერიოდული ვიზიტების 

მეშვეობით ნარკოდამოკიდებულებისა და მენტალური ჯანმრთელობის მიმართულებით 

მკურნალობა (მაგალითად, კატალონიაში, დანიაში, ნორვეგიაში, ინგლისში, უელსში, 

შვეიცარიაში და პოლონეთში), ბრაზის მენეჯმენტის პროგრამა და მკურნალობა, ასევე ნასვამ 

მდგომარეობაში მართვისთვის (მაგალითად დანიაში და ნორვეგიაში), სქესობრივი 

დანასაულისთვის სოციო-სასამართლო მეთვალყურეობა (საფრანგეთში), პატიმრობის 

სასჯელის აღსრულების გადავადება (გერმანიაში), პრობაციის სერვისში განსაკუთრებული 

კატეგორიის კანონდამრღვეევთა გადანაწილება (იტალიაში), ფსიქიატრიული პრობაცია 

(პორტუგალიაში),  საავადმყოფო ბრძანება (შოტლანდიაში) და თერაპიულ დაწესებულებაში 

ცხოვრება (ესპანეთში). 

 

ახალი სისხლისსამართლებრივი სასჯელების ნაწილის შემოღებასთან ერთად, (მაგალითად, 

საზოგადოების დაცვის მიზნით განსაკუთრებით მძიმე სამართალდამრღვევთათვის სასჯელი 

სამუდამო პატიმრობის სახით ინგლისში და უელსში, ანდა განგრძობადი მეთვალყურეობა 

შოტლანდიაში) ასევე აღმოცენდა საზოგადოებაში მეთვალყურეობის ახალი ფორმები, 

რომლებიც არ ცვლის თავისუფლების აღკვეთას და არ ამცირებს ციხეში გატარებულ დროს, 

მაგრამ ამის ნაცვლად ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ ახანგრძლივებს სახელმწიფოს 

კონტროლს გარკვეული კატეგორიის სამართალდამრღვევთათვის (უფრო კონკრეტულად 

ძალადობრივი და სქესობრივი დანაშაულის ჩამდენთათვის). მაგალითად ინგლისში და 

უელსში, კვლევის მონაწილეების პასუხებში ფიქსირდება ფრაზები სამუდამო მეთვალყურეობა 

ან განგრძობადი მეთვალყურეობა. სავარაუდოდ საქმე გვაქვს ახალი თაობის საზოგადოებრივი 

სანქციებისა და ღონისძიებების ჩამოყალიბების დასაწყისთან, უფრო განსხვავებული მიზნებით, 

ვიდრე არსებულ მექანიზმებს აქვთ. 

 

გამოკითხვაში მონაწილე თითქმის ყველა იურისდიქციაში საზოგადოებრივი სანქციები და 

ღონისძიებები მოიცავს გარკვეულ ვალდებულბებს, ან კიდევ მათ ერთვის გარკვეული 

მეთვალყურეობითი პირობა და/ან ვალდებულებები, რომლებიც გრძელდება პრობაციის 

პერიოდის დასრულებამდე. ასეთი ვალდებულებების ნაწილი შეიძლება იმპერატიული იყოს - 

ანუ, გარკვეული მოქმედებების შესრულების ვალდებულებები (მაგალითად, სხვადასხვა 

პროგრამებში მონაწილეობა, სამუშაოს დაწყება, საცხოვრებლად სხვა ადგილას გადასვლა, 

პრობაციის ოფიცერთან რეგულარული შეხვედრა, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა, 

გარკვეული სამედიცინო/თერაპიული/ქცევითი პროგრამები და ა.შ.) ან ამკრძალავი - ანუ, 

გარკვეული ქმედებების შესრულებისგან თავის შეკავების ვალდებულებები (მაგალითად, 

გარკვეულ პირთა წრესთან დაკავშირების აკრძალვა, გარკვეულ ადგილებში ვიზიტებისგან 
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თავის შეკავების ვალდებულება, ალკოჰოლის მიღებისგან თავის შეკავება, მანქანის მართვისგან 

თავის შეკავება და ა.შ.). 

 

იმის მიხედვით თუ რა ფორმით მოხდა ამ ვალდებულებების დაწესება, როდესაც 

სამართალდამრღვევი წარმატებით დაასრულებს პრობაციის ვადას, ითვლება რომ დანაშაული 

არც კი მომხდარა, რამდენადაც მას ნასამართლეობაში არ ჩაეთვლება. როგორც წესი, არ ხდება 

ღონისძიებების დარეგისტრირება [ნასამართლეობის რეესტრში], თუმცა ხდება სასჯელის 

სახეების დარეგისტრირება. ამ წესიდან გამონაკლისს წარმოადგენს გადავადებული საპატიმრო 

სასჯელი, რომელიც წარმოადგენს საპატიმრო სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალიზაციას 

და რომლის დაფიქსირება ხდება ნასამართლეობად [ნასამართლეობის რეესტრში]. 

 

იმ შემთხვევაში თუ სამართალდამრღვევი ვერ შეასრულებს დაწესებულ პირობებს, მის მიმართ 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სანქცია კონკრეტულ შემთხვევაში გამოყენებული მოდელის 

და პირობების დარღვევის სიმძიმის გათვალისწინებით. სანქცია შეიძლება გულისხმობდეს 

ბრძანების ადაპტირებას, ცვლილებას, გაღრმავებას, გადავადებას, დამოთხოვას ან კიდევ 

პრობაციის პერიოდის გახანგრძლივებას. ძირითად განსხვავებას საზოგადოებრივი სანქციების, 

ღონისძიებების და სასჯელის გადავადების გამოყენებას შორის წარმოადგენს ის, რომ მეორე 

შემთხვევაში პირობების შეუსრულებლობისთვის უფრო მაღალია იმის ალბათობა, რომ 

სასამართლო სამართალდამრღვევის მიმართ საპატიმრო სასჯელს გამოიყენებს. არსებობს სხვა 

გამოსავალიც, რომელიც გულისხმობს პრობაციის პერიოდის გახანგრძლივებას ან ახალი 

პირობების/ვალდებულებების დამატებას. გაერთიანებულ სამეფოში, გადავადების ბრძანების 

შემოღება მიჩნეულია ერთ-ერთად “იმ ფაქტორებიდან, რომლებმაც გაზარდა პატიმრობის 

მაჩვენებელი რეკორდულ მაჩვენებლამდე”, განსაკუთრებით კი იმიტომ, რომ ამგვარი 

ვალდებულებების დარღვევა სავარაუდოდ მაღალი ალბათობით იწვევს პატიმრობას. თუმცა, ეს 

პოზიცია არც მაინცდამაინც ისეთი უპირობოა, როგორც ეს გამოკითხვის პასუხში აისახა. 

საზოგადოებრივი ბრძანებების და გადავადების ბრძანებების ანალიზის შედეგად, Mair-მა და 

სხვებმა (2007) დაადგინეს და უფრო დიდი სიფრთხილით განმარტეს, რომ: “არ არსებობს 

მტკიცებულება იმის დასამოწმებლად, რომ ახალი ბრძანებების შედეგად [როგორც ტენდენცია] 

ხდება სამართალდამრღვევთა განრიდება თავისუფლების აღკვეთისგან ან კიდევ, პირიქით, 

მათი პატიმრობის მაჩვენებლის ზრდა” (გვერდი 31). როგორც ჩანს მაგისტრატებს ესმით “ციხის 

გადავსების თემასთან დაკავშირებული პოლიტიკური სენსიტიურობა და ისინი თავს 

იკავებდნენ ღონისძიების უკან გამოწვევისგან  და დარღვევისთვის შემდგომი პატიმრობისგან” 

(გვერდი 29). 

 

მაშინ, როდესაც გამოიყენება ავტონომიური საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები და 

სამართალდამრღვევი ვერ შეასრულებს პირობებს, სასამართლოს შეუძლია შეარჩიოს უფრო 

მკაცრი საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები (მაგალითისთვის, პრობაციის 

ბრძანებიდან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის ბრძანებაზე გადასვლა). უმეტეს 

შემთხვევებში საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების აღსრულება ხდება იმ 

სერვისის/სააგენტოს მიერ, რომელიც ამ ამოცანის განხორდიელებაში სპეციალიზირდება. 

ქვეყნების უმეტეს ნაწილში ეს არის პრობაციის სერვისი, მაგრამ არსებობს სხვა ქვეყნებიც სადაც 

ეს ფუნქცია ეკუთვნის ციხის დეპარტამენტს (მაგალითად იტალიაში) ან სოციალურ სერვისებს 

(მაგალითად, იტალიაში და ირლანდიაში), ხოლო მაშინ როდესაც ერთადერთ მიზანს 

წარმოადგენს ბრალდებულის მეთვალყურეობა სასამართლო განხილვის პროცესში, 

სამართალდამრღვევს შეიძლება მოსთხოვონ რომ რეგულარულად გამოცხადდეს პოლიციაში. 

 

რეკომენდაციები საზოგადოებრივი სანქციების და ღონისძიებების გამოსაყენებლად 

 

გამოკითხვაში მონაწილე ევროპული ქვეყნებიდან საზოგადოებრივი სანქციებისა და 

ღონისძიებების გამოყენება თითქმის ყველგან ხდება გარკვეული პირობების დადგომის შემდეგ. 

ამ სანქციებისა და ღონისძიებათა დასაწესებლად ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან 
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წინაპირობას წარმოადგენს სამართალდამრღვევის თანხმობა. ამ წესიდან გამონაკლისს 

ვაწყდებით ბულგარეთში, ლატვიაში, ინგლისში, უელსში და რუმინეთში, სადაც 

სასამართლოები არ მოითხოვენ სამართალდამრღვევის თანხმობას გარკვეული 

ვალდებულებებით გადავადებული სასჯელის დასაწესებლად. სამართალდამრღვევის თანხმობა 

არ შეეხება მხოლოდ სანქციას ან ღონისძიებას, არამედ ასევე საზოგადოებრივ სანქციებში და 

ღონისძიებებში გაერთიანებულ შეზღუდვებს და/ან ვალდებულებებს. როგორც წესი, 

სამართალდამრღვევის თანხმობა რომ მონაწილეობა მიიღოს ამ სქემებში არ განიხილება მისი 

მხრიდან დანაშაულის აღიარებად. რიგ ქვეყნებში (მაგალითად, ავსტრიაშო და ბელგიაშო), 

მედიაციის გამოყენება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაზარალებული 

იდენტიფიცირებულია, ყველა მოპარული ნივთი დაბრუნებულია და თუ დაზარალებული 

თანახმაა მონაწილეობა მიიღოს მედიაციაში. 

 

ასევე, გამოკითხვაში მონაწილე ევროპული ქვეყნებიდან უმეტესობაში, პროკურორმა ან 

სასამართლომ საზოგადოებრივი სანქციების და ღონისძიებების გამოყენებამდე უნდა 

მოითხოვოს სოციალური მონაცემების ანგარიში ან სასჯელისწინანდელი ანგარიში. ამ 

ანგარიშების მიზანია შეაფასონ საზოგადოებისთვის სასარგებლო ღონისძიებების 

მიზანშეწონილობა და შინაარსი, შეამოწმონ სამართალდამრღვევის ნასამართლეობა, 

განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რისკები, მოახდინონ იმ პირობების და მოვალეობების 

შეფასება, რომლებიც შეიძლება დაეკისროს სამართალდამრღვევს და მოიპოვონ მისი თანხმობა 

მათ შესრულებაზე. 

 

საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები, განსაკუთრებით წინასასამართლო სანქციები 

მოქმედებს მაშინ, როდესაც დანაშაული არ არის განსაკუთრებულად სერიოზული 

[მნიშნველოვანი]. როგორც წესი, ქმედების სერიოზულობის [მნიშვნელობის] ხარისხი ფასდება 

იმ საპატიმრო სასჯელის წლების რაოდენობის მიხედვით, რაც დადგენილია კონკრეტული 

ქმედებისთვის. ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის მაგალითად ავსტრია, მედიაციის დანიშნვა 

ხდება იმ შემთხვევებში თუ ქმედებისთვის საპატიმრო სასჯელის ზედა ზღვარი არის ხუთი 

წელი, თუმცა ასეთი ლიმიტი არ არსებობს არასრულწლოვანი სამართალდამრღვევების 

შემთხვევაში. 

 

მეორე კატეგორიის - შემდგომი საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების ძირითადი 

სახეობების დაწესების წესები და პირობები როგორც წესი დამოკიდებულია სასჯელის 

სიმკაცრეზე, დროებით პირობებზე და კარგ ქცევაზე (რაც მოიცავს სამომავლო რისკის ნიშნების 

არარსებობას). როგორც წესი, საპატიმრო სასჯელი აღსრულებულად ითვლება მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც სამართალდამრღვევმა პირმა წარმატებით დაასრულა პრობაციის პერიოდი. 

 

რამდენიმე შუალედური დასკვნა 

 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგ ქვეყანაში პატიმრობაში მყოფი ადამიანების რაოდენობა იზრდება, 

ზოგში კი მცირდება, იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომელთა მიმართაც გამოიყენება 

საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები თანმიმდევრულად იზრდება გამოკითხვაში 

მონაწილე ყველა ქვეყანაში. ნამდვილად, იმ პირთა რაოდენობა რომელთაც შეეფარდად 

საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები უკვე აღემატება პატიმართა რაოდენობას. 

მაგალითისთვის, 2006 წელს გერმანიაში 65,526 სამართალდამრღვევი იყო პატიმრობაში, მაშინ 

როდესაც 170,273 სამართალდამრღვევი იყო პრობაციაზე. იმავე წელს, ლატვიაში, 2,701 ადამიანი 

გააგზავნეს ციხეში, მაშინ როდესაც 4,750 ადამიანის მიმართ მოხდა სასჯელის გადავადება, 

რომელთაგანაც 1,865 ადამიანი ჩართული იყო საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომაში. 

ამჟამად, ევროპაში არსებულ პატიმართა საერთო რაოდენობის - დაახლოებით ორი მილიონის 

გათვალისწინებით, შეიძლება ვივარაუდოთ რომ იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომელთა 

მიმართაც რაიმე ფორმის საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები გამოიყენება 

თავისუფლად შეიძლება იყოს 3,5 მილიონი. 
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გამოდის, რომ საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების რაოდენობის მნიშვნელოვან 

ზრდას ყველაზე მეტად განაპირობებს ის, რაც ხდება სისხლისსამართლებრივი დევნის ეტაპზე. 

მაგალითად, 2005 წელს, ავსტრიაში საპატიმრო სასჯელების მისჯის სრული რაოდენობა იყო 

7,137, ამავე დროს, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომისა და მედიაციის შესახებ 

პროკურორების მიერ განრიდების სახით მიღებული გადაწყვეტილებების რაოდენობა იყო 

შესაბამისად 2,568 და 10,016. მსგავსად, 2006 წელს, გერმანიაში ყველა საქმის (როგორც 

არასრულწლოვანთა, ასევე სრულწლოვანთა მიმართ) დაახლოებით 50% შეწყდა 

სისხლისსამართლებრივი დევნის ეტაპზე [სასამართლოს დაწყებამდე]. 

 

როგორც ჩანს, პროკურორებსა და მოსამართლეებს შორის ყველაზე პოპულარული 

საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები არის სამდაგვარი: მედიაცია, 

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა და გადავადებული პატიმრობა 

პირობებით/ვალდებულებებით. 

 

შედარებით ახლო წარსულიდან მოყოლებული, ელექტრონული მონიტორინგიც უფრო ხშირად 

გამოიყენება იმ იურისდიქციებში, სადაც ეს დაშვეულია. მხოლოდ რამდენიმე გამონაკლისის 

გარდა, (როგორებიც არის პორტუგალია და გაერთიანებული სამეფო), ელექტრონული 

მონიტორინგი გამოიყენება პატიმრობიდან ვადაზე ადრე გათავისუფლების პირობად. 

 

კომუნიტარიზმის ტენდენციის ფარგლებში, სულ უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა იყენებს 

საზოგადოებრივ სანქციებსა და ღონისძიებებს სამართალდამრღვევთა იმ სპეციფიური 

ჯგუფების მიმართ, რომლებიც გამოირჩევიან განსაკუთრებული მკურნალობის საჭიროებებით: 

შესაბამისად, ნარკოდამოკიდებულთა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე 

სამართალდამრღვევთა და სქესობრივი დანასაულის ჩამდენ პირთა მიმართ. ეს იმას ნიშნავს, 

რომ პრობაციიეს სამსახურებმა უნდა გაიუმჯობესონ ამ საკითხებთან დაკავშირებული 

ექსპერტიზა და რომ მათ უფრო ინტენსიურად უნდა ითანამშრომლონ სხვა სააგენტოებთან და 

ადგოლობრივ საზოგადოებრივ ჯგუფებთან. ამ ტენდენციის ილუსტრაციისთვის გამოდგება 

გაერთიანებული სამეფოს მაგალითი, სადაც პოლიცია, ციხე, პრობაცია და ასევე სხვა 

სააგენტოები (მაგალითად, სოციალური სერვისები, ე.წ. ახალგაზრდა მსჯავრდებულთა 

ჯგუფები [YOT], დასაქმების ცენტრები, ადგილობრივი საგანმანათლებლო ადმინისტრაციები, 

ადგილობრივი განსახლების ადმინისტრაციები, რეგისტრირებული სოციალური ბინების 

გამქირავებლები, ელექტრონული მონიტორინგის პროვაიდერები, სტრატეგიული ჯანდაცვის 

ადმინისტრაციები და ჯანდაცვის კუთხით სერვისების სხვა მიმწოდებლები) მოქმედებენ 

MAPPA-დ წოდებულ (საზოგადოებრივი დაცვის სააგენტოების გაერთიანება) ადგოლობრივ 

საპარტნიორო ჯგუფებში, “თანამშრომლობის” სამართლებივი ვალდებულების ფარგლებში. 

 

როგორც ჩანს, არსებობს იმიგრანტებთან მიმართებით საზოგადოებრივი სანქციებისა და 

ღონისძიებების გამოყენების გამოსწორების საჭიროება. იმ გარემოების გამო, რომ ასეთი 

ადამიანების ნაწილს ქვეყანაში არ გააჩნია სამართლებრივი უფლებები და მათ არ გააჩნიათ 

მუდმივი მისამართი, მათი უმეტესობა ხვდება ციხეში. მაგალითად, ავსტრიაში 2005 წელს 

პატიმრობაში მყოფ პირთაგან 42% შეადგენდა უცხოელ მოქალაქეებს. თუმცა ისეთმა ქვეყნებმა 

როგორიც არის შვედეთი და იტალია დაიწყეს საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების 

გამოყენება პატიმრობის ალტერნატივად ან კიდევ საკანში გასატარებელი დროის 

შესამცირებლად. მაგალითად, იტალიაში, 2006 წელს, 1,631 იმიგრანტმა ისარგებლა 

საზოგადოებრივი სანქციებითა და ღონისძიებებით, როგორც ალტერნატიული საშუალებით. 

 

გამოკითხვის შედეგად მიღებული კიდევ ერთი დასკვნა, რომლის შესახებად ასევე ხაზგასმული 

იქნა ევროპის კრიმინოლოგიის საზოგადოების ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის მიერ 

განხილვებისას არის ის, რომ პრობაციის პროცესში ადამიანის უფლებათა დაცვის 

უზრუნველყოფის მექანიზმები მოითხოვს მეტ განვითარებას. პრობაციის პროცესში უფრო 
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დეტალურ გადახედვას და განვითარებას საჭიროებს ისეთი საკითხები, როგორიც არის 

თანხმობა, პირადი ცხოვრების უფლება, გასაჩივრების პროცედურა და სხვა. მაგალითისთვის, 

გასაჩივრების კუთხით, ბევრი ქვეყანა ეყრდნობა შიდა ადმინისტრაციული კონტროლის 

მექანიზმებს. თუმცა, წარსულის გამოცდილებამ დაადასტურა, რომ ეს მექანიზი ყოველთვის არ 

არის დამაკმაყოფილებელი და რომ საჭიროა დამოუკიდებელი ორგანოები, რომლებიც ამგვარ 

საკითხებს უფრო ეფექტიანად განსაზღვრავენ. ისეთი ახალი სასჯელები, როგორიც არის 

სამუდამო მეთვალყურეობა და ისეთი ახალი ინიციატივები, როგორიც არის MAPPA-ი 

(საზოგადოებრივი დაცვის სააგენტოების გაერთიანება)  დღის წესრიგში აყენებენ ადამიანის 

უფლებათა მნიშვნელოვან საკითებს და თერაპიულ დილემებს, განსაკუთრებით კი სქესობრივი 

დანაშაულის ჩამდენთა კუთხით. რისკების მენეჯმენტის მექანიზმების გამოყენების 

განვითარებაც ასევე უკავშირდება ადამიანის უფლებათა კუთხით მნიშნელოვან საკითხებს. 

მაგალითისთვის, სამართალდამრღვევთა განხილვა “ზიანის მომტან და არა უფლებების მქონე 

სუბიექტებად” (Ward და Birgden, 2007, გვ. 11) სავარაუდოდ ვერ უზრუნველყოფს ადამიანის 

ღირსების ადექვატურ დაცვას. ასევე ადამიანის უფლებათა კუთხით კიდევ ერთ პრობლემურ 

მდგომარეობასთან გვაქვს საქმე მაშინ, როდესაც რისკების შეფასების მექანიზმების 

გამოყენებისას სამართალდამრღვევებს განვიხილავთ ჯგუფებად და არა ინდივიდებად. ასე 

რომ, ველით იმ დღეს, როდესაც იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჩართული არის პრობაციაში 

იარსებებს უფლებათა ფართო ჩამონათვალი და მათი განხორციელების მონიტორინგის ნათელი 

მექანიზმები (ისეთი, როგორიც უკვე არსებობს პატიმრებისთვის), რაც მათ მისცემს 

შესაძლებლობას რომ უზრუნველყონ საკუთარი თავისუფლება და კეთილდღეობა. ასევე, 

ისინიც შეძლებენ “ისწავლონ, თუ როგორ განავითარონ საკუთარი პიროვნება ღირსეულად და 

მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობით”. (იგივე წყარო, გვ. 15). 
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evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia CM/Rec (2010)1 wevr qveynebs evrosabWos

probaciis wesebis Sesaxeb1

(miRebulia ministrTa komitetis mier 2010 wlis 20 ianvars
ministrTa moadgileebis 1075-e sxdomaze)

ministrTa komiteti, evropis sabWos wesdebis me-15 b. muxlis Sesabamisad,

mxedvelobaSi iRebs ra evropis sabWos miznebs, miaRwios wevr qveynebs Soris met
erTianobas, gansakuTrebiT, saerTo interesebis sferoSi kanonmdeblobis harmonizaciis gziT;

iTvaliswinebs ra, rom probaciis mizania, wvlili Seitanos samarTliani sisxlis samarTlis
marTlmsajulebis procesSi da, agreTve, sazogadoebrivi marTlwesrigis uzrunvelyofaSi danaSaulis
ganmeorebiTi Cadenis prevenciis da Semcirebis gziT;

iTvaliswinebs ra, rom probaciis organoebi marTlmsajulebis ZiriTad struqturebs Soris arsebobs
da rom maTi muSaoba gavlenas axdens patimarTa raodenobis Semcirebaze;

mxedvelobaSi iRebs ra:

- evropis sabWos mmarTvelobisa da saxelmwifoTa meTaurebis mier mesame samitze (16-17
maisi, 2005 weli) miRebul deklaraciasa da samoqmedo gegmas, gansakuTrebiT ki debulebebs,
romelic exeba moqalaqeTa usafrTxoebas;
- evropis saxelmwifoebis iusticiis ministerialis mier 26-e konferenciaze miRebul N#. 2
rezolucias (paragrafi 19) - (helsinki, 7-8 aprili, 2005 w.);

iTvaliswinebs ra:

- adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis evropul konvencias (ETS #. 5);
- evropul konvencias pirobiT msjavrdebulebisa da pirobiT vadamde gaTavisuflebulebis
zedamxedvelobis Sesaxeb (ETS #. 51);
- evropul konvencias sisxlis samarTlis ganaCenTa saerTaSoriso Zalis Sesaxeb (ETS #. 70);
- rekomendacias #. R (92) 16, evropuli wesebi sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis
Sesaxeb;
- rekomendacias #. R (97) 12 im TanamSromelTa Sesaxeb, romlebic monawileoben sasjelTa
da sxva RonisZiebaTa aRsrulebaSi;
- rekomendacias #. R (99) 19 sisxlis samarTlis sakiTxebze mediaciis Sesaxeb;
- rekomendacias #. R (99) 22 cixeTa gadatvirTulobisa da cixis kontingentis Semcirebis
Sesaxeb;
- rekomendacias Rec (2000)22 sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis Sesaxeb
evropuli wesebis aRsrulebis gaumjobesebis Taobaze;
- rekomendacias Rec (2003)22 pirobiT vadamde gaTavisuflebis Sesaxeb;

1 dokumentis qarTuli Targmani Sesrulebulia organizaciis ,,cixis saerTaSoriso
reforma” (PRI) mier
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- rekomendacias Rec (2003)23 cixis administraciis mier grZelvadiani da uvado
TavisuflebaaRkveTil pirTa marTvis Sesaxeb;
- rekomendacias Rec (2006)2 cixis evropuli wesebis Sesaxeb;
- rekomendacias Rec (2006)8 danaSaulis msxverplTa daxmarebis Sesaxeb; da
- rekomendacias Rec (2006)13 winaswari patimrobis gamoyenebisa da misi pirobebis
Sesaxeb, agreTve, cudad mopyrobisagan dacvis samarTlebrivi meqanizmebis Sesaxeb;

agreTve, mxedvelobaSi iRebs ra:

- gaerTianebuli erebis ,,minimalur standartul wesebs” arasapatimro sasjelebis Sesaxeb
(,,tokios wesebi”),

rekomendacias aZlevs wevr saxelmwifoebs:

- ixelmZRvanelon im wesebiT, romelic mocemulia am dokumentsa da danarTebSi TavianT
kanonmdeblobaze, politikasa da praqtikaSi muSaobisas;

- uzrunvelyon, rom es rekomendaciebi da TandarTuli komentarebi Targmnili da gavrcelebuli
iqnes rac SeiZleba farTod, gansakuTrebiT sasamarTlo xelisuflebaSi, probaciis organoebsa da
sasjelaRsrulebis dawesebulebebSi, agreTve mediasa da, zogadad, sazogadoebaSi.

rekomendacia CM/Rec(2010)1-is danarTi I

nawili I: moqmedebis da gamoyenebis sfero, ganmartebebi da ZiriTadi principebi

moqmedebisa da gamoyenebis sfero

es wesebi gansazRvravs probaciis organoebis Camoyalibebasa da jerovan funqcionirebas. es
wesebi agreTve exeba im sxva organizaciebs, saxelmwifo dawesebulebebs, arasamTavrobo
organizaciebsa da komerciul pirebs, romlebic axorcieleben am wesebiT regulirebul
saqmianobas.

winamdebare wesebi ar SeiZleba ganimartos, TiTqos igi gamoricxavs sxva nebismieri adamianis
uflebaTa saerTaSoriso instrumentis da standartebis gamoyenebas, romlebic ufro metad
xelSemwyobia msjavrdebulTa sareabilitacio muSaobis warmarTvisTvis.

winamdebare wesebi wakiTxul unda iqnes ,,sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis
Sesaxeb evropul wesebTan” (rekomendacia #R(92)16) erTobliobaSi.

agreTve, es wesebi warmoadgens damatebas: #R(97)12 rekomendaciis debulebebze im
TanamSromelTa Sesaxeb, romlebic axorcieleben sasjelebisa da sxva RonisZiebebis aRsrulebas,
sisxlis samarTlis saqmeebSi mediaciis Sesaxeb #R(99)19 rekomendaciaze, sazogadoebrivi
sanqciebisa da RonisZiebebis Sesaxeb evropuli wesebis aRsrulebis gaumjobesebis Taobaze
Rec(2000)22 rekomendaciaze, pirobiT vadamde gaTavisuflebis Sesaxeb Rec(2003)22
rekomendaciaze, cixis administraciis mier grZelvadiani da uvado TavisuflebaaRkveTil pirTa
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marTvis Sesaxeb Rec(2003)23 rekomendaciaze, cixis evropuli wesebis Sesaxeb Rec (2006)2
rekomendaciaze, 8 danaSaulis msxverplTa daxmarebis Sesaxeb Rec(2006) rekomendaciasa da
winaswari patimrobis gamoyenebisa da misi pirobebis Sesaxeb, agreTve, cudad mopyrobisagan
dacvis samarTlebrivi meqanizmebis Sesaxeb Rec(2006)13 rekomendaciaze;

ganmartebebi

probacia - dakavSirebulia sazogadoebisagan izolaciis gareSe sasjelebisa da RonisZiebebis
aRsrulebasTan, romelic msjavrdebulisaTvis kanoniT aris gansazRvruli da Sefardebuli. es
moicavs sxvadasxva RonisZiebas da intervencias, romlebic dakavSirebulia samarTaldamrRvevTa
socialuri CarTulobisa da, agreTve, sazogadoebrivi wesrigis dacvis xelSewyobis mizniT
ganxorcielebul zedamxedvelobasTan, xelmZRvanelobasa da daxmarebis aRmoCenasTan.

probaciis organo - niSnavs nebismier organos, romelsac kanonmdeblobiT evaleba zemoT
miTiTebuli amocanebisa da movaleobebis Sesruleba. imis mixedviT, Tu rogoria erovnuli
sistema, probaciis organoebis muSaoba SeiZleba aseve moicavdes informaciisa da rCevebis
miwodebas sasamarTlo da sxva gadawyvetilebis mimRebi organoebisaTvis, raTa daexmaros maT
informirebuli da samarTliani gadawyvetilebis miRebaSi; daxmarebisa da konsultaciis gawevas
msjavrdebulebisaTvis sasjelaRsrulebis dawesebulebebSi yofnisas, raTa moamzadon isini
gaTavisuflebisa da sazogadoebaSi dabrunebisaTvis; meTvalyureoba da daxmareba gauwion
vadaze adre gaTavisuflebul pirebs; ganaxorcielon aRdgeniTi marTlmsajulebis programebi da
aRmouCinon daxmareba danaSaulis Sedegad dazaralebulebs.

sazogadoebrivi sanqciebi da RonisZiebebi - gulisxmobs sanqciebsa da RonisZiebebs, romelTa
aRsruleba xdeba sazogadoebisagan msjavrdebulTa izolaciis gareSe da gulisxmobs garkveul
SezRudvebs, maTTvis Tavisuflebaze yofnisas garkveuli pirobebisa da valdebulebebis dakisrebiT.
es gansazRvreba agreTve gulisxmobs nebismier sasjels, romelic Sefardebulia sasamarTlo an
administraciuli xelisuflebis mier da nebismier RonisZiebas, romelic ganxorcielebulia
sasamarTlomde an sasjelis Sesaxeb sasamarTlo gadawyvetilebis sanacvlod, agreTve, im
saSualebebs, romlebic mimarTulia sapatimro sasjelis aRsrulebisaken sasjelaRsrulebis
dawesebulebis gareT.

gaTavisuflebis Semdgomi Tanadgoma - niSnavs msjavrdebulTa reintegraciis process
nebayoflobiT sawyisebze da sabolood gaTavisuflebis Semdgom sazogadoebaSi dabrunebas
konstruqciuli, dagegmili da kontrolirebadi saxiT. winamdebare wesebSi es termini
gansxvavdeba terminisagan msjavrdebulTa gaTavisuflebis Semdgom `xelaxla damkvidreba”, rac
gulisxmobs sasjelisagan gaTavisuflebis Semdeg kanoniT dadgenil CarTulobas.

ZiriTadi principebi

1. probaciis organoebi miznad unda isaxavdnen ganmeorebiTi danaSaulis Semcirebas
probacionerebTan dadebiTi urTierTobebis Camoyalibebis gziT, raTa amiT, Tavis mxriv, maT
zedamxedveloba gauwion (saWiroebisamebr, kontroli), daexmaron da xeli Seuwyon
warmatebul socialur integraciaSi. amgvarad, probacias wvlili Seaqvs sazogadoebriv
usafrTxoebasa da marTlmsajulebis samarTlian administrirebaSi.
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2. probaciis organoebma pativi unda scen probacioneris uflebebs. maTi mxridan nebismieri saxis
Careva mimarTuli unda iyos msjavrdebulTa Rirsebis, janmrTelobis dacvis, usafrTxoebisa da
keTildReobisaken.

3. yvela im saqmis warmoebisas, romelic ukavSirdeba dazaralebuls, probaciis organoebma pativi
unda scen mis uflebebsa da saWiroebebs.

4. probaciis organoebma srulad unda miiRon mxedvelobaSi msjavrdebulTa individualuri
maxasiaTeblebi, garemoebebi da saWiroebebi, raTa uzrunvelyon TiToeuli probacioneris saqmis
samarTlianad da kanonis dacviT aRsruleba. probaciis organoebis msjavrdebulebTan muSaoba
(intervenciebi) unda ganxorcieldes nebismieri safuZvliT diskriminaciis gareSe, sqesis, rasis,
kanis feris, enis, religiis, SezRuduli SesaZleblobebis, seqsualuri orientaciis, politikuri da sxva
Sexedulebebis, erovnuli da socialuri warmomavlobis, eTnikuri umciresobisadmi mikuTvnebis,
sakuTrebis, dabadebisa an sxva nebismieri statusis miuxedavad.

5. arc erTi sasjelis aRsrulebis dros probaciis organoebma ar unda daakisron probacioners imaze
meti da mZime valdebulebis Sesruleba an uflebrivi SezRudvebi, vidre es gansazRvrulia
sasamarTlos an sxva administraciuli organos gadawyvetilebiT, romelsac TiToeuli individualuri
saqme moiTxovs danaSaulis simZimisa an ganmeorebiTi danaSaulis Cadenis riskis Sefasebidan
gamomdinare.

6. ramdenadac es SesaZlebelia, probaciis organoebma unda moipovon probacioneris
informirebuli Tanxmoba da TanamSromloba im intervenciasTan (CarevasTan) dakavSirebiT,
romelic maTze garkveul gavlenas axdens.

7. nebismieri intervencia, romelic ganxorcielda sasamarTlos mier damnaSaved sabolood
cnobamde, dafuZnebuli unda iyos braldebulis informirebul Tanxmobaze, misi udanaSaulobis
prezumfciis dacviT.

8. probaciis organoebis arseboba, maTi amocanebi da valdebulebebi, agreTve, maTi
urTierTobebi sajaro xelisuflebis organoebTan da sxva pirebTan unda ganisazRvros kanoniT.

9. probacia unda iyos sajaro samsaxuris valdebulebis sfero maSinac ki, rodesac uSualo servisebs
ganaxorcieleben sxva organoebi da moxaliseebi.

10. probaciis organoebi aRWurvili unda iyvnen saTanado uflebamosilebiT da unda gaaCndeT
Sesabamisi aRiareba da adekvaturi resursebi.

11. gadawyvetilebis mimRebma xelisuflebis organoebma saWiroebisamebr unda gamoiyenon
probaciis organoebis profesiuli konsultaciebi da saqmianoba, raTa Seamciron ganmeorebiTi
danaSaulis Cadena da xeli Seuwyon Tavisuflebis aRkveTis alternativebis gamoyenebas.

12. probaciis organoebma unda iTanamSromlon sxva sajaro da kerZo organizaciebsa da
adgilobriv mosaxleobasTan, raTa xeli Seuwyon msjavrdebulTa socialur integracias.
koordinirebuli uwyebaTaSorisi da multidisciplinaruli muSaoba aucilebelia, raTa uzrunvelyofili
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iqnes msjavrdebulTa kompleqsuri saWiroebebis dakmayofileba da gaZlierdes sazogadoebrivi
usafrTxoeba.

13. probaciis organoebma yvela moqmedeba da intervencia unda ganaxorcielon umaRlesi
erovnuli da saerTaSoriso eTikuri da profesiuli standartebis Sesabamisad.

14. unda arsebobdes probaciis organoebis saqmianobasTan dakavSirebiT gasaCivrebis
xelmisawvdomi, miukerZoebeli da efeqturi procedurebi.

15. probaciis organoebis saqmianoba unda eqvemdebarebodes saxelmwifos mxridan regularul
Semowmebas (inspeqtirebas) da/an damoukidebel monitorings.

16. Sesabamisma kompetenturma organoebma unda gaaZlieron probaciis efeqturoba kvlevebis
waxalisebiT, rac, Tavis mxriv, gamoyenebuli iqneba probaciis politikisa da praqtikis sworad
warmarTvisTvis.

17. uflebamosilma xelisuflebis da probaciis organoebma unda uzrunvelyon mediis da zogadad
sazogadoebis informireba probaciis organoebis muSaobis Sesaxeb, raTa waaxalison
sazogadoebaSi probaciis rolisa da Rirebulebis swori aRqma.

nawili II: organizaciuli mowyoba da personali

organizaciuli mowyoba

18. probaciis organoebis struqtura, statusi da resursebi unda Seesabamebodes maTze dakisrebuli
amocanebisa da valdebulebebis moculobas da asaxavdes im sajaro funqciis mniSvnelobas,
romelsac axorcieleben.

19. imis miuxedavad, probaciis servisis ganxorcieleba xdeba sajaro Tu kerZo organizaciebis mier,
organoebma unda imuSaon uflebamosili xelisuflebis mier SemuSavebuli instruqciebisa da
wesebis Sesabamisad.

20. nebismieri kerZo organizacia, romelic axorcielebs servisebs probacionerebisaTvis,
damtkicebul unda iqnes uflebamosili xelisuflebis mier erovnuli kanonmdeblobis Sesabamisad.

personali

21. probaciis organoebma unda imoqmedon ise, rom daimsaxuron maTi personalis muSaobisa da
statusis mimarT marTlmsajulebis sxva organoebisa da samoqalaqo sazogadoebis pativiscema.
uflebamosili xelisuflebis organoebi unda Seecadnen, xeli Seuwyon am miznis warmatebiT
ganxorcielebas Sesabamisi resursebis uzrunvelyofiT, personalis SerCeviT da ayvaniT, personalis
adekvaturi anazRaurebiTa da kargi marTviT.
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22. personali unda SeirCes winaswar damtkicebuli kriteriumebis mixedviT, romelic
aqcentirebuli iqneba keTilsindisierebaze, humanurobaze, profesionalizmsa da personalur
Sesabamisobaze im kompleqsuri samuSaosadmi, risi SesrulebisTvisac arian SerCeuli.

23. yvela TanamSromels xeli unda miuwvdebodes misi funqciebisa da profesiuli movaleobebis
donis Sesabamis ganaTlebasa da treningebze.

24. sabaziso treningi unda iyos uzrunvelyofili yvela TanamSromlisaTvis, rac miznad unda
isaxavdes saWiro unar-Cvevebis, codnisa da Rirebulebebis Canergvas. personali unda Sefasdes
aRiarebuli wesiT da mieniWos kvalifikacia, romelic asaxavs maT kompetencias.

25. TavianTi karieris ganmavlobaSi probaciis TanamSromlebma unda SeinarCunos da
gaiumjobesos codna da profesiuli SesaZleblobebi regularuli swavlebisa da sxva ganviTarebis
saSualebebiT.

26. probaciis personals unda Cautardes treningebi da mieces SesaZlebloba, gamoiyenon
diskreciuli uflebamosileba kanonis farglebSi, eTikis, organizaciuli politikis, ganaxlebuli
meTodologiuri standartebisa da qcevis kodeqsis gaTvaliswinebiT.

27. personals, romelic muSaobs, an unda imuSaos im probacionerebTan, romelTac Cadenili
aqvT specifikuri danaSauli, unda Cautardes saTanado specializebuli treningebi.

28. treningebze gansakuTrebuli yuradReba unda gamaxvildes im probacionerebsa da,
saWiroebisamebr, im dazaralebulebze, romelTac gaaCniaT gamokveTili saWiroebebi an
SeiZleba iyvnen gansakuTrebiT daucvelni.

29. probaciis organoebs unda hyavdeT sakmarisi raodenobis personali, raTa efeqturad
ganaxorcielon TavianTi saqmianoba. personalis TiToeul wevrs unda hqondes saqmeTa is
raodenoba, rac maT saSualebas miscems, efeqturad da humanurad gauwion zedamxedveloba da
daxmareba probacionerebs, xolo sadac saWiroa, imuSaon maTi ojaxis wevrebTan da
dazaralebulebTan. Tu arsebobs saqmeebis didi raodenoba, xelmZRvaneloba valdebulia, eZios
problemis mogvarebis gzebi da instruqciebi misces personals imis Taobaze, Tu romeli
amocanebia prioritetuli.

30. administraciam unda uzrunvelyos probaciis samuSaos xarisxi, xelmZRvanelobisa da
zedamxedvelobis gaweviTa da personalis motivaciis gziT. personali angariSvaldebuli unda iyos
im samuSaoze, romelsac isini axorcieleben.

31. administracia unda ecados, rom ganaviTaros da SeinarCunos jansaRi samuSao urTierTobebi
da kargi kontaqti sxva saagentoebsa da partniorebTan, moxaliseebTan, sajaro
dawesebulebebTan, mediasa da farTo sazogadoebasTan.

32. unda arsebobdes Sesabamisi sistema administraciisaTvis, raTa maT konsultaciebi awarmoon
personalTan zogad sakiTxebze maT profesiul praqtikasa da samuSao pirobebTan dakavSirebiT.
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33. personalis anazRaureba, SeRavaTebi da samuSao pirobebi unda iyos maTi profesionalizmis
Sesabamisi da samuSaos xasiaTis adekvaturi, raTa miizidon da SeinarCunon Sesabamisi
personali.

34. moxaliseebi SesaZlebelia CarTuli iyvnen probaciis muSaobis garkveul aspeqtebSi. isini unda
iyvnen saTanadod SerCeulni, resursebiT uzrunvelyofilni da gaewioT daxmareba.

nawili III

angariSvaldebuleba da sxva uwyebebTan urTierToba

35. probaciis organoebs, erovnuli kanonmdeblobis Sesabamisad, unda hqondeT kontaqti da
miawodon informacia sasamarTlo xelisuflebas da, saWiroebisamebr, sxva kompetentur
organoebs. rogorc wesi, es moicavs informacias Tavisuflebis aRkveTis SesaZlo Sedegebis da
arasapatimro sasjelebis an sxva RonisZiebebis gamoyenebis SesaZleblobis Sesaxeb zogad da
konkretul saqmeebSi. rodesac saWiroa individualuri angariSebis wardgena, miwodebuli
informacia naTlad unda iyos gansazRvruli.

36. probaciis organoebma saTanadod uflebamosil xelisuflebis organoebs regularulad unda
miawodon zogadi angariSebi da informacia maTi muSaobis Sesaxeb.

37. probaciis organoebma unda imuSaon marTlmsajulebis sxva organoebTan, damxmare
organizaciebsa da farTo samoqalaqo sazogadoebasTan TanamSromlobiT, raTa efeqturad
Seasrulon dakisrebuli amocanebi da movaleobebi.

38. probaciis organoebma xeli unda Seuwyon da daxmareba gauwion damxmare organizaciebs
maTi Cveuli valdebulebebis SesrulebaSi, raTa maT msjavrdebulTa, rogorc sazogadoebis wevrTa,
saWiroebebs upasuxon.

39. imis miuxedavad probaciis organoebi da cixis sistema warmoadgens Tu ara erTian
samsaxurs, am organoebma mWidrod unda iTanamSromlon, raTa xeli Seuwyon msjavrdebulis
warmatebul gadasvlas cixeSi cxovrebidan sazogadoebaSi cxovrebaze.

40. sadac mizanSewonilia, uwyebaTaSorisi SeTanxmeba unda iyos gaformebuli saTanado
partniorebTan, sadac gansazRvruli iqneba TanamSromlobis pirobebi da daxmarebis aRmoCenis
SesaZleblobebi, rogorc zogad, aseve konkretul saqmeebSi.

41. informaciis konfidencialurobis, daculobis da gacvlis pirobebTan dakavSirebiT, oficialuri da
naTeli wesebi unda ganisazRvrebodes erovnuli kanonmdeblobiT da yovel konkretul
SemTxvevaSi unda iyos konkretulad miTiTebuli, rodesac msgavsi partnioroba myardeba.

nawili VI

probacia

sasjelis Sefardebamde momzadebuli angariSebi
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42. imis mixedviT, Tu ramdenad iZleva amis SesaZleblobas erovnuli samarTlebrivi sistema,
probaciis organoebs SeuZliaT moamzadon angariSi calkeuli braldebuli piris Sesaxeb, raTa,
saWiroebisamebr, daexmaron sasamarTlo xelisuflebis organoebs gadawyvetilebis miRebaSi
sisxlissamarTlebrivi devnis warmoebis an Sesabamisi sasjelis an sxva RonisZiebis Sefardebis
Taobaze. aseT SemTxvevaSi, probaciis organoebi regularulad unda ukavSirdebodnen sasamarTlo
xelisuflebis organoebs im garemoebebis Taobaze, sadac aseTi angariSi SesaZloa saWiro iyos.

43. sasjelis Sefardebamde momzadebuli angariSi unda iyos dafuZnebuli pirvel wyaroze da,
ramdenadac es SesaZlebelia, gadamowmebuli da ganaxlebuli iqnes sasamarTlo procesis
msvlelobisas.

44. gansasjelebs unda mieceT SesaZlebloba, CarTuli iyvnen angariSis SedgenaSi da maTi
mosazreba, aseTis arsebobis SemTxvevaSi, aisaxos angariSSi. agreTve, angariSis Sinaarsi unda
gaecnos maT da/an maT samarTlebriv warmomadgenels.

sxva sakonsultacio angariSebi

45. erovnuli samarTlebrivi sistemis Sesabamisad, probaciis organoebs SeuZliaT SeimuSaon
angariSi, romelic saWiroa saTanadod uflebamosili xelisuflebis organoebis mier gadawyvetilebis
misaRebad. aRniSnuli SesaZloa moicavdes rekomendacias:

a. msjavrdebulis gaTavisuflebis SesaZleblobis Sesaxeb;
b. raime specialur pirobebs, romlebic gaTvaliswinebuli unda iqnes msjavrdebulis

gaTavisuflebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisas;
g. raime saxis intervencias, romelic aucilebelia msjavrdebulis gaTavisuflebisaTvis

mosamzadeblad.

46. samarTaldamrRvevebs unda mieceT SesaZlebloba, roca es mizanSewonilia, monawileoba
miiRon angariSis momzadebaSi da maTi mosazrebebi, aseTis arsebobis SemTxvevaSi,
gaTvaliswinebuli unda iqnes angariSSi. aRniSnuli dokumentis Sinaarsi unda gaecnos
samarTaldamrRvevs da/an mis samarTlebriv warmomadgenels.

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma

47. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma aris sazogadoebrivi sasjelis saxe an RonisZieba, romelic
gulisxmobs probaciis organos mier sazogadoebis sasargeblod usasyidlo Sromis aRsrulebis
organizebas da masze zedamxedvelobas, samarTaldamrRvevis mier miyenebuli zianis realuri an
simboluri anazRaurebis saxiT. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromas ar unda hqondes
damamcirebeli (mastigmatizirebeli) xasiaTi da probaciis organoebi unda Seecadnen iseTi
samuSaos moZiebas, romelic xels Seuwyobs msjavrdebulis unar-Cvevebis ganviTarebas da mis
socialur CarTulobas.

48. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma ar SeiZleba ganxorcieldes probaciis organoebis an maTi
personalisaTvis mogebis an raime komerciuli sargeblis misaRebad.
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49. Sesaferisi samuSaos moZiebisas probaciis organoebma unda gaiTvaliswinon sazogadoebisa
da, agreTve, samuSaos pirdapiri mosargebleebis (beneficiarebis) usafrTxoeba.

50. janmrTelobisa da Sromis usafrTxoebis zomebi saTanadod unda icavdes
samarTaldamrRvevebs maT mier sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis Sesrulebisas. aseTi
zomebi ar unda iyos imaze naklebi, vidre Cveulebrivi muSakebisTvis dadgenili standartebi.

51. probaciis organoebma unda SeimuSaon sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis programebi,
romlebic moicavs sxvadasxva saxis davalebebs msjavrdebulTa unarebisa da saWiroebebis
Sesabamisad. gansakuTrebiT, unda arsebobdes Sesabamisi samuSao msjavrdebuli qalebisaTvis,
SezRuduli SesaZleblobis mqone, axalgazrda da moxuci msjavrdebulebisaTvis.

52. msjavrdebulebs unda hkiTxon, Tu ra saxis samuSaoebis Sesruleba SeuZliaT.

zedamxedvelobis zomebi

53. erovnuli kanonmdeblobis Sesabamisad, probaciis organoebs SeuZliaT, zedamxedveloba
ganaxorcielon sasamarTlo procesamde, procesis dros da Semdeg, sasamarTlos mier ganaCenis
gamotanamde gansasjelis pirobiT gaTavisuflebisas, giraos, pirobiTi msjavris, sasjelis
gadavadebisa an pirobiT vadamde gaTavisuflebisas.

54. imisaTvis, rom zedamxedveloba srulad iqnes ganxorcielebuli, probaciis samsaxurebma
mxedvelobaSi unda miiRon individualuri samarTaldamrRvevis sxvadasxva saWiroeba.

55. zedamxedveloba ar SeiZleba gagebul iqnes, rogorc mxolod kontrolis valdebuleba, aramed igi
moicavs msjavrdebulisaTvis rCevebis micemas, daxmarebis aRmoCenas da waxalisebas. sadac
saWiroa, es unda ganxorcieldes sxva intervenciebTan erTobliobaSi, romelic SesaZlebelia
miwodebul iqnes probaciis an sxva organoebis mier, rogoricaa treningebi, unarebis ganviTareba,
dasaqmebis SesaZlebloba da reabilitacia.

msjavrdebulis ojaxTan muSaoba

56. saWiroebis SemTxvevaSi, probaciis organoebma, erovnuli kanonmdeblobis Sesabamisad,
TviTon an sxva partnior organizaciebTan erTad, daxmareba unda gauwion msjavrdebulTa
ojaxebs da miawodon saWiro rCeva da informacia.

eleqtronuli monitoringi

57. rodesac eleqtronuli monitoringi gamoiyeneba, rogorc probaciis zedamxedvelobis
RonisZieba, aucilebelia, igi SeTavsebul iqnes im saSualebebTan, romlebic miznad isaxavs
reabilitaciasa da axali danaSaulis prevencias.
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58. teqnikuri zedamxedvelobis done ar unda iyos imaze meti, vidre es saWiroa calkeul
SemTxvevaSi, Cadenili danaSaulis simZimisa da sazogadoebis usafrTxoebisaTvis SesaZlo riskebis
gaTvaliswinebiT.
sazogadoebaSi xelaxla damkvidreba (reintegracia)

59. rodesac probaciis organoebi pasuxismgebelni arian msjavrdebulTa zedamxedvelobaze maTi
gaTavisuflebis Semdeg, maT unda imuSaon cixis administraciasTan, msjavrdebulsa da mis
ojaxTan, agreTve, sazogadoebasTan, raTa xeli Seuwyon msjavrdebulTa dabrunebas da
sazogadoebaSi xelaxla damkvidrebas. maT unda daamyaron kontaqtebi uflebamosil
samsaxurebTan cixeebSi, raTa daexmaron msjavrdebulebs socialur da samsaxurebriv
integraciaSi gaTavisuflebis Semdeg.

60. probaciis organoebs unda hqondeT yvela aucilebeli xelmisawvdomoba msjavrdebulTan, rac
saSualebas miscems, daexmaron gaTavisuflebisaTvis momzadebasa da sazogadoebaSi
reintegraciis procesis dagegmvaSi, raTa garantirebuli iyos uwyveti mzrunveloba im konstruqciul
muSaobaze dayrdnobiT, rac daiwyo sasjelaRsrulebis dawesebulebaSi.

61. vadaze adre gaTavisuflebis Semdgomi zedamxedvelobis mizani unda iyos msjavrdebulis
saWiroebebis dakmayofileba, rogoricaa samsaxuris moZebna, binaTmowyoba, ganaTleba,
agreTve, gaTavisuflebis pirobebis Sesrulebis uzrunvelyofa, raTa Semcirdes danaSaulis xelaxla
Cadenisa da seriozuli zianis miyenebis riski.

gaTavisuflebis Semdgomi Tanadgoma

62. rogorc ki vadaze adre gaTavisuflebis pirobebi Sesruldeba, probaciis organoebma SeiZleba
ganagrZon daxmarebis gaweva iq, sadac es kanoniT dasaSvebia; moxaliseobriv sawyisebze
SesTavazon gaTavisuflebis Semdgomi servisebi yofil msjavrdebulebs, raTa daexmaron maT,
ganagrZon kanonmorCili cxovreba.

probaciis muSaoba ucxo qveynis moqalaqe samarTaldamrRvevebTan da im moqalaqeebTan,
romlebic ucxoeTSi gaasamarTles

63. probaciis organoebma unda uzrunvelyon TavianTi servisebis xelmisawvdomoba ucxoeli
msjavrdebulebisaTvis, gansakuTrebiT maTi zedamxedvelobisa da reintegraciis kuTxiT.

64. ucxoeli msjavrdebulebi, maT mimarT kanoniT dadgenili probaciis samuSaos
ganxorcielebisas, informirebuli unda iyvnen TavianTi uflebebis Sesaxeb. ramdenadac es
SesaZlebelia, unda gagrZeldes an Camoyalibdes TanamSromloba ucxoel msjavrdebulTa
warmoSobis qveynis probaciis samsaxurebTan, raTa koordinacia gaewios zedamxedvelobis
sistemas aRniSnuli piris sakuTar qveyanaSi dabrunebis Semdeg.

65. probaciis organoebma, erovnuli xelisuflebis TanxmobiT, miznad unda daisaxon im
msjavrdebulebTan kontaqtis damyareba da maTi daxmareba, romlebic sxva qveyanaSi iyvnen
gasamarTlebuli, agreTve, waaxalison isini, gauwion saTanado daxmareba maTi dabrunebis
Semdgom.
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nawili V

zedamxedvelobis procesi

Sefaseba

66. zedamxedvelobis ganxorcielebamde da mis ganmavlobaSi, saWiroebisamebr, unda moxdes
msjavrdebulTa Sefaseba TiToeuli saqmis sistematuri da Zireuli Seswavlis safuZvelze, rac
moicavs riskis, pozitiuri faqtorebisa da saWiroebebis gansazRvras, im intervenciebis dadgenas,
romelic aucilebelia am saWiroebebis dasakmayofileblad, agreTve, am Carevisadmi
samarTaldamrRvevis pasuxismgeblobis gansazRvras.

67. sadac SesaZlebelia, msjavrdebulebs unda mieceT SesaZlebloba, aqtiuri wvlili Seitanon
oficialur SefasebaSi, rac gulisxmobs angariSis gawevas msjavrdebulis mosazrebisa da
miswrafebebisadmi, agreTve, misi pirovnebis Zlieri mxareebisa da Semdgomi danaSaulis
Cadenis Tavidan acilebis pasuxismgeblobisadmi.

68. samarTaldamrRvevebs unda ecnoboT Sefasebis procesisa da Sedegebis Sesaxeb.

69. Sefaseba gangrZobadi procesia da misi sizuste da Sesabamisoba periodulad unda gadaisinjos.

70. Sefaseba rekomendebulia:

a. Sesaferisi sasjelis an sxva RonisZiebis gansazRvrisas, an rodesac ganixileba formaluri sisxlis
samarTlis sistemidan piris ganrideba;

b. zedamxedvelobis periodis dasawyisSi;
g. rodesac raime gansakuTrebuli cvlilebebi xdeba samarTaldamrRvevis cxovrebaSi.;
d. rodesac ganixileba zedamxedvelobis donis an xasiaTis Secvla;
e. zedamxedvelobis RonisZiebis dasrulebisas.

71. personals unda Cautardes treningebi Sefasebis Catarebis Sesaxeb winamdebare wesebis
mixedviT. iq, sadac erovnuli sistemebi iyeneben Sefasebis instrumentebs, personals unda
Cautardes treningebi, raTa maT iswavlon am instrumentebis potenciuri Rirebuleba da
SezRudvebi, gamoiyenon igi profesiuli gadawyvetilebebis miRebisas.

dagegmva

72. saTanadod uflebamosilma organoebma unda moamzadon yvela sanqciisa da RonisZiebis
aRsrulebis samuSao gegma da is unda Caidos konkretuli saqmis masalebSi. es gegma unda iyos
saxelmZRvanelo probaciis organoebisaTvis muSaobis procesSi. is agreTve unda daexmaros
personals da msjavrdebuls, Seafason dasaxuli miznebis miRwevis progresi.

73. samuSao gegma unda iyos ganxiluli da SeZlebisdagvarad SeTanxmebuli msjavrdebulTan.

74. samuSao gegma unda daefuZnos pirvelad Sefasebas da masSi unda aisaxos RonisZiebebi,
romlebic momavalSi iqneba ganxorcielebuli.
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75. Sefasebis gadaxedvis Semdeg samuSao gegmac Sesabamisad, saWiroebisamebr unda
ganaxldes.

intervenciebi (Careva)

76. intervencia miznad unda isaxavdes reabilitacias da axali danaSaulis acilebas, Sesabamisad,
unda iyos konstruqciuli da Sefardebuli sasjelis proporciuli.

77. probaciis organoebs unda hqondeT SesaZlebloba, gamoiyenon sxvadasxva meTodi, romlebic
dafuZnebuli iqneba multidisciplinur midgomasa da Sesabamisi kvlevebis CatarebiT miRebul
safuZvlian codnaze.

78. msjavrdebulebi winaswar srulad unda iyvnen informirebuli nebismieri SeTavazebuli
intervenciis Sesaxeb. yvelaferi unda gakeTdes imisaTvis, rom uzrunvelyofili iyos msjavrdebulTa
aqtiuri monawileoba aseT RonisZiebebSi.

79. intervenciebis ganxorcielebisa da mimarTvis gakeTebisas probaciis organoebi,
saWiroebisamebr, mouwodeben Sesabamis organoebs daxmarebisaTvis.

80. imis miuxedavad, Tu ramdeni piri muSaobs msjavrdebulTan, unda arsebobdes erTi
pasuxismgebeli TanamSromeli, romlis amocana iqneba, Seafasos, SeimuSaos da koordinacia
gauwios zogad samuSao gegmas, uzrunvelyos msjavrdebulTan Sesabamisi kontaqti da mis mier
dakisrebuli pirobebis Sesruleba. aRniSnuli gansakuTrebiT mniSvnelovania, rodesac
msjavrdebulis mimarT ramdenime intervenciuli RonisZieba xorcieldeba an CarTulia erTze meti
organo.

evaluacia

81. calkeuli msjavrdebulis progresi unda Sefasdes regularuli intervaliT da es procesi unda aisaxos
samuSao gegmaze zedamxedvelobis darCenili vadis ganmavlobaSi. Sefaseba unda
warmoadgendes saqmis Canaweris nawils da, agreTve, saWiroebis SemTxvevaSi, SesaZloa
gadawyvetilebis mimRebi organos mimarT Semdgom angariSSic aisaxos.

82. Sefaseba unda asaxavdes imasac, Tu ra saxis samuSaoebi iqna gegmiT gansazRvruli, rogor
Sesrulda da ra Sedegebi iqna miRweuli. probaciis organoebs unda SeeZloT, saWiroebisamebr,
mimarTon gadawyvetilebis mimReb organos zedamxedvelobis Secvlis an Sewyvetis moTxovniT.

83. msjavrdebulTa mosazrebebi zedamxedvelobis mizanSewonilobis Sesaxeb asaxuli unda iyos
SefasebaSi.

84. zedamxedvelobis periodis dasrulebisas unda Catardes saboloo Sefaseba.
samarTaldamrRvevebs unda ecnoboT, rom es Sefaseba darCeba maT pirad saqmeSi da SesaZloa
gamoyenebul iqnes momavalSi.
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aRsruleba da pirobebis Sesruleba

85. probaciis organoebma unda imuSaon imisaTvis, rom uzrunvelyon msjavrdebulTa mier
zedamxedvelobisa da Sefardebuli pirobebis aqtiuri Sesruleba. amasTanave, msjavrdebulTa
mxridan TanamSromlobis miRwevisas probaciis samsaxurebi ar unda eyrdnobodnen mxolod
SesaZlo sanqciebis gamoyenebaze miTiTebas, Seusruleblobis SemTxvevaSi.

86. msjavrdebulebs unda ganemartoT, Tu ra moeTxovebaT maT, rogoria probaciis personalis
valdebulebebi da pasuxismgeblobebi da rogori iqneba pirobebis Seusruleblobis Sedegebi.

87. rodesac msjavrdebulebi ar asruleben dadgenil pirobebs, probaciis personalma unda
moaxdinos aqtiuri da dauyovnebeli reagireba. reagirebisas aucilebelia, mxedvelobaSi iqnes
miRebuli yvela arsebuli garemoeba, romelic Tan axlda pirobebis Seusruleblobas.

saqmiswarmoeba, informacia da konfidencialuroba

88. probaciis yvela organom unda awarmoos oficialuri, zusti da ganaxlebuli monacemebi Tavisi
saqmianobis Sesaxeb. aseTi Canawerebi, rogorc wesi, moicavs personalur monacemebs
konkretuli pirebis Sesaxeb, maTi sasjelis an sxva zomis aRsrulebasTan dakavSirebiT, probaciis
organosTan maTi kontaqtisa da maTTan gaweuli muSaobis Sesaxeb. aRniSnul CanawerebSi
(pirad saqmeSi) Senaxuli unda iyos Sefasebis, dagegmvis, gaweuli muSaobisa da saboloo
Sefasebis Sesaxeb monacemebi.

89. piradi saqmeebi unda eqvemdebarebodes erovnuli kanonmdeblobiT gansazRvrul
konfidencialurobisa da monacemTa dacvis principebs. aRniSnul dokumentaciaSi moculi
konfidencialuri informaciis gaziareba Sesabamis uwyebebTan SeiZleba moxdes mxolod mkacri
procedurebis dacviT da zustad gansazRvruli miznebis Sesabamisad.

90. piradi saqmeebi aris angariSvaldebulebis uzrunvelyofis mniSvnelovani saSualeba. isini
Semowmebuli unda iqnes regularulad administraciis mier da, saWiroebis Sesabamisad,
xelmisawvdomi unda iyos oficialuri inspeqciisa da monitoringisaTvis.

91. probaciis organoebs unda SeeZloT angariSis wardgena sasamarTlosa da sxva uflebamosili
organoebisaTvis Sesrulebuli samuSaos, msjavrdebulTa progresisa da maTze dakisrebuli pirobebis
Sesrulebis Sesaxeb.

92. msjavrdebulebs unda gaaCndeT TavianT saqmis masalebze (pirad saqmeze)
xelmisawvdomoba iseTi doziT, rac gaTvaliswinebulia erovnuli kanonmdeblobiT da rac ar
arRvevs sxvaTa konfidencialurobas. msjavrdebulebs unda hqondeT ufleba, idavon piradi saqmis
Canawerebis Sinaarsze.

nawili VI

probaciis organoebis sxva samuSaoebi

dazaralebulebTan muSaoba
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93. roca probaciis organoebi uzrunvelyofen serviss dazaralebulisTvis, isini aseve unda
daexmaron dazaralebulebs danaSaulis SedegebTan gamklavebaSi sxvadasxva saWiroebis
gaTvaliswinebiT.

94. sadac saWiroa, probaciis organoebma unda iTanamSromlon dazaralebulTa daxmarebis
centrebTan, raTa gaTvaliswinebuli iyos maTi saWiroebebi.

95. im SemTxvevaSi, rodesac probaciis organoebi TanamSromloben dazaralebulebTan an/da
cdiloben maTi azris gaTvaliswinebas, maT garkveviT unda ganemartoT, rom gadawyvetileba
samarTaldamrRvevis dasjis Sesaxeb miiReba ara mxolod im zianis mixedviT, rac konkretul
dazaralebuls miadga, aramed sxva mravali faqtoris gaTvaliswinebiTac.

96. im SemTxvevaSic ki, Tu probaciis organoebi pirdapir dazaralebulebTan ar awarmoeben
muSaobas, Carevisas mxedvelobaSi unda miiRon maTi uflebebi da saWiroebebi. Careva miznad
unda isaxavdes msjavrdebulis cnobierebis amaRlebas pasuxismgeblobis Sesaxeb im zianTan
dakavSirebiT, romelic miadga dazaralebuls.

aRdgeniTi marTlmsajulebis praqtika

97. rodesac probaciis organoebi CarTuli arian aRdgeniTi marTlmsajulebis procesSi, maSin
samarTaldamrRvevis, dazaralebulisa da sazogadoebis uflebebi da movaleobebi naTlad unda
iqnes gansazRvruli da gacnobierebuli. probaciis personals unda Cautardes Sesabamisi treningebi.
ra intervenciac ar unda xorcieldebodes, misi ZiriTadi mizani unda iyos miyenebuli zianis
gamosworeba.

danaSaulis prevencia

98. im SemTxvevaSi, Tu erovnuli kanonmdebloba amas iTvaliswinebs, probaciis organoebis
codna da gamocdileba gamoyenebul unda iqnes danaSaulis Semcirebis strategiis SemuSavebaSi.
es SeiZleba moicavdes erTobliv intervenciebsa da partniorobas.

nawili VII

saCivrebis procedura, inspeqtireba da monitoringi

99. erovnuli kanonmdebloba unda iTvaliswinebdes naTlad gansazRvruli, xelmisawvdomi da
efeqturi procedurebis arsebobas probaciis praqtikasTan dakavSirebuli saCivrebis gamoZiebis da
maTze reagirebisaTvis.

100. es procedurebi unda iyos samarTliani da miukerZoebeli.

101. nebismier SemTxvevaSi, momCivani saTanadod unda iyos informirebuli gamoZiebis
procesisa da Sedegebis Sesaxeb.
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102. probaciis organoebma unda uzrunvelyon sando sistemis Seqmna, TavianTi saqmianobis
monitoringisa da gaumjobesebis mizniT, aseve, dadgenil standartebTan SesabamisobaSi
mosayvanad.

103. probaciis organoebi angariSvaldebuli arian uflebamosili saxelmwifo organoebis winaSe da
unda eqvemdebarebodnen saxelmwifos mier regularul inspeqcias da/an damoukidebel
monitorings, aseve, srulad unda iTanamSromlon am saxis SemowmebasTan dakavSirebul
sakiTxebze. damoukidebeli monitoringis organoebis mier Catarebuli monitoringis Sedegebi
unda iyos sajaro.

nawili VIII

kvleva, evaluacia, mediasa da sazogadoebasTan muSaoba

104. probaciis politika da praqtika unda iyos, SeZlebisdagvarad, mtkicebulebebze dafuZnebuli.
xelisuflebam unda uzrunvelyos saWiro resursebis moZieba Sesabamisi kvlevebisa da Sefasebebis
Casatareblad.

105. arsebuli kanonmdeblobis, politikisa da praqtikis gadaxedva (Sefaseba) unda efuZnebodes
Rrma mecnierul analizsa da kvlevebs, romlebic, Tavis mxriv, Seesabameba saerTaSorisod
aRiarebul standartebs.

106. mediasa da sazogadoebas regularulad unda miewodos faqtobrivi informacia probaciis
organoebis mier ganxorcielebuli saqmianobis Sesaxeb. maTi informireba unda moxdes gaweuli
saqmianobis miznebisa da Sedegebis Sesaxeb, raTa amaRldes cnobiereba sazogadoebaSi probaciis
rolisa da mniSvnelobis Sesaxeb.

107. uflebamosili organoebi unda iqnen waxalisebuli, raTa maT regularulad gamoaqveynon
angariSebi probaciis sferoSi mimdinare movlenebis Sesaxeb.

108. probaciis organoebis politikasa da praqtikasTan dakavSirebuli gancxadebebi unda iyos
xelmisawvdomi sxva uwyebebisaTvis, probaciis servisis momxmareblebisa da farTo
sazogadoebisaTvis, rogorc erovnul, aseve saerTaSoriso doneze, raTa gaizardos ndoba am
samsaxuris mimarT da gaumjobesdes probaciis standartebi da praqtika.

rekomendacia CM/Rec(2010)1–is danarTi II

gamoyenebuli terminebis ganmarteba

gaTavisuflebis Semdgomi Tanadgoma/mzrunveloba gulisxmobs msjavrdebulis reintegraciis
process, nebayoflobiT safuZvelze, sasjelaRsrulebis dawesebulebidan misi gaTavisuflebis
Semdgom, sazogadoebaSi dabrunebas konstruqciuli, dagegmili da kontrolirebadi saxiT.
winamdebare wesebis mixedviT, aRniSnuli gansxvavdeba terminisagan `xelaxali dafuZneba
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(reintegracia)”, rac gulisxmobs kanoniT dadgenil CarTulobas sapatimrodan gaTavisuflebis
Semdeg.

Sefaseba niSnavs msjavrdebulis riskis, saWiroebisa da Zlieri mxareebis Sefasebis process
intervenciis dagegmvamde; sasamarTlo an sxva Sesabamisi xelisuflebis organosaTvis rCevebis
micemamde. garda amasa, Sefasebis mizania, gamoavlinos danaSaulis Cadenis mizezebi da
daadginos, SesaZlebelia Tu ara RonisZiebebis gatareba danaSaulis ganmeorebiTi Cadenis
albaTobis Sesamcireblad.

daxmareba gagebul unda iqnes, rogorc zedamxedvelobis ganuyofeli nawili kontrolis paralelurad.
Cveulebisamebr, es moicavs erT an met Semdegi saxis momsaxurebas: daxmarebis gaweva
sacxovrebeli adgilis moZebnaSi, dasaqmebasa da ganaTlebis miRebaSi; ojaxisTvis daxmarebis
miwodeba da a.S. zogierT samarTlebriv sistemaSi aRniSnuli SesaZloa uzrunvelyofil iqnes
calkeuli uwyebebis mier.

saCivrebi gulisxmobs sasamarTlosadmi an/da administraciuli organosadmi gancxadebiT
mimarTvas.

sazogadoebrivi sanqciebi da RonisZiebebi niSnavs im sanqciebs da RonisZiebebs, romelTa
aRsruleba xdeba samarTaldamrRvevis sazogadoebaSi darCeniT da gulisxmobs misi Tavisuflebis
garkveul SezRudvas im valdebulebebis an pirobebis mixedviT, romelic mas aqvs Sefardebuli.
definicia moicavs nebismier sanqcias, romelic Sefardebulia sasamarTlos an administraciuli
organos mier, agreTve, nebismier sxva zomas, romelic miRebulia sasjelis Sefardebamde an mis
nacvlad, an im saSualebebs, romelTa daxmarebiTac xdeba sapatimro sasjelis aRsruleba
sasjelaRsrulebis dawesebulebis gareT.

pirobebi da valdebulebebi niSnavs nebismier moTxovnas, romelic xelisuflebis uflebamosili
organos mier Sefardebuli sasjelis an sxva RonisZiebis Semadgeneli nawilia.

kontroli gulisxmobs moqmedebebs, romlebic Semoifargleba imis dadgeniT Tu uzrunvelyofiT,
Tu ramdenad asrulebs msjavrdebuli misTvis sasjelis RonisZiebiT dakisrebul valdebulebebs da
pirobebs. aseTi moqmedeba, rogorc wesi, moicavs ufro mkacri sanqciis gamoyenebas an
gamoyenebis muqaras, piris mier dakisrebuli valdebulebis Seusruleblobis SemTxvevaSi.
kontrolis cneba ufro viwroa, vidre zedamxedveloba.

danaSaulis prevencia gulisxmobs, danaSaulis prevenciis (an Semcirebis) mizniT, nebismieri
politikis an praqtikis implementacias sisxlis samarTlis marTlmsajulebis nebismieri organos an
sxva uflebamosili uwyebis mier.

gadawyvetilebis mimRebi xelisufleba gulisxmobs sasamarTlo administraciul an sxva kanoniT
gansazRvrul organos, romelic uflebamosilia, Seufardos an gaauqmos sazogadoebrivi sasjeli an
zoma, an Secvalos pirobebi da valdebulebebi.

dezistansi (Desistance) nebayoflobiTi Tavis danebeba) gulisxmobs process, romlis
saSualebiT/daxmarebiT da gamoyenebiT, sisxlis samarTlis marTlmsajulebis uwyebebis CareviT
an maT Caurevlad, samarTaldamrRvevebi wyveten danaSaulebriv qcevas da agrZeleben
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cxovrebas danaSaulis Cadenis gareSe sakuTari adamianuri resursis (rogoricaa individualuri
unarebi da codna) da socialuri resursebis (rogoricaa dasaqmeba, ojaxi, socialuri kavSirebi da
samoqalaqo sazogadoebaSi CarTuloba) ganviTarebis gziT.

vadaze adre gaTavisufleba moicavs nebismieri saxis gaTavisuflebas sapatimro dawesebulebidan
sasjelis srulad moxdamde, rogoricaa, sasjelis gadavadeba, pirobiT vadamde gaTavisufleba an
pirobiT Sewyaleba.

Sefaseba aris sruli moculobiT mimoxilva imisa, Tu ra doneze iqna mizani miRweuli. am procesSi
xdeba gadawyvetilebis miReba Semdgomi saWiroebebis Sesaxeb.

implementacia gulisxmobs probaciis organoebis mier praqtikuli samuSaoebis ganxorcielebas
sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis saTanado aRsrulebis uzrunvelyofis mizniT.

intervencia niSnavs nebismier qmedebas, romelic ganxorcielebulia samarTaldamrRvevis
zedamxedvelobis, reabilitaciis, daxmarebisa da xelmZRvanelobis mizniT, raTa moxdes
danaSaulis xelmeored Cadenisagan misi acileba da kanonmorCil moqalaqed Camoyalibeba.
Sesabamisad, intervencia ar moicavs informaciis mogrovebas an angariSebis wardgenas.

sasamarTlo xelisufleba niSnavs sasamarTlos, mosamarTles an prokurors.

erovnuli kanonmdebloba gulisxmobs ara mxolod ZiriTad kanonmdeblobas, romelic miRebulia
erovnuli sakanonmdeblo organos mier, aramed, agreTve, nebismier sxva savaldebulo regulacias
da brZanebebs, sasamarTlo gadawyvetilebebs da sxva aqtebs, Tu maTi miRebis formati da wesi
gansazRvrulia erovnul sakanonmdeblo sistemaSi.

samarTaldamrRvevi gulisxmobs nebismier pirs, romelmac Caidina an erovnuli kanonmdeblobis
mixedviT miCneulia danaSaulis Camdenad. am rekomendaciis miznebisaTvis, agreTve,
udanaSaulobis prezumfciisa da sasamarTlos mier damnaSaved cnobis Sesaxeb gamotanili
gadawyvetilebisaTvis zianis miyenebis gareSe, termini `samarTaldamrRvevi~ gagebuli unda
iqnes, rogorc nebismieri piri, romlis mimarTac sisxlis samarTlebrivi devnis procesi
mimdinareobs.

gaTavisuflebis Semdgomi zedamxedveloba gulisxmobs vadaze adre gaTavisuflebis periodSi
ganxorcielebul zedamxedvelobas.

probacia dakavSirebulia sazogadoebrivi sanqciebisa da zomebis aRsrulebasTan, romelic kanoniT
aris gansazRvruli da samarTaldamrRvevisaTvis Sefardebuli. is, agreTve, moicavs sxvadasxva
moqmedebas da intervencias, rogoricaa zedamxedveloba, xelmZRvaneloba da daxmareba,
romelic xorcieldeba samarTaldamrRvevis socialuri adaptaciisa da sazogadoebis usafrTxoebis
mizniT.

probaciis organo gulisxmobs nebismier kanoniT gansazRvrul dawesebulebas, romelic zemoT
aRniSnul valdebulebebs axorcielebs. imis mixedviT, Tu rogor aris mowyobili erovnuli
sakanonmdeblo sistema, probaciis muSaoba SesaZloa agreTve moicavdes sasamarTlosa da sxva
organoebisaTvis informaciis miwodebas, raTa daexmaros maT samarTliani da swori
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gadawyvetilebis miRebaSi; samarTaldamrRvevebis xelmZRvanelobas da daxmarebas sapatimro
dawesebulebaSi, raTa moaxdinos maTi momzadeba gaTavisuflebisa da sazogadoebaSi xelaxali
damkvidrebisaTvis; monitoringi da daxmareba gauwios im pirebs, romlebic Tavisufldebian
vadaze adre gaTavisuflebis sistemiT; ganaxorcielos aRdgeniTi marTlmsajulebis intervenciebi da
daxmareba SesTavazos dazaralebulebs.

reabilitacia farTo cnebaa da moicavs sxvadasxva saxis intervencias, romlebic miznad isaxavs
danaSaulis Cadenaze xelis aRebas da msjavrdebulis qcevas kanonmorCil adamianad.

sazogadoebaSi xelaxla damkvidreba iwyeba patimrobis periodSi. es aris msjavrdebulTa
sazogadoebaSi dabrunebis pozitiuri da saTanado marTviT ganxorcielebuli procesi. am wesebSi
,,xelaxla damkvidreba” exeba zedamxedvelobis periods mas Semdeg, rac msjavrdebulma datova
sapatimro, Tumca, jer kidev eqvemdebareba kanoniT gansazRvrul garkveul valdebulebebs,
magaliTad, pirobiT vadamde gaTavisuflebis Semdgom dakisrebuli pirobebi. am terminis
gansxvaveba unda moxdes terminisagan ,,gaTavisuflebis Semdgomi Tanadgoma”.

aRdgeniTi marTlmsajuleba moicavs sxvadasxva midgomasa da programas, romelic efuZneba
ramdenime fuZemdeblur varauds:
a. rom danaSaulze reagirebam unda gamoasworos is ziani, rac dazaralebulisaTvis iqna
miyenebuli; b. samarTaldamrRvevebma unda gaigon, rom maTi qmedeba ar aris misaRebi da
man iqonia faqtobrivi Sedegebi dazaralebulsa da sazogadoebaze; g. rom samarTaldamrRvevebs
SeuZliaT da unda aiRon kidec pasuxismgebloba TavianT qmedebaze; d. dazaralebulebs unda
hqondeT SesaZlebloba, gamoxaton TavianTi saWiroebebi da monawileoba miiRon
samarTaldamrRvevis mier sakuTari qmedebis gamosworebisaTvis yvelaze upriani gzebis
ZiebaSi; e. sazogadoebas aqvs pasuxismgebloba, sakuTari wvlili Seitanos am procesSi.

zedamxedveloba miuTiTebs, erTi mxriv, daxmarebaze, romelic aRmasrulebeli organos an
uflebamosili piris mier xorcieldeba da romlis mizania, SeinarCunos samarTaldamrRvevi
sazogadoebaSi, miiRos zomebi, saWiroebisamebr, kontrolis CaTvliT, imis uzrunvelsayofad, rom
samarTaldamrRvevi Seasrulebs masze dakisrebul movaleobebs da dadgenil pirobebs.
zedamxedveloba SesaZloa ganxorcieldes nebayoflobiT (samarTaldamrRvevis TxovniT) an
savaldebulo wesiT.

dazaralebuli gulisxmobs pirs, romelsac miadga fizikuri an moraluri ziani, emociuri tanjva an
ekonomikuri danakargi da romelic gamowveuli iyo iseTi qmedebiT an umoqmedobiT, ramac
daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba. termini ,,dazaralebuli” agreTve SeiZleba moicavdes
uSualo dazaralebulis ojaxs da mis kmayofaze myof pirebs.

moxalise aris piri, romelic aRasrulebs saprobacioERonisZiebebs da romlisTvisac es saqme ar aris
ZiriTadi samsaxuri. es ar gamoricxavs moxaliseTaTvis minimalur anazRaurebas maT mier
ganxorcielebuli samuSaos xarjebis dasafaravad.
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კომენტარი ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის
რეკომენდაციაზე წევრ ქვეყნებს CM/Rec (2010) ევროპის პრობაციის

წესების შესახებ
ევროპული კომიტეტი დანაშაულის პრობლემებზე (CDPC)

1075-ე შეხვედრა, 2010 წლის 20 იანვარი

დანაშაულის პრობლემებზე ევროპული კომიტეტის (CDPC) მიერ ad hoc მიღებული
სამუშაო დავალების ფარგლებში სისხლის სამართლის საკითხებში თანამშრომლობის
საბჭო (PC-CP)1 შეეხო პრობაციის სააგენტოების სტრუქტურას, როლსა და ადგილს
ევროპული სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემებში. PC-CP-იმ მიიჩნია,
რომ საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების შესახებ ევროპული წესების
შესახებ რეკომენდაციებში #R(92) განმარტებული საზოგადოებრივი სანქციებისა და
ღონისძებების აღმასრულებელი მრავალი სახის სააგენტოს მოცვის მიზნით ტერმინი
“პრობაცია” უნდა განიმარტოს მაქსიმალურად ფართოდ. PC-CP-იმ ასევე მიიჩნია, რომ
ვინაიდან ევროპის საბჭოს მრავალ წევრ ქვეყანაში არასრულწლოვან
სამართალდამრღვევებთან მიმართებით ჩარევები ხორციელდება სპეციალური
სააგენტოების მიერ და ამასთან რეკომენდაცია Rec(2008)11 სანქციებსა და
ღონისძიებებს დაქვემდებარებულ არასრულწლოვან სამართალდამრღვევებთან
მიმართებით ევროპული წესების შესახებ მათ სპეციალურ საჭიროებებზე ვრცელდება,
შესაბამისად არასრულწლოვნები უნდა გამოირიცხოს ამ რეკომენდაციების
რეგულირების სფეროდან.

CDPC-ის პლენარულ შეხვედრაზე (2009 წლის 12-16 ოქტომბერი), რომელზეც
დამტკიცდა რეკომენდაციის პროექტი და მინისტრთა კომიტეტს გადაეგზავნა
მისაღებად, რამდენიმე ეროვნულმა დელეგაციამ წუხილი გამოთქვა ტექსტში ტერმინ
“უნდა”-ს (ინგლისურად “shall” - სავალდებულო) გამოყენებასთან დაკავშირებით,
ნაცვლად ტერმინისა “უნდა” წარსულ დროში (ინგლისურად “should” -
რეკომენდებული). დელეგაციები მიიჩნევდნენ რომ ტერმინ “უნდა”-ს გამოყენების
შემთხვევაში გარკვეული წესები სავალდებულო მოთხოვნებად იქცევა, რაც
არარეალური იქნება მრავალ შემთხვევაში. ისინი მიიჩნევდნენ, რომ ამ წესებმა უნდა
წაახალისოს და არა დაადგინოს საუკეთესო პრაქტიკის სტანდარტები, რადგანაც ეს
უფრო გონივრული და პრაქტიკული იქნება ევროპაში არსებული განსხვავებული
პრობაციის პრაქტიკის გათვალისწინებით.

აღნიშნულთან მიმართებით უნდა აღინიშნოს, რომ ამ სფეროში არსებულ მინისტრთა
კომიტეტის მთელ რიგ რეკომენდაციებში, როგორიცაა რეკომენდაცია #R(92)16
საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების შესახებ ევროპული წესები,
რეკომენდაცია Rec(2006)2 ევროპული ციხის წესების შესახებ, რეკომენდაცია

1 თავმჯდომარე: სონია სნაკენი (ბელგია); წევრები: მარტა ფერერ პუიგი (ესპანეთი); ანტანას იატკევიციუს
(ლიტვა); ირენ კოეკი (ავსტრია); ნატალია ხუტორსკაია (რუსეთის ფედერაცია); როგერ მაკგარვა
(გაერთიანებული სამეფო); პაველ შტერნი (ჩეხეთის რესპუბლიკა); რიკარდო ტურინი ვიტა (იტალია);
ანდრე ვალოტონი (შვეიცარია); სამეცნიერო ექსპერტიზა: რობერტ კანტონი (გაერთიანებული სამეფო);
ანტონ ვან კალმთაუტი (ნიდერლანდები); დამკვირვებლები: თომას ლიუნგქუისტი (ევროპული კომისია);
ლეო ტიგესი (პრობაციის ევროპული ორგანიზაცია CEP). ინტერნეტწყარო: http://www.coe.int/cm
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Rec(2006)13 წინასწარი პატიმრობის გამოყენების, მისი აღსრულების პირობებისა და
უფლებამოსილების გადამეტებისგან დაცვის გარანტიების შესახებ და რეკომენდაცია
Rec(2008)11 სანქციებსა და ღონისძიებებს დაქვემდებარებულ არასრულწლოვან
სამართალდამრღვევებთან მიმართებით ევროპული წესების შესახებ, გამოყენებულია
ტერმინი “უნდა” ნაცვლად ტერმინისა “უნდა” წარსულ დროში. რეკომენდაციის
დანართში წესების ნაკრების განსაზღვრის პრაქტიკა, რაც სახეზეა ზემოთ
ჩამოთვლილ რეკომენდაციებში, არ ცვლის რეკომენდაციის სამართლებრივ ბუნებას.
ის ემსახურება ძლიერი პოლიტიკური გზავნილის წარდგენას ეროვნული
ხელისუფლების ორგანოებისთვის ამ სფეროში მათ პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან
მიმართებით.

შესაბამისად, იგივე პრაქტიკით მოქმედება შეთანხმდა წინამდებარე
რეკომენდაციასთან მიმართებით, რომელიც ეფუძნება და განიხილება რეკომენდაცია
#R(92)16-თან ერთობლიობაში, რათა მოუწოდოს წევრ ქვეყნებს მათი ეროვნული
კანონმდებლობა და პრაქტიკა ამ სფეროში არსებულ ევროპულ სტანდარტებთან
შესაბამისობაში მოიყვანონ.

I ნაწილი: მოქმედებისა და გამოყენების სფერო, განმარტებები და ძირითადი
პრინციპები

მოქმედებისა და გამოყენების სფერო

მიუხედავად იმისა, რომ პრობაცია არ არის მარტივად და ზუსტად განსამარტი, ის
ნაცნობი ტერმინია, რომელიც ფართოდ და საერთაშორისოდ ესმით როგორც
მინიშნება სამართალდამრღვევზე თემში განხორციელებული ზედამხედველობის
ორგანიზებაზე და ორგანიზაციებზე (პრობაციის ორგანოები, პრობაციის
სამსახურები), რომლებიც პასუხისმგებელია ამ სამუშაოს შესრულებაზე. მრავალ
ქვეყანაში სამართალდამრღვევებზე თემში განხორციელებული კანონისმიერი
ზედამხედველობა პრობაციის მთავარი მახასიათებელია. პრობაცია ასევე
გულისხმობს პირობადებულობას: თუკი ადამიანები კვლავ ჩადიან
სამართალდარღვევას ან ვერ ასრულებენ კონკრეტულ პირობებს, ისინი შესაძლოა
კვლავ წარუდგინონ სასამართლოს და განესაზღვროთ სასჯელი. ამ წესებში ასახული
განმარტება განსაკუთრებით ხაზს უსვამს პრობაციის სამართლებრივ (კანონისმიერ)
საფუძველს სისხლის სამართალდარღვევის საპასუხოდ სანქციებისა და
ღონისძიებების აღსრულებისას; ზედამხედველობას რაც მოიცავს მიმართულების
მიცემას და მხარდაჭერას, ისევე როგორც კონტროლს შესაბამის საქმეებზე; და ამ
მუშაობის მიზანს, რაც არის როგორც სამართალდამრღვევთა სოციალური
ინკლუზიის ისე საზოგადოების უსაფრთხოების გაძლიერება. ეს წესები აღიარებს
პრობაციის ფართო მნიშვნელობას, რათა მოიცვას ევროპის ფარგლებში პრობაციის
ორგანოების მიერ განხორციელებული მრავალმხრივი საქმიანობა, გაითვალისწინოს
პრობაციის განსხვავებული ტრადიციები, კონტინენტზე არსებული სხვადასხვა
ორგანოები და პრაქტიკა, არა მხოლოდ იმ ქვეყნებში სადაც პრობაცია კარგად არის
განვითარებული, არამედ იქაც სადაც ახალი სერვისები ჩნდება და ვითარდება.
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ტერმინი “პრობაციის ორგანოები” მოიცავს პრობაციის სამსახურებს და სისხლის
სამართლის მართლმსაჯულების სოციალური მუშაობის სამსახურებს, რომლებიც
არსებობს როგორც ეროვნულ, რეგიონულ, ისე ადგილობრივ დონეებზე. ეს წესები
ვრცელდება სხვა ორგანიზაციებზეც, რომლებიც ასრულებენ ამ წესებით
გათვალისწინებულ ფუნქციებს, მათ შორის არის სხვა სახელმწიფო, არასამთავრობო
თუ კომერციული ორგანიზაციები.

პრობაციის ორგანოები აქ განიმარტება მათთვის დაკისრებულ პასუხისმეგბლობაზე
და ამოცანებზე მითითებით. ევროპის მაშტაბით პრობაციის ორგანოები ასრულებს
ამოცანათა ფართო ნაირსახეობას, რაც ასახავს სხვადასხვა ქვეყნებში პრობაციის
პრაქტიკის განსხვავებულ წარმომავლობას და განვითარებას, ასევე სამართლებრივ,
სოციალურ და კულტურულ განსხვავებულობას. ეს ცნება პირდაპირ მიანიშნებს
ყველაზე საერთო “ძირეულ” ამოცანებზე. ეს და სხვა ამოცანები უფრო დეტალურად
არის განხილული წესებსა და კომენტარში. მართალია პრობაციის ორგანოთა
უმრავლესობა თავდაპირველად შეიქმნა სამართალდამრღვევებთან სამუშაოდ,
მრავალ ქვეყანაში დაზარალებულებთან მუშაობის პასუხისმგებლობა ასევე ამ
ორგანოებს განესაზღვრა. დანაშაულის შედეგად დაზარალებულთა მიმართ
სახელმწიფოთა ზოგადი ვალდებულებები განსაზღვრულია წევრი ქვეყნების მიმართ
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციაში Rec(2006)8 დანაშაულის შედეგად
დაზარალებულთა დახმარების შესახებ და მრავალ ქვეყანაში პრობაციის ორგანოებს
მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ამ ვალდებულებების შესრულებაში.

ძირითადი პრინციპები

1. პრობაციის ორგანოები ფუნქციონირებს როგორც სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების სისტემის შემადგენელი ნაწილი. ისინი აღასრულებენ
სასამართლოსა და სხვა შესაბამისი ორგანოების გადაწყვეტილებებს და მუშაობენ სხვა
ორგანოებთან ერთად დანაშაულის შესამცირებლად. პრობაციის ორგანოები
გამოირჩევა სამართალდამრღვევთან მუშაობისას მათი აქცენტებით დახმარებაზე,
მიმართულების მიცემასა და დარწმუნებაზე. აქ პირადი ურთიერთობები
ცენტრალურია. სახეზეა ავტორიტეტული კვლევითი მტკიცებულება იმის
დასტურად, რომ ძლიერი პროფესიული ურთიერთობები ეფექტიანია
სამართალდამრღვევის დამოკიდებულებებისა და ქცევის შეცვლისთვის. ასევე
არსებობს მტკიცებულება იმის დასტურად, რომ ურთიერთობები ბევრად უფრო
გავლენიანია ვიდრე რომელიმე კონკრეტული მეთოდი ან ტექნიკა.

ტერმინი ზედამხედველობა (სუპერვიზია) მოიცავს კონტროლს შესაბამის საქმეებზე.
პრობაციის ორგანოები მაქსიმუმს აკეთებენ დანაშაულის განმეორების თავიდან
ასაცილებლად და იმ შემთხვევებში, როდესაც დახმარება და მხარდაჭერა არ არის
საკმარისი საზოგადოების დასაცავად ან სამართალდამრღვევი მათზე უარს ამბობს,
აუცილებელი ხდება კონტროლის ღონისძიებები და მათ იყენებენ. ამავდროულად,
პრობაციის ორგანოები არასდროს ახორციელებენ მხოლოდ მონიტორინგსა და
კონტროლს, მაშინაც კი როდესაც ეს ზედამხედველობის აუცილებელი ნაწილია. იმ
რწმენით, რომ ადამიანები იცვლებიან, პრობაცია მიზნად ისახავს მიაღწიოს
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რეაბილიტაციას სამართალდამრღვევებთან მუშაობით, მათ დასახმარებლად და
შესაგულიანებლად, რომ იცხოვრონ კანონმორჩილი ცხოვრების წესით. ეს მოიცავს
სამართალდამრღვევებისათვის შესაძლებლობების შექმნას, მათ დახმარებას, შეიძინონ
ამ შესაძლებლობების რეალიზებისათვის საჭირო უნარები და მათ მოტივირებას ამ
ყველაფრის განხორციელებისთვის. სოციალური ინკლუზია მართლმსაჯულების
მოთხოვნა და პრობაციის პრაქტიკის ძირითადი მიზანია. პრობაციის თავდადებას
სოციალური ინკლუზიისთვის შეუძლია წვლილი შეიტანოს დანაშაულის
შემცირებაში.

2. პრობაციის პერსონალმა ყოველთვის უნდა გაითვალისწინოს
სამართალდამრღვევის უფლებები. მინიმალური ჩარევის პრინციპი უნდა
გავრცელდეს იმგვარად, რომ სამართალდამრღვევის უფლებების შეზღუდვა არ იყოს
იმაზე მეტი, ვიდრე ამას სამართალდარღვევის სიმძიმე და/ან წარმოქმინილი რისკი
მოითხოვს. თუკი სამართალდამრღვევი მნიშვნელოვან რისკს ქმნის, რაც პირდაპირ არ
უკავშირდება თავდაპირველი სამართალდარღვევის ან სასჯელის სიმძიმეს, ამასთან
გამკლავება უნდა მოხდეს მდგომარეობის შესატყვისი სხვა პროცედურით, როგორიც
არის ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პროცედურები. მათი უფლებები
არ უნდა შეიბღალოს მხოლოდ მათი დანაშაულებრივი ქცევის გამო. დანაშაულის
განმეორებით ჩადენის რისკისა და უფრო კონკრეტულად, მძიმე ზიანის მიყენების
რისკის შემცირების მცდელობისას სამართალდამრღვევის უფლებები ზოგჯერ უნდა
შეიზღუდოს. კერძოდ კი არის შემთხვევები, როდესაც მისი უფლება გადაადგილების
თავისუფლებაზე შეიძლება შეიზღუდოს და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის
უფლებაც შეიკვეცოს. ეს წესები აღიარებს, რომ სამართალდამრღვევის უფლებები
შესაძლოა ამგვარ შეზღუდვას დაექვემდებაროს, მაგრამ ამავდროულად დაჟინებით
უთითებს, რომ მათი უფლებების პატივისცემა ყოველთვის აუცილებლად
გასათვალისწინებელია. უფლებები უნდა შეიზღუდოს მხოლოდ ლეგიტიმური
სისხლის სამართლებრივი მიზნისთვის აუცილებელ ფარგლებში.
სამართალდამრღვევთა უფლებების პატივისცემა მათი სოციალური ინკლუზიის
წინაპირობაა და ეხმარება მათ რეაბილიტაციას.

3. ზოგიერთ იურისდიქციაში პრობაციის ორგანოები სერვისებს უშუალოდ
დანაშაულის შედეგად დაზარალებულებს სთავაზობენ. სხვა [იურისდიქციებში]
ისინი ხშირად მუშაობენ სხვა ორგანიზაციებთან ან ცალკეულ პირებთან
თანამშრომლობით, რომლებიც დაზარალებულებს მხარდაჭერას სთავაზობენ. ეს
წესები პრობაციის ორგანოებისგან მოითხოვს რეალური და პოტენციური
დაზარალებულების უფლებების დაცვას და მათი ინტერესების გათვალისწინებას
თავიანთ საქმიანობაში. დაზარალებულთა მიმართ პრობაციის ორგანოების
პასუხისმგებლობის საკითხები ასახულია ამ წესების VI ნაწილში.

4. არადისკრიმინაციული მიდგომის პრინციპი აღიარებს, რომ პრობაციის სერვისები
იქმნება და მიეწოდება სერვისების მიმღებთა უმრავლესობის პირობების
გათვალისწინებით. თუმცა ასევე არ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ერთი და იგივე
სერვისი ყველას თანაბრად ესადაგება. მაგალითად, ზედამხედველობის მექანიზმი,
რაც შეიძლება შესატყვისი იყოს მამაკაცების შემთხვევაში, შეიძლება ყოველთვის
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შესაბამისი არ იყოს ქალებისთვის. უსამართლო დისკრიმინაცია შეიძლება ასევე
ემყარებოდეს სხვა საფუძვლებს, მათ შორის სქესს, რასას, კანის ფერს, შესაძლებლობის
შეზღუდულობას, ენას, რელიგიას, სექსუალურ ორიენტაციას, პოლიტიკურ ან სხვა
მოსაზრებებს, მოქალაქეობას, სოციალურ წარმომავლობას, ეროვნული
უმცირესობისადმი კუთვნილებას, საკუთრებას, დაბადებას ან სხვა სტატუსს.
ვინაიდან დისკრიმინაცია შესაძლოა ხშირად იყოს არაპირდაპირი ან
გაუთვალისწინებელი, სააგენტოებმა პერიოდულად უნდა გადახედონ თავიანთ
პოლიტიკას და პრაქტიკას, რათა დარწმუნდნენ, რომ მას არ მოყვება
დისკრიმინაციული შედეგები. ნებისმიერი ახალი პოლიტიკა ან პრაქტიკა
რუტინულად უნდა ექვემდებარებოდეს ამგვარ ‘თანასწორობის შეფასებას’. ასევე
მიუღებელი და უსამართლოა განსხვავებულობის გაზვიადება და იმის ვარაუდი, რომ
(მაგალითად) ყველა ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფებს იგივე საჭიროებები აქვთ და
აუცილებლად განსხვავდებიან უმრავლესობისგან. ვინაიდან ყველას აქვს სქესი, რასა,
კანის ფერი, ენა და ა.შ., ადამიანებთან მუშაობა ამა თუ იმ ჯგუფისადმი მათი
კუთვნილების საფუძველზე ხშირად წარმოშობს უსამართლო დისკრიმინაციას.
ყველას მიმართ სათანადო და თანასწორი მოპყრობის უზრუნველსაყოფად სერვისებმა
სრულად უნდა გაითვალისწინოს ინდივიდუალური გარემოებები და საჭიროებები.

5. ეს ეხება #2 ძირითადი პრინციპის უშუალო აღსრულებას. მართლმსაჯულების
ორგანოს გადაწყვეტილებით უნდა განისაზღვროს კონკრეტულ საქმეზე უფლებების
შესაბამისი შეზღუდვა (ტერმინი მართლმსაჯულების აქ მოიცავს პროკურატურის
ორგანოს, რომელიც ზოგიერთ იურისდიქციაში წყვეტს პრობაციის ჩართულობის
ფორმას და ხარისხს, განსაკუთრებით როდესაც ამგვარ ჩართულობას უფრო
ღონისძიების სახე აქვს, ვიდრე სანქციის).

უფლებები შეიძლება შეიზღუდოს როგორც სასჯელი სამართალდარღვევისთვის
და/ან საზოგადოების უსაფრთხოების დასაცავად. როდესაც უფლებები იზღუდება
საზოგადოების მომავალი სამართალდარღვევებისაგან დასაცავად, ამას წინ უნდა
უძღოდეს სამართალდამრღვევთან დაკავშირებული რისკის სათანადო და
ამომწურავი შეფასება, შეფასების ხელმისაწვდომი საუკეთესო მეთოდების
გამოყენებით (იხილეთ 66-ე წესი და შესაბამისი კომენტარი). მართლმსაჯულების
ორგანოს გადაწყვეტილების აღსრულებისას პრობაციის ორგანოებმა არ უნდა
შეზღუდონ სამართალდამრღვევის უფლებები აუცილებელ შედეგებზე მეტად და
კანონიერი გზით დაკისრებული სანქციებისა და ღონისძიებების ფარგლებს მიღმა.

ზოგიერთ ქვეყანაში გადაწყვეტილებები შეიძლება მიიღონ სხვა ორგანოებმაც,
მაგალითად, როგორც სასაჯელაღსრულების სისტემის ორგანოებმა. უნდა
არსებობდეს ამგვარი ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების სასამართლოში
გასაჩივრების შესაძლებლობა.

6. როდესაც სამართალდამრღვევის ჩართულობისთვის აუცილებელია მისი თანხმობა,
პრობაციის პერსონალი უნდა დარწმუნდეს, რომ სამართალდამრღვევი იაზრებს
საკუთარ უფლებებს და თანხმობის გაცემის (ან თავის შეკავების) თანმდევ შედეგებს.
ეს სამართალდამრღვევებს გასაგებად უნდა განემარტოს და მათ მიერ ამის
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გაგებისთვის სათანადო ძალისხმევით იმოქმედონ. მაშინაც კი, როდესაც თანხმობის
მოპოვების ფორმალური ვალდებულება არ არსებობს, პრობაციის პერსონალმა
მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს სამართალდამრღვევის მიერ ამის გასააზრებლად და,
შესაძლებლობის ფარგლებში, მათი თანხმობის მოსაპოვებლად იმ საკითხებზე, რაც
მათ ეხება. მართალია პრობაციის პერსონალის მოვალეობა, თავიდან აიცილოს
სამართალდარღვევები, ხშირად მოითხოვს მოქმედებას სამართალდამრღვევის ნების
საწინააღმდეგოდ, ეს სამართალდამრღვევს უნდა განემარტოს და სათანადო
ძალისხმევა გატარდეს იმისთვის, რომ ამ გადაწყვეტილების ლეგიტიმურობის
მიმღებლობა იქნას მოპოვებული. არის რა ეს ეთიკური პრინციპი, ეს მიდგომა ასევე
აძლიერებს თანამშრომლობის შესაძლებლობას.

7. მართალია ბრალეულობის დადგენამდე პრობაციის ჩართულობა შეზღუდულია
ზოგიერთ იურისდიქციაში, სხვაგან სასამართლო ორგანოები უფლებამოსილი არიან
დაავალონ პრობაციის ორგანოს სახელმწიფო ბრალდებამდე ან სასამართლო
განხილვამდე, ან საერთოდ მათ ნაცვლად პროცესში ჩართვა. ეს პრინციპი
გულისხმობს, რომ ბრალდებული უდანაშაულოდ ითვლება და შესაბამისად ასეთ
გარემოებებში პრობაციის ნებისმიერი ჩართულობა დამოკიდებული უნდა იყოს მათ
ინფორმირებული თანხმობაზე. ამგვარი თანხმობის გაცხადება არ შეიძლება მიჩნეულ
იქნას ბრალის აღიარებად. ამ წესში ‘ინტერვენცია’ არ მოიცავს მართლმსაჯულების
ორგანოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას - მაგალითად, ანგარიშის მომზადების
გზით.

8. პრობაციის ორგანოებს მრავალი ამოცანა აქვთ, კერძოდ კი ჩართული არიან
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებაში, საზოგადოების უსაფრთხოების
დაცვასა და სამართალდამრღვევთა ზედამხედველობაში. შესაბამისად მათი
საქმიანობის უდიდეს ნაწილს, მაგრამ არა სრულად, გავლენა აქვს ადამიანის
უფლებებზე. აქედან გამომდინარე ამ ორგანოთა მოვალეობები და ამოცანები უნდა
ემყარებოდეს ნათელ სამართლებრივ საფუძველს საკუთარი უფლებამოსილებისა და
ანგარიშვალდებულების დასადგენად.

9. ზოგიერთ იურისდიქციაში პრობაციის ამოცანებს სხვა ორგანოები ახორციელებენ,
მათ შორის სხვა საჯარო უწყებები, დამოუკიდებელი, საქველმოქმედო ან
არასამთავრობო ორგანიზაციები. ზოგჯერ კომერციული ორგანიზაციებიც
მონაწილეობენ ამგვარ საქმიანობაში. ეს პრინციპი ადასტურებს, რომ მიუხედავად
იმისა, თუ როგორ ხდება სერვისების მიწოდება, მთავრობა ან საჯარო ორგანო
ინარჩუნებს პასუხისმგებლობას იმის უზრუნველყოფაზე, რომ ეს სათანადოდ და ამ
წესების შესაბამისად ხორციელდება. შესაბამისად, საჯარო უწყებებმა შეიძლება სხვა
ორგანიზაციებსა და ინდივიდებს მიანდონ ეს საქმე, მაგრამ უნდა არსებობდეს
ზედამხედველობისა და ანგარიშვალდებულების ძლიერი და ადეკვატური სისტემა,
რაც საჯარო უწყებებს შესაძლებლობას მისცემს შეინარჩუნონ პასუხისმგებლობა,
უზრუნველყონ ხარისხი და სტანდარტები.

10. ეს პრინციპი ადასტურებს, რომ სამართლიან და ჰუმანურ სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების სისტემაში პრობაციის მუშაობა აღიარებული უნდა იყოს
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საკვანძო ელემენტად. ამგვარი მუშაობა ითხოვს მნიშვნელოვან ცოდნას და უნარებს
და უნდა ფლობდეს სტატუსს, რომელიც აღიარებს მის ღირებულებას და
პრაქტიკოსთა ექსპერტიზას. ასევე ნათელია, რომ ამ ორგანოებს ადეკვატური
რესურსები უნდა გააჩნდეთ თავიანთი ვალდებულებების შესასრულებლად. ისევე
როგორც ციხეებია გადატვირთული მრავალ ქვეყანაში, რაც პატიმართა უფლებებს
რისკის ქვეშ აყენებს და ზღუდავს კონსტრუქციული მუშაობის შესაძლებლობას,
პრობაციაც შეიძლება “გადაიტვირთოს” და ეს საფრთხის ქვეშ აყენებს მის
პოტენციალს, დაიცვას საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და იმუშაოს
სამართალდამრღვევთა წარმატებით რეაბილიტაციაზე.

11. გადაწყვეტილების მიმღებმა ორგანოებმა უნდა აღიარონ და დააფასონ პრობაციის
პერსონალის ცოდნა და უნარები, რაც მათ ეხმარებათ სამართლიანი და ეფექტიანი
გადაწყვეტილების მირებაში. პრობაციის პერსონალს შეუძლია შესთავაზოს
ინფორმაცია და მოსაზრება დანაშაულის ჩადენის მიზეზებზე, დანაშაულის
განმეორებით ჩადენის რისკზე, ზიანის რისკზე, ამ რისკების შემამცირებელ შესაძლო
ინტერვენციებზე და ზოგადად, კონკრეტულ საქმეზე სხვადასხვა გადაწყვეტილებების
კონკრეტულ შედეგებზე. კერძოდ კი პრობაციის პერსონალს შეუძლია რჩევა მისცეს
ამა თუ იმ სამართალდამრღვევის შესაბამისობაზე საზოგადოებრივი
ზედამხედველობისათვის. მართალია მე-11 წესი მოითხოვს გადაწყვეტილების
მიმღები ორგანოსგან პრობაციის ორგანოების ექსპერტიზისა და გამოცდილების
პატივისცემას და მათგან მიღებული რჩევის ყურადღებით გათვალისწინებას, ეს წესი
არ უნდა განიმარტოს იმგვარად, თითქოს რეკომენდაციას უწევს სასამართლო
ორგანოების დამოუკიდებლობაში ჩარევას, რომლებიც თავის მხრივ
დამოუკიდებლად წყვეტენ, გაითვალისწინონ თუ არა და რა ფარგლებში ეს რჩევა.

მრავალ იურისდიქციაში პრობაციის პერსონალი ასევე უფლებამოსილია მათი
სამუშაოს პროგრესის შესახებ ანგარიში ჩააბარონ კომპეტენტურ ორგანოებს და
გარკვეულ გარემოებებში ამ ორგანოებისგან მოითხოვონ დამატებითი მითითებები ან
ინსტრუქტაჟი.

12. 1-ელი წესი სოციალურ ინკლუზიას განამტკიცებს როგორც პრობაციის პრაქტიკის
წამყვან პრინციპს. ეს წესი აღიარებს, რომ თუკი სამართალდამრღვევის სოციალური
ინკლუზია უნდა მიიღწეს, პრობაციამ მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლოს მრავალ სხვა
უწყებასთან. ორგანიზაციებს შეიძლება პრობაციის რჩევა სჭირდებოდეთ, რათა
უზრუნველყონ მათი სერვისების მზა ფორმით და თანასწორი ხელმისაწვდომობა
სამართალდამრღვევთათვის.

სამართალდამრღვევთა კომპლექსური საჭიროებები ასევე აუცილებელს ხდის
კოორდინირებულ და შემავსებელ ინტერ-დისციპლინურ მუშაობას. მთელი რიგი
პროფესიების განსხვავებული უნარები და პერსპექტივები თემში
სამართალდამრღვევებთან მუშაობისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების
მხარდაჭერის განუყოფელი ნაწილია.
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13. პრობაციის ორგანოებმა უნდა შეაფასონ თავიანთი საქმიანობა მათ ეროვნულ
კანონმდებლობაში ასახულ პრინციპებთან და სტანდარტებთან მიმართებით. ეს
შესაძლოა ასევე განხილულ იქნას, როგორც სოციალური ინკლუზიის ასპექტი - იმის
უზრუნველყოფის გზა, რომ სამართალდამრღვევების უფლებები მაქსიმალურად
შენარჩუნებულია დანაშაულთან და საზოგადოების უსაფრთხოებასთან
შესაბამისობაში. საერთაშორისო საზოგადოება ევროპის საბჭოს მეშვეობით ადგენს
სტანდარტებს, ადამიანის უფლებებზე დაყრდნობით, რაც ქვეყნებს შესაძლებლობას
აძლევს თავიანთი პრაქტიკა შეადარონ სხვა ქვეყნებისას და გამოიყენონ ეს როგორც
შემოწმება არაპროპორციული და სხვაგვარად არაეთიკური ინტერვენციის
საწინააღმდეგოდ. რეკომენდაციში # R(97)12 სანქციებისა და ღონისძიებების
აღსრულების პროცესში ჩართული პერსონალის შესახებ II დანართში ასახული ამ
ეთიკური სტანდარტების უმრავლესობა.

14. ეს შესაძლოა განხილულ იქნას, როგორც ანგარიშვალდებულების კიდევ ერთი
ასპექტი. პრობაციის ორგანოები ანგარიშვალდებული უნდა იყვნენ არა მხოლოდ
სახელმწიფო ორგანოების წინაშე, არამედ მათი მომსახურების მიმღებთა წინაშე.
კონკრეტული ორგანოს ლეგიტიმურობისთვის არსებითად მნიშვნელოვანია, რომ ის
პასუხობდეს ადამიანებს, რომლებზეც მისი გადაწყვეტილებები და პრაქტიკა
გავრცელდა. მომსახურების მიმღებნი ინფორმირებული უნდა იყვნენ გასაჩივრების
შესაძლებლობის შესახებ და მოქნილი და მიუკერძოებელი პროცედურა
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მათთვის. ეს უფრო სრულად არის განხილული ამ
წესების VII თავში.

15. ეს მე-8 და მე-9 წესებიდან გამომდინარე წესია. რადგანაც პრობაციის პრაქტიკა
კანონს უნდა ემყარებოდეს, უნდა არსებობდეს ინსპექტირებისა და მონიტორინგის
ადეკვატური სისტემა სათანადო ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად. ამ
გზით სახელმწიფო უწყებები და საზოგადოება დარწმუნდება, რომ პრობაციის
პრაქტიკა ისეთია როგორიც უნდა იყოს. ეს წესი ასევე მიუთითებს დამოუკიდებელ
მონიტორინგზე, მენეჯერების მიერ თავიანთი ვალდებულების ფარგლებში
მიმდინარე რუტინულ ინსპექტირებასთან ერთად, ეს ორგანოები ღია უნდა იყვნენ
დამოუკიდებელი ორგანოების მხრიდან კითხვებისა და შემოწმებისათვის.
სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან გამჭვირვალე ინსპექტირება და ასევე ომბუცმენის
ან ადამიანის უფლებათა დამცველის დამოუკიდებელი მონიტორინგი იმ
საშუალებებს შორის არის რითაც ეს მიიღწევა.

ასევე მნიშნვნელოვანია, რომ პრობაციის ორგანოებს შეეძლოთ შესაბამისად
ანგარიშვალდებული იყვნენ კომპეტენტური ორგანოების წინაშე კონკრეტულ საქმეზე
გადაწყვეტილებების აღსრულების გზების შესახებ. ეს შესაძლოა მოიცავდეს
მაგალითად ზედამხედველობის ქვეშ პყოფი პირების შესახებ ‘პროგრესის ანგარიშის’
წარდგენას.

16. პრობაციის საუკეთესო პრაქტიკა მტიკებულებაზე დამყარებული უნდა იყოს.
კერძოდ კი უნდა ხდებოდეს პრაქტიკის კვლევა გაცხადებული მიზნების
მიღწევისთვის მათი ეფექტიანობის განსასაზღვრად. კვლევა ასევე უნდა იძიებდეს
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პოლიტიკისა და პრაქტიკის სხვა შედეგებს, რომელთაგან ზოგი შესაძლოა არ იყოს
განზრახი. კვლევა უნდა იყოს ამომწურავი და მიუკერძოებელი და
უნივერსიტეტებისა და სხვა ცენტრების მონაწილეობამ კვლევაში შეიძლება
უზრუნველყოს მიუკერძოებლობა და ავტორიტეტი მოუპოვოს ამგვარ შესწავლას.
კვლევის მიგნებები საჯარო უნდა იყოს, რადგანაც მნიშვნელოვანია, რომ კვლევის
მიგნებებმა წარმართოს პოლიტიკისა და პრაქტიკის განვითარება.

17. მთელ რიგ ქვეყნებში საკმაოდ გავრცელებულია საზოგადოების ნაკლები
ინფორმირებულობა იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს პრობაციის ორგანოები. პრობაცია
იშვიათად იქცევს საზოგადოების ყურადღებას, ისე როგორც მაგალითად
სასჯელაღსრულების სისტემა. ეს პრინციპი მოუწოდებს შესაბამის უწყებებს და
პრობაციის ორგანოებს ‘ჩემპიონი’ გახადონ პრობაცია - იმუშაონ მედიასთან, აუხსნან
თუ რის გაკეთებას ცდილობს პრობაცია, რას აღწევს და რატომ არის ეს
მნიშვნელოვანი. სახელმწიფო ორგანოები უნდა მოქმედებდნენ კარგი წარმოსახვითა
და შემოქმედებითად, თავიანთი ამოცანების განსაზღვრისას, რათა გააძლიერონ
პრობაციის საქმიანობის შესახებ საზოგადოების გაცნობიერება და ნდობა.

II ნაწილი: ორგანიზაციული მოწყობა და პერსონალი

ორგანიზაციული მოწყობა

18. II ნაწილი აღიარებს ორგანიზაციული მოწყობის, პერსონალის, მართვის ფორმისა
და რესურსების მნიშვნელოვნებას პრობაციის პრინციპების განხორციელებისას. ამ
ინფრასტრუქტურის გარეშე პრობაცია ვერ შეძლებს მიზნების მიღწევას და საკუთარი
მნიშვნელოვნების დემონსტრირებას. მე-18 წესი ადასტურებს, რომ მოწესრიგებული
და ადეკვატური რესურსის მქონე ორგანიზაციაა საჭირო პრობაციის
მნიშვნელოვნებისა და ღირებულების აღიარების მისაღწევად.

19. სერვისის მიწოდება სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა გზით იმართება. როგორიც
არ უნდა იყოს წყობა და ადმინისტრირება, პოლიტიკა და პრაქტიკა უნდა
ეფუძნებოდეს ნათელ წესებსა და სახელმძღვანელო მითითებებს, რომლებიც
რეგულარულად უნდა გადაიხედოს და განახლდეს საჭიროებისამებრ. ამგვარი
ინსტრუქციების სტატუსი ნათელი უნდა იყოს - მაგალითად, ხშირად სახეზეა
განსხვავებები შესასრულებელ კანონებსა და განკარგულებებს შორის,
სახელმძღვანელო მითითებებს, რომლებიც უნდა განიმარტოს და ამოქმედდეს და
ანგარიშგასაწევ რჩევებს შორის. ამან არ უნდა შეაფერხოს პერსონალი, არამედ
პირიქით წაახალისოს, რომ გამოიყენონ მათი პროფესიული შეფასების უნარი ამ
ინსტრუქციების იმპლემენტაციისას.

20. მართალია პრობაციის ორგანოები საჯარო სექტორის ნაწილია, ეს წესი აღიარებს,
რომ ბევრ ქვეყანაში პრობაციის ამოცანების ადმინისტრირებასა და განხორციელებაში
კერძო ორგანიზაციებია (არასამთავრობა, საქველმოქმედო და კომერციული)
ჩაბმული. როდესაც მომსახურებები ამ გზით ხორციელდება სახელმწიფო ორგანოებმა
უნდა უზრუნველყონ, რომ ამას სათანადო ორგანიზაციები ახორციელებენ.
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დავალების მიმცემმა უნდა მოიკვლიოს ასეთი ორგანიზაციის რეპუტაცია და სახელი
და უნდა არსებობდეს პროცედურა ადეკვატური მოკვლევისა და
ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად. მომსახურების მიწოდების
სტანდარტები თანაბრად მაღალი უნდა იყოს - და უნდა იყოს ასეთად აღიარებული -
როგორც კერძო/დამოუკიდებელ, ისე საჯარო სექტორში.

პერსონალი

21. ეს წესი მიუთითებს, რომ პრობაციის პერსონალს უნდა ქონდეს სტატუსი და
პატივისცემა, რაც ასახავს მათი სამუშაოს მნიშვნელოვნებას, მათ უნარებს და მათ
ცოდნას. რადგანაც პრობაციის სააგენტოების მუშაობის შესახებ ინფორმირებულობა
ძალიან მწირია (იხილეთ კომენტარი მე-10 წესზე), სხვა პროფესიონალებს და
საზოგადოების წევრებს ხშირად საკმარისად კარგად არ იციან პრობაციის
პერსონალის ღირშესანიშნავი ექსპერტიზის შესახებ. კარგი მენეჯმენტი, ადეკვატური
რესურსები, პერსონალის შერჩევის ნათელი პროცედურა, პროფესიული განათლების
მაღალი სტანდარტები და სწავლება და ანაზღაურება, რომელიც ასახავს პერსონალის
უნარებს და შესაძლებლობებს, ყველაფერი ეს აუცილებელია იმის
უზრუნველსაყოფად, რომ პრობაციის ორგანოებმა და მათმა პერსონალმა მოიპოვონ
სათანადო დონის სტატუსი, თავდაჯერება და პატივისცემა.

უნდა აღინიშნოს, რომ თანამედროვე პრობაციის სამსახურებში ხშირად
დასაქმებულია სხვადასხვა ტიპის პერსონალი - მათ შორის ვინც პასუხისმგებელია
სხვადასხვა სახის მომსახურების მიწოდებაზე, მენეჯერები, მხარდამჭერი
თანამშრომლები და ადმინისტრატორები - და ეს წესები მათზეც ვრცელდება.

22. პერსონალის შერჩევა უნდა იყოს სამართლიანი და ნათელი და ყოველმხრივ უნდა
პასუხობდეს კარგი დასაქმების პრაქტიკის პრინციპებს. პრობაციის ორგანოებმა
მაქსიმალურად ნათლად უნდა განსაზღვრონ, რა ხარისხსა და მახასიათებლებს
მოითხოვენ და რას შეამოწმებენ შერჩევისას. ინტელექტუალური შესაძლებლობებთან
და სათანადო განათლების დონესთან ერთად შერჩევისას უნდა შემოწმდეს პირადი
მახასიათებლები, როგორიც არის კეთილსინდისიერება, პიროვნული მდგრადობა,
ჰუმანურობა, მოთმინების უნარი და შემწყნარებლობა. პროცედურებით შესაძლებელი
უნდა იყოს კანდიდატის პოტენციალის შემოწმება, რამდენად შეუძლია მან
სარგებელი მიიღოს საბაზისო სწავლებისა და ცოდნისგან, რომელიც მასზე
დაკისრებული სამუშაოს შესრულებისთვის ჭირდება.

შერჩევა უნდა ეფუძნებოდეს თანაბარი შესაძლებლობების საუკეთესო პრინციპებს.
თანაბარი შესაძლებლობების არსებობა უნდა სცდებოდეს ქვოტების დადგენას.
როდესაც კონკრეტული ჯგუფები არ არის წარმოდგენილი პერსონალში, [პრობაციის]
ორგანოებმა უნდა გამოარკვიონ, თუ რატომ ხდება ეს და მიიღონ ზომები მიმართვის
შემაფერხებელი გარემოებების თუ ბარიერების აღმოსაფხვრელად, იმგვარად, რომ
ყველა ჯგუფს სამართლიანი შესაძლებლობა ქონდეს დასაქმებისთვის. ეს მოიცავს
მომართვიანობისა და დანიშვნის გარკვეულ მონიტორინგს, ასევე პერსონალის მიერ
პრობაციის ორგანოების დატოვების მიზეზების შესწავლას. პერსონალი უნდა
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ასახავდეს იმ თემის მახასიათებლებს, რომელსაც ემსახურება და ამით წვლილი უნდა
შექონდეს [პრობაციის] სააგენტოს ლეგიტიმაციაში. [პრობაციის] ორგანოები უნდა
აღიარებდნენ პერსონალში განსხვავებული ჯგუფის ღირებულებებსა და სიძლიერეს.

ვინაიდან პრობაციის განმსაზღვრელი ღირებულებები მოიცავს რწმენას ადამიანის
შეცვლის შესაძლებლობაში და ყოფილი სამართალდამრღვევების სოციალური
ინკლუზიის მნიშვნელოვნებას, წარსულში მსჯავრდება ან ნასამართლობა
ავტომატურად არ უნდა კრძალავდეს პირის დანიშვნას. პირიქით, ყოფილ
სამართალდამრღვევს შეუძლია უნიკალური წვლილი შეიტანოს პრობაციის
მუშაობაში სამართალდარღვევის, დეზისტანსის (დანაშაულებრივი ქცევის შეწყვეტისა
და ამის შენარჩუნების) და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის
გავლის საკუთარი გამოცდილების გათვალისწინებით. დანიშვნის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელია ა) ჩადენილი დანაშაულის სახე
და სიმძიმე; ბ) დანაშაულის ჩადენიდან გასული დრო და გ) განმცხადებლის
დამოკიდებულება საკუთარი ნასამართლობისადმი.

23. პრობაციის სხვადასხვა თანამშრომელს სხვადასხვა ფუნქცია აქვს და შესაბამისად
საჭირო ხდება განათლებისა და სწავლების სხვადასხვა ხარისხი. საკუთარი კარიერის
სხვადასხვა ეტაპზე განათლება და სწავლება ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის
მიწოდებული მომსახურების საუკეთესო ხარისხის უზრუნველსაყოფად. ეს უნდა
უკავშირდებოდეს მათ ამოცანებსა და პასუხისმგებლობას და სასარგებლო იყოს
პროფესიული განვითარებისთვის.

24. საბაზისო სასწავლო პროგრამა უნდა ეფუძნებოდეს ამ სამუშაოს შესრულებისთვის
აუცილებელი უნარების, ცოდნისა და ღირებულებების კარგად გააზრებას. ვინაიდან
სააგენტოში საჭიროა სხვადასხვა როლები და ექსპერტიზა სხვადასხვა სფეროში,
ყველა თანამშრომელს უნდა ქონდეს საკუთარი როლის შესაბამისი განათლებისა და
სწავლების მიღების შესაძლებლობა. სასწავლო ღონისძიებებზე ან ‘სამუშაო ადგილზე’
სწავლებაზე დასწრება ხშირად მეტად ღირებულია, მაგრამ არ არის საკმარისი:
პერსონალი უნდა შეფასდეს, რათა განისაზღვროს, მიაღწიეს თუ არა საჭირო
სტანდარტს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ პერსონალს ქონდეს წვდომა
კვალიფიკაციაზე, რომელიც დაადასტურებს კომპეტენციის ამაღლებას. ვინაიდან
პრობაციის პერსონალი ისწრაფვის შესაბამისი პროფესიული კვალიფიკაციისკენ, ეს
კვალიფიკაცია უნდა გახდეს დამოუკიდებელი გარე შემოწმების საგანი, როგორც მათი
ხარისხის გარანტი და აღიარებული უნდა იყოს პრობაციის სექტორში.

25. საბაზისო სწავლება პერსონალს იმგვარად უნდა ამზადებდეს, რომ მან სანდოდ
შეძლოს საკუთარ ახალ პროფესიულ როლში საქმიანობა. სამუშაო ადგილზე
სწავლებაც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა თანამშრომლისთვის. ახალი
კანონმდებლობის, პოლიტიკის, პრაქტიკისა და სხვა შესაბამისი განვითარებების
გათვალისწინება აუცილებელია. ამავდროულად უნდა არსებობდეს სწავლება,
რომელიც პერსონალს შესაძლებლობას მისცემს შევიდნენ ახალ როლებში, სააგენტოს
მოთხოვნისამებრ და თავად იზრუნონ საკუთარ განგრძობად პროფესიულ
განვითარებაზე.
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26. პრობაციის სამუშაო მოიცავს შეფასების შედეგად დასკვნების გაკეთებას და
გადაწყვეტილებების მიღებას. მიუხედავად იმისა, რომ პერსონალის ქმედებები
გაწერილია კანონით და სააგენტოს პოლიტიკით, პერსონალმა უნდა გაიაროს
სწავლება და წახალისებული უნდა იყვნენ, გამოიყენონ თავიანთი პროფესიული
შეფასებითი დასკვნები ვალიდური გადაწყვეტილებების მისაღებად,
ანგარიშვალდებულების საჭიროების აღიარებით.

27. ეს წესი ვრცელდება გარკვეული კატეგორიის სამართალდამრღვევებზე, რომლებიც
მიდრეკილი არიან ჩაიდინონ გარკვეული კატეგორიის სამართალდარღვევები
(მაგალითად, სქესობრივი დანაშაულები, ძალადობრივი დანაშაულები) და/ან ვისი
დანაშაულებრივი ქცევა ასოცირდება მდგრად სირთულეებთან (მაგალითად,
ნარკოტიკული საშუალებების ან ალკოჰოლის მოხმარება, სამართალდამრღვევები
ფსიქიკური პრობლემებით). სააგენტოებს შეუძლიათ პერსონალში გამოყონ
სპეციალისტები ამგვარ სპეციფიურ საქმეებზე სამუშაოდ. ამგვარ სპეციალისტს
ჭირდება კონკრეტული უნარები და ცოდნა და სააგენტოებმა უნდა უზრუნველყონ,
რომ პერსონალი სათანადოდ არის მომზადებული.

შესასრულებელი სამუშაოს სპეციალიზებული განყოფილებისათვის გადაცემის
ფარგლები განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით. მაშინაც კი, როდესაც
სპეციალიზებული განყოფილება არსებობს, მთელს პერსონალს საკმარისი ცოდნა
უნდა გააჩნდეს კონკრეტული სამართალდარღვევების შესახებ, მათ შესაფასებლად,
გადამისამართებისთვის და სპეციალიზებულ განყოფილებასთან ეფექტიანად
მოლაპარაკებისთვის.

28. ეს წესი მჭიდროდ უკავშირდება მე-4 წესში ასახულ ძირითად პრინციპს და
აღიარებს, რომ სწავლება უნდა ითვალისწინებდეს განსხვავებულობას და
ინდივიდუალიზებას. საბაზისო სასწავლო პროგრამით პერსონალი უნდა მომზადდეს
იმგვარად, რომ იმუშაონ განსხვავებულ სამართალდარღვევებთან და
გაითვალისწინონ განმასხვავებელი უნარები, რაც საჭიროა კონკრეტულ
სამართალდამრღვევებთან ან დაზარალებულებთან სამუშაოდ. მაგალითად,
ახალგაზრდებთან ეფექტიანი მუშაობისთვის შესაძლოა საჭირო იყოს მეტად
განსხვავებული უნარები იმისგან, რაც საჭიროა ზრდასრულებთან სამუშაოდ. ქალებს
შესაძლოა განსაკუთრებული საჭიროებები ქონდეთ. კვლევები გვთავაზობს, რომ ქალი
სამართალდამრღვევები უფრო ხშირად იყვნენ მსხვერპლნი წარსულში, ვიდრე
მამაკაცები. მათ ასევე შესაძლოა ქონდეთ შვილებზე ზრუნვის პასუხისმგებლობა. ეს
გარემოებები, რომლებიც რა თქმა უნდა შეიძლება სახეზე იყოს მამაკაცების
შემთხვევაშიც, შესაძლოა ზედამხედველობის განსხვავებული ფორმით
განხორციელების საჭიროებას აყენებდეს დღის წესრიგში. სასწავლო პროგრამამ უნდა
გაზარდოს პერსონალის მგრძნობელობა ამგვარი გარემოებების მიმართ და მათ
პრაქტიკაში ასახვისთვის.

მსგავსად ამისა, დაზარალებულები განსხვავებულად რეაგირებენ მათ წინააღმდეგ
ჩადენილ დანაშაულზე და დაზარალებულებთან მუშაობისას პრობაციის პერსონალი
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მომზადებული უნდა იყოს, რომ ეს სრულად გაითვალისწინოს და საკუთარი
მოვალეობები შესაბამისად შეასრულოს.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მდგომარეობა განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს
ვინაიდან მათ ხშირად უარს ეუბნებიან იმ მომსახურებაზე, რაც ხელმისაწვდომია
საკუთარი მოქალაქეებისთვის. ზოგჯერ მათ დეპორტაცია ემუქრებათ. პრობაციის
პერსონალს შეიძლება მოუხდეს მათი წარმოშობის ქვეყანასთან მოლაპარაკების
წარმოება და ამგვარი საქმიანობა კონკრეტულ, სპეციალურ ცოდნას და უნარს
მოითხოვს. ეს ვრცლად არის განხილული წესებში 63-65 და შესაბამის კომენტარში.

ზოგადად საბაზისო სწავლება მიმართული უნდა იყოს მთელი პერსონალის
მგრძნობელობის გაზრდაზე, განსხვავებულობის პატივისცემისა და დაფასების
მიმართ და მათი საქმიანობის ადაპტირებაზე მომხმარებლების საჭიროებების
დასაკმაყოფილებლად.

29. თანამშრომელთა ადეკვატური რაოდენობა არსებითია სააგენტოს ეფექტიანობისა
და ეფექტურობისთვის. თუკი დატვირთვა ძალიან მაღალია, პრობაციის სააგენტო ვერ
შეძლებს სათანადოდ მუშაობას. დატვირთვა უნდა შეფასდეს ჰოლისტურად,
ცალკეული საქმის საჭიროებათა შეფასებით და არა მხოლოდ
ზედამხედველობისთვის მიკუთვნებული საქმეების რაოდენობით. რესურსების
ნაკლებობა საფრთხის ქვეშ აყენებს ორგანიზაციის პოტენციალს და მაღალი
დატვირთვა ცალკეულ თანამშრომლებს შეაფერხებს საუკეთესო შედეგების
მიღწევისას. ეს წესი ითვალისწინებს, რომ სააგენტოებს შესაძლოა არ ქონდეს
იდეალური რესურსი. თუკი ცალკეული თანამშრომლის დატვირთვა ძალიან
მაღალია, პრიორიტეტების განსაზღვრა მეტად მნიშვნელოვანი ხდება. წესი ადგენს,
რომ მენეჯმენტს აქვს პასუხისმგებლობა განსაზღვროს სტრატეგია მოთხოვნის
სამართავად და პერსონალისთვის გონივრული და თანაბარი დატვირთვის
გასანაწილებლად. როდესაც ამის მიღწევა შეუძლებელია მწირი რესურსის გამო,
მენეჯერები აქტიურად უნდა ჩაერთონ პერსონალისთვის რჩევის მიცემაში, თუ
რომელ ამოცანას მიანიჭონ პრიორიტეტი.

30. არსებითია, რომ მენეჯერებმა უზრუნველყონ ლიდერობა და მიმართულების
განსაზღვრა. თანამშრომლებსა და მათ შუალედურ მენეჯერებსა შორის რეგულარული
შეხვედრები აუცილებელია ზედამხედველობისთვის/საქმეთა დეტალური
განხილვისთვის. ეს შესაძლებლობას აძლევს შუალედურ მენეჯერებს განსაზღვრონ,
რა უნდა გააკეთოს ორგანიზაციამ თანამშრომელთა დასახმარებლად მეტად
მომთხოვნი და კომპლექსური სამუშაოს შესრულებისას. ეს მოიცავს შეგულიანებას,
მოტივირებას, პროფესიულ განვითარებას და თანამშრომელთა წუხილზე რეაგირებას,
მათ შორის გუნდური კონსულტირებისა და საქმეთა კონფერენციების გზით.
პერსონალს შეუძლია მოვალეობები შეასრულოს დადგენილი სტანდარტის მიხედვით
როდესაც მას აქვს სათანადო მხარდაჭერა და როდესაც ორგანიზაცი კარგად
გამართულია და კარგად იმართება.
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ისევე როგორც პრობაციის სააგენტოა ანგარიშვალდებული სახელმწიფო ორგანოების
წინაშე (მე-8 და მე-15 წესი), თითოეული თანამშრომელი ანგარიშვალდებული უნდა
იყოს შესაბამისი მენეჯერის წინაშე საკუთარი საქმიანობის შესახებ. ამის
მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩანაწერების წარმოება და განახლება -
სამართალდამრღვევთან ურთიერთობის, მნიშვნელოვანი კომუნიკაციებისა და მათ
საქმესთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ ჩანაწერები. ეს
აისახება საქმის მასალებში და განახლდება და გამოიყენება სასამართლო
ორგანოსთვის უკუკავშირის მიწოდებისას. საქმის ჩანაწერები უნდა იყოს ზუსტი და
განახლებული და შუალედური მენეჯერების მეშვეობით ხელმისაწვდომი იყოს
ინსპექტირებისთვის. საქმის ჩანაწერები ექვემდებარება მონიტორინგს და შეიძლება
გამოყენებული იყოს როგორც მტკიცებულება, საჩივრებთან დაკავშირებით
მიმდინარე წარმოებისას. ეს საკითხები დეტალურად არის განხილული 88-92 წესებში,
VII თავი და შესაბამის კომენტარებში.

31. ეს წესი ადგენს, რომ მართალია უწყებათაშორის მუშაობაში მთელი პერსონალია
ჩართული, მენეჯერებს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა აქვთ ამ
თანამშრომლობის დამკვიდრებაში და მის განმტკიცებაში. სხვა უწყებებთან
ეფექტიანი ურთიერთობა (იხილეთ მე-12 წესი) შეიძლება აღმოცენდეს როდესაც
მენეჯმენტი ავითარებს ნათელ და მყარ უწყებათაშორის პროტოკოლს (მაგალითად,
შეთანხმება ინფორმაციის გაცვლის შესახებ, რეფერალის მეთოდები). მსგასად ამისა,
როგორც მე-17 წესშია გაცხადებული, სააგენტოები უნდა ისწრაფვოდნენ მათი
მუშაობის გაცნობიერებისა და დაფასებისკენ და მაშინ როცა მთელი პერსონალი ამას
ახორციელებს, მენეჯერებმა უნდა ითავონ ლიდერობა.

32. ზოგი საკითხი სათანადოდ გადაიჭრება ინდივიდუალური შეხვედრებით
(იხილეთ 30-ე წესი მაღლა), მაგრამ თანამშრომელთა ჯგუფური კონსულტაცია
მენეჯერების მთავარი პასუხისმგებლობაა. პროფესიულ ასოციაციებს, პროფესიულ
კავშირებსა და უფრო არაფორმალურ გაერთიანებებს შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ
პერსონალსა და მენეჯერებს შორის ეფექტიან მოლაპარაკებებში. სამუშაოსა და
დასაქმების პირობებთან დაკავშირებით კონსულტაციის გარდა, უნდა არსებობდეს
პერსონალისთვის შესაძლებლობა, ზეგავლენა მოახდინონ სააგენტოს პოლიტიკაზე
სხვა მიმართულებითაც: პერსონალს უნიკალური შესაძლებლობა აქვს პოლიტიკის
შემქმნელებს მიაწოდონ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა შედეგები გამოიღო ამა თუ
იმ პოლიტიკის პრაქტიკაში გატარებამ და მათი გამოცდილება იმ მტკიცებულების
დიდი ნაწილია, რომელმაც უნდა წარმართოს პოლიტიკა და პრაქტიკა (მე-16 წესი).

33. ეს წესი ადასტურებს, რომ ხელფასი და მომსახურების პირობები უნდა ასახავდეს
პროფესიულ დონეს (21-ე წესი), მათთვის დაკისრებული ამოცანებისა და
ვალდებულებების ერთობლიობას და მენეჯერებისა და პრაქტიკოსების ექსპერტიზას.
შერჩევის მაღალი სტანდარტების გარდა ანაზღაურებაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია
მაღალი ხარისხის პერსონალის შესანარჩუნებლად. პრობაციის პერსონალისთვის
საჭირო განათლებისა და სწავლების მაღალი სტანდარტები მათ განუვითარებს
უნარებს, რომლებიც მათ სხვა პროფესიებისთვის შესაბამისად ხდის და პრობაციის
ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ხელფასი და სამუშაო პირობები, ასევე
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საპენსიო სქემები საკმარისია მათ მიერ დაქირავებული და მომზადებული
პერსონალის შესანარჩუნებლად.

34. ეს წესი ვრცელდება პრობაციის ორგანოებისთვის მომუშავე მოხალისეებზე და არა
იმათზე ვინც დამოუკიდებლად ან სხვა ორგანიზაციებში მუშაობენ
სამართალდამრღვევებთან მოხალისეებად. მრავალ ქვეყანაში პრობაცია წარმოიშვა
მოხალისეობრივი მუშაობის შედეგად და მოხალისეებს კვლავ ფასდაუდებელი
წვლილი შეაქვთ ამ ორგანოს მუშაობასა და დაზარალებულთა და
სამართალდამრღვევთა დახმარებასა და მხარდაჭერაში. თავის მხრივ მოხალისეთა
მონაწილეობა დანაშაულზე რეაგირებაში სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობას
წარმოადგენს, ნაცვლად იმისა რომ ეს საქმე პროფესიონალებს გადაეცეთ.
პროფესიონალების მსგავსად მოხალისეებსაც შეუძლიათ სამართალდამრღვევებს
დაეხმარონ ცხოვრების შეცვლაში, შეუძლიათ იყვნენ პოზიტიური მისაბაძი მაგალითი
და დაეხმარონ დანაშაულით მიყენებული ზიანის გააზრებაში. მათ ასევე შეუძლიათ
იყვნენ მენტორები და იმეგობრონ მათთან, შესთავაზონ ურთიერთობა, რომელიც
ღირებულია ნაკლები ფორმალურობით ვიდრე ურთიერთობა, რომელიც არსებობს
სამართალდამრღვევსა და პრობაციის ოფიცერს შორის. სამართალდამრღვევები
ხშირად აფასებენ იმ ადამიანების დროსა და მონდომებას, რომლებიც უფასოდ
თავაზობენ მხარდაჭერასა და რჩევას. მოხალისეები პრობაციის სააგენტოსთან
შეთანხმებით შეიძლება პერსონალს დაეხმარონ მთელ რიგ პრაქტიკულ საკითხებში.
მოხალისეები შეიძლება ასევე განიხილონ როგორც პრობაციის ‘ჩემპიონები’, რაც
საზოგადოებას ეხმარება უკეთ გაიგონ პრობაციის მიზანი.

ვინაიდან მოხალისეები პრობაციის სააგენტოს სახელით მუშაობენ
სამართალდამრღვევებთან და/ან დაზარალებულებთან, რომლეთა მიმართაც
სააგენტოს ზრუნვის ვალდებულება აქვს, უნდა არსებობდეს ამ სამუშაოს
შესრულებისთვის მათი პირადი შესაბამისობის შემოწმების პროცედურა. ეს უნდა
მოიცავდეს მინიმუმ თანამშრომელთან პირად გასაუბრებას და ნასამართლობის
შემოწმებას. ისევე როგორც თანამშრომლების შემთხვევაში (22-ე წესი),
ნასამართლობის ქონამ არ უნდა შეაფარხოს ადამიანის ამ მიმართულებით დასაქმება.
ყოფილი სამართალდამრღვევის გამოცდილებამ შესაძლოა მათ გამორჩეული და
ფასდაუდებელი წვლილი შეატანინოს სამართალდამრღვევებთან მუშაობაში და
მოხალისეებად მათი შერჩევა სააგენტოს მხრიდან წარმატებული სოციალური
ინკლუზიის გზით დანაშაულებრივი ქცევის შეწყვეტის (დეზისტანსის) მხარდაჭერის
დემონსტრირებაა.

მოხალისეებს ადეკვატური მხარდაჭერა უნდა ქონდეთ თავიანთ საქმიანობაში.

როგორც წესი მოხალისეებს არ უნდა მოთხოვონ იმგვარი სამუშაოს შესრულება, რაც
მოითხოვს დასაქმებული კადრის უნარებს ან რაც უბრალოდ სააგენტოს რესურსების
დაზოგვაში დაეხმარება.

მოხალისეებს, ისევე როგორც პრობაციის პერსონალს, საზოგადოების უსაფრთხოების
დაცვის ვალდებულება აქვთ, შესაბამისად სამართალდამრღვევებთან მათი
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ურთიერთობა ვერ იქნება სრულად კონფიდენციალური. (კონფიდენციალურობისა და
ინფორმაციის გაცვლის ზოგადი პრინციპები, როგორც ეს ასახულია 41-ე, 88-92
წესებში და განმარტებულია შესაბამის კომენტარებში). სამართალდამრღვევებმა
თავად, ასევე პერსონალმა და მოხალისეებმა, უნდა გაიაზრონ მათ საქმიან
ურთიერთობასთან დაკავშირებული უფლებები და პასუხისმგებლობა.

III ნაწილი
ანგარიშვალდებულება და ურთიერთობები სხვა უწყებებთან

35. 35-ე წესი ეხება კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით სასამართლო ორგანოების
და მათთან ურთიერთობის გათვალისწინებას. ეს ორგანოები უფლებამოსილი არიან
მიიღონ ინფორმაცია და მხოლოდ ამ გზით შეძლებენ ისინი ნდობა განივითარონ
პრობაციის მიმართ. მართალია ეს წესი ვრცელდება კონკრეტულ საქმეებზე, ის ასევე
აღიარებს უფრო ზოგადი ხასიათის თანამშრომლობის, დიალოგისა და დისკუსიის
მნიშვნელოვნებას. მაგალითად, პრობაციის ორგანოებს ხშირად კარგი პოზიცია აქვთ
იმისთვის, რომ სასამართლო ან სასჯელაღსრულების ორგანოებს განუმარტონ
პატიმრობის ნეგატიური გავლენა, ასევე საზოგადოებრივი მომსახურების
განხორციელების გზები ან ინტერვენციის კონკრეტული პროგრამის მნიშვნელოვნება.
თანაბრად ამისა, სასამართლო და სხვა ორგანოები წახალისებულია, შესაბამისი
ინფორმაცია გაუზიაროს პრობაციის ორგანოებს და მონაწილეობა მიიღოს მათთან
აქტიურ დიალოგში.

36. პრობაციის ორგანოებმა უნდა აწარმოონ რეგულარული ანგარიშები მათი
საქმიანობის შესახებ. ეს ანგარიშები უნდა გამოქვეყნდეს და ხელმისაწვდომი იყოს
სასამართლო ორგანოებისთვის, სამართალდამრღვევების შესახებ
გადაწყვეტილებების მიმღები სხვა ორგანოებისთვის და საზოგადოებისთვის.
ხელმისაწვდომი ინფორმაციის ფარგლები უნდა განისაზღვროს ეროვნული
კანონმდებლობით (იხილეთ მე-8 წესში ასახული ძირითადი პრინციპები)
პროფესიული კონფიდენციალობის რეგულირებასთან შესაბამისობაში. ანგარიშებმა
კომპეტენტურ ორგანოებს და საზოგადოებას უნდა მისცეს საშუალება, გააკეთონ
შეფასებები პრობაციის ორგანოების მიერ თავიანთი მიზნების მისაღწევად
შესრულებული სამუშაოს შესახებ.

37. სამართალდამრღვევებს ხშირად კომპლექსური საჭიროებები აქვთ, რაც მათ
დანაშაულებრივ ქცევას უკავშირდება. ამ საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად
აუცილებელი ყველა მომსახურების შექმნისა და გაწევის ნაცვლად პრობაციის
ორგანოებმა უნდა ითანამშრომლონ სხვა ორგანიზაციებთან, რომელთაც შესაბამისი
ექსპერტიზა და რესურსი გააჩნიათ. ეს მოიცავს არა მხოლოდ სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულებისა და სამართალდამცავ ორგანოებს, არამედ ფართო სამოქალაქო
საზოგადოების წარმომადგენელ ორგანიზაციებს. სერვისებზე თანასწორი
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სოციალური ინკლუზიის საკვანძო
კომპონენტია. ეს მიდგომა პრობაციის ორგანოებს შესაძლებლობას აძლევს თავიანთი
რესურსის კონცენტრირება მოახდინონ ძირითად ამოცანებზე.
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შესაბამისად, პრობაციის ორგანოებმა უნდა ითანამშრომლონ მაგალითად სოციალურ
სამსახურებთან, დაზარალებულთა მხარდაჭერის ორგანოებთან, ჯანმრთელობის
დაცვის სამსახურებთან, კერძო კომპანიებთან, დამსაქმებლებთან და დასაქმების
სამსახურებთან, განსახლებისა და სასწავლო ორგანიზაციებთან, ადგილობრივ
თემთან, მოხალისეებთან და რელიგიურ და საქველმოქმედო ორგანიზაციებთან.

ეფექტიანი უწყებათაშორისი მუშაობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
საზოგადოებრივ უსაფრთხოებაში წვლილის შესატანად. ზოგიერთი
სამართალდამრღვევი მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის საზოგადოებას და ამ რისკის
ყველაზე ეფექტიანად მართვა შესაძლებელია სააგენტოების მიერ მათი უნარებისა და
ცოდნის შევსების გზით. ამგვარი თანამშრომლობის მაგალითები მოიცავს
საზოგადოებრივი დაცვის მექანიზმების უწყებათაშორის კოორდინაციას და
პროექტებს მუდმივად დანაშაულებრივი ქმედების ჩამდენ (prolific) და მძიმე
დანაშაულების განმეორებით ჩამდენ (persistent) სამართალდამრღვევებთან სამუშაოდ.
პრობაცია და პოლიცია ხშირად უძღვებიან ამ მექანიზმების შექმნას, მაგრამ
საჭიროებენ სხვა ორგანოების უნარებისა და რესურსის ჩართვას ასევე.

ინფორმაციის გაცვლა ეფექტიანი თანამშრომლობის მთავარი ნაწილია. პირადი
ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და კონფიდენციალობის პრინციპების ფარგლებში,
რაც მრავალ ქვეყანაში კანონით რეგულირდება, პრობაცია მზად უნდა იყოს გასცეს და
მიიღოს ინფორმაცია სხვა უწყებებთან თანამშრომლობის სულისკვეთებით. ამგვარი
ინფორმაციის გაცვლა ღირებულია როგორც კონკრეტულ საქმეებზე ისე ზოგადად,
რაც ხელს უწობს პოლიტიკაზე და პრაქტიკაზე გავლენის მოხდენას. (იხილეთ ასევე
41-ე წესი)

38. პრობაციის ორგანოებმა უნდა წაახალისონ და მხარი დაუჭირონ საზოგადოებრივ
ორგანიზაციებს თავიანთი თანდაყოლილი პასუხისმგებლობის შესრულებაში,
იზრუნონ სამართალდამრღვევებზე, როგორც საზოგადოების წევრებზე. ეს წესი არ
უნდა განიმარტოს, როგორც პრობაციის ორგანოების დამავალდებულებელი,
დააფინანსოს კერძო ასოციაციები, არამედ დაეხმაროს, რჩევით და მხარდაჭერით
თავიანთ საქმიანობაში სამართალდამრღვევებთან და საჭიროებისამებრ დანაშაულის
შედეგად დაზარალებულებთან.

ამ ორგანიზაციების პასუხისმგებლობაა, მომსახურება გაუწიონ საზოგადოების ყველა
წევრს, მაგრამ ყოველთვის ხელმისაწვდომი არ არიან სამართალდამრღვევებისთვის ან
არ იციან მათი კონკრეტული საჭიროებები. პრობაციის ორგანოებს შეუძლიათ
ექსპერტული რჩევა მისცენ ამ ორგანიზაციებს იმის შესახებ, თუ როგორ
უზრუნველყონ სამართალდამრღვევების და ყოფილი სამართალდამრღვევების მიერ
მომსახურების მიღება, რომელზეც უფლებამოსილი არიან და წაახალისონ ისინი,
თავიანთი მომსახურებები ხელმისაწვდომი და საჭიროებებს მორგებული გახადონ.
პრობაციის ორგანოებმა შესაძლოა ამგვარი სერვისებისთვის ‘ჭიშკრის’ როლი
შეასრულონ, სამართალდამრღვევები შესაბამის ორგანიზაციაში
გადასამისამართებით.
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39. ზოგიერთ ქვეყანაში ციხე და პრობაცია ერთ ორგანიზაციას წარმოადგენს. იქაც
სადაც ასე არ არის პრობაციის საქმიანობა აუცილებლად მოითხოვს მჭიდრო
სამსახურებრივ ურთიერთობას ციხის სამსახურთან. ზოგიერთ ქვეყანაში პრობაციის
პერსონალი მუშაობს პატიმრებთან, მათ მიერ სასჯელის მოხდის პერიოდში და არა
მხოლოდ გათავისუფლებისთვის მზადებისას. პრობაცია ხშირად პასუხისმგებელია
გათავისუფლების შემდგომ ზედამხედველობაზე და პრობაციის პერსონალი
აქტიურად უნდა ჩაერთოს პატიმრების გათავისუფლებისთვის მომზადებაში და მათ
განსახლებაზე მუშაობაში (იხილეთ მე-7 წესი, ევროპული ციხის წესები და
რეკომენდაცია Rec(2003)22 პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესახებ).

40. პარტნიორ ორგანიზაციებს სჭირდებათ ზოგადი ჩარჩოს შემუშავება და შეთანხმება
სამართალდამრღვევთა მიმართ ჩარევების შესაბამისად მაღალი სტანდარტის
მისაღწევად.

როგორც წესი აუცილებელი იქნება პრობაციის სააგენტოსა და პარტნიორ
ორგანიზაციას შორის ურთიერთობის ბუნების წერილობით ნათლად გაწერა.
სააგენტოები შემდეგ შეძლებენ ამ პროტოკოლით იმუშაონ და ეცოდინებათ
თითოეული მხარის მოლოდინი, ასევე ისიც რას ელიან მათგან. როდესაც პრობაცია
სხვა ორგანიზაციას გადასცემს შესასრულებელ სამუშაოს, ეს მოიცავს
პასუხისმგებლობას იმის უზრუნველყოფაზე, რომ ეს ორგანიზაცია მუშაობს
ეფექტიანად და სამართლიანად. მიღწეული შედეგებისა და თუკი ეს რელევანტურია,
დახარჯული თანხის შესახებ ანგარიშგება ამგვარი ურთიერთობის მინიმალური
წინაპირობაა.

41. 41-ე წესი ადგენს, რომ უწყებათაშორისი შეთანხმებები უნდა მოიცავდეს
ინფორმაციის გაცვლის შესახებ წესებს, რაც ეფუძნება მონაცემთა დაცვის შესახებ
შესაბამის ეროვნულ კანონმდებლობას.

პრობაციის ორგანოებს და სხვა ორგანიზაციებსა და ცალკეულ პირთა შორის
ინფორმაციის გაცვლის პრინციპები გამჭვირვალე უნდა იყო და პერსონალს და
მომსახურების მიმღებებს კარგად უნდა ქონდეთ გაცნობიერებული გარემოებები,
რომელშიც ინფორმაციის გაცვლა ხდება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ
ორგანიზაციების და მომსახურების მიმღები პირებისთვის, მათ შორის
სამართლდამრღვევებისთვის ნათელი იყოს გარემოებები, რომელთა არსებობისას
უნდა მოხდეს ინფორმაციის გაცვლა პოლიციასა და პრობაციას შორის
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ან სამედიცინო ან
სხვა პროფესიული კონფიდენციალობის ფარგლები. და კვლავ, კერძო კომპანიებმა,
მაგალითად, რომლებიც ჩართული არიან ელექტრონული მონიტორინგის
განხორციელებაში, უნდა გაცვალონ ინფორმაცია და ეს პირდაპირ ფიქსირდება
ნებისმიერ უწყებათაშორის შეთანხმებაში.

IV ნაწილი

პრობაცია
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ეროვნული კანონმდებლობიდან გამომდინარე პრობაციის ორგანოებს შესაძლოა
ქონდეთ ჩამოთვლილთაგან ერთი ან მეტი ამოცანა:

ა) სამართალდამრღვევთა ზედამხედველობასთან და მიმართულების მიცემასთან
დაკავშირებული ამოცანები:
- წინასწარი პატიმრობის ალტერნატივები;
- სახელმწიფო ბრალდების პირობითი შეწყვეტა;
- პრობაცია, როგორც დამოუკიდებელი სანქცია, თავისუფლების აღმკვეთ სასჯელთან
მისი დაკავშირების გარეშე;
- სასჯელის აღსრულების სრული ან ნაწილობრივი გადავადება პირობებთან
ერთობლიობაში;
- პატიმრობიდან პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლება მეთვალყურეობით;
- პირობითი შეწყალება;
- ნაწილობრივი თავისუფლება;
- შინაპატიმრობა;
- საპატიმროს დატოვება მეთვალყურეობით;
- საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა;
- პრობაციისთვის გაცემული განკარგულებები განათლების, დასაქმების,
საცხოვრებელი ადგილის, თავისუფალი დროის აქტივობების, ურთიერთობების და
კონკრეტულ პირებთან კავშირების შესახებ, კონკრეტულ ადგილებზე მისვლის
აკრძალვის შესახებ;
- პრობაციისთვის გაცემული განკარგულებები შემოსავლისა და ფინანსური
ვალდებულებების ადმინისტრირების შესახებ;
- სხვადასხვა პროგრამები, რომლებიც პრობაციის მეთვალყურეობით უნდა
განხორციელდეს;
- კონკრეტული სამართალდამრღვევების ინტენსიური ზედამხედველობა
(სქესობრივი დანაშაულებისთვის მსჯავრდებულები, მძიმე რეციდივისტები,
საზოგადოებისთვის საფრთხის შემქმნელი სამართალდამრღვევები);
- გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა (მათ შორის მეთვალყურეობის
ტექნიკური საშუალებების გამოყენება) პრობაციის სამსახურის მხრიდან სხვა ფორმით
ჩარევასთან ერთობლიობაში;
- პრობაციის ცენტრების/ჰოსტელების, “ნახევარი გზა სახლისაკენ” დაწესებულებების
მართვა.

ბ) ამოცანები ზედამხედველობის ელემენტის გარეშე:
- საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების ზოგადი მართვა და ორგანიზება;
- წინასასამართლო ანგარიშები (პროკურატურის ან სასამართლოს ორგანოებისთვის
რეკომენდაციის გაწევა სახელმწიფო ბრალდების გაგრძელებაზე ან შეწყვეტაზე;
შესაბამისი სანქციების შესახებ; თითოეულ საქმეზე რა სახის ღონისძიებების და
ინტერვენციების შეთავაზება შეუძლია პრობაციის სამსახურს);
- რჩევების შემცველი ანგარიში (ვადამდე ადრე გათავისუფლების კომისიებისთვის და
სხვა);
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- ადრეული დახმარება დაკავების მომენტში და პოლიციის წინასწარი დაკავების
იზოლატორში ყოფნისას;
- დაპატიმრებულ სამართალდამრღვევებთან მუშაობა მათი დროებითი გასვლისთვის,
გათავისუფლებისთვის, საზოგადოებაში ხელახლა დამკვიდრებისთვის
მოსამზადებლად (ფსიქიატრიულ სამკურნალო დაწესებულებებში, წინასწარ
პატიმრობაში, სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში და სხვა);
- ყოფილი პატიმრებისთვის გათავისუფლებისშემდგომი ზრუნვა;
- სამართალდამრღვევის ოჯახთან მუშაობა;
- აღდგენითი პრაქტიკა;
- დაზარალებულთა დახმარება (კონფლიქტის მოგვარება, კომპენსაცია).

როგორც ზემოთ განიმარტა, პრობაციის ორგანოები სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა
ამოცანებს ასრულებენ.

სასამართლოებისათვის და გადაწყვეტილების მიმღები სხვა ორგანოებისთვის
ანგარიშების წარდგენაზე ვრცელდება 42-46 წესები. საზოგადოებისთვის სასარგებლო
შრომაზე, რომელიც არანაზღაურებადი სამუშაოს სახელით არის ცნობილი ზოგიერთ
ქვეყანაში, ვრცელდება 47-52 წესები. სამართალდამრღვევებზე საზოგადოებრივ
ზედამხედველობაზე ვრცელდება 53-55 წესები. მოპყრობის პროგრამები ტერმინია,
რომელიც მოიცავს დაგეგმილი და სისტემატური ჩარევის ფართო არჩევანს,
მაგალითად კოგნიტურ ბიჰევიარული ფსიქოლოგიის პრინციპებზე დაყრდნობით,
მათ შორის: სამართალდარღვევებთან მიმართებით ზოგადი პროგრამები და
კონკრეტულ დანაშაულებზე/სამართალდამრღვევებზე მორგებული პროგრამები
(მაგალითად აგრესიულ ან მოძალადე სამართალდამრღვევებზე, მავნე ნივთირებების
ავადმომხმარებლებზე, ოჯახური ძალადობის ჩამდენ პირებზე). ინტენსიური
ზედამხედველობა ხშირად ხორციელდება კონკრეტული სქესობრივი დამნაშავეების,
მძიმე დანაშაულების განმეორებით ჩამდენი პირების და საზოგადოებისთვის მძიმე
ზიანის საფრთხის შემქმნელი პირების მიერ გამოწვეული რისკის სამართავად.
სამართალდამრღვევების ოჯახთან მუშაობაზე ვრცელდება 56-ე წესი, პრობაციის
მუშაობა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან და მოქალაქეებთან, რომელთაც სასჯელი
შეეფარდათ საზღვარგარეთ მოცულია 63-65 წესებში. თავისუფლად გადაადგილების
შეზღუდვა შესაძლოა მოიცავდეს თვალთვალის ან მონიტორინგის ტექნიკურ
საშუალებებს (მათ შორის ელექტრონულ მონიტორინგს - იხილეთ 57-58 წესები),
რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას პრობაციის ინტერვენციების სხვა ფორმების
მხარდასაჭერად. 59-62 წესები ეხება პრობაციის ორგანოების პასუხისმგებლობას
განსახლებასთან და გათავისუფლების შემდგომ ზრუნვასთან მიმართებით.
დაზარალებულებთან მუშაობა მოცულია წესებში 93-96. აღდგენითი
მართლმსაჯულების პრაქტიკაზე ვრცელდება 97-ე წესი.

სასჯელის შეფარდებამდე მოსამზადებელი ანგარიშები

42. სასჯელის შეფარდებამდე ანგარიშის მომზადებისას და წარდგენისას სრულად
უნდა იყოს დაცული ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული
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კონვენციის მე-6 მუხლით აღიარებული პროცესუალური უფლებები და გარანტიები,
რომელიც ადასტურებს უდანაშაულობის პრეზუმპციას.

სასჯელის შეფარდებამდე მოსამზადებელი ანგარიშის ძირითადი მიზანია
სასამართლოს დახმარება შესატყვისი სასჯელის შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილების
მიღებისას (მსგავსი ანგარიშები მზადდება ზოგიერთ ქვეყანაში პროკურატურის
ორგანოებისთვის გადაწყვეტილების მიღებისას დახმარების აღმოსაჩენად). სასჯელის
შეფარდებამდე მოსამზადებელი ანგარიში არც შემსუბუქების მოთხოვნაა და არც
სახელმწიფო ბრალდების საქმის ნაწილი, არამედ თავაზობს დამოუკიდებელ
ინფორმაციას და მოსაზრებას. ის უნდა იყოს სამართლიანი და მიუკერძოებელი და
მოიცავდეს სამართალდამრღვევთან დაკავშირებით მთელ ინფორმაციას, მიუხედავად
იმისა ეს წაადგება თუ არა მას.

ამ წესით პრობაციის ორგანოებს ასევე მოეთხოვება რეგულარული კომუნიკაცია
სასამართლო ორგანოებთან იმ გარემოებების შესახებ, რომელშიც ანგარიშები უნდა
მომზადდეს. ანგარიში არც შესაძლებელი და არც აუცილებელია ყველა საქმეზე,
არამედ გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებსა და პრობაციის ორგანოებს შორის
უნდა შეთანხმდეს ნათელი კრიტერიუმი.

პოლიტიკა თითოეული იურისდიქციის პასუხისმგებლობაა, მაგრამ არსებობს
რამდენიმე ზოგადი მოსაზრება რაც გასათვალისწინებელია. მაგალითად, თუკი
სავარაუდოდ დადგება ფინანსური პასუხისმგებლობა ან რაიმე ნაკლებად მძიმე ზომა,
ანგარიში ალბათ არ არის საჭირო; როდესაც განიხილება საზოგადოებრივი სასჯელი,
რაც მოიცავს პრობაციის ზედამხედველობას, ანგარიში უნდა შეეხოს
ზედამხედველობის ბუნებას და მიზანს და სამართალდამრღვევის თანამშრომლობის
განჭვრეტადობას და წარმატებულ შედეგს; როდესაც განიხილება თავისუფლების
აღკვეთა, ანგარიში სასამართლოს დაეხმარება დაინახოს ამ სასჯელის რეალური
ზეგავლენა სამართალდამრღვევზე და სხვებზე. როდესაც სასამართლო სავარაუდოდ
გამოიყენებს დაუყოვნებლივ საპატიმრო სასჯელს, მაგრამ კვლავ სურს განიხილოს
ალტრნატივები, ანგარიში განსაკუთრებით ღირებული ხდება.

43. ანგარიში უნდა იყოს მაქსიმალურად განახლებული და ზუსტი. ანგარიში
მზადდება კონკრეტულ სამართალდარღვევებთან მიმართებით და ძველი ანგარიშები,
რომლებიც საქმის მასალებში კვლავ არის, არ უნდა წარადგინონ ხელახლა. მართალია
სამართალდამრღვევთან გასაუბრება ინფორმაციის მნიშვნელოვანი წყაროა, ანგარიშის
ავტორი უნდა ეცადოს სხვა წყაროების გამოყენებას და მოპოვებული ინფორმაციის
განმტკიცებას. სასამართლოს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა გამიჯნოს ანგარიშის
ნაწილი, რომელიც მხოლოდ შეჯერებულ ინფორმაციას და მონაცემებს შეიცავს და
ნაწილები, სადაც ანგარიშის ავტორი თავის პროფესიულ მოსაზრებას სთავაზობს.
ანგარიში უნდა მომზადდეს სათანადო ენაზე, ჟარგონისა და ტექნიკური
ტერმინოლოგიისგან მაქსიმალურად თავისუფალი ფორმით.

44. აქ სამართალდამრღვევის ჩართულობა ნიშნავს, რომ ანგარიშის მიზანი, მისი
მნიშვნელოვნება და შედეგები სრულად უნდა განემარტოს სამართალდამრღვევს.
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შეიძლება არსებობდეს გარემოებები, როდესაც სამართალდამრღვევს არ სურს
თანამშრომლობა და ეს შესაძლოა გაზიარებულ იქნას. [პრობაციის] თანამშრომელი,
რომელიც ანგარიშის მომზადებაზეა პასუხისმგებელი, უნდა დარწმუნდეს, რომ
სამართალდამრღვევმა გაიგო თანამშრომლობაზე უარის შედეგები და ეს უნდა
განემარტოს სასამართლოსაც. სამართალდამრღვევს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა,
გამოხატოს საკუთარი აზრი ანგარიშის შინაარსის შესახებ, თუმცა ანგარიშის
საბოლოო შინაარსი მისი ავტორის გადასაწყვეტია. სამართალდამრღვევი და მისი
წამომადგენელი უფლებამოსილი არიან სასამართლოს წინაშე გაასაჩივროს ანგარიშის
შინაარსი.

მართალია ანგარიშები სხვადასხვა იურისდიქციაში კანონმდებლობისა და პრაქტიკის
შესაბამისად სხვადასხვა ფორმატისაა, ტიპიური ანგარიში უნდა დაიწყოს მითითებით
ინფორმაციის წყაროების შესახებ, რომელსაც ემყარება ანგარიში
(სამართალდამრღვევთან და მაგალითად მის ოჯახთან გასაუბრება, საქმის
ჩანაწერები, ბრალდების საქმე და სხვა წყაროები) და ასევე შეიძლება მოიცავდეს:

ა) სამართალდამრღვევის შესახებ პირად და სოციალურ ინფორმაციას, რაც
რელევანტურია სამართალდარღვევის ან წინა ნასამართლობის, ან სასჯელის
შეფარდების შესახებ გადაწყვეტილების გასააზრებლად და სამართალდარღვევის
ანალიზისთვის (როგორ და რატომ მოხდა ამ სამართალდარღვევის ჩადენა; რას
ამბობს ამის შესახებ სამართალდამრღვევი და მაგალითად, გამოხატავს თუ არა
სინანულს);

ბ) დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობისა და საზოგადოებისათვის
ზიანის მიყენების რისკის შეფასება - რამდენად მაღალია ახალი დანაშაულის
ჩადენის ალბათობა, რამდენად მძიმეა ამასთან დაკავშირებული რისკი, რა
შეიძლება გაკეთდეს ამ რისკთან და მასთან დაკავშირებულ პრობლემასთან
მიმართებით (მაგალითად ოჯახი და დასაქმების საკითხები), რა
შემაკავებელი/გამაძლიერებელი ფაქტორები და სიძლიერეა სახეზე, რასაც
შეუძლია შეამციროს რისკი;

გ) განსახილველი სხვადასხვა სანქციისა და ღონისძიების შესატყვისობა და
შესაძლო შედეგები - მაგალითად, საპატიმრო სასჯელის შედეგები,
შეთავაზებული ჩარევების ბუნება და ინტენსივობა, სამართალდამრღვევის
მხრიდან თანამშრობლობისა და დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების
ალბათობა, ა.შ.;

დ) დასკვნა - ზოგიერთ შემთხვევაში ეს შესაძლოა მოიცავდეს კონკრეტული სახის
ქმედების შეთავაზებას, თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში ეს არ განიხილება ავტორის
ამოცანად.

უნდა აღინიშნოს, რომ ანგარიში როგორც წესი მოიცავს სამართალდამრღვევის
მოსაზრებებს: მათ დამოკიდებულებას დანაშაულის მიმართ, მათ მოსაზრებებს
მომავალში დანაშაულის ჩადენის ალბათობასთან დაკავშირებით, მათი სავარაუდო
რეაგირება სანქციებზე და ღონისძიებებზე, რაც შეიძლება განიხილებოდეს.
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იმავდროულად, მნიშვნელოვანია იმის დაფასება, რომ ანგარიში დამოუკიდებელი
წარმომადგენლობაა და რომ სამართალდამრღვევის მოსაზრებები შესაძლოა კითხვის
ნიშნის ქვეშ დააყენოს ავტორმა.

იმ იურისდიქციებში, სადაც პრობაცია მუშაობს დაზარალებულებთან და ანგარიშის
ავტორი გაესაუბრა დაზარალებულს, ანგარიში შესაძლოა შეიცავდეს კომენტარს
დაზარალებულისთვის დანაშაულის შედეგების შესახებ, სამართალდარღვევისადმი
მათი ამჟამინდელი დამოკიდებულების შესახებ და აღდგენითი ჩარევებისთვის
შესაძლო ფარგლებს - მაგალითად, მედიაცია სამართალდამრღვევსა და
დაზარალებულს შორის.

სხვა საკონსულტაციო ანგარიშები

45. პრობაციის პერსონალი, ისევე როგორც სასჯელის შეფარდებამდე მოსამზადებელი
ანგარიშებს, ამზადებს სხვა სახის ანგარიშებს, განსაკუთრებით რაც დაკავშირებულია
თავისუფლების აღკვეთის მოხდისგან ან სხვა სახის პატიმრობიდან ვადამდე
გათავისუფლების შეთავაზებასთან. ეს ანგარიშები უნდა ეფუძნებოდეს თითოეული
საქმის ყურადღებით შეფასებას. მათი წვლილი გამოიხატება სახელმწიფო ორგანოების
წარმომადგენელთა ინფორმირებაში იმ გარემოს შესახებ, რომელშიც პატიმარი
ბრუნდება, გასათვალისწინებელი რისკებისა და დამცავი ფაქტორების და მათი
მართვის გზების შესახებ და გათავისუფლების რაიმე დამატებითი პირობის
დაწესების აუცილებლობის შესახებ. თემში მომუშავე პრობაციის ოფიცერს
მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს როგორც გათავისუფლების გეგმის მომზადებაში, ისე
მის გადამოწმებაში. ეს შეიძლება მოიცავდეს ადამიანებთან მოლაპარაკებას
საცხოვრებელისა და დასაქმების ადგილის შესახებ. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს
ანგარიშები შესაძლოა იყოს საწყისი, მომდევნო ან პროგრესის ამსახველი და მათი
მახასიათებლები ვრცლად არის განხილული წინამდებარე წესების V ნაწილში.

სასჯელის შეფარდებამდე მოსამზადებელი ანგარიშის შესახებ კომენტარი (42-45
წესები), სადაც განმარტებულია აკურატულობისა და მიუკერძოებლობის
აუცილებლობა, აქაც ვრცელდება. ანგარიში უნდა იყოს მაქსიმალურად ახალი
ინფორმაციის შემცველი და აკურატული. ანგარიშები მზადდება კონკრეტულ
განცხადებებთან დაკავშირებით და ძველი ანგარიშები, რომლებიც შემორჩა საქმის
მასალებში, არ გამოიყენება. მიუხედავად იმისა, რომ სამართალდამრღვევთან
ინტერვიუ ინფორმაციის მნიშვნელოვანი წყაროა, ანგარიშის ავტორმა უნდა
გამოიყენოს ასევე სხვა წყაროების, ინფორმაციის განსამტკიცებლად.

როდესაც თავდაპირველი დანაშაულის შედეგად დაზარალებულ პირებთან
არსებობდა კავშირი, მათი მოსაზრებებიც უნდა აისახოს ანგარიშში. როდესაც ხდება
მათი მოსაზრებების გათვალისწინება, მნიშვნელოვანია მათ იცოდნენ, რომ, მართალია
მათ მოსაზრებებს განიხილავენ როგორც მნიშვნელოვანს, მაგრამ ეს არ იქნება
გადამწყვეტი (იხილეთ 95-ე წესი).
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46. ისევე როგორც სხვა ანგარიშებისას, აქაც სამართალდამრღვევის ჩართულობა
ნიშნავს, რომ ანგარიში, მისი მნიშვნელოვნება და შედეგები სრულად უნდა
განემარტოს სამართალდამრღვევს.

შეიძლება არსებობდეს გარემოებები, როდესაც სამართალდამრღვევს არ სურს
თანამშრომლობა და ეს შესაძლოა გაზიარებულ იქნას. [პრობაციის] თანამშრომელი,
რომელიც ანგარიშის მომზადებაზეა პასუხისმგებელი, უნდა დარწმუნდეს, რომ
სამართალდამრღვევმა გაიგო თანამშრომლობაზე უარის შედეგები და ეს უნდა
განემარტოს სასამართლოსაც. სამართალდამრღვევს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა,
გამოხატოს საკუთარი აზრი ანგარიშის შინაარსის შესახებ, თუმცა ანგარიშის
საბოლოო შინაარსი მისი ავტორის გადასაწყვეტია. სამართალდამრღვევი და მისი
წამომადგენელი უფლებამოსილი არიან სასამართლოს წინაშე გაასაჩივროს ანგარიშის
შინაარსი.

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა

47. საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა გულისხმობს არანაზღაურებად შრომას
საზოგადოების სასარგებლოდ და სამართალდარღვევის საპასუხოდ. ზოგიერთ
ქვეყანაში ეს სანქცია შესაძლოა პირს შეიძლება შეეფარდოს მხოლოდ მისი
თანხმობით; თუმცა სხვა ქვეყნებში სასამართლო თავად წყვეტს ამ საკითხს და
სამართალდამრღვევმა უნდა შეასრულოს სასამართლოს გადაწყვეტილება.

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას მთელი რიგი ლეგიტიმური მიზნები აქვს:
უნდა იყოს სამართალდარღვევის პროპორციული, მიმართული იყოს
რეაბილიტაციაზე, რეპარაციასა და სოციალურ ინკლუზიაზე. ყოველთვის არ არის
მარტივი ამ მიზნების კომბინირება ან შერწყმა საზოგადოებისთვის სასარგებლო
შრომის სქემაში. აქ ამოსავალი პრინციპია ის, რომ სასამართლოს მიერ განსაზღვრული
დროით შრომა სასჯელს წარმოადგენს: თუმცა თავად სამუშაო ამოცანები არ შეიძლება
იყოს სადამსჯელო და მაგალითად ფიზიკურად მძიმე შესასრულებელი.
შესასრულებელი ამოცანები უნდა შეირჩეს საზოგადოებისთვის მათი ღირებულების
მიხედვით (ამ წესებში მითითებული რეპარაციის ნაწილის სახით) და
სამართალდამრღვევისთვის ახალი განათლების/სამუშაო უნარების შეძენის სახით
პოტენციური პირდაპირი სარგებელის გათვალისწინებით. კვლევები ადასტურებს,
რომ როდესაც სამართალდამრღვევები ხედავენ მათთვის დაკისრებული მოვალეობის
ღირებულებას და მნიშვნელობას, ისინი მეტი ალბათობით ასრულებენ დავალებას,
მუშაობენ უკეთ (ბენეფიციარის სასარგებლოდ) და ნაკლები ალბათობაა მათი
მხრიდან დანაშაულის განმეორებით ჩადენის. საზოგადოებისთვის სასარგებლო
შრომის სარეაბილიტაციო მიზნები ძირითადად მიიღწევა ღირებული ამოცანების
შესრულების პოზიტიური შედეგებით. ზოგიერთ ქვეყანაში ასევე შესაძლებელია
სამართალდამრღვევების გადამისამართება სარეაბილიტაციო, სამკურნალო ან
საგანმანათლებლო პროგრამებზე, რომლებიც მათ ეთვლებათ სამუშაო საათებად.

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის აღსრულების ფორმა უნდა შეესაბამებოდეს
მის პოზიტიურ მიზნებს. დავალებები და მათი შესრულების პირობები უნდა
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ადასტურებდეს პატივისცემას სამართალდამრღვევის თანდაყოლილი ღირსების
მიმართ, ამ წესების მე-2 წესის შესაბამისად და უნდა გამორიცხავდეს სტიგმატიზებასა
და გარიყვას. საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის შესრულებისას
სამართალდარღვევთათვის სპეციალური ფორმის არსებობა არ უწყობს ხელს
რეინტეგრაციას. საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომისთვის მეტად მომგებიანია
შესრულებული სამუშაოს გასაჯაროება, მათ შორის მინიშნების გაკეთებით სამუშაო
ადგილებზე, განმარტებით, რომ ეს სამუშაო შესრულდა სამართალდამრღვევების
მიერ.

48. რადგანაც საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა რეალურ და/ან სიმბოლურ
რეპარაციას წარმოადგენს, შესრულებული სამუშაო საზოგადოებისთვის რეალური
სარგებელის მომტანი უნდა იყოს. სააგენტოებმა უნდა მოიძიონ თემის წინაშე
არსებული ამოცანები და იღვაწონ იმისთვის, რომ საზოგადოების ყველა წევრს
ქონდეს შესაბამისი ამოცანის დასახელების შესაძლებლობა. ეს შრომა არავითარ
შემთხვევაში არ შეიძლება გამოყენებული იყოს სააგენტოს ან რომელიმე
თანამშრომლის სასარგებლოდ, ან მოგების მიღების მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ
შესაძლოა განსხვავებული სურათი იყოს სხვადასხვა იურისდიქციაში,
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომამ ადამიანები არ უნდა მოაცდინოს
შემოსავლიანი დასაქმებისგან.

49. საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომაშეფარდებული პირები ექვემდებარებიან
რისკის შეფასებას, ისევე როგორც პრობაციის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული
სხვა პირები (იხილეთ 66-71 წესები და შესაბამისი კომენტარები). შესაბამისი სამუშაო
ადგილის განსაზღვრისას საზოგადოების მიმართ არსებული რისკის შემცირება კვლავ
ამოსავალი ამოცანაა.

50. პრობაციის ორგანოები პასუხისმგებელია საზოგადოებისთვის სასარგებლო
შრომადაკისრებულთა ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე. აუცილებელია
უსაფრთხოების ზოგადი წესების დაცვა და საყოველთაო დაზღვევის სქემა
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომადაკისრებული
პირებისთვის. პრობაციის სააგენტო და მისი პერსონალიც სათანადოდ უნდა იყოს
დაზღვეული, უბედური შემთხვევისას სათანადო კომპენსაციის მოთხოვნის
შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად.

51. საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის დროს შესასრულებელი ამოცანები
შეიძლება სხვადასხვა ფორმის იყო და სააგენტოები შემოქმედებითად უნდა
მიუდგნენ შესაბამისი სამუშაოს იდენტიფიცირებას. სრულად უნდა გაითვალისწინონ
განსხვავებული შესაძლებლობები და პირადი გარემოებები, იმის
უზრუნველსაყოფად, რომ სქემებში ჩაერთვება ნებისმიერი პირი, ვისთვისაც ეს
შესაბამისად სანქციად ან ღონისძიებად იქნება მიჩნეული. ზოგ იურისდიქციაში
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა შეიძლება გამოიყენონ როგორც პატიმრობის
პირდაპირი ალტერნატივა და არ შეიძლება პირს განესაზღვროს პატიმრობა მხოლოდ
იმიტომ, რომ მისთვის შესაფერი სამუშაო ვერ გამოიძებნა.
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პრობაციის ორგანოები აქტიურები უნდა იყვნენ იმ პირების იდენტიფიცირებისას
ვისთვისაც საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა შეიძლება სასარგებლო იყოს და
საზოგადოებისთვის შესაძლებელი უნდა იყოს იმის დანახვა, რომ ისინი ამ სქემის
პოტენციური ბენეფიციარები არიან. მაგალითად, უმცირესობათა ჯგუფებს შეიძლება
მიმართონ მათი მოსაზრებების გაგების მიზნით, თუ როგორი სახის პროექტებს
მიიჩნევენ ისინი ღირებულად.

52. ისევე როგორც სამართალდამრღვევთა კონსულტირების სხვა ასპექტების
შემთხვევაშია, 52-ე წესი არ გულისხმობს, რომ სამართალდამრღვევები
გადაწყვეტილებას იღებენ მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს შესახებ.
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას, როგორც სამართალდამრღვევები ისე
საზოგადოება სამართლიან სასჯელად მიიჩნევენ და ამის ერთერთი მხარე
მდგომარეობს სამართალდამრღვევის აზრის მოსმენაში.

შესაბამისად სამართალდამრღვევს უნდა კითხონ მისი უნარების და კონკრეტული
გარემოებების შესახებ (მაგალითად, საქმიანობა და საოჯახო პასუხისმგებლობა,
ჯანმრთელობა, შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა, საეკლესიო დღესასწაულებზე
მოცალეობა), რაც სააგენტომ უნდა გაითვალისწინოს. სამუშაოზე გამწესების შესახებ
გადაწყვეტილების მიღებისას ამის მიზეზები სამართალდამრღვევს უნდა განემარტოს
კონკრეტულად და მათი მოსაზრებების სერიოზულად განხილვა უნდა მოხდეს. თუკი
ადამიანებს ესმით მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება, ისინი მეტი
ენთუზიაზმით შეუდგებიან ამ საქმეს და მეტ სარგებელსაც მიიღებენ.

სამართალდამრღვევთან ამგვარი კონსულტაციები უნდა მიმდინარეობდეს
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის მიმდინარეობისას. სამართალდამრღვევებს
უნდა კითხონ სამუშაოს შესრულებისას მათი გამოცდილების შესახებ და ეს უნდა
აისახოს პერიოდულ შეფასებებში, რაც გამოიყენება დარჩენილი ვალდებულებების
შესრულების დაგეგმვისას.

ზედამხედველობის ღონისძიებები

53. საზოგადოებრივი ზედამხედველობა ხორციელდება მთელ რიგ გარემოებებში.
მართალია ზედამხედველობის სხვადასხვა ფორმების სამართლებრივი საფუძვლები
განსხვავდება და შეუსრულებლობის შემთხვევაში შედეგებიც, მომდევნო წესებით
შემოთავაზებულია ზედამხედველობის ზოგადი სტანდარტები.

54. ზედამხედველობის ბუნება და ინტენსივობა (მაგალითად, ზედამხედველო
ოფიცერთან სავალდებულო გამოცხადების სიხშირე) დამოკიდებულია ცალკეულ
სამართალდამრღვევზე და გადახედვას ექვემდებარება სამართალდამრღვევის პირადი
გარემოებების ცვლილებისა და ზედამხედველობის მიზნებთან მიმართებით
პროგრესის შესაბამისად.

პრობაციის ორგანოებმა მაქსიმუმი უნდა გააკეთონ ზედამხედველობის ფორმალური
მოთხოვნების შესრულების პოპულარიზაციისთვის. ეს მოიცავს პირადი
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გარემოებების სრულად გათვალისწინებას, რამაც შეიძლება შესრულება უფრო
რთული გახადოს და სამართალდამრღვევთან მუშაობა, იმის გასაგებად, როგორ
შეიძლება ამგვარი სირთულის გადალახვა. მაგალითად, ადამიანებს არ უნდა
მოეთხოვებოდეთ იმგვარ შეხვედრებზე დასწრება, რაც კონფლიქტში მოდის მათ
პასუხისმგებლობასთან, როგორც ვალდებულებების (მათ შორის მშობლის და არა
მხოლოდ მცირეწლოვანი ბავშვების), ისე დასაქმების თვალსაზრისით. უსახლკარო და
არასტაბილური საცხოვრებელი ადგილის მქონე პირებისთვის ასევე განსაკუთრებით
რთულია გარკვეული ფორმალური მოთხოვნების შესრულება.

55. ეს წესი აღიარებს, რომ პრობაციამ უნდა უზრუნველყოს გარკვეული
ინტერვენციების განხორციელება. ეს უნდა უზრუნველყოს არა მხოლოდ პრობაციის
პერსონალმა, არამედ ასევე სხვა ორგანოებმა და ცალკეულმა პირებმა. წესი
გვთავაზობს რამდენიმე მაგალითს - საგანმანათლებლო ან უნარების
განვითარებასთან დაკავშირებული სწავლება და მკურნალობა, ადამიანებისთვის,
ვისაც სჭირდება ფსიქიატრიული დახმარება ან მკურნალობა ალკოჰოლის ან სხვა
ნივთირებების ავადმოხმარებისთვის.

კონტროლი პრობაციის მიზნების ლეგიტიმური ნაწილია და სამართალდამრღვევთან
რეგულარული შეხვედრა საჭიროა მათთვის, რომ პრობაციამ გავლენა მოახდინოს
მათზე და შეინარჩუნონ მათ მიმართ სასამართლო ორგანოებისა და საზოგადოების
ნდობა. ამასთან კონტროლის ღონისძიებები უნდა იყოს:

 დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობისა და გამოვლენილი ზიანის
ხარისხის პროპორციული;

 იყოს რეაბილიტაციის პროცესის ხელშემწყობი;
 განხორციელდეს სამართალდამრღვევის მხრიდან თანამშრომლობის

გაძლიერების ფორმით - ეს არა მხოლოდ ზრდის კონტროლის წარმატების
შესაძლებლობას, არამედ ასევე აძლიერებს თვითკონტროლს.

სამართალდამრღვევის ოჯახთან მუშაობა

56. სანქციებსა და ღონისძიებებს გავლენა აქვს არა მხოლოდ სამართალდამრღვევებზე,
არამედ ასევე მათ ოჯახებზე და მათ კმაყოფაზე მყოფ პირებზე. განსაკუთრებით
საპატიმრო სასჯელის შემთხვევაში, მაგრამ ასევე სხვა სანქციებისა და ღონისძიებების
შემთხვევაში. კანონის მოთხოვნის შემთხვევაში პრობაციის ორგანოებმა
სამართალდამრღვევის დანაშაულისა და სასჯელის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ოჯახებს
უნდა შესთავაზონ მხარდაჭერა, ინფორმაცია, რჩევა და დახმარება. ეს შესაძლოა
მოიცავდეს ინფორმაციის მიწოდებას სასჯელის შესახებ (მაგალითად, თავისუფლების
აღკვეთის მოხდისას პაემნებისა და კონტაქტის შესახებ ინფორმაცია,
გათავისუფლების სავარაუდო თარიღი), კონსულტაცია შესაძლო შეღავათებისა და
დახმარების შესახებ (განსაკუთრებით როდესაც ოჯახი ფინანსურად დამოკიდებული
იყო სამართალდამრღვევზე) და ზოგადად ოჯახური კავშირების შენარჩუნებაში
დახმარება. ამგვარი დახმარება ღირებულია ოჯახისთვის და
სამართალდამრღვევისთვის, ასევე იმიტომაც, რომ ოჯახთან ურთიერთობები
მნიშვნელოვანი ფაქტორია რეაბილიტაციისას და დეზისტანსისას.
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ელექტრონული მონიტორინგი

57. მაშინ როცა ტრადიციულად პრობაცია ცვლილების მისაღწევად პირადი
ურთიერთობის გზით მუშაობს, ევროპის ბევრ იურისდიქციაში გაიზარდა ახალი
ტექნოლოგიების გამოყენება. ელექტრონულმა ზედამხედველობამ, განსაკუთრებით
‘ფიქსაციამ’, რითაც შეიძლება შემოწმდეს ცალკეული ადამიანის კონკრეტულ დროსა
და ადგილას ყოფნა და ‘მიდევნება’ შესაძლებელი გახდა გლობალური
პოზიციონირების სისტემის ტექნოლოგიის მეშვეობით (GPS), რასაც ძლიერი
პოლიტიკური გამოხმაურება აქვს. ის მოქმედებს სამართალდამრღვევის თანხმობით
და აქტიური თანამშრომლობით და ქმნის ყოვლისმომცველი და უახლესი
ინფორმაციის ქონის შესაძლებლობას.

ელექტრონულმა მონიტორინგმა გარკვეულ გარემოებებში შეიძლება წვლილი
შეიტანოს რეაბილიტაციის პროცესში და მხარდამჭერი იყოს დეზისტანსისთვის,
ადამიანების დახმარებით მათ ჩვევებსა და ცხოვრების სტილში ცვლილებების
შეტანით, მაგრამ ეს როგორც წესი მიიღწევა გარკვეული კონტროლისა და
სტაბილურობის პირობებში, რაც სარეაბილიტაციო პროგრამის განხორციელების
შესაძლებლობას იძლევა.

როდესაც მონიტორინგი გამოიყენება ზედამხედველობის ნაწილად, ის უნდა
ეხმარებოდეს რეაბილიტაციის პროცესს. გარე კონტროლი უნდა იყოს
თვითკონტროლის განვითარების საშუალება. ტექნოლოგიამ არ უნდა წარმოშვას ან
განსაზღვროს პრაქტიკის ხასიათი, არამედ უნდა ემსახურებოდეს პრობაციის
ამოცანებს. პრობაციის ორგანოებისთვის ასევე ცნობილი უნდა იყოს, რომ ეს არის
მზარდი (მოგებაზე ორიენტირებული) კომერციული ‘ბაზარი’ და პრობაცია უნდა
ჩაერთოს ამ ბაზარზე მისი თვითმყოფადობის შენარჩუნების ფორმით.

58. თვალთვალის ზოგიერთ მეთოდს, მათ შორის ელექტრონულ მონიტორინგს, აქვს
ადამიანების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებაში და ასევე სხვა
უფლებებში მნიშვნელოვნად ჩარევის პოტენციალი. ეს შეიძლება შეეხოს არა მხოლოდ
სამართალდამრღვევებს, არამედ ასევე სხვა გარემოებებში მათ ოჯახებს და
მეგობრებსაც. ეს წესი მიუთითებს, რომ თვალთვალი და პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობაში შეჭრა უნდა იყოს სამართალდარღვევის სიმძმისა და
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის საჭიროების პროპორციული.

საზოგადოებაში ხელახლა დამკვიდრება

59. ევროპული ციხის წესების (მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია REC(2006)2
წევრი ქვეყნებისთვის) მე-6 ძირითადი პრინციპი ადგენს “ყოველი პატიმრობის
მართვა უნდა განხორციელდეს იმგვარად, რომ ხელი შეეწყოს თავისუფლება
აღკვეთილ პირთა თავისუფალ საზოგადოებაში რეინტეგრაციას”. მრავალ ქვეყანაში
გათავისუფლების შემდგომ სამართალდამრღვევებზე ზედამხედველობაზე
პასუხისმგებელია პრობაციის ორგანოები. ეს წესი ავალდებულებს ამ როლის მქონე
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სააგენტოებს აქტიურად იმუშაონ პატიმრობის პერიოდში გათავისუფლებისთვის
მზადებისთვის. ეს მოიცავს კონტაქტს სამართალდამრღვევთან, წერილის, ვიზიტების,
ვიდეო კონფერენციების მეშვეობით; ციხის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობას; იმ
მეგობრებთან ან ოჯახთან კონტაქტს, რომლებთანაც შესაძლოა სამართალდამრღვევი
დაბრუნდეს და სათემო ორგანოებთან დაკავშირებას, რომლებთაც შეუძლიათ
გათავისუფლების შემდეგ საჭირო სერვისები და მხარდაჭერა შესთავაზონ.

საზოგადოებაში წარმატებით დაბრუნებისთვის მუშაობა მოითხოვს საქმის მართვის
მიდგომას, იმისათვის რომ ყველა პასუხისმგებელი ორგანოს მონაწილეობა
სათანადოდ კოორდინირებული და მართული იყოს. პატიმრობის პერიოდში
პოზიტიური ცვლილებები და მიღწევები დაკარგვის რისკის ქვეშ არის
გათავისუფლების მომენტში და განგრძობადობის უზრუნველყოფა განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია. ამგვარი განგრძობადობა მიიღწევა სასჯელის დაგეგმვასა და
გათავისუფლებისთვის მზადების პროცესში პრობაციის ორგანოების ჩართვით.
პრობაციის ორგანოები ციხის სამსახურებთან, საჯარო და კერძო სამსახურებთან და
ფართო საზოგადოებასთან თანამშრომლობით საუკეთესო მდგომარეობაში არიან,
დაეხმარონ ყოფილ პატიმრებს საზოგადოებაში ხელახლა დამკვიდრების
გამოწვევების გადალახვაში.

საზოგადოებაში ხელახლა დამკვიდრებისთვის მუშაობა არ უნდა შემოიფარგლოს
შეფასებით და რისკისა და დანაშაულთან დაკავშირებული საჭიროებების მართვით.
კვლევები ადასტურებს, რომ დანაშაულებრივი ქცევის შეწყვეტა (დეზისტანსი)
მიიღწევა “კარგი ცხოვრებით”. რადგანაც თთოეული ადამიანი თავად წყვეტს რა
წარმოადგენს მისთვის კარგ ცხოვრებას, საზოგადოებაში ხელახლა დამკვიდრების
მუშაობა უნდა უკავშირდებოდეს ადამიანის ინტერესებს და მისწრაფებებს,
მიმართული იყოს მათ დახმარებაზე, მიაღწიონ ლეგიტიმურ მიზნებს და მათ ძლიერ
მხარეებზე დაყრდნობით დაეხმარონ, მათ, როგორც საზოგადოების კანონმორჩილმა
წევრებმა მოახდინონ საკუთარი პოტენციალის რეალიზება.

ადამიანთა უმრავლესობისთვის ამგვარი “კარგი ცხოვრების” მთავარი კომპონენტია
შემოსავლიანი დასაქმება. ეს ქმნის კანონიერი შემოსავლის წყაროს, კანონმორჩილი
ცხოვრების წესს და სოციალურ კავშირებს, რაც ეხმარება დეზისტანსს და ახალისებს
კანონის პატივისცემას. სულაც არ არის მოულოდნელი კვლევებით იმის
დადასტურება, რომ ძლიერი კავშირი არსებობს დასაქმებასა და დეზისტანსს შორის.
თუმცა დასაქმებისთვის სამართალდამრღვევს უნდა ქონდეს არა მხოლოდ უნარები
და მოტივაცია, არამედ ასევე მუშაობის შესაძლებლობა. ყოფილი
სამართალდამრღვევებისთვის, განსაკუთრებით ყოფილი პატიმრებისთვის როგორც
წესი რთულია სამუშაოს მოძიება და დასაქმებულის თავდაჯერების მოპოვება.
შესაბამისად პრობაციის ორგანოებმა აქტიურად უნდა იმუშაონ ყველა სექტორში
დამსაქმებელთა შეგულიანებაზე, ყოფილი სამართალდამრღვევების დასაქმებისას
სამართლიანი და გონივრული პირობები შესთავაზონ მათ.

60. სხვადასხვა გარემოებებში გათავისუფლება ერთი ან მეტი ფორმალური პირობით
ხდება და ზედამხედველი ორგანი, ხშირად პრობაცია, პასუხისმგებელია იმის



30

უზრუნველყოფაზე, რომ სამართალდამრღვევი შეასრულებს ამ პირობებს.
აღსრულებისა და შესრულების ზოგადი მიმოხილვა ასახულია 86-88 წესებში და
შესაბამის კომენტარებში. გათავისუფლება ხშირად სამართალდამრღვევებისთვის
გარკვეულ სიძნელებს უკავშირდება და პრობაციის ორგანოებმა უნდა გააკეთონ
მაქსიმუმი, რომ სამართალდამრღვევებმა გაითვალისწინონ და გაუმკლავდნენ ამ
პრობლემებს ახალი დანაშაულების თავიდან ასაცილებლად. ზოგიერთ შემთხვევაში
სამართალდამრღვევები შესაძლოა ქმნიდნენ ზიანის მიყენების რისკს და პრობაციის
ორგანოები მჭიდროდ უნდა თანამშრომლობდნენ სხვა ორგანოებთან ამ რისკის
სამართავად. იხილეთ ასევე 37-ე წესის კომენტარი.

61. როგორც უკვე აღინიშნა 59-ე წესის კომენტარში მრავალ ქვეყანაში
განხორციელებული კვლევა აჩვენებს, რომ ციხის პირობებში ჩატარებული
კონსტრუქციული შრომა ხშირად გათავისუფლებისას იკარგება. მაგალითად,
სამკურნალო პროგრამების შედეგებს არ მიყვებიან და ნებისმიერი სარგებელი მალევე
ქრება. ზოგადად, ციხიდან საზოგადოებაში დაბრუნება - “ციხის ჭიშკრის გავლით” -
ხშირად კარგად არ არის მართული და ციხის ადმინისტრაციასა და საზოგადოებრივ
ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი პირების კომუნიკაცია როგორც წესი დიდი
პრობლემაა. თუკი პრობაციის ორგანოები აქტიურად ერთვებიან გათავისუფლებამდე
(59-ე წესი), ბევრად უფრო მეტი ალბათობაა რომ გარდამავალი პერიოდი წარიმართოს
უფრო ეფექტიანად. ეს წესი აგულიანებს პრობაციის პერსონალს, გააკეთონ მაქსიმუმი
თავიანთი სამუშაოს იმ კონსტრუქციულ ბაზისზე ასაგებად, რაც პირის პატიმრობის
პერიოდში შეიქმნა. ამის წარმატების მეტი შანსი არსებობს, თუკი საქმის მართვის
კარგი სისტემა არსებობს (იხილეთ მე-80-ე წესი).

გათავისუფლების შემდგომი თანადგომა

62. დეზისტანსი აღწერილია როგორც პროცესი და არა როგორც მოვლენა და
სამართალდამრღვევებს შესაძლოა გათავისუფლების შემდეგ ხანგრძლივად
ჭირდებოდეთ განგრძობადი მხარდაჭერა და შეგულიანება. ეს წესი აღიარებს, რომ
გათავისუფლების შემდგომი ზედამხედველობის ფორმალური პერიოდის ამოწურვის
შემდეგ სამართალდამრღვევს არ გააჩნია რაიმე ფორმალური ვალდებულება, კავშირი
შეინარჩუნოს პრობაციის ორგანოსთან. ამავდროულად, თუკი ეროვნული
კანონმდებლობა და რესურსების ამის შესაძლებლობას იძლევა პრობაციის
ორგანოებმა უნდა შესთავაზონ მხარდაჭერა მაქსიმალური ვადით, რათა არავინ
ჩაიდინოს დანაშაული იმიტომ რომ არსად წაესვლებათ დახმარებისთვის. ასევე უნდა
შეიქმნას მხარდაჭერა იმ პატიმრებისთვის, რომლებიც თავისუფლდებიან
საზოგადოებაში კვლავ დამკვიდრების რაიმე ფორმალური ვალდებულების გარეშე,
მაგრამ რომელთაც ჭირდებათ რჩევა, დახმარება და შეგულიანება.

პრობაციის მუშაობა უცხო ქვეყნის მოქალაქე სამართალდამრღვევებთან და
მოქალაქეებთან, რომლებიც საზღვარგარეთ გაასამართლეს

63. მთელ რიგ სოციალური, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მიზეზთა გამო ევროპის
კონტინენტზე ადამიანთა გადაადგილების მაჩვენებელი გაიზარდა. სხვა ქვეყანაში



31

ჩასული ადამიანები შესაძლოა იყვნენ ‘კრიზისში’, ქონდეთ მცირე რესურსები და
ნაკლები ან არანაირი კონტაქტები, ქვეყანაში ჩასვლისას. პრობაციის ორგანოებს მყარი
ეთიკური ვალდებულება აქვთ ყველაფერი გააკეთონ, რომ ამ კატეგორიის მოწყვლად
ადამიანებს სამართლიანად და კარგად მოექცნენ. თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში
მოქალაქეობის არ მქონე პირებს არ აქვთ მრავალი უფლება რითაც მოქალაქეები
სარგებლობენ და შესაბამისად ვერ სარგებლობენ მომსახურებით, რომელიც
ჭირდებათ. ეს მრავალი ქვეყნისთვის გამოწვევას წარმოადგენს.

ეს წესი მოუწოდებს პრობაციის ორგანოებს ხელმისაწვდომი სერვისები შესთავაზოს
უცხო ქვეყნის მოქალაქე სამართალდამრღვევებს თავიანთი ეროვნული
კანონმდებლობის შესაბამისად. ამგვარი სერვისების სახე და ფარგლები
დამოკიდებული იქნება ეროვნულ სამართლებრივ სისტემებზე და ამგვარ
სამართალდამრღვევთა ინდივიდუალურ მდგომარეობაზე, მაგრამ პრობაციის
ორგანოებმა ამ შემთხვევაში უნდა ისარგებლონ თანასწორი და არადისკრიმინაციული
მოპყრობის პრინციპით. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს როგორც წესი საკმაოდ
განსხვავებული საჭიროებები აქვთ და პრობაციის ორგანოებმა ეს ყურადღებით უნდა
გაითვალისწინონ და ეცადონ მათზე რეაგირებას. პრობაციის მთავარ მიზნებს -
როგორიცაა მაგალითად საზოგადოებაში ინტეგრაცია, სოციალური ინკლუზია,
საზოგადოებაში ხელახლა დამკვიდრება - საკმაოდ განსხვავებული მნიშვნელობა აქვს
ადამიანებისთვის, რომლებსაც მცირე რამ ან საერთოდაც არაფერი აკავშირებთ ამ
ქვეყანასთან და შესაძლოა საერთოდ დაევალოთ ქვეყნის დატოვება მათ მიერ
ჩადენილი დანაშაულის გამო. შესაძლოა მათ ასევე ქონდეთ პრობლემები ენასთან
დაკავშირებით და ამ ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ ადეკვატური თარგმანი.
პრობაციის ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ მათი მომსახურების ხელმისაწვდომობა
და შესაბამისობა ამ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის.

64. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის მიღებულია ჩარჩო გადაწყვეტილება,
რომელიც არეგულირებს გარკვეულ გარემოებებში საპრობაციო ზედამხედველობის
გადაცემას ერთი იურისდიქციიდან მეორეში - როგორც წესი სამართალდამრღვევებს,
რომელთაც სასჯელი შეეფარდათ სხვა ქვეყანაში აბრუნებენ თავიანთ ქვეყანაში
ზედამხედველობისთვის. (საბჭოს ჩარჩო გადაწყვეტილება ევროპული კავშირის წევრ
ქვეყნებს შორის ზედამხედველობის ღონისძიებების როგორც პირობითი პატიმრობის
ალტერნატივის გადაწყვეტილებების ურთიერთაღიარების პრინციპის მოქმედების
შესახებ). იმისათვის რომ ჩარჩო გადაწყვეტილება მოქმედებდეს დაგეგმილის
შესაბამისად, ქვეყნებს შორის უნდა არსებობდეს ნათელი და ეფექტიანი კომუნიკაცია,
როგორც თანამშრომლობის სისტემის შესაქმნელად, ისე კონკრეტულ საქმეებზე
გასავრცელებლად. “გამცემმა სახელმწიფომ” (ქვეყანა, სადაც სანქცია ან ღონისძიება
დაინიშნა) და “აღმასრულებელმა სახელმწიფომ” (ქვეყანა, სადაც სანქცია ან
ღონისძიება ამოქმედდება - როგორც წესი სამართალდამრღვევის მოქალაქეობის
ქვეყანა) ერთად უნდა იმუშაონ, მათი ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად და
მათთვის ხელმისაწვდომი რესურსების ფარგლებში, რათა დარწმუნდნენ, რომ სანქცია
ან ღონისძიება აღსრულდება მართლმსაჯულების ორგანოს განზრახვის შესაბამისად
და რომ სამართალდამრღვევზე განხორციელდება საჭირო ზედამხედველობა.
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მართალია ჩარჩო გადაწყვეტილება ძირითადი საშუალებაა ევროკავშირის ფარგლებში
გადაცემის უზრუნველსაყოფად, ევროპის საბჭოს ქვეყნებს შორის არსებობს ასევე სხვა
სპეციალური შეთანხმება (როგორიცაა პირობით მსჯავრდებულთა და პირობით
ვადაზე ადრე გათავისუფლებულ პირთა ზედამხედველობის შესახებ 1964 წლის
ევროპული კონვენცია, ETS No. 051) და ეს წესი აქაც ვრცელდება.

65. ეს წესი ეხება იგივე საკითხებს, რასაც 63-ე და 64-ე წესები, მაგრამ
სამართალდამრღვევთა მიმღები ქვეყნის პერსპექტივიდან. წარმომავლობის ქვეყანაში
დაბრუნებას დაქვემდებარებული სამართალდამრღვევები და ყოფილი
სამართალდამრღვევები შესაძლოა სარგებლობდნენ მწირი მხარდაჭერით და
გამოირჩეოდნენ მოწყვლადობით, შესაბამისად პრობაციის ორგანოებმა უნდა
უზრუნველყონ მათი საჭიროებების დაკმაყოფილება.

V ნაწილი

ზედამხედველობის პროცესი

წინამდებარე ნაწილში მოცემულია ჩარჩო ზედამხედველობის პროცესის კარგად
გასააზრებლად. თუმცა ამავდროულად სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ
პროცესის სხვადასხვა ფორმები არსებობდეს. გარკვეული ფოკუსი
სამართალდამრღვევთან დაკავშირებულ რისკზე, ამ რისკთან ასოცირებულ
საჭიროებებზე (კრიმინოგენული საჭიროებები) და იმის უზრუნველყოფის
მნიშვნელოვნება, რომ ინტერვენცია ესადაგება შესაბამის პირს (“პასუხობს”).
ზედამხედველობის განხორციელების სხვა გზებს შესაძლოა განსხვავებული ფოკუსი
ქონდეს. მაგალითად, შესაძლოა აქცენტი კეთდებოდეს სამართალდამრღვევის
დახმარებასა და მხარდაჭერაზე. ერთი მიდგომის მიხედვით ყურადღება უნდა
გამახვილდეს ზედამხედვეობის ქვეშ მყოფი პირების ძლიერ და პოზიტიურ
მახასიათებლებზე და არა მხოლოდ რისკებსა და საჭიროებებზე. მათ ვინც დანაშაული
ჩაიდინა, ლეგიტიმური მისწრაფებები და ამბიციები აქვთ, ისევე როგორც სხვა
დანარჩენ ადამიანებს და დეზისტანსი ხშირად მიიღწევა, როდესაც ადამიანი
ცხოვრობს “კარგი ცხოვრებით”, რასაც ის თავისთვის ირჩევს.

ძირითად პრინციპებში მოცემული 1-ელი წესის მნიშვნელოვნება განსაკუთრებით
რელევანტურია აქ. ზედამხედველობის შესაძლებლობა დამოკიდებულია მყარ
პროფესიულ ურთიერთობაზე და პრობაციის ოფიცრის პრიორიტეტი უნდა იყოს
ამგვარი ურთიერთობის ჩამოყალიბება, ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი პირის
ნდობის მოპოვება. თუკი ეს არ შედგა, ნაკლებად სავარაუდოა რომ
ზედამხედველობის მიზნები მიიღწევა.

ზედამხედველობის პროცესი შეგვიძლია დიაგრამით გამოვსახოთ. ის გამოსახულია
ციკლზე, რადგანაც როგორც კი ციკლი დასრულდება, პროცესი თავიდან იწყება და
გაგრძელდება ზედამხედველობის სრული პერიოდის მანძილზე.

შეფასება:
 რისკები
 საჭიროებები
 დამყოლობა
 რესურსი - მათ შორის

ინდივიუალური
სიძლიერე

დაგეგმვა:
 ამ პრობლემებზე

რეაგირების გზების
გადაწყვეტა

 ზედამხედველობის
მიზნების დასახვა

 მოქმედების შერჩევა



33

შეფასება

66. ეს წესი არ ეხება ეროვნული კანონმდებლობით განსაზღვრულ კრიტერიუმს, რაც
უკავშირდება სისხლის სამართლის საქმის წარმოების სხვადასხვა ეტაპზე შეფასებების
განხორციელების საჭიროებას. ეს კრიტერიუმი არსებობს პრობაციის
სამსახურებისთვის, რომ მათ მიმართულება მისცეს სამართალდამრღვევებთან
ყოველდღიურ მუშაობაში. საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების
განხორციელების ეფექტიანობა მნიშვნელოვნად იზრდება თითოეული საქმის
წინასწარი შეფასებით. ეს წესი პრობაციის ორგანოების ყურადღებას ამახვილებს
გარკვეულ მნიშვნელოვან პრინციპებზე, რომელიც საჭიროა კარგი შეფასების
განსახორციელებლად.

შეფასება მოიცავს ყურადღების გამახვილებას შემდეგზე:
 რისკი
 საჭიროება
 დამყოლობა
 რესურსი - მათ შორის ინდივიუალური სიძლიერე

ადაპტირებულია კაროლ სატონის ‘Aspire’-დან რობ კანტონისა და დავიდ ჰენკოკი (2007)
პრობაციისა და სამართალდამრღვევთა მართვის ლექსიკონი, კალამპტონი: ვილანი

ევალუაცია:
 მიზნებთან

მიმართებით
პროგრესის შემოწმება

 პროგრესის
მტკიცებულების
იდენტიფიცირება

 მიღწევების გამოკვეთა
 გადაწყვეტა, რა უნდა

გაკეთდეს შემდეგ

ინტერვენცია:
 გეგმის ამოქმედება
 ჩანაწერების წარმოება
 პროგრესის

მონიტორინგი
 სირთულეების

მოგვარება
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შემდგომი დანაშაულის ჩადენისა და საზოგადოებისათვის და პრობაციის
თანამშრომელთათვის ზიანის მიყენების რისკი უნდა შეფასდეს. ამასთან სხვა რისკი,
მაგალითად, თვითდაზიანების რისკი და მოწყვლადობის სხვა მაჩვენებლები ასევე
უნდა შეფასდეს. დანაშაულებრივ ქცევასთან დაკავშირებული საჭიროებები ან
ფაქტორები (კრიმინოგენული საჭიროებები) უნდა შეფასდეს, მაშინ როცა სხვა
საჭიროებები - რომლებიც ნაკლებად პირდაპირ უკავშირდება დანაშაულებრივ
ქცევას, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია სამართალდამრღვევის მიერ დანაშაულებრივ
ქცევაზე ხელის აღების თვალსაზრისით - ასევე გასათვალისწინებელია.
განსხვავებული ადამიანების საუკეთესოდ რეაგირებენ ინტერევენციის განსხვავებულ
ფორმებზე და შეფასების მთავარი მოთხოვნაა, განისაზღვროს რომელი ინტერვენცია
იქნება კონკრეტული ადამიანისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი და რელევანტური.
იმისათვის რომ ყველა ინტერვენცია და აქტივობა წარიმართოს
სამართალდამრღვევისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი ფორმით, საჭიროა სრული
ჩართულობა და და მათი ინდივიდუალურობის გათვალისწინება, რაც ასევე
ცნობილია როგორც დამყოლობის პრინციპი. შეფასება ასევე უნდა მოიცავდეს იმ
რესურსების მიმოხილვას, რომლებიც შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს
იდენტიფიცირებულ პრობელემებზე რეაგირებისთვის. უპირველესი რესურსი ამ
შეთხვევაში არის სამართალდამრღვევის სიძლიერე და უნარები: ფოკუსი პიროვნულ
სიძლიერეზე და იმ ფაქტორებზე, რაც დანაშაულებრივ ქცევას ნაკლებად
შესაძლებელს ხდის ხშირად პოზიტიური და ღირებული მიდგომაა, თუმცა ეს უნდა
დაბალანსდეს პრობლემების რეალისტური შეფასებით.

შეფასების შესრულებისას პრობაციის პერსონალი უნდა დაეყრდნოს ინფორმაციის
მთელ რიგ წყაროებს. ეს მოიცავს სასამართლოს ანგარიშებს, სააგენტოს ჩანაწერებს და
საჭიროებისამებრ, სხვა უწყებებიდან და იმ ადამიანებისგან მიღებული ინფორმაცია,
რომლებიც იცნობენ სამართალდამრღვევს.

67. შეფასების პროცესი - ის თუ როგორ ხორციელდება - მნიშვნელოვანია როგორც
შედეგი. პრობაციის თანამშრომელმა შესაძლოა ძალიან კარგად იცოდეს რა პრობლემა
აქვს სამართალდამრღვევს, მაგრამ სამართალდამრღვევებს უნდა მიეცეთ
შესაძლებლობა თავად გააკეთონ აღმოჩენები. არსებობს უნარები, მაგალითად,
მოტივაციური ინტერვიუირება, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ
სამართალდარღვევების მიერ საკუთარი სირთულეების აღმოსაჩენად. ამავდროულად
ზედამხედველობა არ იქნება წარმატებული თუკი ზედამხედველსა და
სამართალდამრღვევს შორის არ არსებობს საკმარისი შეთანხმება.

მიმდინარე კვლევები ადასტურებს, რომ დეზისტანსს როგორც წესი ადგილი აქვს
კარგი ცხოვრების მიღწევის კონტექსტში. შესაბამისად, შეფასება უნდა ეყრდნობოდეს
შესაფასებელი პირის ლეგიტიმურ მისწრაფებებს და გამოკვეთდეს და ავითარებდეს
პირად სიძლიერეს. შეფასებაში, რომელიც მოიცავს მხოლოდ რისკებსა და
საჭიროებებს შესაძლოა ეს გამორჩენილი იყოს. საკუთარი ძალების რწმენის იდეა -
ადამიანები თავად არიან პასუხისმგებელი საკუთარ ცხოვრებაზე - აღიარებს
სამართალდამრღვევების პასუხისმგებლობას და მათ საჭიროებას, განსაზღვრონ
საკუთარი მომავალი ქცევა.
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68. შეფასება უნდა იყოს პერსონალსა და სამართალდამრღვევს შორის დისკუსიისა და
შესწავლის პროდუქტი. როდესაც მათ შორის შეუთანხმებლობაა, ეს უნდა
დაფიქსირდეს და შეიძლება სწორედ ეს გახდეს მუშაობის მთავარი საგანი, როგორც
ჩვენ ვნახეთ 67-ე წესში.

69. შეფასება პერიოდულად უნდა განხორციელდეს პროგრესის შესამოწმებლად და
მისი მუდმივი სიზუსტისა და რელევანტურობის უზრუნველსაყოფად.
ზედამხედველობის მიმდინარეობისას რამდენიმე საკვანძო მომენტია, როდესაც ეს
განსაკუთრებით საჭიროა. ზედამხედველები ასევე ყურადღებით უნდა იყვნენ
სამართალდამრღვევის ცხოვრებაში ცვლილებების შესაძლებლობების მიმართ, რას
შექმნის განსხვავებას.

ვინაიდან საზოგადოების უსაფრთხოება პრიორიტეტია პრობაციის ორგანოებისთვის,
რისკის ხარისხსა და ბუნებაში ცვლილებები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.
შეფასების დასრულებისთანავე მარტივია იმაზე ფიქრი, რომ რისკის მაჩვენებელი
დადგინდა და დაფიქსირდა. ეს შეცდომა იქნება, რადგანაც რისკები და დამცავი
ფაქტორები იცვლება - მაგალითად, ნარკოტიკულ საშუალებათა მოხმარება,
ცვლილება დასაქმების მდგომაროებაში ან მნიშვნელოვანი ცვლილებები პირად
ურთიერთობებში.

70. სამართალდამრღვევის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში
აშკარად აუცილებელი ხდება შეფასების გადახედვა და განახლება; ასეთი შეიძლება
იყოს ახალი სამართადარღვევის ჩადენა ან მის პირად ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი
ცვლილებები. ასევე ზედამხედველობისას განსაზღვრულია მნიშვნელოვანი
‘მისაღწევი შედეგები’, რომლებთან მიმართებითაც აუცილებელია შეფასების
გადახედვა. ეს დაკონკრეტებულია ამ წესში და მოიცავს შემთხვევებს, როდესაც
სამართალდამრღვევთან მიმართებით განიხილება მისი ღია ტიპის ციხეში გადაყვანა
ნაწილობრივი პატიმრობისთვის, ელექტრონული მონიტორინგის, პირობით
გათავისუფლების ან შინა პატიმრობისთვის. მსგავსად ამისა, თუკი განიხილება
ზედამხედველობის ხარისხის შეცვლა, ფორმალური პირობების შეცვლა ან
განაცხადია წარდგენილი ზედამხედველობის ვადამდე დასრულების მოთხოვნით,
გადაწყვეტილება მიიღება განახლებულ შეფასებაზე დაყრდნობით.

71. როგორც წესი განასხვავებენ რისკის შეფასების შემდეგ ფორმებს: ‘კლინიკური’
(ინდივიდუალური, პიროვნების მიხედვით) შეფასება ან ‘აქტუარული’ შეფასება, რაც
ემყარება ალბათობის შეფასების სტატისტიკურ ტექნიკას და ჩვეულებრივ ალბათობის
‘ქულა’ (დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ან ზიანის რისკის) იწარმოება.
აქტუარული ტექნიკები, ‘სტატიკური’ ფაქტორების გამოყენებით (მაგალითად, ასაკი,
დანაშაულის სახე, წინა ნასამართლობა, რაც არ იცვლება), უფრო სანდოდ მიიჩნევა,
მაგრამ ეყრდნობა აგრეგატულ მაჩვენებლებს და გარკვეული ფარგლები აქვს
ცალკეული პირის რისკის მაჩვენებლის გამოცნობისას. აქტუარული ტექნიკებით ასევე
არ არის ყოველთვის შესაძლებელი ‘დინამიური’ ფაქტორების (მაგ., დასაქმება,
ნივთიერებათა ავადმოხმარება, რომლებზე მუშაობაც შესაძლებელია და
ექვემდებარება ცვლილებას) გათვალისწინება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მრავალ
იურისდიქციაში დაამკვიდრეს ინსტრუმენტები, რითაც ფასდება როგორც
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სტატიკური, ისე დინამიური ფაქტორები. ეს ინსტრუმენტები უზრუნველყოფს ყველა
სამართალდამრღვევის თანმიმდევრულ შეფასებას და ზედამხედველებისგან
მოითხოვს ფოკუსირებას რისკზე და საჭიროებებზე, რომლებიც ცნობილია, როგორც
განმეორებით დანაშაულთან ასოცირებული. ამგვარი ინსტრუმენტების გამოყენებისას
არსებითია, რომ პრაქტიკოსებს ესმოდეთ მათი მნიშვნელოვნება და მათი
შესაძლებლობის ფარგლები. რადგანაც აქტუარული მეთოდებით შესაძლოა
სტატისტიკური ვარაუდის წარმოება და ასევე შესაძლოა მეტად მცდარი იყოს, თუკი
კრიტიკულად არ გამოიყენეს, მათი გამოყენება უნდა მოხდეს პროფესიონალურ
დასკვნასთან ერთად.

როგორც მრავალჯერ აღინიშნა (იხილეთ V ნაწილის დასაწყისი), მნიშვნელოვანია
ძლიერი მხარეების გათვალისწინება, ისევე როგორც რისკებისა. დასრულებულ
შეფასებაში აღიარებული უნდა იყოს ადამიანის შესაძლებლობები და პოტენციალი და
არ უნდა იყოს გადატვირთული მხოლოდ დანაშაულებრივი ქცევით.

დაგეგმვა

72. ზედამხედველობა უნდა წარიმართოს დაგეგმილად. შეფასების შემდეგ
ზედამხედველმა სამართალდამრღვევთან განხილვის შედეგად უნდა გადაწყვიტოს რა
გზით იმოქმედებს გამოვლენილ პრობლემებთან მიმართებით. მიზნები უნდა
შეთანხმდეს და დაისახოს. მიზნები უნდა იყოს კონკრეტული და გაზომვადი
(იმგვარად რომ შესაძლებელი იყოს პროგრესის მონიტორინგი). ისინი ასევე უნდა
იყოს მიღწევადი: განსაკუთრებით, თუკი ზედამხედველობა ხანგრძილივი იქნება
და/ან მთელი რიგი პრობლემებისა გამოიკვეთა, გეგმა უნდა დაიყოს შედარებით
მცირე ‘ნაბიჯებად’ რეალისტურ და მოკლევადიან მიზნებად. სამართალდამრღვევებს
ხშირად აქვთ მრავალი კომპლექსური პრობლემა, რომლებზე მუშაობაც ერთბაშად
სათანადოდ ვერ დაიწყება და თუკი დაგეგმილი მუშაობა ზედმეტად ამბიციურია, ის
არარეალისტური ხდება. ასევე მნიშვნელოვანია განისაზღვროს დასახული მიზნების
მიღწევის ვადები. პროგრესის მიღწევის შემთხვევაში უნდა მოხდეს გადახედვა და
მიღწევა დაფიქსირდეს (დადებითად აღინიშნოს) ან ზედამხედველმა და
სამართალდამრღვევმა უნდა შეისწავლონ დასახული მიზნის მიუღწევლობის
მიზეზები.

73. ისევე როგორც შეფასება, სამუშაო გეგმა, რომელიც სამართალდამრღვევისთვის
გაუგებარია (საკმარისად გასაგები არ არის) ან რომელსაც არ ეთანხმება, ნაკლებ
სავარაუდოა რომ განხორციელდეს. სამართალდამრღვევებს შესაძლოა არ ჯეროდეთ
შემოთავაზებული გეგმების განხორციელებადობის, უნდა მოხდეს ამის აღიარება და
გათვალისწინება. (შესაძლოა სამართალდამრღვევი ჯერ მზად არ არის მოთხოვნილი
ცლილებების გასატარებლად. ამ შემთხვევაში, შესაძლოა საჭირო იყოს შემდგომი
მოტივირება) დაგეგმვის პროცესი მაქსიმალურად უნდა იყოს მოლაპარაკებებზე
დაფუძნებული და განიმარტოს იმგვარად, რომ სამართალდამრღვევისთვის გასაგები
იყოს.

74. შეფასებასა და გეგმას შორის უნდა არსებობდეს ძლიერი და ბუნებრივი კავშირი,
როგორც ეს 72-ე წესის კომენტარშია განმარტებული. გეგმაში გაწერილია, რა უნდა
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განხორციელდეს იდენტიფიცირებულ პრობლემასთან მიმართებით და ეს მოიცავს
კონკრეტული სამომავლო ინტერვენციების დაგეგმვას.

75. 69-ე და 70-ე წესები მიუთითებს შეფასების რეგულარული გადახედვის
მნიშვნელოვნებაზე. მსგავსად ამისა, სამუშაო გეგმაც უნდა ადაპტირდეს შეფასების
ნებისმიერი ცვლილების შესაბამისად.

ინტერვენციები

76. ინტერვენციები არის სამართალდამრღვევთან დაგეგმილი მუშაობის ნაწილები,
რომლებიც მიმართულია მათ რეაბილიტაციასა და მათ მიერ დანაშაულებრივ ქცევაზე
ხელის აღებისკენ (დეზისტანსზე). პრობაციის ორგანოების მხრიდან ინტერვენციების
ბუნება დამოკიდებული უნდა იყოს და უნდა შემოიფარგლოს სანქციით ან
ღონისძიებით და გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოს მიერ დადგენილი პირობებით.
შესაბამისად, ინტერვენციები ხშირად მიმართული იქნება სოციალურ და ოჯახურ
მხარდაჭერაზე დასაქმების სქემების, საგანმანათლებლო პროგრამების, პროფესიული
სწავლების, ბიუჯეტის მართვის სწავლებისა და პრობაციის ოფიცერთან
რეგულარული კონტაქტის მეშვეობით, ან მოიცავს დანაშაულებრივი ქცევის შესახებ
პროგრამებს, რომლებიც ხშირად ეფუძნება კოგნიტურ-ბიჰევიორულ ფსიქოლოგიას.
ეს უკანასკნელი შექმნილია განმეორებითი დანაშაულის შესამცირებლად
სამართალდამრღვევისთვის ახალი უნარების სწავლებით, რაც გამოასწორებს მათი
აზროვნებისა და პრობლემების გადაჭრის გზებს. ეს დაეხმარება მათ გაუმკლავდნენ
ზეწოლას, გაითვალისწინონ თავიანთი ქცევის შედეგები, დაინახონ მოვლენები
სხვების პოზიციიდან და იმოქმედონ ნაკლებ იმპულსურად. პროგრამები შესაძლოა
იყოს ზოგადი (მაგ. მოიცავდეს ყველა სახის დანაშაულებრივ ქცევას) ან კონკრეტული
სახის დანაშაულებზე მორგებული, ან კრიმინოგენული ხასიათის (მაგ. პროგრამები
მოძალადე დამნაშავეების ან სქესობრივი დანმაშავეებისთვის; პროგრამები
სამართალდამღვევებისთვის, რომლებიც მოიხმარენ ნარკოტიკულ საშუალებებს).

როგორც წესი, ინტერვენციები სამართალდამრღვევებისგან მოითხოვს დროს და ასევე
უყენებს სხვა შესაბამის მოთხოვნებს - მაგალითად, რეფლექსიას საკუთარ ქცევაზე და
იმის სწავლას, როგორ უნდა განახარციელონ საკუთარი ცხოვრებისთვის
აუცილებელი ცვლილებები. თუმცა ეს წესი ადგენს, რომ ამ ინტერვენციებში
მონაწილეობა და სასამართლოს ბრძანებაზე დამორჩილება სასჯელს წარმოადგენს და
ინტერვენცია უნდა იყოს კონსტრუქციული ხასიათის და განზრახვა ნაკლებად
სადამსჯელო. სასამართლო ორგანოს ამოცანაა, განსაზღვროს ჩადენილი დანაშაულის
პროპორციული სასჯელი და მე-5 წესის შესაბამისად, პრობაციის ორგანოებმა არ უნდა
გახადონ გამოცდილება იმაზე სადამსჯელო, ვიდრე აუცილებელია შეფარდებული
სანქციის ან ღონისძიების აღსასრულებლად.

77. კვლევები აჩვენებს, რომ ყველაზე ეფექტიანია მულტი-მოდალური
ინტერვენციები, მაგალითად, ისეთი, სადაც გამოყენებულია სხვადასხვა ტიპის
მეთოდები, რომელთა განხორციელებაც საჭიროებს მთელ რიგ პროფესიულ უნარებს
და ექსპერტიზას. ამ უნართა ნაწილს პრობაციას აწვდიან სხვა ორგანიზაციები და
ადამიანები, რომელთანაც პრობაციის ორგანოები თანამშრომლობენ. სხვა უნარებს



38

თავად პრობაციის პერსონალი ივითარებს და 27-ე წესი უთითებს სპეციალიზებულ
ტრენინგზე, რომელიც პრობაციის პერსონალს სჭირდება.

პრობაციის სამუშაოს დიდი ნაწილი ცალკეულ სამართალდამრღვევთან
მიმდინარეობს. თუმცა მრავალ იურისდიქციაში მოქმედებს ჯგუფური მუშაობა.
მსგავს ვითარებაში მყოფ ადამიანებთან ერთად სწავლის გამოცდილება შესაძლოა
ძალიან ეფექტიანი იყოს. თუმცა ყველა სამართალდამრღვევისთვის არ გაამართლებს
ჯგუფური მუშაობა. სამართალდამრღვევებთან ჯგუფში მუშაობა ასევე შეიძლება იყოს
რესურსების ეფექტიანად გამოყენების საშაულება, თუმცა ამ შემთხვევაში მაინც
გადამწყვეტია სამართალდამრღვევთან მუშაობის საჭიროებები.

ჯგუფის ფორმირებისას პრობაციის პერსონალმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ
შესაძლოა ჯგუფმა შექმნას უარყოფითი ასოციაციებისა და ზეგავლენის
შესაძლებლობა. სათანადოდ უნდა იქნას გათვალისწინებული იმ პირების ვითარება,
ვინც ჯგუფში უმცირესობად მიიჩნევს თავს. მაგალითად, ქალის მდგომარეობა
მამაკაცების ჯგუფში ან გამოკვეთილად ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი
პირი; აუცილებელია ამის გათვალისწინება და სათანადო ზომები გატარდეს იმის
უზრუნველსაყოფად, რომ ისინი არ აღმოჩნდნენ არასახარბიელო მდგომარეობაში.
ძირითად პრინციპებში მოცემულ მე-5 წესში მითითებულია, რომ იმპლემენტაციის
ფორმამ არ უნდა შექმნას იმაზე დიდი ტვირთი ან უფლებების იმაზე მეტი შეზღუდვა,
ვიდრე ეს განსაზღვრულია სასამართლო ან ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებით
და ეს პრინციპი ყოველთვის გასათვალისწინებელია, როდესაც ხდება
ინტერვენციების შერჩევა და აღსრულება. პრობაციის ორგანოებისთვის ასევე
აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ ინტერვენციებმა არ გამოიწვიოს რაიმე
ზიანი.

78. სამართალდამრღვევები მათზე ზედამხედველობის განმახორციელებელმა
პერსონალმა უნდა მოამზადონ იმ ინტერვენციებისთვის, რომელშიც უნდა ჩაერთონ.
ხშირად სამართალდამრღვევები არ იქნებიან დარწმუნებული, ან სულაც არ
ენდომებათ დასწრება და ზედამხედველს ბევრი შრომა დასჭირდება მათი
მოტივაციის გასაძლიერებლად. სამართალდამრღვევი, რომელსაც ესმის
ინტერვენციის მიზეზები, მაღალი ალბათობით ჩაერთვება და მიიღებს
გამოცდიელებას.

79. ეს წესი 37-ე და 77-ე წესებისგან მომდინარეობს. თემში არსებულ მომსახურებებში
ჩართვა ავითარებს სოციალურ ინკლუზიას და ასევე შესაძლებლობას აძლევს
სამართალდამრღვევებს ისარგებლონ მრავალფეროვანი ექსპერტიზით.

80. ეს სამართალდამრღვევებთან მუშაობის მნიშვნელოვანი პრინციპია.
უწყებათაშორისი და მულტი-მოდალური მიდგომა ყველაზე ეფექტიანია, თუმცა
სხვადასხვა უწყებების ჩართვამ და ერთ უწყებაში რამდენიმე თანამშრომლის ჩართვა
ხშირად როლების აღრევას იწვევს. ეს წესი ადგენს, რომ უნდა არსებობდეს ერთი
პასუხისმგებელი თანამშრომელი, რომელიც ახორციელებს შეფასებას,
გადაწყვეტილებას იღებს სამუშაო გეგმაზე და ახდენს ინტერვენციების
კოორდინირებას. კვლევამ აჩვენა, რომ სამართალდამრღვევის პრობაციასთან
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მუშაობის გამოცდილება უნდა ხასიათდებოდეს განგრძობადობით,
თანმიმდევრულობით, კონსოლიდირების შესაძლებლობის უზრუნველყოფითა და
პერსონალის თავდადებით. ამგვარი კოორდინაციის გარეშე ზედამხედველობა იქნება
ფრაგმენტული, არაორგანიზებული და ყველასთვის დამაბნეველი - განსაკუთრებით
სამართალდამრღვევისთვის. ეს ქეის მენეჯერი ან სამართალდამრღვევის მენეჯერი,
როგორც ხშირად უწოდებენ ამ პოზიციას, პასუხისმგებელი იქნება იმის
უზრუნველყოფაზე, რომ სანქციის ან ღონისძიების პირობები სრულდება და
შეუსრულებლობის შემთხვევაში სათანადო ზომები გატარდება.

ევალუაცია

81. თითოეული სამართალდამრღვევის პროგრესის შეფასება ზედამხედველობის
მიმდინარეობისას მუმდივი პროცესია. ზედამხედველობის პერიოდზე
ზედამხედველისა და სამართალდამრღვევის შეხედულება უნდა შეჯამდეს,
დაფიქსირდეს და დაცულ იქნას სააგენტოს ჩანაწერებში. ზოგიერთ ქვეყანაში, ამ
პროგრესის შესახებ ანგარიშები პერიოდულად უნდა წარედგინოს გადაწყვეტილების
მიმღებ ორგანოს, სხვა ქვეყნებში პრობაციის ორგანოები მხოლოდ ზედამხედველობის
დასრულების შემდეგ ან პირობების დარღვევის შემთხვევაში წარადგენენ ანგარიშს.

82. ეს წესი ეხება [პრობაციის] პერსონალისთვის სამართლებრივ შესაძლებლობას,
მიმართოს სასამართლო ორგანოს ზედამხედველობის პირობების შეცვლის
მოთხოვნით. როდესაც სახეზეა მნიშვნელოვანი პროგრესი, როდესაც დადგენილი
პირობები აღარ არის რელევანტური ან დამტკიცდა, რომ არაპრაქტიკულია, ან
როდესაც შეფასება უთითებს, რომ უფრო მსუბუქი ზედამხედველობის გამოყენებაა
შესაძლებელი, პრობაციის ორგანოს უნდა შეეძლოს განაცხადის წარდგენა პირობების
შეცვლის ან განკარგულების ვადაზე ადრე დასრულების მოთხოვნით. ეს ნაწილობრივ
რესურსებს უკავშირდება - რესურსები მიმართული უნდა იყოს იმ
სამართალდამრღვევებზე, რომელთა მიმართებით ზედამხედველობის უფრო მაღალი
საჭიროებაა - მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ფორმალურად იმის აღიარება, რომ
ზედამხედველობის პროცესში სამართალდამრღვევს მნიშვნელოვანი მიღწევები
ქონდა.

83. მომსახურების ღირებულების შესახებ სამართალდამრღვევის მოსაზრება
ევლუაციის (პერიოდული და საბოლოო) მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა გახდეს.
პრობაციის ორგანოებმა ამ ევალუაციის შედეგად შეჯერებული ინფორმაცია უნდა
განიხილონ რათა დაინახონ, იკვეთება თუ არა რაიმე ზოგადი თემები, რომლებიც
უთითებს სააგენტოს ძლიერ მხარეზე და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების
გზები.

84. ზედამხედველობა უნდა დასრულდეს იმის სრული მიმოხილვითა და
ევალუაციით, თუ რა მიიღწა, რა იყო ნაკლებ წარმატებულად მართული და რა
შეიძლება გაკეთებულიყო განსხვავებულად, შეეძლოთ თუ არა ზედამხედველს ან
სამართალდამრღვევს უფრო ეფექტიანად გამოეყენებიათ ზედამხედველობის
პერიოდი. ამასთან მიმართებით მეტად სასარგებლოა სამართალდამრღვევთან ე.წ.
დასრულების ინტერვიუები იმ პირის მიერ, რომელიც არ იყო საქმის მენეჯერი,
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ზედამხედველობის შედეგებისა და მიწოდებული მომსახურების ხარისხის
დამოუკიდებელი მტკიცებულებების შესაგროვებლად.

აღსრულება და პირობების შესრულება

85. ეს წესი აღიარებს, რომ პრობაციის ორგანოები პასუხისმგებელი არიან
სასამართლო ორგანოების ან სხვა ორგანოების მიერ გაცემული სანქციებისა და
ღონისძიებების ამოქმედებაზე. ეს უნდა განხორციელდეს თანამშრომლობის
ღირებულებაში სამართალდამრღვევის მაქსიმალურად დარწმუნებით და მათთან
იმგვარი მოპყრობით, რომ ისინი თანახმა იყვნენ. არსებობს კვლევები, რომლებიც
აჩვენებს, რომ ადამიანები უფრო მოდიან თანამშრომლობაზე, როდესაც მათ
სამართლიანად ექცევიან. უსამართლობის განცდა იწვევს უნდობლობას და უარს
თანამშრომლობაზე. ცხადია, რომ გარკვეულ გარემოებებში ზოგი
სამართალდამრღვევისთვის პირობების შეუსრულებლობას შესაძლოა მეტად მძიმე
შედეგები მოყვეს და საპატიმრო სასჯელი გამოიწვიოს. სამართალდამრღვევისთვის
ცნობილი უნდა იყოს ეს, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს მათთვის პირობების შესრულების
ერთადერთი მიზეზი. თანამშრომლობის უპირატესობების ახსნა და სხვა
მოტივაციური უნარები უნდა იქნეს გამოყენებული ამ გარემოებებში. პირობების
შესრულების ნებისმიერი დაბრკოლება უნდა გამოიკვეთოს, მოხდეს მათი განხილვა
და დაისახოს სტრატეგია, რათა სამართალდამრღვევმა შეძლოს იმის შესრულება, რაც
მას ევალება.

86. სანქციის ან ღონისძიების ბუნება სრულად უნდა განემარტოთ
სამართალდამრღვევებს: მათ უნდა იცოდნენ, რას მოელიან მათგან. პირობების
შეუსრულებლობის შედეგებიც ასევე ზედმიწევნით უნდა განიმარტოს. ეს როგორც
წესი მოიცავს საქმის სასამართლოში დაბრუნებას სასჯელის დასანიშნად ან
პატიმრობიდან ვადამდე გათავისუფლების შემთხვევაში, პატიმრობაში დაბრუნებას.
პრობაციის პერსონალმა უნდა უზრუნველყოს, რომ ზედამხედველობის ქვეშ მყოფმა
პირებმა იცოდნენ ამ შესაძლო შედეგების შესახებ, თუმცა (როგორც 86-ე წესშია
მითითებული) ზედამხედველები არ უნდა ეყრდნობოდნენ მხოლოდ სავარაუდო
სანქციების საფრთხეს პირობათა შესრულების მოსაპოვებლად.

ეს წესი ასევე უთითებს პერსონალის მოვალეობებზე და პასუხისმგებლობაზე.
ზოგიერთი პრობაციის ორგანო იყენებს სააგენტოსა და სამართალდამრღვევს შორის
ნაკლებად ფორმალური კონტრაქტის პრაქტიკას - რომელიც უნდა იყოს პირდაპირი
შინაარსის მქონე და წერილობითი და ადგენდეს არა მხოლოდ იმას, თუ რა
მოეთხოვებათ სამართალდამრღვევებს, არამედ ასევე რაზე არიან უფლებამოსილნი
საპასუხოდ.

არსებობს შემთხვევები, როდესაც ზედამხედველი სამართალდამრღვევებს რჩევას
შესთავაზებს, რაც შეიძლება მათ გაითვალისწინონ ან არ გაითვალისწინონ.
შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ პრობაციის პერსონალმა ნათლად გამიჯნოს
ნებისმიერი სამართლებრივად სავალდებულო ინსტრუქცია, რომელსაც გასცემენ და
სხვა არაფორმალური რჩევა ან მითითება, რომელსაც სთავაზობენ და დარწმუნდნენ,
რომ სამართალდამრღვევისთვის გასაგებია ეს სხვაობა.
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87. პირობების შეუსრულებლობა ყოველთვის სერიოზულად უნდა შეფასდეს და
პროფესიული დასკვნები გაკეთდეს ეროვნული კანონმდებლობით დადგენილი
სტანდარტების ფარგლებში. როდესაც სამართალდამრღვევი ვერ ასრულებს
მოთხოვნებს, პრობაციის სააგენტომ უნდა მოახდინოს ასერტული და მყისიერი
რეაგირება. თუკი სამართალდამრღვევი არ ცხადდება დადგენილი რეჟიმის
შესაბამისად, სააგენტო პირველ ყოვლისა უნდა დაეკონტაქტოს მას. იმავდროულად,
ზედამხედველმა უნდა მოიკვლიოს პირობების შეუსრულებლობის მიზეზები -
პირობების შეუსრულებლობა ყოველთვის არ არის სანქციის ან ღონისძიების
განზრახი უგულებელყოფა. მართლაც, მრავალი მიზეზი არსებობს იმისა, თუ რატომ
შეიძლება სამართალდამრღვევმა არ შეასრულოს პირობები, მათ შორის იმის
ბუნდოვანი გაგება, თუ რა მოეთხოვება მას, არაორგანიზებული ცხოვრების წესი (რაც
ხშირად იწვევს გამოუცხადებლობას) და ცვლილების მიმართ სრული უიმედობა.
პირობათა დარღვევის მიუღებლობის ნათლად გააზრების მისაღწევად
ზედამხედველმა სამართალდამრღვევთან უნდა განიხილოს რა უნდა გაკეთდეს
მომავალში პირობების შესრულობის უზრუნველსაყოფად. პირობების დარღვევა და
ამის მიზეზები უნდა დაფიქსირდეს საქმის მასალებში.

ზოგ შემთხვევაში პირობების შეუსრულებლობა შესაძლოა მზარდი რისკის
მანიშნებელი იყოს და თუკი ეს ზიანზე უთითებს, სააგენტომ პირობათა ამ
დარღვევაზე რეაგირებას პრიორიტეტი უნდა მიანიჭოს. ზოგჯერ, შესაძლოა ეს
ითვალისწინებდეს (მაგალითად) სამართალდამრღვევის სასამართლოში
დაუყოვნებელ წარდგენას ან პატიმრობაში დაბრუნებას.

პრობაცია იმედოვნებს ადამიანის ცხოვრებაში ცვლილების წახალისებას და
დადგომას. ზოგიერთი ცვლილება, განსაკუთრებით მუდმივი სამუშაო ადგილის
მოძიება, ადამიანის მომავალ ქცევაზე მნიშვნელოვანი გავლენის მომხდენი შეიძლება
იყოს. ამავდროულად ზოგიერთმა ცვლილებამ შესაძლოა პირობების დაცვისთვის
გამოწვევები შექმნას. მაგალითად, სამართალდარღვევისთვის, რომელიც მთელ დღეს
სამუშაო ადგილზე ატარებს, შესაძლოა რთული იყოს პრობაციის ორგანოში
გამოცხადება. პრობაციის პერსონალი ყურადღებით უნდა მოეკიდოს ამ საკითხს და
მზად უნდა იყოს, მიმართოს სასამართლოს საზოგადოებრივი სანქციის ან
ღონისძიების ფორმულირებაში შესაბამისი ცვლილების შეტანის მოთხოვნით.

წევრი ქვეყნების მიმართ საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების შესახებ
ევროპული წესების შესახებ მინისტრთა კომიტეტის #R(92)16 რეკომენდაციის მე-10
წესის თანახმად “კანონმდებლობაში არ უნდა არსებობდეს ნორმა საზოგადოებრივ
სანქციასთან ან ღონისძიებასთან დაკავშირებული პირობის ან ვალდებულების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში ამ სანქციის ან ღონისძიების პატიმრობად
ავტომატური გარდაქმნის შესახებ”. წინამდებარე წესების 87-ე წესი პრობაციის
პერსონალს ავალდებულებს პირობების დარღვევის გარემოებები შეისწავლოს და
ავტომატურად არ მოითხოვოს საპატიმრო ღონისძიება ან ციხეში დაბრუნება. უფრო
მეტიც, პრობაციის პერსონალი უნდა იყოს შემოქმედებითი ისეთი სანქციის და
ღონისძიების შეთავაზებით, რომელიც მეტად შესაბამისი იქნება და
სამართალდამრღვევი მეტად დაიცავს მას.



42

მართალია ქვეყნებს შორის განსხვავებაა, ზედამხედველი ოფიცერი ვალდებულია
დარღვევაზე რეაგირება მოახდიონს - მაგალითად, მიმართოს ზომებს,
სამართალდამრღვევის სასამართლოს წინაშე წარსადგენად სანქციის ან ღონისძიების
პირობების შეუსრულებლობისთვის. ამ პროცესმა პრობაციის ოფიცერი შესაძლოა
პროკურორის (კვაზი-საპროკურორო) როლში ჩააყენოს, თუნდაც პირობების
დარღვევის დამტკიცების თვალსაზრისით. ეროვნული კანონმდებლობით
დადგენილი პროცედურიდან გამომდინარე შესაძლოა გარკვეული ჭიდილი იყოს ამ
როლსა და პრობაციის ოფიცრის ჩვეულ როლს შორის. ზოგიერთ იურისდიქციაში
პროცესი ორ ეტაპად იყოფა: პირველი, დგინდება პირობების დარღვევა; მეორე,
სასამართლო წყვეტს, რომელი სანქციის გამოყენება უნდა მოხდეს. ასეთ შემთხვევებში
ოფიცრისთვის, რომელმაც პირველ ეტაპზე წამოიწყო წარმოება და წვლილი შეიტანა
ბრალდებაში, შესაძლოა ხშირად რთული იყოს მეორე ეტაპზე შეინარჩუნოს
სასამართლოსთვის ანგარიშის წარმდგენის მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი
როლი. ამის მართვის ერთი გზა იქნება სხვა თანამშრომლისთვის იმის თხოვნა, რომ
მოამზადოს ანგარიში, თუმცა მაინც საჭიროა ყურადღება იმაზე, რომ პროცედურა
იყოს სამართლიანი და მისი სამართლიანობა სამართალდამრღვევმა აღიაროს.

საქმისწარმოება, ინფორმაცია და კონფიდენციალურობა

88. საქმის წარმოება პრობაციის სააგენტოს მუშაობის მნიშვნელოვანი ნაწილია.
ზუსტი, სრული და განახლებული ჩანაწერები, რომლებიც ასახავს როდის, როგორ და
რატომ მოხდა კონკრეტული მოვლენები ან მოქმედებები და რა გადაწყვეტილებები
იქნა მიღებული, ეფექტიანი ანგარიშგების წინაპირობაა. საქმის მასალები მოიცავს
ორგანიზაციაში დაცულ ინფორმაციას: მაგალითად, ზედამხედველი
თანამშრომლების არყოფნის შემთხვევაში საქმის მასალები სრულად და
განახლებული ფორმით ფასდაუდებელი წყაროა ნებისმიერი სხვა პირისთვის, ვინც
სამართალდამრღვევთან მუშაობს. საქმის ჩანაწერები ასევე ინფორმაციას ცვლის
უწყებებს და სახელმწიფო ორგანოებს შორის, რომლის წინაშეც ანგარიშვალდებულება
არსებობს (იხიელთ VII ნაწილი). საქმის მასალები ასევე უზრუნველყოფს, რომ
სამუშაო პროცესი მიზანმიმართულია: ასახავს შეფასების ბაზისს, ზედამხედველობის
გეგმებს, ჩარევებს და მათი შედეგების ევალუაციას.

საქმის მასალები როგორც წესი შეიცავს პირად ინფორმაციას - სახელი, დაბადების
თარიღი, მისამართი, განათლება, დასაქმება; შეფასებისა და დაგეგმვის ჩანაწერი,
რეგულარული განახლება, მიზნების დასახვა და განხორციელებული სამუშაოს
შედეგების ევალუაცია; ჩანაწერი კონტაქტის შესახებ, ოფისში გამოცხადების (არ
გამოცხადების) ჩანაწერი, ჩანაწერი ოჯახში ვიზიტებისა და სხვა მნიშვნელოვანი
აქტივობების შესახებ. საქმეში ასევე დაცულია ინფორმაცია სამართალდამრღვევის
წინა ნასამართლობებისა და ზედამხედველობის ან პატიმრობის გამოცდილების
შესახებ.

89. არსებობს გარემოებები, როგორც წესი ეროვნული კანონმდებლობით
განსაზღვრული, როდესაც კონფიდენციალობის პრინციპი უნდა დავთმოთ
პასუხისმგებელ უწყებებს შორის ინფორმაციის გაზიარების საჭიროების
სასარგებლოდ, კერძოდ კი როდესაც მძიმე ზიანის მიყენების რისკი არსებობს.
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ინფორმაციის გაცვლის საფუძველი უნდა იყოს ნათელი და კონფიდენციალობა
დაცული უნდა იყოს საზოგადოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
საჭიროებასთან შესაბამისად.

90. საქმის მასალები ზედამხედველმა მენეჯერებმა უნდა ამოწმონ პერიოდულად,
მენეჯმენტისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად, ასევე უნდა ხდებოდეს კანონთან და
პოლიტიკასთან შესაბამისობის მონიტორინგი. ისინი ასევე ინფორმაციის
მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს დამოუკიდებელი ინსპექტორების ან
მონიტორებისთვის.

91. 35-ე წესი ეხება პრობაციის ორგანოს პასუხისმგებლობას, საქმესთან დაკავშირებით
ანგარიშგება აწარმოონ სასამართლო და გადაწყვეტილების მიმღები სხვა ორგანოების
წინაშე. ეს წესი ადგენს, რომ სრული და განახლებული საქმის მასალები სანდო
საშუალებაა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სააგენტომ შეასრულოს თავისი
მოვალეობები.

92. სამართალდამრღვევებს აქვთ თავიანთი საქმის მასალებზე წვდომის უფლება.
თუმცა გარკვეულ გარემოებებში საქმის მასალები შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას,
რომელიც თუ სამართალდამრღვევისთვის ხელმისაწვდომია, შესაძლოა საფრთხეს
უქმნიდეს სხვა პირის უსაფრთხოებას ან კეთილდღეობას. ამგვარი ინფორმაცია
შეიძლება დაიხუროს ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად. თუკი
სამართალდამრღვევი სადაოდ ხდის საქმის მასალებში არსებულ ჩანაწერს, უნდა
არსებობდეს მის პრეტენციაზე რეაგირების პროცედურა.

VI ნაწილი

პრობაციის ორგანოების სხვა სამუშაოები

დაზარალებულებთან მუშაობა

93. მრავალ ქვეყანაში დანაშაულის შედეგად დაზარალებულები ხშირად აცხადებენ,
რომ არ გრძნობენ სათანადო მხარდაჭერას სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების
ორგანოების მხრიდან, რომლებიც როგორც წესი პრიორიტეტს ანიჭებენ გამოვლენას
და ბრალდების წარმოებას და ზოგადად მათი მუშაობა მიმართულია
სამართალდამრღვევზე და ნაკლებად დაზარალებულზე. მართლაც, ზოგიერთი
დაზარალებული აცხადებს, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში
მათი გამოცდილება იმდენად დამთრგუნველია, რომ ეს ხელახლა მსხვერპლად
ყოფნას უტოლდება.

პრობაციის ორგანოებს, მრავალ ქვეყანაში (არა ყველგან), მხოლოდ
სამართალდამრღვევებთან მუშაობის გამოცდილება აქვთ და ნაკლებ ყურადღებას
უთმობენ დაზარალებულებს. მრავალ მიზეზთა გამო მრავალ ქვეყანაში ტარდება
ღონისძიებები ამ ვითარების გასაუმჯობესებლად. ზოგი პრობაციის ორგანო
დაზარალებულებს პირდაპირ დახმარებას თავაზობს; სხვები მჭიდროდ
თანამშრომლობენ სხვა ორგანიზაციებთან (ხშირად არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან), რომლებიც თავაზობენ ამგვარ მხარდაჭერას; სხვები კი კონტაქტს
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ამყარებენ დანაშაულის შედეგად დაზარალებულებთან და აწვდიან ინფორმაციას
(იხილეთ 95-ე წესი).

დისკრიმინაციის აკრძალვისა და ინდივიდუალიზებული მიდგომის პრინციპები
(იხილეთ მე-4 წესი) დაზარალებულებზე ისევე ვრცელდება, როგორც
სამართალდამრღვევებზე. დაზარალებულები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან
სხვადასხვა ნიშნით და პრობაციის ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ ამ
განსხვავებულობის საპასუხო სერვისების შეთავაზება. ასევე აღსანიშნავია, რომ
დაზარალებულებს განსხვავებული რეაქცია აქვთ დანაშაულების მიმართ, რომლებიც
მათ განიცადეს; ეს დამოკიდებულია მაგალითად, დანაშაულის ბუნებაზე, მათ
ფსიქოლოგიურ მდგრადობაზე, პირად გარემოებებზე და მათთვის ხელმისაწვდომ
მხარდაჭერაზე (მაგალითად, ოჯახის ან მეგობრების მხრიდან). პრობაციის
ორგანოებმა ყოველთვის უნდა გაითვალისწინონ ეს გარემოებები.

94. ზოგიერთ ქვეყანაში სააგენტოები, ხშირად არასამთავრობო ორგანიზაციები
დაარსდა დაზარალებულთა მხარდასაჭერად. ამან შესაძლოა მიიღოს
კონსულტირების, პრაქტიკული მხარდაჭერის და მხარდაჭერის სხვა ფორმა, რაც
დაეხმარება მათ გაუმკლავდნენ დანაშაულის შედეგებს. როდესაც ეროვნული
კანონმდებლობა ამას ადგენს, პრობაციის ორგანოებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ ამ
სამუშაოს მხარდასაჭერად და დაზარალებულთა დახმარების ორგანიზაციების
მიმართ პოზიტიური და თანამშრომლობითი დამოკიდებულებით იყვნენ. პრობაციის
ორგანოებისთვის ხშირად ცნობილია ინფორმაციისა და მხარდაჭერის წყარო და
შეუძლიათ შესთავაზონ ცალკეულ საქმესთან დაკავშირებით ზოგადი ან
კონკრეტული მიმართულების ჩვენება.

95. ზოგიერთ იურისდიქციაში პრობაციის ორგანოები უკავშირდებიან მძიმე
დანაშაულის შედეგად დაზარალებულებს და აწვდიან ინფორმაციას
სამართალდამრღვევთან დაკავშირებით. როგორც წესი ეს მოიცავს მათ ინფორმირებას
დაკისრებული სანქციის რეალური შედეგის შესახებ - მაგალითად, რა ვადით დარჩება
სამართალდამრღვევი პატიმრობაში, გათავისუფლების თარიღი, გათავისუფლების
რაიმე კონკრეტული პირობა, რომელიც შეიძლება მათ ეხებოდეს (ვთქვათ
დაზარალებულთან კონტაქტის არ ქონის პირობა). არსებობს ინფორმაცია, რომელიც
დაზარალებულმა აუცილებლად უნდა იცოდეს და ხშირად პრობაციის სააგენტოა
პასუხისმგებელი ამ ინფორმაციის მათთვის მიწოდებაზე. იმავდროულად, პრობაციის
პერსონალისთვის ცნობილი უნდა იყოს სამართალდამრღვევის უფლება
კონფიდენციალობაზე და აცნობიერებდეს, რომ გარკვეული ინფორმაციის გამხელა არ
არის საჭირო და არ უნდა გადაეცეს სხვას. მაგალითად, დაზარალებულს არ უნდა
ეცნობოს გათავისუფლების შემდგომ სამართალდამრღვევის საცხოვრებელი
მისამართი.

ინფორმაციის მიწოდებასთან ერთად, ზოგიერთ ქვეყანაში პრობაციის ორგანოები
კონსულტირებას უწევენ დაზარალებულებს, განსაკუთრებით როდესაც განიხილება
[პატიმართა] მოკლევადიანი შვებულების ან გათავისუფლების საკითხი, ეკითხებიან,
ხომ არ აქვთ რაიმე შფოთვა ამასთან დაკავშირებით - რაიმე, რაც დაზარალებულის
აზრით, გადაწყვეტილების მიმღებმა ორგანომ უნდა გაითვალისწინოს. მაგალითად,
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დაზარალებულს შეიძლება ერჩივნოს, რომ სამართალდამრღვევს არ მიეცეს ნება,
დასახლდეს მის სამეზობლოში. როდესაც დაზარალებული მოსაზრებებს ამგვარად
ითვალისწინებენ, პრობაციის პერსონალმა ნათელი უნდა გახადოს მათთვის, რომ
ყველა გარემოებას ყურადღებით და გულდასმით გაითვალისწინებენ, მაგრამ
გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო მთელი რიგი გარემოებების განხილვის შედეგად
იღებს გადაწყვეტილებას. კონსულტირება არ ნიშნავს, რომ დადგება ის შედეგი, რაც
დაზარალებულმა აირჩია.

96. ეს წესი აღიარებს, რომ რეაბილიტაციის პროცესი სამართალდამრღვევებისგან
მოითხოვს პასუხისმგებლობის აღებას საკუთარ ქცევაზე და ეს მოიცავს მათ მიერ
სხვებისთვის მიყენებული ზიანის აღიარებას. დაბრალება და პირდაპირი ბრალდება
როგორც წესი უარყოფას და თავდაცვით პოზიციაში ჩადგომას იწვევს, შესაბამისად
პრობაციის სამუშაოს უდიდესი ნაწილი მდგომარეობს სამართალდამრღვევის
ცნობიერების ამაღლებაში იმ ზიანის შესახებ, რაც დაზარალებულს მიაყენეს და ეს
საგანგებო პროფესიულ უნარებს საჭიროებს. დაზარალებულთან მიმართებით
ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობა ხელს უწყობს რეაბილიტაციის პროცესს და
დაზარალებულს შესაძლებლობას აძლევს დარწმუნდნენ, რომ მათი განცდები
აღიარებულია და პატივს სცემენ, სამართალდამრღვევებთან პრობაციის ორგანოების
მიერ განხორციელებული მუშაობის შედეგად.

აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკა

97. კომენტარში 93-ე წესზე გაცხადებულია, რომ პრობაციის ორგანოები
ტრადიციულად ფოკუსირდებიან სამართალდამრღვევებთან თავიანთ მუშაობაზე. 97-
ე წესი ეხება აღდგენით მართლმსაჯულების ჩარევებს, რაც როგორც წესი მოიცავს
მუშაობას სამართალდამრღვევებთან, დაზარალებულებთან და თემთან და ნებისმიერ
პირთან, რომელსაც შეეხო დანაშაულის შედეგები ან დაინტერესებულია ჩადენილი
დანაშაულით.

აღდგენითი პრაქტიკა შესაძლოა სხვადასხვა ფორმით არსებობდეს. ამავდროულად ამ
მიდგომებში იკვეთება მთელი რიგი საერთო თემებისა. გაეროს გზამკვლევში
განმარტებულია, “აღდგენითი მართლმსაჯულების მიდგომები და პროგრამები
ეყრდნობა შემდეგ საკვანძო დათქმებს: ა) რომ დანაშაულზე რეაგირება მაქსიმალურად
აღანდგენს დაზარალებულისთვის მიყენებულ ზიანს; ბ) სამართალდამრღვევებს
უნდა გაათავისებინონ, რომ მათი ქცევა მიუღებელია და მას რეალური შედეგები აქვს
დაზარალებულისთვის და საზოგადოებისთვის; გ) სამართალდამრღვევმა უნდა
აიღოს პასუხისმგებლობა საკუთარ მოქმედებაზე; დ) დაზარალებულებს უნდა
ქონდეთ საკუთარი საჭიროების გამოხატვის და სამართალდამრღვევის მიერ
რეპარაციის გზების განსაზღვრაში მონაწილეობის შესაძლებლობა და ე)
საზოგადოებას აქვს ამ პროცესში მონაწილეობის პასუხისმგებლობა”. (აღდგენითი
მართლმსაჯულების პროგრამების გზამკვლევი, სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების გზამკვლევთა სერიიდან, გაერთიანებული ერები, 2006).

აღდგენითი მიდგომები მოიცავს მედიაციის მომსახურებას - მაგალითად, მედიაცია
დაზარალებულსა და სამართალდამრღვევს შორის, იმის გამოსარკვევად, როგორ
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შეიძლება ცვლილებების გატარება და როგორ შეუძლიათ მათ დანაშაულის შედეგების
მართვა. მედიაციის გამოყენება ასევე შეიძლება დანაშაულის პრევენციისთვის -
მაგალითად, სამეზობლო დავების შესამცირებლად, სანამ ისინი დანაშაულში
გადაიზრდება. რეკომენდაცია REC(99)19 სისხლის სამართლის საქმეებზე მედიაციის
შესახებ ადგენს მედიაციის სტანდარტებს. სხვა აღდგენითი პრაქტიკა მოიცავს
საოჯახო ჯგუფურ კონეფერენციებს და “სასჯელის წრეებს” (Sentencing Circles). ასევე
შესაძლებელია აღდგენითი ხედვის გადატანა უფრო ფორმალურ სისხლის
სამართლებრივ პრაქტიკაში - მაგალითად, სასამართლოს, სისხლის სამართლის
პანელებს, შეწყალებისა და ვადაზე გათავისუფლების საბჭოებს შეუძლიათ
აღდგენითი ხედვის ინკორპორირება. გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს
რეზოლუცია 2002/12 სისხლის სამართლის საკითხებზე აღდგენითი
მართლმსაჯულების პროგრამებით სარგებლობის ძირითადი პრინციპების შესახებ ამ
მიდგომების შესახებ ავტორიტეტულ სახელმძღვანელო მითითებებს ადგენს.

ამ ფორმით პრობაციის ჩართვის შემთხვევაში კონკრეტული ძალისხმევა უნდა
მიიმართოს იმაზე, რომ სამართალდამრღვევის და დაზარალებულის ინტერესებისა
და უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა მოხდეს. ამ ჩარევების ევალუაცია არ უნდა
მოხდეს მხოლოდ სამართალდარმღვევის მიერ განმეორებითი დანაშაულის
ჩადენასთან მიმართებით, არამედ ასევე უნდა გაითვალისწინონ ამ ჩარევით
დაზარალებულის სასიკეთო შედეგების მიღება. როდესაც პრობაციის სააგენტო
სამართალდამრღვევსა და დაზარალებულს აკავშირებს, ყველაფერი უნდა იღონონ
იმაში დასარწმუნებლად, რომ ეს ხელახალ ვიქტიმიზაციას არ გამოიწვევს.

აღდგენითი მართლმსაჯულების მიდგომები მოითხოვს გამორჩეულ უნარებს და
პრობაციის ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ პერსონალის სათანადო მომზადება
ამგვარი ამოცანის შესასრულებლად.

დანაშაულის პრევენცია

98. ეს წესი მიუთითებს პრობაციის ორგანოების საჭიროებაზე თავიანთი
გამოცდილება და ცოდნა გაუზიარონ და ითანამშრომლონ სხვა ორგანიზაციებთან
დანაშაულის შესამცირებლად და საზოგადოების უსაფრთხოების
უზრუნველსაყოფად. ეს ეხება ისეთ მუშაობას, რომელიც არ არის მიმართული
კონკრტულ სამართალდარმღვევზე, არამედ წვლილი შეაქვს დანაშაულის
პრევენციისა და შემცირების ზოგად პროგრამებში. პრობაციის მთავარი შენატანი
საზოგადოებრივ უსაფრთხოებასა და დანაშაულის პრევენციაში არის მათი მუშაობა
კონკრეტულ სამართალდამრღვევებთან მათი მხრიდან განმეორებითი დანაშაულის
ჩადენის ალბათობის შესამცირებლად. თუმცა თავიანთი ამოცანის შესრულებისას
პრობაციის პერსონალი ძალიან ბევრს სწავლობს იმ გარემოებების შესახებ, რომელშიც
ადამიანები ჩადიან დანაშაულს, რა აფერხებს მათი მხრიდან დეზისტანსს და
საზოგადოებაში არსებული რა ფაქტორები ზრდის ან ამცირებს დანაშაულის ჩადენის
ალბათობას. თუ, მაგალითად, პრობაციის პერსონალისთვის ცნობილი ხდება, რომ
ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ სამართალდამრღვევთა დიდი ნაწილი ნივთიერებათა
ავადმომხმარებელია, ეს მათ უბიძგებს იმუშაონ სხვა ორგანოებთან (ამ შემთხვევაში
ალბათ ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურებთან), რათა განიხილონ
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საგანმანათლებლო ან სამკურნალო მომსახურების შეთავაზება დანაშაულის
პრევენციისთვის - არა მხოლოდ განმეორებითი დანაშაულის პრევენცია
ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ სამართალდამრღვევებს შორის, არამედ პირველადი
სამართალდარღვევების პრევენციისთვის. დანაშაულის გამომწვევი მიზეზები
კომპლექსურია და დანაშაულის შემცირებისთვის მუშაობა სხვადასხვა უწყებების
ჩართულობას და ერთობლივ დისციპლინირებულ მუშაობას მოითხოვს. პრობაციის
სააგენტოები აქტიურად უნდა ჩაერთონ ამგვარ ძალისხმევებში.

VII ნაწილი

საჩივრების პროცედურა, ინსპექტირება და მონიტორინგი

99. პრობაციის ორგანოებმა და პერსონალმა უნდა უზრუნველყოს
სამართალდამრღვევთა მიერ მოვალეობების შესრულება, რომელთაც ურჩევნიათ
თავი აარიდონ ამ მოვალეობებს. პრობაციის ზედამხედველობა შესაძლოა
ითვალისწინებდეს პირად მოთხოვნებს სამართალდამრღვევის მიმართ, რასაც ისინი
შესაძლოა უგულებელყოფდნენ და უარყოფდნენ. ზოგჯერ პრობაციის პერსონალმა
უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს სასამართლოს წინაშე
წარდგენა ან საპატიმროში დაბრუნება. პრობაციის მუშაობის ბუნებამ შეიძლება
გამოიწვიოს შეუთანხმებლობა და დავები პერსონალსა და სამართალდამრღვევებს
შორის და ეს სამუშაოს ის ნაწილია, რასთან გამკლავებაც პრობაციის პერსონალმა
უნდა ისწავლოს. ხშირად უთანხმოება გადაიზრდება ფორმალური საჩივრების
პროცედურაში.

საჩივრის წარდგენის მსურველი სამართალდამრღვევებისთვის ხელმისაწვდომი უნდა
იყოს ნათელი პროცედურა და სხვა მომსახურებები. მრავალი საჩივრის
არაფორმალურად გადაწყვეტა შესაძლებელი უნდა იყოს და უნდა გადაწყდეს კიდეც
დაბალ დონეზე, სამართალდამრღვევისთვის ან მომსახურების სხვა მიმღებისთვის
იმის განმარტებით, რატომ მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება; მაგრამ თუკი საჩივრის
დაკმაყოფილება არ ხდება, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ორგანიზაციის ფარგლებში
ზემდგომ ინსტანციაში გასაჩივრების შესაძლებლობა, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში -
დამოუკიდებელ ორგანოში.

უნდა აღინიშნოს, რომ სააგანტომ შესაძლოა საჩივრები ხშირად თავიდან აიცილოს
საკუთარი როლის ნათლად განმარტებით და საკუთარი პოზიციის თანმიმდევრულად
და სამართლიანად გამოხატვით. თუკი ადამიანებმა იციან, რას მოელიან მათგან და
რას უნდა ელოდნენ საპასუხოდ, საჩივრების წარდგენა ნაკლებად სავარაუდოა.

100. ეს საგამოძიებო საჩივრები უნდა იყოს მიუკერძოებელი და გამორიცხავდეს მათი
შესწავლის შედეგებით მანიპულირებას. ზოგიერთ შემთხვევაში, საკმარისი იქნება
საჩივრის სუბიექტი თანამშრომლის ზედამხედველმა მენეჯერმა მოიკვლიოს საკითხი.
სხვა გარემოებებში, ბრალდების სიმძმიდან გამომდინარე საკითხი უნდა მოიკვლიოს
უფრო მაღალი თანამდებობის თანამშრომელმა. დამოუკიდებელ ორგანოსაც თავისი
როლი აქვს (მაგალითად, ომბუცმენი) საჩივრებზე საპასუხოდ, მაგრამ როგორც წესი ამ
პროცედურის წამოწყება უნდა მოხდეს მას შემდეგ რაც სხვა პროცედურებით ვერ იქნა
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მიღწეული სასურველი შედეგი. დამოუკიდებელი ორგანო ასევე შესაძლებელია
უფლებამოსილი იყოს, მოისმინოს საჩივარი თავდაპირველი მოკვლევის შედეგების
შესახებ.

პერსონალი და ასევე მომჩივნები უნდა დარწმუნდნენ, რომ პროცედურა
სამართლიანი და მიუკერძოებელია. მოიუხედავად იმისა მოკვლევით დადგინდება
თუ არა საჩივრის დაუსაბუთებლობა ან სრული უსაფუძვლობა, ან დადასტურდება,
სააგენტომ მომჩივანს დადგენილი წესის მიხედვით უნდა უპასუხოს.

ასევე უნდა გაიმიჯნოს საჩივრები კონკრეტული თანამშრომლების წინააღმდეგ და
უკმაყოფილება სააგენტოს პოლიტიკასთან მიმართებით. მაგალითად,
სამართალდამრღვევს შეისაძლოა სურდეს, გაასაჩივროს მისი საპატიმროში
დაბრუნების გადაწყვეტილება, მაგრამ თუ სააგენტოსთვის მისაღებია ეს
გადაწყვეტილება და მისი სათანადოდ აღსრულება, ის მზად უნდა იყოს საკუთარი
თანამშრომლების დასაცავად.

101. უნდა არსებობდეს სააგენტოების მიერ საკუთარი სამუშაოს ხარისხის
მონიტორინგის სისტემა და მუშაობის ეფექტიანობა შეამოწმონ დადგენილ
პროფესიულ სტანდარტთან მიმართებით. პერსონალი უნდა დარწმუნდეს, რომ ეს
პროცესი მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების საშუალებაა და შესაძლებლობას
აძლევს მათ შეასრულონ საკუთარი სამუშაო მაქსიმალური ხარისხით. ამგვარი
შემოწმება უნდა ეყრდნობოდეს ინდივიდუალური სამუშაოს შეფასებას, თუმცა ასევე
უნდა ითვალისწინებდეს პერსონალისთვის ხელმისაწვდომ რესურსს და მხარდაჭერას
მათი მოვალეობების შესრულებისას. შესაბამისი წლის განმავლობაში წარდგენილი და
განხილული საჩივრების შესახებ ინფორმაციაც ასევე რეგულარულად უნდა
გაანალიზდეს.

103. მე-15 წესი და III ნაწილი ხაზს უსვამს კომპეტენტური ორგანოს წინაშე
პრობაციის სააგენტოების ანგარიშვალდებულების მნიშვნელოვნებას. ეს საკითხები
განსხვავებულად რეგულირდება სხვადასხვა ქვეყანაში და ანგარიშვალდებულება
არსებობს ეროვნულ, რეგიონულ და/ან უფრო მეტად ადგილობრივ დონეზე.
ნებისმიერ შემთხვევაში კომპეტენტურმა ორგანომ უნდა უზრუნველყოს გამართული
სისტემის არსებობა, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მას, დარწმუნებული იყოს
რომ სააგენტო ასრულებს მასზე დაკისრებულ სამუშაოს.

ამასთან მონიტორინგის დამოუკიდებელი ორგანოების მხრიდან მონიტორინგი
ძალიან მნიშვნელოვანია პრობაციის სამუშაოს მაღალი ხარისხის სტანდარტის
უზრუნველსაყოფად. ზოგიერთ ქვეყანაში ეს შეიძლება იყოს ომბუცმენი, სხვაგან
ეროვნული საზედამხედველო კომიტეტი და ა.შ. არ აქვს მნიშვნელობა რა ფორმით
იქნება ეს ორგანო წარმოდგენილი, ეს წესი მოითხოვს მათგან დამოუკიდებლობას და
სათანადო აღჭურვილობას მონიტორინგის ამ ამოცანების სათანადოდ
შესასრულებლად.

პრობაციის სააგენტოებმა ამგვარი ინსპექტირებისა და მონიტორინგის სისტემები
უნდა გამოიყენონ როგორც სწავლისა და საკუთარი პრაქტიკის გაუმჯობესების
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შესაძლებლობა.

კომპეტენტურმა ორგანომ ასევე უნდა გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, იცოდეს მეტი
პრობაციის რეალური პრაქტიკის შესახებ და საჭიროებისამებრ აწარმოოს
ადვოკატირება სააგენტოს პოლიტიკის ან რესურსების ცვლილების მოთხოვნით.

VIII ნაწილი

კვლევა, ევალუაცია, მედიასთან და საზოგადოებასთან მუშაობა

104. პრობაციის პრაქტიკა უნდა ემყარებოდეს ეფექტიანობის მტკიცებულებებს.
ეფექტიანობის შეფასების ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია შემცირებული
განმეორებითი დანაშაული. არსებობს კვლევები, რომლებიც ადასტურებს, რომ
როდესაც შეფასება შესაძლებელს ხდის ინტერვენციის პროგრამის
სამართალდამრღვევების მახასიათებლებზე მორგებას, ხელახალი მსჯავრდების
მაჩვენებელის მიღწევა შესაძლებელია გაზომვად საქმეებზე.

უკანასკნელ წლებში, ‘რა მუშაობს’ მიგნებები განსაკუთრებით გავლენიანია. ამგვარი
კვლევების უმრავლესობა კანადიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან არის,
თუმცა კვლევები ასევე ჩატარდა ინგლისსა და უელსში და სხვა ქვეყნებში.
ამავდროულად სხვადასხვა ქვეყნები ირჩევენ პრობაციის სხვადასხვა
მეთოდოლოგიებს, როგორიცაა ძლიერ მხარეებზე დაფუძნებული მიდგომები ან
სოციალური მუშაობის მიდგომები. რადგანაც ისინი ავითარებენ მტიცებულების
მოპოვებისა და განმარტების საკუთარ გზებს, ქვეყნებს შეუძლიათ და უნდა
გამოიყენონ მტკიცებულებები სხვა ქვეყნებიდან საკუთარი პრაქტიკის
განსავითარებლად, ამავდროულად იციან, რომ ის ‘რაც მუშაობს’ ერთ ქვეყანაში
შესაძლოა არ მუშაობდეს სხვაგან.

პრობაციის ნებისმიერი მეთოდი უნდა განვიხილოთ როგორც ღია კითხვა.
ინტერვენციების დამკვიდრებული მეთოდები შესაძლოა გადახედვას საჭიროებდეს,
მათი მოქმედებისა და შედეგების კვლევების შედეგად პროგრესული გაშუქების
კვალდაკვალ. ვითარდება ახალი მეთოდები, რომელთა მოქმედებაც უნდა გახდეს
შესწავლის საგანი. პრაქტიკის ეფექტიანობის შეფასება მოითხოვს სისტემატიურ
კვლევას. სააგენტოებს შეუძლიათ და უნდა განახორციელონ კიდეც ეს თავად, მაგრამ
ასევე სჭირდებათ სხვა ორგანიზაციების, განსაკუთრებით კი უნივერსიტეტების
კვლევითი ექსპერტიზის გამოყენება. მათი ჩართულობა უზრუნველყოფს
დამოუკიდებლობას და ავტორიტეტულობას მატებს სააგენტოს განცხადებებს
ეფექტიანობის შესახებ. ეს წესი აღიარებს კვლევის ღირებულებას და ასევე აღიარებს,
რომ რესურსები უნდა გამოიყოს ამის განსახორციელებლად, რაც თავის მხრივ
ინვესტიციაა მომსახურებების გაუმჯობესებაში.

105. ისევე როგორც პრაქტიკა უნდა პასუხობდეს კვლევების მიგნებებს, პოლიტიკაც
უნდა იყოს ინფორმირებული იგივე გზით. მრავალ ქვეყანაში პოლიტიკოსები
ზეწოლას განიცდიან - მათგან ითხოვენ დანაშაულის შემცირების ეფექტიანი
მექანიზმების შემოღებას. პოლიტიკის დონეზე ინიციატივები გამყარებული უნდა
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იყოს კვლევით, მიზეზითა და არგუმენტით და ელექტორატის ლეგიტიმური
მოლოდინისადმი მგრძნობელობის შენარჩუნების კვალდაკვალ პოლიტიკოსებმა
უნდა მოახდინონ ლიდერობის დემონსტრირება და სცადონ თავი აარიდონ
კომპლექსური პრობლემების მარტივად გადაჭრის შეთავაზების ნებისმიერ
ცდუნებას.

106. პრობაციის სააგენტომ აქტიურად უნდა იმუშაოს საზოგადოებისთვის საკუთარი
მუშაობის განსამარტად. ეს მოიცავს როგორც ფაქტობრივი ინფორმაციის
გავრცელებას, ისე დასაბუთებას, თუ რატომ იქცევა სააგენტო ამგვარად. პრობაციის
პრაქტიკის შედეგები და ასევე სხვა სასჯელების შედეგები, როგორიცაა
თავისუფლების აღკვეთა, ღიად უნდა განიხილებოდეს. საზოგადოების ნდობა ამ
განმარტების ხარჯზე გაიზრდება.

პრობაციის მიღწევებისა და წარმატებების მაგალითები მედიის მეშვეობით უნდა
გაცხადდეს: წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს რისკი, რომ საზოგადოება პრობაციის
შესახებ გაიგებს მხოლოდ ინციდენტების კონტექსტში - მაგალითად,
ზედამხედველობის მყოფი პირის მიერ მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში.

ყოველთვის ადვილი არ არის კომპლექსური (ხშირად ორაზროვანი) კვლევის
მიგნებების ახსნა და არ შეიძლება მხოლოდ მედიის იმედად ყოფნა შედეგების
სამართლიანად წარდგენისთვის. თუმცა სააგენტომ უნდა სცადოს. ასევე
საზოგადოებას უნდა განემარტოს, რომ მართალია პრობაციას ფასდაუდებელი
წვლილი შეაქვს საზოგადოების უსაფრთხოებაში, შეუძლებელია საზოგადოების
შექმნა, რომელიც თავისუფალია რისკისგან და ვერც პრობაციის მუშაობა და ვერც
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სხვა ჩარევები მოიტანს ამ შედეგს.
იმედგაცრუება როგორც წესია არარეალისტური მოლოდინის შედეგია და მართალია
საზოგადოებას მაღალი მოლოდინი უნდა ქონდეს პრობაციის სააგენტოების მუშაობის
ხარისხთან მიმართებით, ეს მოლოდინები რეალისტური უნდა იყოს.

107. ეს წესი მომდინარეობს უკანასკნელი წესისგან. პრობაციის პოლიტიკა და
პრაქტიკა ვითარდება და ეს განვითარება საზოგადოებას უნდა განემარტოს. ასევე
მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება პრობაციას ხედავდეს როგორც აქტიურ
ორგანიზაციას, რომელიც პასუხობს გამოწვევებს და მუშაობს საკუთარი სამუშაოს
ხარისხის გაუმჯობესებაზე.

108. პრობაციის ავტორიტეტი და საზოგადოების ნდობა გაძლიერდება მისი მიზნების
რეალისტური გაცხადებით და მუშაობის გამჭვირვალობით. ეს წესი ხაზს უსვამს
იდეებისა და პრაქტიკის საერთაშორისო გაცვლას. ქვეყნებს შეუძლიათ ისწავლონ
ერთმანეთის გამოცდილებაზე - არა მხოლოდ წარმატებულ მაგალითებზე, არამედ
ასევე შეცდომებზე.
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evropis sabWo ministrTa komitetis rekomendacia Rec(2003)22 wevri
qveynebisadmi pirobiT gaTavisuflebis Sesaxeb (vadamde

gaTavisufleba)
(miRebulia ministrTa komitetis mier 2003 wlis 24 seqtembers ministrTa

moadgileebis 853-e Sexvedraze)

ministrTa komiteti evropis sabWos wesdebis 15.b muxlis safuZvelze,

iTvaliswinebs ra, rom evropis sabWos wevri qveynebis interesebSia, sapatimro
sasjelebis aRsrulebasTan dakavSirebiT daadginon saerTo principebi am sferoSi
saerTaSoriso TanamSromlobis gaZlierebisTvis;

aRiarebs ra, rom pirobiT vadamde gaTavisufleba ganmeorebiTi samarTaldarRvevis
acilebisa da gansaxlebis ganviTarebis, patimarTaTvis dagegmvis, daxmarebisa da
zedamxedvelobis gziT sazogadoebaSi integraciis erT-erTi yvelaze efeqturi da
konstruqciuli saSualebaa;

iTvaliswinebs ra, rom es unda ganxorcieldes individualuri pirobebisadmi
misadagebuli da marTlmsajulebisa da samarTlianobis principebTan Sesabamisi
gzebiT;

iTvaliswinebs ra, rom Tavisuflebis aRkveTis xarji mZime tvirTad awveba
sazogadoebas, amasTan, kvlevam aCvena, rom Tavisuflebis aRkveTas aqvs ukuSedegi, ra
drosac ver xorcieldeba samarTaldamrRvevTa reabilitacia;

Sesabamisad, iTvaliswinebs, rom sasurvelia sapatimro sasjelebis xangrZlivobis
Semcireba SesaZleblobis farglebSi da, amasTan mimarTebiT, sasjelis srulad
moxdamde pirobiT vadamde gaTavisufleba mniSvnelovani saSualebaa;

aRiarebs ra, rom pirobiT vadamde gaTavisuflebis RonisZiebebisTvis aucilebelia
politikuri liderebis, administraciuli profilis saxelmwifo mosamsaxureTa,
mosamarTleTa, prokurorTa, advokatTa da sazogadoebis mxardaWera, romlebic,
Tavis mxriv, saWiroeben sapatimro sasjelTa adaptirebis mizezebis detalur axsnas;

iTvaliswinebs ra, rom vadamde gaTavisuflebis maregulirebeli kanonmdebloba da
praqtika unda Seesabamebodes kanonis uzenaesobaze damyarebuli demokratiuli
saxelmwifoebis ZiriTad principebs, romelTa upirvelesi amocanaa adamianis
uflebebis garantireba adamianis uflebaTa evropuli konvenciisa da precedentuli
samarTlis Sesabamisad;

pirobiT msjavrdebul da pirobiT vadamde gaTavisuflebul samarTaldamrRvevebze

zedamxedvelobis Sesaxeb evropuli konvenciis (ETS No. 51) gaTvaliswinebiT;

aRiarebs ra Semdegi dokumentebis mniSvnelobas:

rezolucia (65) 1 gadavadebuli sasjelis, probaciisa da Tavisuflebis aRkveTis sxva
alternativebis Sesaxeb;
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rezolucia (70) 1 pirobiT msjavrdebuli an pirobiT vadamde gaTavisuflebuli
samarTaldamrRvevebisTvis zedamxedvelobisa da Semdgomi zrunvis RonisZiebebis
praqtikuli organizebis Sesaxeb;
rezolucia (76) 2 grZelvadianad TavisuflebaaRkveTil patimrebTan mopyrobis
Sesaxeb;
rezolucia (76) 10 Tavisuflebis aRkveTis alternatiuli konkretuli sadamsjelo
RonisZiebebis Sesaxeb;
rekomendacia R (82) 16 sapatimrodan droebiT gasvlis (Svebulebis) Sesaxeb;
rekomendacia R (87) 3 evropis cixis wesebis Sesaxeb;
rekomendacia R (89) 12 cixeSi ganaTlebis Sesaxeb;
rekomendacia R (92) 16 sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis evropuli wesebis
Sesaxeb;
rekomendacia R (92) 17 sasjelis misjisas Tanmimdevrulobis Sesaxeb;
rekomendacia R (97) 12 sanqciebisa da RonisZiebebis aRsrulebaSi CarTul
TanamSromelTa Sesaxeb;
rekomendacia R (99) 22 cixeebis gadatvirTulobisa da patimarTa ricxvis zrdasTan
dakavSirebiT;

rekomendacia REC (2000) 22 sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis evropuli
wesebis implementaciis gaumjobesebis Sesaxeb,

rekomendacias uwevs wevri qveynebis mTavrobebs:

1. TavianTi kanonmdeblobiT SemoiRon pirobiT gaTavisufleba, Tu es RonisZieba
manamde ar arsebobda;

2. pirobiT gaTavisuflebasTan dakavSirebiT, TavianT kanonmdeblobaSi,
politikasa da praqtikaSi ixelmZRvanelon am rekomendaciis danarTSi miTiTebuli
principebiT;

3. uzrunvelyon pirobiT gaTavisuflebis Sesaxeb am rekomendaciisa da misi
ganmartebiTi memorandumis maqsimalurad farTod gavrceleba.

Rec(2003)22 rekomendaciis danarTi

I. pirobiT gaTavisuflebis ganmarteba

1. am rekomendaciis miznebisTvis pirobiT gaTavisufleba niSnavs msjavrdebuli
patimris vadamde gaTavisuflebas gaTavisuflebis Semdgomi individualuri
pirobebiT. es cneba ar moicavs amnistiasa da Sewyalebas.

2. pirobiT gaTavisufleba sazogadoebrivi RonisZiebaa. misi kanonmdeblobaSi
damkvidreba da individualur saqmeebSi gamoyeneba regulirdeba sazogadoebrivi
sanqciebisa da RonisZiebebis Sesaxeb evropuli wesebiT, rekomendacia R (92) 16 da,
aseve, rekomendacia (2000)22-iT sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis evropuli
wesebis implementaciis gaumjobesebis Sesaxeb.

II. zogadi principebi
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3. pirobiT gaTavisufleba miznad unda isaxavdes patimris daxmarebas, cixis
cxovreba gardaqmnas sazogadoebaSi kanonmorCil cxovrebad, gaTavisuflebis
Semdgomi pirobebis SeqmniTa da zedamxedvelobiT, rac xels uwyobs am miznis
miRwevas da wvlili Seaqvs sazogadoebrivi usafrTxoebis uzrunvelyofasa da
danaSaulis SemcirebaSi.

4.a. patimrobis uaryofiTi Sedegebis Semcirebisa da sazogadoebis usafrTxoebis
garantirebiT, patimarTa gansaxlebis xelSewyobisTvis, kanonma pirobiT
gaTavisufleba xelmisawvdomi unda gaxados yvela msjavrdebuli patimrisTvis, maT
Soris, uvadod TavisuflebaaRkveTili pirebisTvis.

4.b. Tu Tavisuflebis aRkveTa imdenad xanmoklea, rom pirobiT gaTavisufleba
SeuZlebelia, am miznis miRwevis sxva saSualebebi unda gamoinaxos.

5. sasjelis moxdis dawyebisTanave patimrebisTvis cnobili unda iyos, rodis
SeeZlebaT gaTavisuflebis TxovniT mimarTva mas Semdeg, rac moixdian minimalur
vadas (romelic pirdapir gansazRvrulia da/an miTiTebulia sasjelis proporcia) da
is kriteriumebi, romlebic gamoiyeneba gaTavisuflebis Sesaxeb gadawyvetilebis
miRebisas („diskreciuli gaTavisuflebis sistema“), an rodis mieniWebaT
gaTavisuflebis ufleba, dadgenili periodis konkretul pirobebSi moxdis an/da
sasjelis proporciaze miTiTebis Sedegad („savaldebulo gaTavisuflebis sistema“).

6. dadgenili periodis minimumi ar unda iyos imdenad xangrZlivi, rom pirobiT
gaTavisuflebis mizani ver iqnes miRweuli.

7. yuradReba unda mieqces resursis dazogvas, rac SeiZleba ganxorcieldes
savaldebulo gaTavisuflebis sistemis gamoyenebiT sasjelebTan mimarTebiT,
rodesac uaryofiTma individualurma Sefasebam SeiZleba mxolod mcired Secvalos
gaTavisuflebis TariRi.

8. imisaTvis, rom Semcirdes pirobiT gaTavisuflebul patimarTa mxridan
recidivis riski, SesaZlebeli unda iyos maTze individualuri pirobebis daweseba,
rogoricaa:

– dazaralebulisTvis kompensaciis gadaxda zianis anazRaurebis mizniT;
– narkotikuli nivTierebis an alkoholis borotad gamoyenebasa an danaSaulis
CadenasTan aSkarad dakavSirebuli da mkurnalobas daqvemdebarebuli mizezebis
aRmosafxvrelad, samkurnalo RonisZiebebSi CarTva;
– muSaoba an sxva gansazRvrul saqmianobaSi Cabma, magaliTad, ganaTlebis an
profesiuli gadamzadebis programebSi;
– pirovnuli ganviTarebis programebSi monawileoba;
– konkretul adgilebSi cxovrebisa da am adgilebSi vizitis akrZalva.

9. pirobiT gaTavisuflebas aseve Tan unda axldes zedamxedveloba, romelic
Sedgeba daxmarebisa da kontrolis RonisZiebebisgan. zedamxedvelobis buneba,
xangrZlivoba da intensivoba unda ganisazRvros TiToeuli saqmisTvis cal-calke.
pirobebisadmi morgeba SesaZlebeli unda iyos pirobiTi msjavris mTeli periodis
ganmavlobaSi.
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10. pirobebi an zedamxedvelobis RonisZiebebi unda ganisazRvros im periodisTvis,
romelic ar aWarbebs sapatimro sasjelis mouxdeli nawilis proporcias.

11. pirobebi da zedamxedvelobis RonisZiebebi SeiZleba ganusazRvreli vadiT
dadgindes mxolod im SemTxvevaSi, rodesac es absoluturad aucilebelia
sazogadoebis dasacavad da Seesabameba rekomendacia Rec(2000) 22-iT Sesworebuli
sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis Sesaxeb evropuli wesebis me-5 wesSi
formulirebul garantiebs.

III. pirobiT gaTavisuflebisTvis momzadeba

12. pirobiT gaTavisuflebisTvis momzadebis organizeba unda moxdes sapatimroSi
momuSave yvela Sesabamisi pirisa da gaTavisuflebis Semdgom zedamxedvelobaSi
CarTul pirTa mWidro TanamSromlobiT da dasruldes minimalur an winaswar
gansazRvrul vadaSi.

13. sapatimros Sesabamisma samsaxurebma unda uzrunvelyon, rom patimrebs hqondeT
gaTavisuflebis wina programebSi monawileobis SesaZlebloba. aseve, xeli Seuwyon
maT CarTvas saganmanaTleblo da saswavlo kursebSi, romelTa meSveobiTac isini
sazogadoebaSi cxovrebisTvis moemzadebian. maqsimalurad unda iqnes gamoyenebuli
sapatimro sasjelis aRsrulebis sxvadasxva saxe, rogoricaa naxevrad Tavisufali,
Ria reJimebi an eqstramuraluri ganTavseba, imisaTvis rom momzaddes patimarTa
gansaxleba sazogadoebaSi.

14. pirobiT gaTavisuflebisTvis momzadeba aseve unda moicavdes patimrebisTvis
SesaZleblobis Seqmnas, raTa SeinarCunon, daamyaron an ganaaxlon urTierTobebi
ojaxis wevrebsa da axlo naTesavebTan. aseve, kavSiri daamyaron im samsaxurebTan,
organizaciebsa da moxaliseTa asociaciebTan, romelTac SeuZliaT vadamde
gaTavisuflebul patimrebs daexmaron sazogadoebaSi cxovrebasTan SeguebaSi. am
miznebisTvis sapatimrodan droebiT gaTavisuflebis sxvadasxva forma unda iqnes
gamoyenebuli.

15. gaTavisuflebis Semdgomi pirobebisa da zedamxedvelobis adreuli ganxilva
unda waxalisdes. aRniSnuli pirobebi, SesaZlo daxmarebis formebi, kontrolis
moTxovnebi da maTi Seusruleblobis Sedegebi guldasmiT unda ganemartoT patimrebs
da ganxilul iqnes maTTan erTad.

IV. pirobiT gaTavisufleba

diskreciuli gaTavisuflebis sistema

16. pirobiT gaTavisuflebis uflebis mopovebisTvis mosaxdeli sasjelis
minimaluri vada unda ganisazRvros kanoniT.

17. Sesabamisma Tanamdebobis pirebma patimris mier minimaluri sasjelis
moxdisTanave unda daiwyon pirobiT gaTavisuflebis Sesaxeb gadawyvetilebis
miRebisTvis aucilebeli procedura.

18. kriteriumebi, romlebsac patimari unda akmayofilebdes pirobiT
gaTavisuflebisTvis, unda iyos naTeli da konkretuli. isini aseve unda iyos
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realisturi im gagebiT, rom unda iTvaliswinebdes patimris pirovnul
maxasiaTeblebs da socialur da ekonomikur garemoebebs, aseve gansaxlebis
programebis xelmisawvdomobas.

19. gaTavisuflebaze muSaobis pirobebis ararseboba ar unda iyos pirobiT
gaTavisuflebaze uaris an gadavadebis safuZveli. Zalisxmeva unda iyos mimarTuli
imisken, rom gamoinaxos dasaqmebis sxva formebi. mudmivi sacxovreblis ararseboba
ar unda warmoadgendes pirobiT gaTavisuflebaze uaris an gadavadebis safuZvels.
aseT SemTxvevaSi, unda moxdes droebiTi sacxovrebliT uzrunvelyofa.

20. pirobiT gaTavisuflebis kriteriumebi ise unda iyos gamoyenebuli, rom
pirobiT gaTavisuflebis uflebas aniWebdes yvela im patimars, romlebic
akmayofileben kanonmorCili moqalaqeobis minimalur moTxovnebs. Sesabamis
Tanamdebobis pirTa valdebulebaa, daamtkicon, rom patimari ar akmayofilebs
dadgenil moTxovnebs.

21. Tu gadawyvetilebis mimRebi Tanamdebobis piri gadawyvets, rom ar
daakmayofilos pirobiT gaTavisuflebis moTxovna, man unda daadginos sakiTxis
xelaxali ganxilvis vada. nebismier SemTxvevaSi, patimrebs saSualeba unda hqondeT,
xelaxla mimarTon gadawyvetilebis mimRebT, rogorc ki mdgomareoba arsebiTad maT
sasikeTod Seicvleba.

savaldebulo gaTavisuflebis sistema

22. kanoniT unda ganisazRvros sasjelis is periodi, romelic patimarma unda
moixados imisaTvis, rom gaTavisuflebis ufleba moipovos.

23. mxolod kanoniT gansazRvrul sagamonakliso SemTxvevebSi unda iyos
SesaZlebeli gaTavisuflebis gadavadeba.

24. gaTavisuflebis gadavadebis gadawyvetilebiT unda ganisazRvros
gaTavisuflebis axali TariRi.

V. pirobebis dadgena

25. pirobebis dadgenis da zedamxedvelobis saWiroebis gansazRvrisas,
gadawyvetilebis mimRebi Tanamdebobis pirisTvis xelmisawvdomi unda iyos
angariSebi, maT Soris, cixeSi momuSave personalis zepiri gancxadebebi,
romlebic icnoben patimrebs da maT pirad monacemebs. gaTavisuflebis Semdgom
zedamxedvelobaSi CarTulma profesionalebma an sxva pirebma, romelTaTvisac
cnobilia patimrebis socialuri garemoebebi, xelmisawvdomi unda gaxadon es
informacia.

26. gadawyvetilebis mimRebi Tanamdebobis pirebi unda darwmundnen, rom patimarma
gaigo misTvis dadgenili pirobebi, is daxmareba, rac SeiZleba mas gauwion,
kontrolis moTxovnebi da pirobebis Seusruleblobis SesaZlo Sedegebi.

VI. pirobiT gaTavisufleba
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27. Tu pirobiT gaTavisufleba unda gadaidos, patimrebi unda imyofebodnen
maqsimalurad iseT pirobebSi, rogoric sazogadoebaSi dabrunebisas eqnebodaT.

28. pirobiT gaTavisuflebisa da zedamxedvelobis RonisZiebebis aRsruleba unda
iyos aRmasrulebeli organoebis pasuxismgebloba sazogadoebrivi sanqciebisa
da RonisZiebebis Sesaxeb evropuli wesebis me-7, me-8 da me-11 wesebis
Sesabamisad.

29. aRsruleba da misi organizeba unda ganxorcieldes sazogadoebrivi
sanqciebisa da RonisZiebebis Sesaxeb evropuli wesebis 37-e da 75-e wesebis da
sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis Sesaxeb evropuli wesebis
implementaciis gaumjobesebis Sesaxeb rekomendacia Rec(2000)22-is 9-13
principebSi asaxul efeqturobis ZiriTad moTxovnebTan SesabamisobaSi.

VII. dadgenili pirobebis darRvevis Sedegebi

30. dadgenili pirobebis mcired darRvevebze aRsrulebis organoebma reagireba
unda moaxdinon rCeviTa da gafrTxilebiT. nebismieri mniSvnelovani darRvevis
Sesaxeb aRsrulebis organom angariSi unda warudginos gauqmebis Sesaxeb
gadawyvetilebis mimReb organos. am organom unda gadawyvitos, Sesabamisi
pasuxismgeblobis zoma iqneba rCevis micema, gafrTxileba, mkacri pirobebis
dadgena Tu pirobiT gaTavisuflebis droebiT Sewyveta.

31. zogadad, dadgenili pirobebis Seusruleblobaze reagireba unda moxdes
sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis Sesaxeb evropuli wesebis 85-e
wesisa da, aseve, amave wesebis X Tavis debulebebis Sesabamisad.

VIII. proceduruli garantiebi

32. pirobiT gaTavisuflebis miniWebis, gadavadebis an Sewyvetis, aseve, pirobebis
da masTan dakavSirebuli RonisZiebebis dadgenis an Secvlis Sesaxeb
gadawyvetilebebi kanoniT gansazRvrulma Tanamdebobis pirebma unda miiRon
Semdegi garantiebis safuZvelze, konkretuli proceduris Sesabamisad:

a. patimars unda hqondes ufleba, mas piradad mousminon da miiRos daxmareba
kanonis Sesabamisad;

b. gadawyvetilebis mimRebma organom yuradRebiT unda ganixilos nebismieri
detali, maT Soris, msjavrdebuli piris mier Tavis saqmesTan dakavSirebiT
warmodgenili gancxadebebi;

g. msjavrdebuls adekvaturi xelmisawvdomoba unda hqondes Tavis pirad
saqmesTan;

d. gadawyvetileba unda Seicavdes Sesabamis safuZvlebs da ecnobos msjavrdebul
pirs werilobiT.

33. msjavrdebuls unda hqondes SesaZlebloba, saCivriT mimarTos kanonis
safuZvelze Seqmnil zemdgom damoukidebel da miukerZoebel gadawyvetilebis mimReb
organos, gadawyvetilebis arsTan dakavSirebiT, aseve, proceduruli garantiebis
daucvelobis Taobaze.
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34. aseve xelmisawvdomi unda iyos pirobiT gaTavisuflebis aRsrulebasTan
dakavSirebuli saCivris procedura.

35. saCivris yvela procedura unda Seesabamebodes sazogadoebrivi sanqciebisa da
RonisZiebebis Sesaxeb evropuli wesebis me-13-dan me-19 wesebSi asaxul garantiebs.

36. 32-edan 35-e paragrafis CaTvliT, araferi unda ganimartos ise, rom zRudavdes
an gadauxvevdes nebismieri im uflebidan, romlebic garantirebulia adamianis
uflebaTa evropul konvenciasTan mimarTebiT.

IX. gadawyvetilebis miRebis gaumjobesebis meTodebi

37. riskisa da saWiroebebis gansazRvris sarwmuno instrumentebis ganviTareba,
romlebic sxva meTodebTan erTad xels Seuwyobs gadawyvetilebis miRebas, unda iyos
waxalisebuli.

38. sainformacio Sexvedrebi da/an saswavlo programebi unda Sedges
gadawyvetilebis mimRebi pirebisTvis, samarTlisa da socialuri mecnierebis
specialistebisa da pirobiT gaTavisuflebulTa gansaxlebis procesSi CarTul
pirTa monawileobiT.

39. garkveuli nabijebi unda gadaidgas gadawyvetilebis miRebis procesSi
Sesabamisi xarisxis Tanmimdevrulobis misaRwevad.

X. informacia da konsultacia pirobiT gaTavisuflebis Sesaxeb

40. politikosebi, marTlmsajulebis warmomadgenlebi, gadawyvetilebis mimRebi da
aRmasrulebeli organoebi, sazogadoebrivi liderebi, dazaralebulebisa da
patimrebis damxmare asociaciebi, aseve, universitetebis maswavleblebi da am
sakiTxiT dainteresebuli mkvlevarebi informirebuli unda iyvnen da maTgan
konsultacia miiRon pirobiT gaTavisuflebis funqcionirebisa da am sferoSi axali
kanonmdeblobis/praqtikis damkvidrebis Sesaxeb.

41. gadawyvetilebis mimRebma pirebma unda miiRon informacia pirTa raodenobis
Sesaxeb, romelTa mimarTac warmatebiT da warumateblad iqna gamoyenebuli pirobiT
gaTavisufleba, aseve, im garemoebebis Sesaxeb, romlebmac ganapiroba warmateba an
warumatebloba.

42. media da sxva saxis kampania unda warmoebdes imisTvis, rom sazogadoeba
informirebuli iyos pirobiT gaTavisuflebis institutis funqcionirebis, misi
gamoyenebis sferoSi siaxleebisa da sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sistemaSi
misi rolis Sesaxeb. es informacia maleve unda miewodos sazogadoebas pirobiT
gaTavisuflebis periodSi dramatuli da gaxmaurebuli darRvevebis SemTxvevaSi.
radganac aseTi SemTxvevebi mediis yuradRebas ipyrobs, unda gamoikveTos pirobiT
gaTavisuflebis dadebiTi mxareebi.

XI. kvleva da statistika

43. imisaTvis, rom dagrovdes meti codna pirobiT gaTavisuflebis sistemebis
Sesabamisobisa da maTi ganviTarebis Sesaxeb, unda ganxorcieldes Sefaseba da
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Segrovdes statistikuri monacemebi pirobiT gaTavisuflebis miznebis SesrulebasTan
dakavSirebiT, am sistemebis funqcionirebisa da efeqturobis Sesaxeb informaciis
misaRebad.

44. zemoT rekomendebul SefasebasTan erTad, unda waxalisdes kvlevebi pirobiT
gaTavisuflebis sistemis funqcionirebis Sesaxeb. aseTi kvlevebi unda moicavdes
pirobiT gaTavisuflebis Sesaxeb marTlmsajulebisa da gadawyvetilebis mimRebi
organoebis, aRmasrulebeli organoebis, dazaralebulebis, sazogadoebis
warmomadgenelTa da patimarTa Sexedulebebs, damokidebulebebsa da mosazrebebs.
Semdegi aspeqtebi, rac gaTvaliswinebuli unda iyos, aris pirobiT gaTavisuflebis
Rirebuleba, aris Tu ara misi xarji gonivruli, amcirebs Tu ara is ganmeorebiT
samarTaldarRvevebs, rogoria pirobiT gaTavisuflebuli patimris sazogadoebriv
cxovrebaze morgebis xarisxi da is gavlena, rac pirobiT gaTavisuflebis sqemis
ganviTarebas SeiZleba hqondes sanqciebisa da RonisZiebebis dakisrebasa da sasjelis
aRsrulebaze. gaTavisuflebisTvis mosamzadebeli programebis buneba aseve unda
gaxdes detaluri kvlevis sagani.

45. unda warmoebdes statistika iseT sakiTxebze, rogoricaa patimarTa raodenoba,
romlebic pirobiT gaTavisufldnen, akmayofilebdnen Tu ara isini gaTavisuflebis
moTxovnebs, sasjelis xangrZlivoba da danaSaulis saxe, pirobiT gaTavisuflebamde
moxdili sasjelis proporcia, pirobiT gaTavisuflebis Sewyvetis raodenoba,
xelaxali msjavrdebis maCveneblebi, pirobiT gaTavisuflebuli piris kriminaluri
istoria da socio-demografiuli maxasiaTeblebi.
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arasapatimro RonisZiebaTa gamoyenebis gaeros standartuli minimaluri
wesebi

(tokios wesebi)

miRebulia generaluri asambleis 1990 wlis 14 dekembris #45/110
rezoluciiT

I. zogadi principebi

1. ZiriTadi miznebi
1.1 arsebuli standartuli minimaluri wesebi warmoadgens

ZiriTadi principebis nakrebs, romelic emsaxureba
arasapatimro zomebis gamoyenebis xelSewyobas da
warmoadgens erTgvari minimaluri dacvis meqanizms im
pirebisaTvis, romlebic eqvemdebarebian dasjas patimrobis
alternatiuli zomebiT.

1.2 am wesebis mizania, xeli Seuwyos sisxlis samarTlis
marTlmsajulebis marTvaSi sazogadoebis met CarTulobas,
gansakuTrebiT, damnaSaveTa mimarT mopyrobis sakiTxebSi,
aseve, samarTaldamrRvevebSi sazogadoebis winaSe
pasuxismgeblobis grZnobis gaRvivebis xelSewyobas;

1.3 wesebi unda ganxorcieldes TiToeuli qveynis politikuri,
ekonomikuri, socialuri da kulturuli pirobebis, qveynis
sisxlis samarTlis sistemis miznebisa da amocanebis
gaTvaliswinebiT.

1.4 wesebis ganxorcielebisas, wevri saxelmwifoebi unda ecadnen,
daicvan Sesabamisi balansi calkeul samarTaldamrRvevTa
uflebebs, dazaralebulTa uflebebs, sazogadoebis
usafrTxoebasa da danaSaulis prevencias Soris.

1.5 wevrma saxelmwifoebma sakuTar sakanonmdeblo sistemebSi
unda ganaviTaron arasapatimro RonisZiebebi, raTa arsebobdes
patimrobis alternativis arCevani, Semcirdes patimrobis
zomis gamoyenebis sixSire da adamianis uflebebze
dakvirvebis, socialuri marTlmsajulebis moTxovnebis da
damnaSavis reabilitaciis saWiroebebis gaTvaliswinebiT,
moxdes sisxlis samarTlis politikis racionalizacia.

2. arasapatimro RonisZiebaTa gamoyenebis farglebi
2.1 winamdebare wesebis Sesabamisi debulebebi unda gavrceldes

yvela im pirze, romlis winaaRmdegac xorcieldeba sisxlis
samarTalwarmoeba, mimdinareobs sasamarTlo ganxilva an
sasjelis aRsruleba, sisxlis samarTlis sistemis
administrirebis yvela etapze. warmodgenili wesebis Tanaxmad,
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es pirebi moixsenebian rogorc `damnaSaveebi~ imis miuxedavad,
isini arian eWvmitanilebi, braldebulebi Tu msjavrdebulebi.

2.2 wesebis gamoyeneba unda moxdes rasobrivi, kanis feris, sqesis,
asakis, enis, religiuri aRmsareblobis, politikuri an
gansxvavebuli azris, erovnebis an socialuri warmomavlobis,
qonebrivi, dabadebis an sxva statusis safuZvelze
diskriminaciis gareSe.

2.3 danaSaulis xasiaTisa da simZimis, damnaSavis pirovnebisa da
warsulis, sazogadoebis dacvis miznis gaTvaliswinebiT, meti
moqnilobis uzrunvelsayofad da patimrobis arasaWiro
gamoyenebis Tavidan asacileblad, sisxlis samarTlis sistema
unda iZleodes arasapatimro zomebis gamoyenebis did arCevans
winasasamarTlo etapidan sasjelis misjis Semdgom etapamde.

2.4 unda waxalisdes axali arasapatimro RonisZiebebis
ganviTareba, ganxorcieldes maTi detaluri monitoringi da
gamoyenebis sistematurad Sefaseba.

2.5 yuradReba unda gamaxvildes samarTaldamrRvevTa mimarT
zomebis gatarebaze sazogadoebaSi, formaluri
procedurebisa da sasamarTlo ganxilvis maqsimalurad
Tavidan acilebiT, Tumca, sakanonmdeblo dacvis RonisZiebebsa
da kanonis uzenaesobasTan SesabamisobaSi.

2.6 arasapatimro zomebis gamoyeneba unda moxdes minimaluri
Carevis principze dayrdnobiT.

2.7 arasapatimro zomebis gamoyeneba unda warmoadgendes
depenalizaciisa da dekriminalizaciis mimarTulebiT win
gadadgmuli nabijebis nawils, nacvlad imisa, rom xeli
SeuSalos an daagvianos am mimarTulebiT gamoyenebuli
Zalisxmeva.

3. sakanonmdeblo garantiebi
3.1 arasapatimro zomebis SemoReba, gansazRvra da gamoyeneba

kanoniT unda dadgindes.
3.2 arasapatimro zomis SerCeva unda efuZnebodes dawesebuli

kriteriumebis Sefasebas danaSaulis xasiaTisa da simZimis,
damnaSavis pirovnebis, warsulis, sasjelis miznisa da
dazaralebulis uflebebis gaTvaliswinebiT.

3.3 sasamarTlos an sxva kompetenturi damoukidebeli organos
mier diskreciis gamoyeneba unda ganxorcieldes procesis
yvela etapze sruli angariSgebis uzrunvelyofiTa da kanonis
uzenaesobis Tanaxmad.

3.4 arasapatimro RonisZiebebi, romlebic valdebulebas akisrebs
damnaSaves da gamoyenebulia formaluri procesis anda
sasamarTlo ganxilvis win an sanacvlod, saWiroebs
samarTaldamrRvevis Tanxmobas.

3.5 arasapatimro RonisZiebaTa dawesebis gadawyvetileba
samarTaldamrRvevis mimarTvis safuZvelze, unda
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eqvemdebarebodes sasamarTlos an sxva kompetenturi
damoukidebeli organos mier gadaxedvas.

3.6 samarTaldamrRvevs ufleba unda hqondes, moTxovniT/saCivriT
mimarTos sasamarTlos an sxva kompetentur damoukidebel
organos im sakiTxebTan dakavSirebiT, romlebic arasapatimro
RonisZiebebis ganxorcielebisas gavlenas axdens mis
uflebebze.

3.7 unda arsebobdes Sesabamisi meqanizmi, romelic uzrunvelyofs
saerTaSorisod aRiarebuli adamianis uflebebis
Seusruleblobis SemTxvevaSi, saCivriT mimarTvisa da zianis
anazRaurebis moTxovnis uflebas.

3.8 arasapatimro RonisZiebebi ar unda moicavdes
samarTaldamrRvevze samedicino an fsiqologiur eqsperiments,
fizikur risks an gonebriv zians.

3.9 yovelTvis unda iyos daculi arasapatimro RonisZiebebs
daqvemdebarebuli samarTaldamrRvevis Rirseba.

3.10 arasapatimro RonisZiebebis ganxorcielebisas, ar unda moxdes
samarTaldamrRvevis uflebebis imaze metad SezRudva, vidre
es kompetenturi organos mier iyo gansazRvruli
Tavdapirveli gadawyvetilebis miRebisas.

3.11 arasapatimro RonisZiebebis ganxorcielebisas, daculi unda
iyos samarTaldamrRvevisa da misi ojaxis wevrebis piradi
cxovrebis xelSeuxeblobis ufleba.

3.12 mkacrad unda iyos daculi samarTaldamrRvevis piradi saqmis
konfidencialuroba da is xelmisawvdomi ar unda iyos mesame
pirebisTvis. amgvari saqmis Canawerebi xelmisawvdomi unda
iyos mxolod samarTaldamrRvevis saqmeze uSualod momuSave
an sxva Sesabamisi uflebamosilebis mqone pirebisaTvis.

4. damcavi debuleba
4.1 warmodgenil wesebSi araferi unda ganimartos patimarTa

mopyrobis standartuli minimaluri wesebis, gaeros
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebis
standartuli minimaluri wesebis, dakavebul da dapatimrebul
pirTa dacvis ZiriTadi principebis an sxva saerTaSorisod
aRiarebuli da samarTaldamrRvevebTan mopyrobisa da maTi
ZiriTadi uflebebis dacvasTan dakavSirebuli adamianis
uflebebis instrumentebisa da standartebis sawinaaRmdegod.

II. winasasamarTlo etapi
5. winasasamarTlo gadawyvetileba
5.1 saWiroebis SemTxvevaSi, arsebuli samarTlis sistemis

Sesabamisad, policias, prokuraturas an sxva sisxlis
samarTlis saqmeebis mwarmoebel organoebs unda mieniWoT
uflebamosileba, Sewyviton saqmiswarmoeba
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samarTaldamrRvevis mimarT im SemTxvevaSi, Tuki miaCniaT, rom
misi gagrZeleba saWiro ar aris sazogadoebis dacvis,
danaSaulis prevenciisa an kanonis da dazaralebulis
uflebebis pativiscemis xelSewyobisTvis. saqmiswarmoebis
Sewyvetis marTebulobisa da Sesabamisi proceduris
gansazRvrisTvis TiToeul samarTlebriv sistemaSi unda
SemuSavdes da dainergos Sesabamisi kriteriumebi. msubuqi
samarTaldamrRvevebis SemTxvevaSi, prokurors ufleba aqvs,
saWiroebisamebr, daawesos Sesabamisi arasapatimro RonisZieba.

6. winaswari patimrobisTvis Tavidan arideba
6.1 sisxlis samarTlis procesSi winaswari patimroba gamoiyeneba,

rogorc ukiduresi aucilebloba danaSaulis gamoZiebis
procesSi, sazogadoebisa da dazaralebulis usafrTxoebis
dacvis mizniT.

6.2 winaswari patimrobis alternatiuli RonisZiebebi
gamoyenebuli unda iqnes rac SeiZleba adreul stadiaze.
winaswari patimroba unda gagrZeldes araumetes im vadisa,
rac saWiroa am wesebis 5.1 muxlSi mocemuli miznebis
misaRwevad da unda moxdes maTi administrireba humanurad da
adamianis Rirsebis pativiscemis dacviT.

6.3 winaswari patimrobis gamoyenebis SemTxvevaSi,
samarTaldamrRvevs unda hqondes ufleba, saCivriT mimarTos
sasamarTlo an sxva kompetentur damoukidebel organos.

III. sasamarTlo da sasjelis misjis etapebi
7. socialuri mokvlevis angariSebi
7.1 Tuki arsebobs socialuri mokvlevis angariSebis

SesaZlebloba, sasamarTlo organom SeiZleba isargeblos
kompetenturi, uflebamosili piris an organos mier
momzadebuli angariSiT. angariSi unda moicavdes socialur
informacias samarTaldamrRvevis Sesaxeb, romelic
Seesabameba pirovnebis danaSaulebriv warsuls da mimdinare
danaSaulebs. is aseve unda moicavdes informacias da
rekomendaciebs, romelic Seesabameba sasjelis misjis
process. angariSi unda efuZnebodes faqtebs, iyos obieqturi
da miukerZoebeli da naTlad gamoxatavdes nebismier
mosazrebas.

8. sasjelis misjis gadawyvetilebebi
8.1 sasamarTlo xelisuflebam, romelsac xelT aqvs sxvadasxva

arasapatimro zomis gamoyenebis saSualeba, gadawyvetilebis
miRebisas unda gaiTvaliswinos samarTaldamrRvevis
reabilitaciis saWiroebebi, sazogadoebisa da dazaralebulis
interesebis dacva, visac, saWiroebis SemTxvevaSi,
konsultaciisaTvis unda mimarTon.
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8.2 pasuxismgeblobis zomis ganmsazRvrelma organoebma SeiZleba
miiRon Semdegi tipis gadawyvetilebebi:
a. verbaluri sanqcia, rogoricaa gafrTxileba, akrZalva;
b. pirobiT gaTavisufleba;

g. statusuri sasjelebi;

d. ekonomikuri sanqciebi da fuladi jarima, rogoricaa
jarima da yoveldRiuri jarima;

e. konfiskaciis an eqspropriaciis brZaneba;

v. dazaralebulisTvis pirveladi mdgomareobis aRdgenis
davaleba an kompensaciis brZaneba;

z. sasjelis SeCereba, an gadadeba;

T. saprobacio da sasamarTlo zedamxedveloba;

i. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis ganxorcielebis
brZaneba;

k. daswrebis centrSi gadamisamarTeba

l. Sina patimroba

m. instituciuri mopyrobis nebismieri sxva forma.

n. zemoT xsenebuli zomebis kombinacia.

IV. sasjelis Semdgomi etapi
9. sasjelis Semdgomi RonisZiebebi
9.1 kompetentur organos unda gaaCndes sasjelis Semdgomi

alternativebis farTo arCevani, raTa Tavidan aicilos
institucionalizacia da daexmaros damnaSaveebs
sazogadoebaSi integraciaSi.

9.2 sasjelis Semdgomi RonisZiebebi SeiZleba moicavdes:
a. Svebulebas an naxevrad Ria tipis dawesebulebas;
b. samuSaos an saganmanaTleblo gaTavisuflebas;

g. sxvadasxva tipis pirobiT gaTavisuflebas;

d. remisias;

e. Sewyalebas.

9.3 gadawyvetilebas sasjelis Semdgomi RonisZiebis Sesaxeb,
Sewyalebis SemTxvevis garda, sasamarTlo an sxva
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kompetenturi damoukidebeli organo ganixilavs damnaSavis
mier Sesabamisi saCivris safuZvelze.

9.4 dawesebulebidan nebismieri formiT vadamde gaTavisufleba
arasapatimro programaze gadayvaniT SeZlebisdagvarad
ganxiluli unda iqnes yvelaze adreul etapze.

V. arasapatimro RonisZiebaTa ganxorcieleba
10. zedamxedveloba
10.1 zedamxedvelobis mizania danaSaulis ganmeorebiT Cadenis

raodenobis Semcireba da damnaSavis daxmareba, misi
sazogadoebaSi integracia, rac, Tavis mxriv, Seamcirebs
danaSaulis ganmeorebis albaTobas.

10.2 Tuki arasapatimro RonisZieba zedamxedvelobas gulisxmobs,
is unda ganxorcieldes kompetenturi organos mier, kanoniT
gansazRvruli specialuri pirobebis Sesabamisad.

10.3 mocemuli arasapatimro RonisZiebis farglebSi, unda
moiZebnos TiToeuli saqmisaTvis Sesaferisi
zedamxedvelobisa da mopyrobis forma, romelic mimarTuli
iqneba samarTaldamrRvevis daxmarebaze, imuSaos sakuTar
gadacdomaze. periodulad unda moxdes zedamxedvelobisa da
mopyrobis formis gadaxedva da saWiroebisamebr Secvla.

10.4 samarTaldamrRvevebs, saWiroebis SemTxvevaSi, unda gaewioT
fsiqologiuri, socialuri da materialuri daxmareba.
amasTan, unda mieceT saSualeba, gaamyaron kavSiri
sazogadoebasTan, rac xels Seuwyobs sazogadoebaSi maT
integracias.

11. xangrZlivoba
11.1 arasapatimro RonisZiebis xangrZlivoba ar unda aRematebodes

kompetenturi organos mier kanonis Sesabamisad gansazRvrul
periods.

11.2 samarTaldamrRvevis mier RonisZiebis kargad Sesrulebis
SemTxvevaSi, SesaZlebelia RonisZiebis vadaze adre
dasrulebis Sesaxeb gadawyvetilebis miReba.

12. pirobebi
12.1 Tuki kompetenturma organom unda gansazRvros

samarTaldamrRvevis mier Sesasrulebeli pirobebi, man unda
gaiTvaliswinos rogorc sazogadoebis, aseve
samarTaldamrRvevisa da dazaralebulis saWiroebebi da
uflebebi.

12.2 Sesasrulebeli pirobebi unda iyos praqtikuli, zusti da
rac SeiZleba cota. isini miznad unda isaxavdes
samarTaldamrRvevis danaSaulebrivi qcevis ganmeorebis
albaTobis Semcirebas, damnaSavis socialuri integraciis
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SesaZleblobis gazrdasa da dazaralebulis saWiroebebis
gaTvaliswinebas.

12.3 arasapatimro RonisZiebis gamoyenebis dawyebisas,
samarTaldamrRvevs SeiZleba miscen zepiri da werilobiTi
ganmarteba RonisZiebasTan dakavSirebuli pirobebis Sesaxeb,
samarTaldamrRvevis valdebulebebisa da uflebebis CaTvliT.

12.4 kompetenturma organom dadgenil pirobebSi, Sesabamisi
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli wesebis dacviT, SeiZleba
Seitanos cvlileba samarTaldamrRvevis mier miRweuli
progresidan gamomdinare.

13. mopyrobis procesi
13.1. mocemuli arasapatimro RonisZiebis farglebSi, Sesabamis
saqmeebTan mimarTebiT, samarTaldamrRvevTa saWiroebebis ufro
efeqturad dakmayofilebis mizniT, SemuSavebuli unda iqnes
specialuri sqemebi, rogoricaa konkretul saqmeze muSaoba,
jgufuri Terapia, sacxovrebeli programebi da sxvadasxva
kategoriis samarTaldamrRvevebTan mopyrobis meqanizmebi.
13.2. mopyrobis RonisZiebebi unda ganaxorcielon Sesabamisad
momzadebulma da praqtikuli gamocdilebis mqone profesionalebma.
13.3. mas Semdeg, rac dadgindeba mopyrobis RonisZiebis
aucilebloba, Sesabamisi Zalisxmeva unda moxmardes
samarTaldamrRvevis warsulis, xasiaTis, midrekilebebis, gonebrivi
SesaZleblobebis, Rirebulebebis da, gansakuTrebiT, danaSaulis
makomprometirebeli pirobebis Seswavlas.
13.4. kompetenturma organom arasapatimro RonisZiebaTa
ganxorcielebaSi SeiZleba CarTos sazogadoebrivi da socialuri
mxardaWeris sistemebi.
13.5. saqmeebisa da datvirTvis gadanawileba unda moxdes
praqtikulad marTvis SesaZleblobis gaTvaliswinebiT,
SenarCunebuli unda iqnes mopyrobis programebis efeqturi
ganxorcieleba.
13.6 TiToeuli samarTaldamrRvevis Sesaxeb kompetenturma organom
unda Seqmnas da awarmoos Sesabamisi saqmis Canaweri.

14. disciplina da pirobebis darRveva
14.1 samarTaldamrRvevis mier dawesebuli pirobebis darRvevam

SeiZleba gamoiwvios arasapatimro RonisZiebis pirobebis
Secvla an gauqmeba.

14.2 arasapatimro RonisZiebaTa pirobebis Secvlas an gauqmebas
axorcielebs kompetenturi organo, zedamxedvel oficersa da
damnaSavesTan faqtebis yuradRebiT gadamowmebis safuZvelze.

14.3 arasapatimro RonisZiebis Seusrulebloba avtomaturad
patimrobis RonisZiebiT Canacvlebas ar unda gulisxmobdes.

14.4 arasapatimro RonisZiebaTa pirobebis Secvlis an gauqmebis
SemTxvevaSi, kompetenturi organo Seecdeba moZebnos
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arasapatimro RonisZiebis Sesaferisi alternatiuli zoma.
patimroba gamoiyeneba mxolod sxva Sesaferisi alternatiuli
RonisZiebis ararsebobis SemTxvevaSi.

14.5 arasapatimro RonisZiebaTa pirobebis darRvevis SemTxvevaSi,
zedamxedvelobis qveS myofi samarTaldamrRvevis dakavebis an
dapatimrebis uflebamosileba unda gansazRvros kanonma.

14.6 arasapatimro RonisZiebaTa pirobebis Secvlis an gauqmebis
SemTxvevaSi, damnaSaves unda hqondes ufleba, gadawyvetileba
gaasaCivros sasamarTlosa an sxva kompetentur damoukidebel
organoSi.

VI. TanamSromlebi
15. kadrebis SerCeva.
15.1 kadrebis SerCevisas dauSvebelia diskriminacia rasobrivi,

kanis feris, sqesis, asakis, enis, religiuri
msoflmxedvelobis, politikuri Tu sxva mosazrebebis,
erovnuli Tu socialuri warmomavlobis, qonebrivi niSniT,
dabadebis Tu sxva statusis safuZvelze. kadrebis SerCevis
politika unda iTvaliswinebdes erovnuli politikis
sakompensacio qmedebebs da asaxavdes samarTaldamrRvevTa
farTo speqtrs, romlebzec unda ganxorcieldes
zedamxedveloba.

15.2 pirebi, romlebsac daevalebaT arasapatimro RonisZiebaTa
ganxorcieleba, unda Seeferebodnen mocemul Tanamdebobas,
gaaCndeT Sesaferisi profesiuli kvalifikacia da praqtikuli
gamocdileba. profesiuli moTxovnebi naTlad unda iyos
dakonkretebuli.

15.3 kvalificiuri profesionali kadrebis uzrunvelyofisa da
SenarCunebis mizniT, maT unda mieniWoT Sesaferisi
samsaxurebrivi statusi, anazRaureba da SeRavaTebi unda iyos
samuSaos xasiaTis Sesaferisi da unda gaaCndeT profesiuli
zrdisa da karieris ganviTarebis SesaZlebloba.

16. TanamSromelTa swavleba
16.1 TanamSromelTa swavleba miznad unda isaxavdes damnaSavis

reabilitaciis, misi uflebebis dacvisa da sazogadoebis
dacvis procesSi maTi valdebulebebis naTlad ganmartebas.
amasTan, swavlebis meSveobiT, maT unda gaaanalizon sxva
saagentoebTan TanamSromlobisa da saqmianobis koordinaciis
saWiroeba.

16.2 samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebis dawyebamde,
TanamSromelma unda gaiaros swavleba, romelic moicavs
instruqciebs arasapatimro RonisZiebaTa xasiaTis Sesaxeb,
zedamxedvelobis miznebs da arasapatimro RonisZiebaTa
gamoyenebis sxvadasxva models.
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16.3 samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebis dawyebis Semdeg,
TanamSromelma mudmivad unda gaaumjobesos sakuTari codna
da profesiuli SesaZleblobebi Sida samsaxurebrivi
treningebisa da sxva kursebze daswrebis meSveobiT. amisaTvis
unda arsebobdes Sesabamisi pirobebi.
VII. moxaliseebi da sxva sazogadoebrivi resursebi

17. sazogadoebis monawileoba
17.1 sazogadoebis monawileobis waxaliseba mniSvnelovania,

radgan is aris ZiriTadi resursi da erT erTi yvelaze
mniSvnelovani faqtori arasapatimro RonisZiebebs
daqvemdebarebul damnaSaveebs, maT ojaxebsa da sazogadoebas
Soris kavSirebis gamyarebaSi. is unda iyos sisxlis
samarTlis marTlmsajulebis ganmaxorcielebeli organoebis
Zalisxmevis damxmare nawili.

17.2 CarTuloba sazogadoebis wevrebis mier aRqmuli unda iyos,
rogorc sakuTari sazogadoebis dacvaSi Setanili wvlili.

18. sazogadoebrivi azri da TanamSromloba
18.1 samTavrobo organoebma, kerZo seqtorma da farTo

sazogadoebam mxari unda dauWiros moxalise organizaciebs,
romlebic arasapatimro RonisZiebaTa gamoyenebis
xelSewyobaze muSaoben.

18.2 regularulad unda tardebodes konferenciebi, seminarebi,
simpoziumebi da sxva RonisZiebebi arasapatimro RonisZiebaTa
ganxorcielebaSi sazogadoebis CarTulobis saWiroebis
Sesaxeb cnobierebis asamaRleblad.

18.3 masmediis yvela formis gamoyeneba unda xdebodes,
konstruqciuli sazogadoebrivi damokidebulebis
Camosayalibeblad, raTa amas mohyves saqmianobebi, romlebic
xels Seuwyobs arasapatimro RonisZiebaTa da damnaSaveTa
socialuri integraciis farTod gamoyenebas.

18.4 maqsimaluri Zalisxmeva unda iqnes mimarTuli arasapatimro
RonisZiebebis mniSvnelobis Sesaxeb sazogadoebis
informirebisken.

19. moxaliseebi
19.1 moxaliseTa Sefaseba da SerCeva unda ganxorcieldes didi

sifrTxiliT, samuSaos mimarT maTi damokidebulebisa da
interesis safuZvelze. maT unda gaiaron Sesaferisi treningi
raTa SeZlon konkretuli valdebulebebis Sesruleba,
samarTaldamrRvevTaTvis Tanadgomis aRmoCena da rCevis
micema, aseve, maT saSualeba unda hqondeT, konsultacia
miiRon kompetenturi organoebisagan.

19.2 moxaliseebma, rCevebis, maTi SesaZleblobebisa da
samarTaldamrRvevTa saWiroebebis gaTvaliswinebiT, sxva
Sesaferisi formiT daxmarebis gaweviT, xeli unda Seuwyon
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samarTaldamrRvevebs da maT ojaxebs, mWidro kavSiri
daamyaron sazogadoebasTan.

19.3 sakuTari movaleobebis Sesrulebisas, moxaliseebi dazRveuli
unda iyvnen ubeduri SemTxvevis, daSavebis da sazogadoebrivi
danakargebis pasuxismgeblobisagan. samuSao procesSi
nebadarTuli danaxarjebi unda aunazRaurdeT. unda
gaizardos sazogadoebrivi cnobiereba im momsaxurebis
Sesaxeb, romlebsac isini sazogadoebis keTildReobisaTvis
axorcieleben.
VIII. kvleva, dagegmva, politikis formulireba da Sefaseba

20. kvleva da dagegmva
20.1 dagegmvis procesis erT-erTi mniSvnelovani nawilia

arasapatimro RonisZiebaTa kvlevis organizebasa da
xelSewyobaSi sazogadoebisa da kerZo organizaciebis CarTva.

20.2 regularulad unda Catardes kvlevebi klientTa,
praqtikosTa, sazogadoebisa da politikis SemmuSavebelTa
winaSe mdgari problemebis gamosavlenad.

20.3 sisxlis samarTlis sistemaSi unda Seiqmnas kvlevisa da
informaciis meqanizmebi, raTa ganxorcieldes damnaSaveTa
winaaRmdeg arasapatimro RonisZiebebis gamoyenebis Sesaxeb
monacemebisa da statistikis Segroveba da analizi.

21. politikis formulireba da programis SemuSaveba
21.1 erovnuli ganviTarebis procesSi sistematurad unda moxdes

arasapatimro RonisZiebaTa programebis, rogorc sisxlis
samarTlis sistemis integraluri nawilis, dagegmva da
ganxorcieleba.

21.2 arasapatimro RonisZiebaTa ufro efeqturad gamoyenebis
mizniT, unda ganxorcieldes regularuli Sefasebebi.

21.3 arasapatimro RonisZiebaTa miznebis, funqcionirebisa da
efeqturobis Sesafaseblad, unda ganxorcieldes perioduli
mimoxilvebi.

22. kavSirebi Sesabamis uwyebebsa da saqmianobasTan
22.1 sxvadasxva doneze unda moxdes Sesaferisi meqanizmebis

ganviTareba, romlebic xels Seuwyobs kavSirebis damyarebas
arasapatimro RonisZiebebze pasuxismgebel samsaxurebs,
sisxlis samarTlis sistemis sxva organoebs, socialuri
ganviTarebisa da dacvis organoebs, samTavrobo da
arasamTavrobo organoebs Soris iseT sferoebSi, rogorebicaa
jandacva, gansaxleba, ganaTleba, Sroma da masmedia.

23. saerTaSoriso TanamSromloba
23.1 unda ganxorcieldes qveynebs Soris, arainstituciuri

mopyrobis Sesaxeb samecniero TanamSromlobis xelSewyoba.
unda gaZlierdes arasapatimro RonisZiebaTa Sesaxeb
kvlevebis, treningis, teqnikuri daxmarebisa da wevr
saxelmwifoebs Soris informaciis gacvlis xelSewyoba
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gaeros institutebis meSveobiT, romlebic danaSaulis
prevenciasa da damnaSaveTa mopyrobis sakiTxebze muSaoben.
kerZod, mWidro TanamSromloba unda Camoyalibdes gaeros
samdivnos, danaSaulis prevenciisa da sisxlis samarTlis
sferos socialuri ganviTarebisa da humanitarul sakiTxTa
centrTan.

23.2 unda gafarTovdes SedarebiTi kvlevebi da sakanonmdeblo
pirobebis harmonizacia arasapatimro RonisZiebaTa arCevanis
gasazrdelad. amasTan unda moxdes mTeli qveynis masStabiT
maTi gamoyenebis xelSewyoba `pirobiT msjavrdebulTa an
pirobiT gaTavisuflebulTa zedamxedvelobis gadacemis
Sesaxeb samodelo xelSekrulebis” Sesabamisad.
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არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესების
(ტოკიოს წესების) კომენტარი

ამონარიდი

I. ძირითადი პრინციპები

ძირითადი დაკვირვებები

პირველი თავი განსაზღვრავს ძირითად მოსაზრებებს, რომლებიც საფუძვლად
უდევს ტოკიოს წესებს. ეს მოსაზრებები მოიცავს იმ ფილოსოფიასა და ჩარჩოს,
რომელიც განსაზღვრავს საკანონმდებლო საქმიანობას, პასუხისმგებლობაში მიცემის
საკითხებს, წესების განხორციელებისა და ახალ განვითარებებს. არსებული
პრინციპები მოუწოდებენ არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების განვრცობისკენ
და საზოგადოების ჩართულობის გაძლიებებისკენ. აქ განსაზღვრულია, რომ ისევე
როგორც სისხლის სამართლის ყველა მიმართულებაში, აქაც უნდა იყოს დაცული
ბალანსი არასაპატიმრო ღონისძიებების განვითარებაში, მისჯაში და აღსრულებაში.
პირველი თავი ხაზს უსვამს რაციონალური სისხლის სამართლის პოლიტიკის
მნიშვნელობას.

1. ფუნდამენტური მიზნები

1.1. ეს სტანდარტული მინიმალური წესები განსაზღვრავენ არასაპატიმრო
ღონისძიებათა განვრცობის ძირითად პრინციპებს, ასევე დაცვის მინიმალურ
პირობებს იმ პირთათვის, ვის მიმართაც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს
პატიმრობის ალტერნატივები.

1.2. წესები მიზნად ისახავს საზოგადოების გაზრდილ ჩართულობას სისხლის
სამართლის სფეროს მართვაში, განსაკუთრებით დამნაშავეთა მიმართ
განსახორციელებელი ქმედებების მიმართულებით, ასევე დამნაშავეთა შორის
საზოგადოების მიმართ პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარების კუთხით.

1.3. წესები განხორციელდება თითოეული ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური,
სოციალური და კულტურული ტრადიციების და მისი სისხლის სამართლის
სისტემის მიზნებისა და ამოცანების გათვალისწინებით.

1.4. წესების განხორციელებისას, წევრი სახელმწიფოები უნდა ეცადონ უზრუნველყონ
შესაფერისი ბალანსი თითოეული დამნაშავის უფლებებს, დაზარალებულთა
უფლებებს და საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და დანაშაულის პრევენციისკენ
საზოგადოების სწრაფვას შორის.

1.5. წევრმა სახელმწიფოებმა მათ სამართლებრივ სისტემებში უნდა განავითარონ
არასაპატიმრო ღონისძიებები, რათა არსებობდეს განსხვავებული
შესაძლებლობები, შესაბამისად შემცირდეს პატიმრობის გამოყენება და მოხდეს
სისხლის სამართლის პოლიტიკის რაციონალიზაცია ადამიანის უფლებათა
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დაცვის, სოციალური სამართლიანობის მოთხოვნებისა და დამნაშავეთა
რეაბილიტაციის საჭიროებების გათვალისწინებით.

კომენტარი

წესი 1.1 გამოხატავს ტოკიოს წესების ორ ფუნდამენტურ მიზანს: მოწოდებას
რომ რაც შეიძლება ფართოდ იქნეს გამოყენებული არასაპატიმრო ღონისძიებები და
იმის უზრუნველყოფას, რომ არასაპატიმრო ღონისძიებები გამოიყენება და
განხორციელდება სამართლიანად და სამართლებრივად და რომ დამნაშავეთა
უფლებებლი დაცულია. ამ ორ მიზანს შორის ბალანსი მნიშვნელოვანია.
მიზანშექონილია ახალი არასაპატიმრო ღონისძიებათა შექმნა და არსებულ
ღონისძიებათა განვითარება; თუმცა არასაპატიმრო ღონისძიებათა მიმართ არსებული
ენთუზიაზმი არ უნდა გახდეს ისეთ განვითარებათა საფუძველი, რომლებიც
შელახავს ადამიანის უფლებებს ან განაპირობებს დამნაშავეთა უფრო დიდ
კონტროლს, ვიდრე ეს გამართლებული ან პროპორციულია.

არსებობს არასაპატიმრო ღონისძიებათა განვითარების ადვოკატირების
შინაარსობრივი მიზეზები. პირველ რიგში, არასაპატიმრო ღონისძიებებს გააჩნიათ
გასათვალისწინებელი პოტენციური ღირებულება დამნაშავეთათვის, ისევე როგორც
საზოგადოებისათვის. საპატიმრო ღონისძიებებს შესაძლოა ზიანის მომტანი ეფექტი
ქონდეთ მათზე, ვის მიმართაც ხდება მათი გამოყენება. პატიმრობა არ შეიძლება
ჩაითვალოს შესაფერის სანქციად ქმედებათა ფართო წრისთვის და სხვადასხვა სახის
დამნაშავეთათვის, განსაკუთრებით კი მათ მიმართ რომელთა მიერაც დანაშაულის
გამეორება ნაკლებად მოსალოდნელია, მათ მიმართ, ვინც ცნობილ იქნა დამნაშავედ
ნაკლებად მძიმე დანაშაულითათვის, და მათ მიმართ, ვინც საჭიროებს სამედიცინო,
ფსიქიატრიულ ან სოციალურ დახმარებას. პატიმრობა წყვეტს ბმას საზოგადოებასთან
და ხელს უშლის რეინტეგრაციას. პატიმრობა ამცირებს დამნაშავეთა
პასუხისმგებლობის გრძნობას და მათ უნარს მიიღონ საკუთარი გადაწყვეტილებები.
საპატიმრო ღონისძიებათა თავიდან აცილება როდესაც კი ეს შესაძლებელია,
სავარაუდოდ გაზრდის საზოგადოებაში უკეთესი რეინტეგრაციის შესაძლებლობას და
სოციალურ ფასეულობათა უკეთ გაცნოებიერებას. არასაპატიმრო ღონისძიებები
ხასიათდება დამნაშავის ქცევის კონტროლის განხორციელების შესაძლებლობით იმის
გათვალისწინებით, რომ ეს ქცევა ვითარდება ბუნებრივ პირობებში. ეს კი
შესაძლებელს ხდის რომ დამნაშავეს გამოუმუშავდეს პასუხისმგებლობის გრძნობა.
ახალი დანაშაულის ჩადენის ალბათობის შემცირება და დამნაშავეთათვის
დახმარების გაწევა რათა გახდნენ პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქეები
სარგებელს მოუტანს მთელ საზოგადოებას.

მეორეს მხრივ, დანაშაული და დანაშაულის შედეგები წარმოადგენს
სახელმწიფოებისთვის დიდ ფინანსურ ტვირთს. მხოლოდ სისხლის სამართლის
სისტემის ადმინისტრირებაც ძვირია. ბევრი არასაპატიმრო ღონისძიების
განხორციელება ღირს პატიმრობაზე უფრო იაფი. უფრო კონკრეტულად, სასჯელის
აღსრულების ფასი უფრო ნაკლებია ვიდრე პატიმრობის ფასი. დამატებით,
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არაპირდაპირი ფინანსური სარგებელი შეიძლება თან სდევდეს პატიმრობის
სოციალური ფასის შემცირებას და დანაშაულის შემცირებას.

არასაპატიმრო ღონისძიებებს გააჩნიათ ის უპირატესობა, რომ უფრო მარტივია
საზოგადოების ჩართვა, ვიდრე საპატიმრო სანქციის შემთხვევაში. ამის შესახებ
ხაზგასმულია 1.2 წესში. ტოკიოს წესები განსაზღვრავენ საზოგადოებისთვის
საყურადღებო ორ მიმართულებას. პირველი არის ის, რომ დამნაშავეები რომელთა
მიმართაც გამოიყენება არასაპატიმრო ღონისძიებები არ არიან ჩაკეტილები ცალკე
არსებულ, შესაძლოა მოშორებით მყოფ დაწესებულებაში. ისინი საზოგადოებაში
ცხოვრობენ. შესაბამისად, მათი ბუნებიდან გამომდინარე, არასაპატიმრო
ღონისძიებების განხორციელებაში სასურველია საზოგადოების მონაწილეობა.
ამგვარმა ჩართულობამ უნდა გაზარდოს ზოგადად საზოგადოების მონაწილეობა
სისხლის სამართლის სფეროს ადმინისტრირებაში. საზოგადოებრივ მონაწილეობას
და ჩართულობას უნდა ქონდეს დამატებითი სარგებელი, რაც მდგომარეობს
საზოგადოების მიერ არასაპატიმრო ღონისძიებათა შესახებ ცნობიერების ამაღლებაში
და მათ უკეთ აღქმაში. რაც უფრო მეტ სასარგებლო შედეგს ნახავს საზოგადოება
არასაპატიმრო ღონისძიებათა გამოყენების შედეგად, მით უფრო სარწმუნო გახდება
ასეთი ღონისძიებები.

მეორეს მხრივ, საზოგადოებრივის ჩართულობა გადამწყვეტია თუ მიზნად
გვაქვს რომ არასაპატიმრო ღონისძიებათა გამოყენების შედეგად მოხდეს დამნაშავის
საზოგადოებაში რეინტეგრაცია. საზოგადოებრივმა ჩართულობამ შესაძლოა ხელი
შეუწყოს დამნაშავის რეაბილიტაციას და შესაძლოა შეამციროს სტიგმატიზაციის
რისკი.

წესი 1.3. ხაზს უსვამს, რომ ტოკიოს წესები მიზნად არ ისახავენ განსაზღვრონ
არასაპატიმრო ღონისძიებათა სამოდელო სისტემა და მათი განხორციელება.
მსოფლიოში არსებული სისხლის სამართლის სისტემათა მრავალფეროვნება და
განსხვავება სხვადასხვა სისხლის სამართლის სისტემათა განხორციელების
ინფრასტრუქტურაში ამას შეუძლებელს ხდის. თუმცა სისტემათა მრავალფეროვნებამ
უნდა წაახალისოს მიდგომათა მრავალფეროვნება და შესაძლებელი უნდა გახადოს
მეთოდებისა და სამომავლო განვითარებების შესახებ იდეათა ნაყოფიერი გაცვლა.

წესები 1.4 და 1.5 მიზნად ისახავენ რომ შეგვახსენონ სისხლის სამართლის
სფეროს ადმინისტრირების სხვადასხვა მიზნები. თითოეული არსებული
საერთაშორისო ნორმების და ქცევის სავალდებულო წესების კრებული, რომელიც
შეეხება სამართალდამცავი და სისხლის სამართლის სფეროს ფუნქციონირებას
უზრუნველყოფს სხვადასხვა ჩართულ ელემენტებს შორის ბალანსის დაცვას. ტოკიოს
წესებიც ამ პრაქტიკას განავითარებს. წესები მოუწოდებენ ისეთი განხორციელებისკენ,
რომელიც საზოგადოებას დაიცავს დანაშაულისგან. წესები მხარს უჭერენ ისეთი
ღონისძიებების განხორციელებას, რომლებიც მიზნად ისახავს დანაშაულის
შემცირებას. ამავდროულად, დაწესებულია თავისუფლების შეზღუდვის მოცულობის
ლიმიტები და ინდივიდის უფლებების ისეთი შეზღუდვა, რაც მისაღებია ამ მიზნის
მისაღწევად. დამატებით, აღიარებულია დაზარალებულის როლი და ხაზგასმულია
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რომ აქცენტი უნდა გაკეთდეს იმ ღომისძიებებზე, რომლებიც ხელს უწყობს ინდივიდ
დაზარელებულს ან ზოგადად დაზარელებულებს.

წესი 1.5 გამოყოფს არასაპატიმრო ღონისძიებათა განვითარების საჭიროებებას
კანონიერების ჩარჩოში. ასევე, ხაზგასმულია განვითარების ზოგადი სურათის
გათვალისწინების მნიშვნელობა და სისხლის სამართლისა და სოციალურ
პოლიტიკაში არასაპატიმრო ღონისძიებათა მხარდაჭერა.

მიუხედავად არასაპატიმრო ღონისძიებათა ნათელი უპირატესობისა, ამგვარ
ღონისძიებათა გამოყენების წასახალისებლად განხორციელებული რეფორმები
შეიცავენ პოტენციურ საშიშროებებს და შეიძლება გამოიწვიონ დაუგეგმავი შედეგები.
მაგალითად, შესაძლებელია რომ არასაპატიმრო ღონისძიებათა გამოყენების
მაჩვენებელი გაიზარდოს არა პატიმრობის ხარჯზე, არამედ სხვა, ნაკლებად მძიმე
სანქციების ხარჯზე. ამან კი შეიძლება გამოიწვიოს საზოგადოებაში ჯამური
სისხლისსამართლებრივი ღონისძიების გამოყენების ზრდა, რაც წარმოადგენს ისეთ
ზრდას, რომელიც არ შეიძლება დაკავშირებულ იქნეს გაუარესებულ დანაშულებრივ
ფონთან. ამავე დროს, შესაძლებელია არ შემცირდეს პატიმრობის მაჩვენებელი. ამ
მოვლენას ეწოდება დაფარვის ქსელის გაფართოვების ეფექტი (“net-widening effect”).

კიდევ ერთ შესაძლო საშიშროებას წარმოადგენს ისეთი ახალი არასაპატიმრო
ღონისძიებების შემოღება, რომელთა ფარგლებშიც წესდება კონტროლის უფრო
ინტენსიური ფორმები. იმის მაგივრად რომ ჩაანაცვლონ პატიმრობა, მათ შეიძლება
ჩაანაცვლონ ისეთი არასაპატიმრო ღონისძიებები, რომლებიც ნაკლებ კონტროლს
მოიცავს. ასე რომ, შეიძლება დაწესდეს უფრო მოცულობითი კონტროლი, ვიდრე ამას
გარემოებები მოითხოვს. ტოკიოს წესებში მოცემულია ამგვარი უარყოფითი
ასპექტების გამოვლენის და მათი თავიდან არიდების გზები.

წესი 1.5. ნათლად განსაზღვრავს, რომ მიზანს წარმოადგენს პატიმრობის
შემცირება. ეს მიზანი უნდა იქნეს აღქმული არა მხოლოდ საპატიმრო ღონისძიებათა
გამოყენების რაოდენობის შემცირების კუთხით (რაც მოიცავს პატიმრობას
წინასასამართლო ეტაპზე და პატიმრობას ციხეში), არამედ ნებისმიერი ასეთი
თავისუფლების აღკვეთის ვადის შემცირებასაც. ამის შესახებ ასევე ნათქვამია წესში
2.7.

ბალანსის დაცვის საჭიროების შესახებ წესი 1.4-ის შესაბამისად, წესში 1.5
ნათქვამია, რომ პატიმრობის შემცირება და არასაპატიმრო ღონისძიებათა გამოყენება
უნდა მოხდეს ადამიანის უფლებათა, სოციალური სამართლიანობისა და
რეაბილიტაციის მიზნების გათვალისწინებით. ტოკიოს წესები მიზნად ისახავს, რომ
არასაპატიმრო ღონისძიებათა უფრო ფართო გამოყენებამ არ გამოიწვიოს იმ
ადამიანთა რაოდენობის ზრდა, რომელთა მიმართაც გამოყენებული იქნება
სისხლისსამართლებრივი ღონისძიება, ან კიდევ ასეთი ღონისძიებების
შინაარსობრივი სირთულის ზრდა. ტოკიოს წესები მიზნად ისახავს ადამიანის
ძირითადი უფლებების დაცვას და დისკრეციის ბოროტად გამოყენების თავიდან
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არიდებას არასაპატიმრო ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი
ადამიანებისთვისთვის ქცევის ნორმების დაწესების გზით.*

* ასევე, ნახეთ სისხლისსამართლის სფეროში მომუშავე თანამდებობის პირთა ქცევის კოდექსი (ადამიანის უფლებები:
საერთაშორისო ინსტრუმენტების კომპილაცია (გაერთიანებული ერების ორანიზაციის გამოცემა, Sales No. E.88.XIV.1),
sect. G).



პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები

მიღებულ იქნა 1955 წელს ჟენევაში გამართულ გაეროს პირველ კონგრესზე, რომელიც ეძღვნებოდა
დანაშაულის პრევენციას და სამართალდამრღვევებტან მოპყრობას, დამტკიცებულ იქნა
ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს მიერ 1957 წლის 31 ივლისის 663 C (XXIV) რეზოლუციით და
1977 წლის 13 მაისის 2076 (LXII) რეზოლუციით

წინასწარი შენიშვნები
წესი 1.
წინამდებარე წესები არ ისახავს მიზნად პენიტენციურ დაწესებულებათათა სანიმუშო სისტემის
აღწერას. მათი ამოცანაა, რომ თანამედროვე აზროვნებისა და დღესდღეობით არსებულ ყველაზე
დამაკმაყოფილებელ სისტემათა ძირითადი ელემენტების საფუძველზე წამოაჩინოს ის, რაც
პატიმრებთან მოპყრობის საკითხში საყოველთაოდ აღიარებულია სწორად და პრინციპულად

წესი 2.
სამართლებრივი, სოციალური, ეკონომიკური და გეოგრაფიული პირობების განსხვავებათა
გათვალისწინებით, შეუძლებელია აღნიშნული წესების გამოყენება უკლებლივ ყველა რეგიონში.
მიუხედავად ამისა, ისინი უნდა ეხმარებოდნენ იმ პრაქტიკული სიძნელეების გადალახვაში,
რომლებიც ხელს უშლის წესების ცხოვრებაში გატარებას, რამდენადაც წესები წარმოადგენენ
მინიმალურ პირობებს, რომლებიც მისაღებია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისათვის

წესი 3.
მეორე მხრივ, საქმე გვაქვს ისეთ სფეროსთან, სადაც ადამიანის  აზრი  მუდამ წინ მიისწრაფვის.
წესები არ გამორიცხავს ისეთი ცდებისა და პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებას, რომლებიც
მიმართული იქნება წესებში დასახული მიზნების მისაღწევად და არ ეწინააღმდეგება იქ
დაფიქსირებულ პრინციპებსა და მიმართულებებს. ამ პირობის გათვალისწინებით, ციხის
ცენტრალური სამმართველოსათვის შეიძლება დასაშვები იყოს წესებიდან გადახვევა.

წესი 4.
(1) წესის 1 ნაწილი ეხება დაწესებულებათა ზოგად მართვას და გამოიყენება ყველა კატეგორიის
პატიმართა მიმართ, მიუხედავად იმისა, ეს უკანასკნელი პატიმრობაში იმყოფება სისხლის
სამართლის თუ  სამოქალაქო დანაშაულის გამო, ბრალდებულია იგი თუ  მსჯავრდებული. წესი
ეხება ისეთ პატიმრებსაც, რომლებიც ექვემდებარებიან მოსამართლის მიერ დანიშნულ
„უსაფრთხოების ზომებს’’ან გამოსასწორებელ ღონისძიებებს
(2) მე–2 ნაწილში განხილული წესები გამოიყენება ყველა დანარჩენ ნაწილში მოხსენიებული
განსაკუთრებული კატეგორიების მიმართ, თუმცა ‘’ა’’ ნაწილში მოხსენიებული წესები, რომლებიც
ეხება მსჯავრდებულებს, თანაბრად უნდა იქნას გამოყენებული იმ კატეგორიის პირთა მიმართაც,
რომლებზეც საუბარია „ბ“, „გ“ და „დ“ ნაწილებში, იმ შემთხვევაში თუ ეს არ ეწინააღმდეგება



აღნიშნული კატეგორიის პატიმრებისათვის შემუშავებულ წესებს და აუმჯობესებს ამ
უკანასკნელთა მდგომარეობას.

წესი 5.
(1) წესები არ ისახავს მიზნად არასრულწლოვანთა ისეთი დაწესებულების მართვის
რეგლამენტირებას, როგორიც არის ბორტსალის დაწესებულება ან გამოსასწორებელი სახლები.
მიუხედავად ამისა, ნაწილი I შეიძლება გამოყენებული იყოს ასეთ დაწესებულებებშიც.
(2) არასრულწლოვანი პატიმრების კატეგორიას უნდა განეკუთვნებოდეს ყველა ახალგაზრდა
დამნაშავე, რომელიც  ექვემდებარება არასრულწლოვანთა სასამართლოების კომპეტენციას.
როგორც წესი, ასეთი ახალგაზრდების მიმართ თავისუფლების აღკვეთის ზომად პატიმრობა არ
უნდა გამოიყენებოდეს.

ძირეული პრინციპები
წესი 6.

პირველი ნაწილი
წესები ზოგადი გამოყენებისათვის

(1) აუცილებელია ქვემოთ მოყვანილი წესების მიუკერძოებლად გამოყენება. დაუშვებელია
დისკრიმინაცია რასობრივი, კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიური, პოლიტიკური თუ სხვა
მოსაზრებების, ეროვნული და სოციალური წარმომავლობის, ოჯახური წარმოშობის, ქონებრივი
მდგომარეობის ან სოციალური სტატუსის საფუძველზე.
(2) მეორე მხრივ აუცილებელია მოსახლეობის ამა თუ იმ დაჯგუფების წარმომადგენელ პატიმართა
რელიგიური მრწამსისა და მორალური ღირებულებების პატივისცემა.

რეგისტრაცია
წესი 7.
(1)პატიმრობის ადგილებში უნდა არსებობდეს რეესტრი აკინძული ჟურნალის სახით, რომელშიც
გვერდები დანომრილია და სადაც შეტანილ უნდა იქნას თითოეული პატიმრის შესახებ შემდეგი
სახის ინფორმაცია:

(ა) მონაცემები პიროვნების შესახებ
(ბ) მისი პატიმრობის მიზეზები და ხელისუფლების წარმომადგენელი იმ ორგანოს

დასახელება, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება თავისუფლების აკვეთის შესახებ.
(გ)პატიმრის ციხეში შესვლის და გასვლის დღე და საათი.

(2) პატიმრის ციხეში მიღება დაუშვებელია პატიმრობის შესახებ მოქმედი ბრძანების გარეშე.
ამგვარი ბრძანების დეტალები წინასწარ უნდა იყოს შეტანილი რეესტრში.

წესი 8.
პატიმრების სხვადასხვა კატეგორიები შემდეგნაირად ნაწილდება განცალკევებულ
დაწესებულებებში ან ერთი და იგივე დაწესებულების სხვადასხვა ნაწილში მათი სქესის, ასაკის,
წინა ნასამართლობის, მათი დაპატიმრების იურიდიული მიზეზებისა და მათთან
რეკომენდირებული მოპყრობის გათვალისწინებით:



(ა)მამაკაცები  და ქალები შეძლებისდაგვარად უნდა განთავსდნენ განცალკევებულ
დაწესებულებაში.
(ბ) თუ მამაკაცები და ქალები მოთავსებულნი არიან ერთსა და იმავე დაწესებულებაში, ქალები
უნდა განთავსდნენ ცალკე ;
(გ) ბრალდებულები უნდა განთავსდნენ მსჯავრდებულებისგან განცალკევებულად;
(დ)გადაუხდელი ვალის გამო ან სხვა სამოქალაქო საქმეებზე დაპატიმრებული პირები უნდა
განთავსდნენ სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩამდენი პატიმრებისაგან განცალკევებით;
(ე)არასრულწლოვანი პატიმრები განთავსებულ უნდა იქნან სრულწლოვანი პატიმრებისგან
განცალკევებით.

წესი 9.
(1) იქ , სადაც პატიმრები ათევენ ღამეს, საკნებში თუ ოთახებში, ყოველ მათგანს უნდა ჰქონდეს
ცალკე საკანი ან ოთახი.
(2) იქ, სადაც არის საერთო საკნები, მათში მოთავსებული პატიმრების შერჩევა უნდა ხდებოდეს
ძალიან გულდასმით, რათა ეჭვგარეშე იყოს რომ მათ შეუძლიათ ასეთ პირობებში ერთად
ცხოვრება.ღამ-ღამობით უნდა მიმდინარეობდეს დაწესებულების ხასიათთან შესაბამისი მუდმივი
ზედამხედველობა.

წესი 10.
ყველა ადგილი ,რომლითაც სარგებლობენ პატიმრები, განსაკუთრებით ყველა საძინებელი ოთახი,
სრულად უნდა პასუხობდეს სანიტარულ მოთხოვნებს. ამასთან, სათანადო ყურადღება უნდა
მიექცეს კლიმატურ პირობებს, განსაკუთრებით ამ ოთახების სიმაღლეს, მინიმალურ ფართობს,
განათებას და ვენტილაციას.

წესი 11.
დაწესებულებებში, სადაც ცხოვრობენ და მუშაობენ პატიმრები:
(ა) ფანჯრები უნდა იყოს საკმარისი ზომის იმისათვის, რომ პატიმრებს შეეძლოთ კითხვა  და
მუშაობა   დღის შუქზე და უნდა იყოს ისე კონტრუირებული, რომ უზრუნველყოს სუფთა ჰაერის
მიწოდება იმისდა მიუხედავად არსებობს თუ არა ვენტილაციის ხელოვნური სისტემა.
(ბ) ხელოვნური განათება საკმარისი უნდა იყოს იმისათვის, რომ პატიმრებს შეეძლოთ კითხვა და
მუშაობა მხედველობის გაუარესების საფრთხის გარეშე.

წესი 12 .
სანიტარული მოწყობილობები საკმარისი უნდა იყოს იმისათვის, რომ თითოეულმა პატიმარმა
შეძლოს თავისი ბუნებრივი მოთხოვნილებების დაკმაყობილება მაშინ, როდესაც ეს მას სჭირდება
სისუფთავისა და წესიერების პირობებში.

წესი13.
საბინაო მოწყობილობანი და შხაპების რაოდენობა საკმარისი უნდა იყოს იმისათვის რომ ყოველ
პატიმარს შეეძლოს და იყოს ვალდებული იბანაოს ან მიიღოს შხაპი შესაბამის ტემპერატურაზე



(კლიმატის მიხედვით) და ისეთი სიხშირით როგორც ამას მოითხოვს ჰიგიენის საერთო პირობები,
წლის პერიოდისა და გეოგრაფიული რაიონის გათვალისწინებით, ანუ ზომიერი კლიმატის
პირობებში- კვირაში ერთხელ მაინც.

წესი14.
დაწესებულების ყველა იმ ნაწილში რომლითაც პატიმრები რეგულარულად სარგებლობენ, უნდა
იყოს სათანადო წესრიგი და განსაკუთრებული სისუფთავე

წესი 15.
პატიმრებს მოეთხოვებათ, რომ ყოველთვის იყვნენ სუფთად, ამისათვის საჭიროა მათი მომარაგება
წყლით და პირადი ტუალეტისათვის საჭირო ისეთი ნივთებით, რომლებიც აუცილებელია
სისუფთავისა და ჯანმრთელობის დასაცავად.

წესი16.
იმისათვის რომ პატიმრებმა შეძლონ ისეთი გარეგნული იერის შენარჩუნება, რომელიც თავსებადი
იქნება ადამიანურ ღირსებასთან, მათ უნდა მიეცეთ საშუალება იზრუნონ  თავიანთ
ვარცხნილობაზე და სურვილის შემთხვევაში ჰქონდეთ რეგულარულად გაპარსვის საშუალება.

წესი 17.
(1) პატიმრებს, რომლებსაც არა აქვთ სამოქალაქო ტანსაცმლის ტარების უფლება, უნდა მისცენ
სპეციალური ტანისამოსი,რომელიც შეესაბამება მოცემულ კლიმატს დ ახელს შეუწყობს მათი
ჯანმრთელობის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას. ეს ტანსაცმელი არ უნდა
ატარებდეს შეურაცხმყოფელ ან დამამცირებელ ხასიათს.
(2)ტანსაცმელი უნდა ინახებოდეს სუფთად და მოწესრიგებულად. რეცხვა და თეთრეულის გაცემა
უნდა ხდებოდეს ჰიგიენის მოთხოვნის შესაბამისად.
(3) განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როდესაც პატიმარი ხელისუფლების წარმომადგენელთა
ნებართვით ტოვებს დაწესებულებას, მას უნდა დაერთოს საკუთარი ან სხვა ისეთი ტანსაცმლის
ჩაცმის ნება, რომელიც არ იქნება თვალშისაცემი.

წესი 18.
თუ პატიმრებისათვის ნებადართულია სამოქალაქო ტანსაცმლის ტარება, მათი საპასპორტოში
შეყვანის მომენტშივე მიღებულ უნდა იქნას ზომები, რათა ტანსაცმელი იყოს სუფთა და
ტარებისთვის შესაფერისი.

წესი19.
ყოველი პატიმარი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ცალკე საწოლით ადგილობრივი და ეროვნული
ნორმების შესაბამისად, აგრეთვე ცალკე თეთრეულით, რომელიც გაცემის მომენტში უნდა იყოს
სუფთა და სისუფთავის შენარჩუნების მიზნით ხშირად იცვლებოდეს.

კვება



წესი 20.
(1)ციხის მმართველობამ ყოველი პატიმარი უნდა უზრუნველყოს ჩვეულ საათებში ისეთი საკვებით,
რომელიც იქნება საკმარისად კარგი ხარისხის, კარგად დამზადებული და მიწოდებული და
აგრეთვე, საკმარისად ნოყიერი, ძალების აღსადგენად და ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად.
(2) სასმელი წყალი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყოველი პატიმრისათვის ნებისმიერ დროს ,
შეუზღუდავი რაოდენობით.

წესი 21.
(1) იმ პატიმრებს ,რომლებიც  არ არიან დასაქმებული სუფთა  ჰაერზე, გააჩნიათ  მინიმუმ  ერთი
საათით მაინც ეზოში სათანადო ფიზიკური ვარჯიშის უფლება, თუ ამას ამინდი უწყობს ხელს.
(2) სათანადო ფიზიკურ    მდგომარეობაში მყოფი არასრულწლოვანი და სხვა პატიმრები
უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ ფიზიკური ვარჯიშის დროს – თამაშის შესაძლებლობით.
მისათვის საჭიროა სათანადო მოედნების, დანადგარებისა და ინვენტარის არსებობა.

წესი 22.
(1)ყველა დაწესებულებას უნდა ჰყავდეს ერთი ისეთი კვალიფიციური მედიცინის მუშაკი მაინც,
რომელსაც ფსიქიატრიაშიც ექნება განათლება. საჭიროა სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება
ჯანდაცვის ადგილობრივ ან სახელმწიფო ორგანოებთან მჭიდრო კონტაქტში. იგი უნდა მოიცავდეს
ფსიქიატრიულ დიაგნოსტიკურ სამსახურებს და, სადაც ეს აუცილებელია, ფსიქიურად
დაავადებულთა მკურნალობას.
(2)ავადმყოფი პატიმრები, რომლებსაც სპეციალისტთა ყურადღება ესაჭიროებათ, უნდა
გადაიყვანონ სპეციალურ დაწესებულებებში ან სამოქალაქო საავადმყოფოში. ციხის
საავადმყოფოებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებისთვის და მათი
მკურნალობისათვის საჭირო დანადგარები, პრეპარატები და მედიკამენტები, აგრეთვე საკმარისად
კვალიფიციური პერსონალი.
(3) თითოეულ პატიმარს უნდა ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ისარგებლოს კვალიფიციური
სტომატოლოგის მომსახურებით.

წესი 23.
(1) ქალთა საპატიმრო დაწესებულებებში უნდა იყოს ცალკე სათავსოები ფეხმძიმე და მშობიარე
ქალების მოსავლელად, იქ, სადაც ეს შესაძლებელია, უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მშობიარობა
მოხდეს არა ციხის, არამედ სამოქალაქო ჰოსპიტალში. თუ ბავშვი იბადება ციხეში, ეს არ უნდა იყოს
მოხსენიებული ბავშვის დაბადების მოწმობაში.
(2) იქ, სადაც პატიმარ დედებს უფლება აქვთ დაიტოვონ ბავშვი თავისთან, გათვალისწინებული
უნდა იყოს ბაგების შექმნა. ბაგებში უნდა მუშაობდეს კვალიფიციური პერსონალი და იქ ბავშვები
დატოვონ იმ პერიოდებში, როდესაც ისინი მოკლებულნი არიან დედის მზრუნველობას.

წესი 24.
თითოეულმა პატიმარმა უნდა გაიაროს სამედიცინო შემოწმება მისი საპატიმროში მოყვანისთანავე
და შემდგომშიც, საჭიროების შემთხვევაში, რათა დადგინდეს, არის თუ არა იგი დაავადებული



(2) თუმცა ამ წესმა ხელი არ უნდა შეუშალოს თვითმმართველობის სისტემის სათანადო
ფუნქციონირებას, რომლის დროსაც პასუხისმგებლობა გარკვეული სახით სოციალურ,

ფიზიკურად ან გონებრივად; უნდა განხორციელდეს შესაბამისი ზომები; უნდა მოხდეს იმ
პატიმრების იზოლირება, რომელთა შესახებ შეიძლება გაჩნდეს ეჭვი, რომ ისინი დაავადებულნი
არიან რაიმე ინფექციური ან გადამდები დაავადებით; უნდა გამოვლინდეს ფიზიკური და
გონებრივი ნაკლოვანებები, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალონ პატიმრების გამოსწორებას.

წესი 25.
(1)პატიმართა ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე უნდა ზრუნავდეს ექიმი, რომელიც
ყოველდღიურად უნდა იღებდეს ან ნახულობდეს ავადმყოფებს, ყველას, ვინც თავს შეუძლოდ
გრძნობს.
(2) ყოველთვის როდესაც ექიმს მიაჩნია, რომ პატიმრის ფიზიკური ან გონებრივი წონასწორობა
დარღვეულია, ან შეიძლება დაირღვეს მისი პატიმრობაში ყოფნის ან პატიმრობის სხვა პირობების
გამო, მან ამის შესახებ უნდა მოახსენოს დირექტორს.

წესი 26.
(1) ექიმი ვალდებულია, რეგულარულად განახორციელოს ინსპექტირება და ჩააბაროს ანგარიში
დირექტორს შემდეგი საკითხების შესახებ:

(ა) საკვების რაოდენობა, ხარისხი, მომზადების და განაწილების პირობები; დაწესებულებისა
და მისი კონტინგენტის ჰიგიენა და სისუფთავე;

(ბ) სანიტარული მდგომარეობა, გათბობა, განათება და ვენტილაცია დაწესებულებაში;
(გ) პატიმრების ტანსაცმლისა და საძილე ნივთების ვარგისიანობა და სისუფთავე.
(დ) ფიზკულტურასა და სპორტთან დაკავშირებული წესების დაცვა იმ შემთხვევაში, როდესაც

ეს სამუშაო არ ეკისრება სპეციალიზებულ პერსონალს.
(2) 25 (2)-ე და 26-ე წესების შესაბამისად, დირექტორი უნდა ითვალისწინებდეს ექიმის მიერ
წარმოდგენილ ანგარიშებს და რჩევებს და, თუ იგი ეთანხმება ამ უკანასკნელის რეკომენდაციებს,
დაუყოვნებლივ უნდა მიიღოს ზომები მათი ცხოვრებაში გატარებისათვის, ხოლო თუ ეს
რეკომენდაციები სცილდება მისი კომპეტენციის ფარგლებს, ან თუ იგი მათ არ ეთანხმება,
დირექტორმა ზემდგომ ორგანოებს თავის საკუთარ ანგარიშთან ერთად აუცილებლად უნდა
წარუდგინოს ექიმის რეკომენდაციებიც.

დისციპლინა
წესი 27.
დისციპლინა და წესრიგი მკაცრად უნდა იყოს დაცული, თუმცა, შემოღებულ უნდა იქნას მხოლოდ
ის შეზღუდვები, რომლებიც აუცლებელია ზედამხედველობის საიმედოობის უზრუნველსაყოფად
და დაწესებულებაში თანაცხოვრების სათანადო წესების დასაცავად.

წესი 28.
(1) არ შეიძლება, რომ პატიმრებს დისციპლინური წესით სასჯელის ფორმად დაენიშნოს საპატიმრო
დაწესებულების მომსახურება.



აღმზრდელობით ან სპორტულ საქმიანობაზე ეკისრებათ თვით პატიმრებს, რომლებიც
ზედამხედველობის ქვეშ მუშაობენ მათი გამოსწორების მიზნით შექმნილ ჯგუფებში.

წესი 29.
კანონით ან კომპეტენტური ადმინისტრაციული ხელისუფლების განკარგულებით განსაზღვრული
უნდა იყოს შემდეგი ფაქტორები:
(ა) მოქმედება, რომელიც კვალიფიცირდება, როგორც გადაცდომა.
(ბ) სასჯელის სახე და ხანგრძლივობა, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას პატიმრის

მიმართ.
(გ) ორგანო, რომელსაც აქვს სასჯელის დადების უფლება.

წესი 30.
(1) სასჯელის დადება შეიძლება მხოლოდ ასეთი კანონის ან განკარგულების შესაბამისად, ამასთან,
არ შეიძლება რომელიმე პატიმარს ერთი დარღვევისათვის დაედოს განმეორებითი სასჯელი.
(2) არც ერთი პატიმარი არ უნდა დაისაჯოს მანამ სანამ წინასწარ არ შეატყობინებენ, თუ რა
დარღვევისათვის უპირებენ დასჯას და არ მისცემენ მას თავის მართლების საშუალებას. ყოველი
ასეთი საქმე გულდასმით უნდა განიხილონ ხელისუფლების კომპეტენტურმა წარმომადგენლებმა.
(3) იქ, სადაც ეს აუცილებელი და შესაძლებელია, პატიმარს უნდა მიეცეს თარჯიმნის დახმარებით
თავის დაცვის საშუალება.

წესი 31.
უნდა აიკრძალოს ფიზიკური ზემოქმედება, ბნელ საკანში მოთავსება და დასჯის სასტიკი
არაადამიანური, ადამიანის ღირსების შემლახავი სხვა საშუალებები, როგორც დისციპლინური
დარღვევის აღმკვეთი ღონისძიებები.

წესი 32.
(1) სასჯელი, რომელიც ითვალისწინებს ტუსაღობის მკაცრ სახეს ან კვების რაციონის შემცირებას,
შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ პატიმრის სამედიცინო შემოწმების შემდეგ ექიმის მიერ,
რომელმაც წერილობით უნდა დაადასტუროს, რომ პატიმარს შეუძლია ასეტი სასჯელის გადატანა.
(2) იგივე ეხება სხვა სახის სასჯელებსაც, რომელმაც შეიძლება პატიმარს ფიზიკური ან
ფსიქოლოგიური ზიანი მიაყენოს. ასეთი სასჯელი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა
ეწინააღმდაგებოდეს 31-ე წესის დებულებებს და არ უნდა წარმოადგენდეს მისგან გადახვევას.
(3) ექიმმა ყოველდღიურად უნდა მოინახულოს ის პატიმრები, რომლებსაც მისჯილი აქვთ
სასჯელის ასეთი ზომა და, თუ პატიმრის ფიზიკური ან ფსიქიკური მდგომარეობის
გათვალისწინებით თვლის, რომ სასჯელი უნდა შეწყდეს ან შეიცვალოს, საკუთარი მოსაზრება
ციხის დირექტორს უნდა შეატყობინოს.

ბორკილები და დამორჩილების სხვა საშუალებები
წესი 33.



(1) სასჯელის სახით არასოდეს არ უნდა იქნას გამოყენებული დამორჩილების ისეთი საშუალებები,
როგორიცაა ხელბორკილები, ბორკილები, დამაწყნარებელი პერანგები ან ჯაჭვები. გარდა ამისა,
დამორჩილების საშუალებებად ბორკილებისა და ჯაჭვების გამოყენება საერთოდ არ შეიძლება.
თუმცა დამორჩილების საშუალებების გამოყენება შესაძლებელია შემდეგი მიზნებისთვის:

(ა) პატიმრების ტრანსპორტირებისას გაქცევის თავიდან ასაცილებლად, იმ პირობით, რომ
პატიმარ გათავისუფლდება ბორკილებისგან, როგორც კი მას წარადგენენ სასამართლო ან
ადმინისტრაციული ორგანოების წინაშე.

(ბ) სამედიცინო ხასიათის მიზნების გამო ან ექიმის მითითებით;
(გ) დირექტორის ბრძანებით, როდესაც სხვა ზომები უშედეგო აღმოჩნდება და როდესაც პატიმარს

ხელი უნდა შეუშალონ საკუთარი თავისთვის ან სხვისთვის ზიანის ან მატერიალური ზარალის
მიყენებაში; ასეთ შემთხვევებში დირექტორი მოვალეა, რომ ექიმთან წინასწარ დაუყოვნებელი
კონსულტაციის შემდეგ მოხსენება წარუდგინოს ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოს.

წესი 34.
დამორჩილების საშუალებათა გამოყენების მეთოდები და ხერხები უნდა დაადგინოს ციხის
ცენტრალურმა მმართველობამ. ამ საშუალებათა გამოყენება არ არის მიზანშეწონილი იმაზე
ხანგრძლივად, ვიდრე ამას აუცილებლობა მოითხოვს.

საჩივრები და მათი განხილვა
წესი 35.
(1) ციხეში მოხვედრილ თითოეულ პატიმარს უნდა გადაეცეს წერილობითი ინფორმაცია, რომელიც
ეხება მისი კატეგორიის პატიმრებთან მოპყრობის წესებს, მოცემული საპატიმროს დისციპლინურ
მოთხოვნებს, ინფორმაციის შეტანისა და გასაჩივრების ნებადართულ საშუალებებს, ასევე ყველა
სხვა საკითხს, რომელიც დაეხმარება პატიმარს კარგად გააცნობიეროს საკუთარი უფლებები და
შეეგუოს მოცემულ საპატიმროში ცხოვრების პირობებს.
(2) წერა-კითხვის არამცოდნე პატიმრებს ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ ზეპირი ფორმით.

წესი 36.
(1) სამუშაო დღეებში თითოეულ პატიმარს უნდა ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ განცხადებით ან
საჩივრით მიმართოს საპატიმროს დირექტორს ან მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს.
(2) ინსპექტირების დროს უნდა ჰქონდეთ საშუალება განცხადებით ან საჩივრით მიმართონ ციხის
ინსპექტორებს, ანუ ჰქონდეთ იმის შესაძლებლობა, რომ დაელაპარაკონ ინსპექტორს ან ინსპექციის
რომელიმე სხვა წარმომადგენელს , საპატიმროს დირექტორს ან მისი სხვა თანამშრომლების
თანდასწრების გარეშე.
(3) თითოეულ პატიმარს უნდა ჰქონდეს საშუალება მიმართონ განცხადებით ან საჩივრით
ცენტრალურ საპატიმრო სამმართველოს, სასამართლო ხელისუფლებას ან სხვა კომპეტენტურ
ორგანოს . ეს განცხადებები არ უნდა ექვემდებარებოდეს ცენზურას შინაარსის თვალსაზრისით,
მაგრამ უნდა იყოს შედგენილი   სათანადო   ფორმით და დადგენილი წესით გაეგზავნოს
საპატიმროთა ცენტრალურ სამმართველოს, სასამართლო ხელისუფლებას ან სხვა კომპეტენტურ
ორგანოს.



(4) ასეთი განცხადებები ან საჩივრები სასწრაფოდ უნდა განიხილონ და პასუხი გასცენ ზედმეტი
დაყოვნების გარეშე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ისინი ზედაპირული ან უსაფუძვლოა.

კონტაქტები ოჯახთან და მეგობრებთან
წესი 37.
აუცილებელი  ზედამხედველობის პირობებში პატიმრებს უნდა მიეცეთ საშუალება, რომ
მიმოწერისა და ვიზიტების საშუალებით რეგულარული ურთიერთობა იქონიონ ოჯახებთან  და
შეუბღალავი რეპუტაციის მქონე მეგობრებთან.

წესი 38.
(1) უცხოელ პატიმრებს უნდა შეექმნათ პირობები მათი ქვეყნის დიპლომატიურ ან საკონსულო
წარმომადგენლებთან ურთიერთობისათვის.
(2) პატიმრებს, რომლებიც ისეთი ქვეყნებიდან არიან, რომელთაც არ გააჩნათ დიპლომატიური ან
საკონსულო წარმომადგენლობა, აგრეთვე ლტოლვილებს ან მოქალაქეობის არმქონე პირებს, უნდა
ეძლეოდეთ კონტაქტების ასეთივე საშუალება იმ ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობასთან,
რომელიც თავის თავზე იღებს მათი ინტერესების დაცვას ან ნებისმიერ ეროვნულ ან
საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, რომლის ფუნქციებშიც შედის ასეთი პირობების დაცვა.

წესი 39.
პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ იმის საშუალება, რომ რეგულარულად გაეცნონ ახალი ამბების ყველაზე
მნიშვნელოვან ნაწილებს, გაზეთების, პერიოდული ან სპეციალური საუწყებო პუბლიკაციების,
რადიოს, ლექციების ან სხვა ისეთი საშუალებებით, რომლებიც ნებადართული და
კონტროლირებადია ადმინისტრაციის მიერ.

წიგნები
წესი 40.
ყოველ დაწესებულებაში უნდა არსებობდეს ბიბლიოთეკა, რომელიც დააკმაყოფილებს ყოველი
კატეგორიის პატიმრის მოთხოვნებს. ის უნდა იყოს ადექვატურად მომარაგებული როგორც
მხატვრული ისე სპეციალური ლიტერატურით, პატიმრებს უნდა მოუწოდონ ბიბლიოთეკის
სარგებლობისაკენ.

წესი 41.
(1)იმ დაწესებულებებში, სადაც საკმარისი რაოდენობით არიან ერთი სარწმუნოების პატიმრები,
უნდა დაინიშნოს იმ კულტის კვალიფიციური მსახური, ან მიეცეს მას იქ შესაბამისი რიტუალების
ჩატარების უფლება. თუ ამგვარი პატიმრების რიცხვი საკმაოდ დიდია და არსებობს შესაბამისი
შესაძლებლობები , ასეთი კულტის მსახური უნდა დაინიშნოს სრული განაკვთით.
(2) კულტის მსახურს, რომელიც დაინიშნება ან დაშვებული იქნება დაწესებულებაში პირველი
პუნქტის   საფუძველზე, უნდა   ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ   ჩაატაროს   რელიგიური
რიტუალები და, ამისთვის გამოყოფილ დროს, რელიგიურ თემებზე სასაუბროდ პერიოდულად
განმარტოებით შეხვდეს მისი სარწმუნოების წარმომადგენელ პირებს.



(3) არ შეიძლება პატიმრების შეზღუდვა ნებისმიერი სარწმუნოების კვალიფიციურ
წარმომადგენელთან ურთიერთობაში. მეორეს მხრივ, თუ პატიმარი აპროტესტებს   კულტის
მსახურის ვიზიტებს, მისი პოზიცია სრული პატივისცემით უნდა იქნას აღქმული.

წესი 42.
შესაძლებლობის ფარგლებში, ყველა პატიმარს უნდა ჰქონდეს თავისი რელიგიური
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების საშუალება. მას უნდა შეეძლოს დაწესებულების შიგნით
რელიგიურ რიტუალებში მონაწილეობა და გააჩნდეს საჭირო რელიგიური ლიტერატურა.

წესი 43.
(1) ფული, ძვირფასეულობა, ტანსაცმელი და სხვა ისეთი ნივთები, რომელთა შენახვის უფლება
დაწესებულების შინაგანწესის შესაბამისად პატიმარს არა აქვს, მიღებისთანავე უნდა შეინახონ
უსაფრთხო საცავში. პატიმარმა  ხელი უნდა მოაწეროს შესაბამის საინვენტარიზაციო  უწყისს. ამ
ნივთების უსაფრთხო შენახვისათვის მიღებულ უნდა იქნას შესაბამისი ზომები.
(2) პატიმრის გათავისუფლებისას მას უნდა დაუბრუნდეს ყველა მისი ნივთი და ფული, გარდა იმ
თანხისა, რომლის დახარჯვის უფლებაც მას ჰქონდა პატიმრობის პერიოდში და იმ საგნებისა,
რომელთა დაწესებულების ფარგლებს გარეთ გაგზავნის უფლებაც ჰქონდა მას, ან, გარდა იმ
ნებისმიერი ტანსაცმლისა,რომლის განადგურებაც, ჰიგიენური თვალსაზრისიდან გამომდინარე,
მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული. პატიმარმა ხელი უნდა მოაწეროს ნივთებისა და ფულის მიღების
უწყისს.
(3) იგივე შეეხება პატიმრობის პერიოდში გარედან მიღებულ ფულსა და ნივთებსაც.
(4) თუ პატიმარს აქვს რაიმე წამალი ან სამკურნალო საშუალება, ამ მედიკამენტის მომავალი ბედის
შესახებ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მედიცინის მუშაკმა.

ინფორმაცია სიკვდილის და სერიოზული დაავადების შესახებ
წესი 44.
(1) პატიმრის სიკვდილის, სერიოზული ავადმყოფობის, დაშავების ან ფსიქიკური დაავადების
მკურნალობის მიზნით სხვა დაწესებულებაში გადაყვანის შემთხვევაში დირექტორმა
დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს მეუღლეს (თუ პატიმარი დაქორწინებულია), უახლოეს ნათესავს ან
პატიმრის მიერ წინასწარ მითითებულ პიროვნებას მაინც.
(2) პატიმარს დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს ნებისმიერი ახლო ნათესავის გარდაცვალების ან
სერიოზული ავადმყოფობის შესახებ. ახლო ნათესავის კრიტიკული ავადმყოფობის შემთხვევაში,
თუ არსებულ პირობებში ეს  შესაძლებელია, პატიმარს  უნდა მიეცეს ავადმყოფის მონახულების
საშუალება ბადრაგის თანხლებით ან დამოუკიდებლად.

პატიმართა გადაადგილება
წესი 45.
(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 პატირები 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.

პროფესიული უნარ-ჩვევები
წესი 46.
(1) ციხის მართვის ორგანოები უნდა იღწვოდნენ ციხის ყველა კატეგორიის პერსონალის
ყურადღებით შერჩევისთვის, რადგან ციხის კარგი მუშაობა დმოკიდებულია ამ თანამშრომლების
კეთილსინდისიერებაზე, ჰუმანურობაზე, კომპეტენტურობაზე და პირად თვისებებზე.
(2) ციხის ადმინისტრაცია თავისი თანამშრომლებისა და ფართო საზოგადოების ცნობიერებაში
მუდამ უნდა ნერგავდეს აზრს,რომ იგი ასრულებს   დიდი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის
სამუშაოს და ამ მიზნით უნდა იყენებდეს საზოგადოების ინფორმირების ყველა საშუალებას.
კადრების შერჩევა და მომზადება

წესი 47.
(1) პერსონალი უნდა იყოს საკმაოდ განათლებული და განვითარებული.

(2) სამუშაოზე მიღებამდე ციხის პერსონალი უნდა მომზადდეს როგორც ზოგადი, ასევე
კონკრეტული ვალდებულებების შესასრულებლად, რის შემდეგაც მან უნდა ჩააბაროს გამოცდები
თეორიულ და პრაქტიკულ საკითხებში.
(3) მუშაობის დაწყების შემდეგ და დაწესებულებაში თანამშრომლობის მთელი პერიოდის
განმავლობაში პენიტენციური სისტემის თანამშრომლებმა უნდა შეინარჩუნონ და აიმაღლონ
კვალიფიკაცია და დროის ხელსაყრელ შუალედებში, სამუშაო ადგილიდან მოწყვეტის გარეშე
გაიარონ მოსამზადებელი კურსები.

წესი 48.
ციხის ყველა თანამშრომელი უნდა იქცეოდეს ისე, რომ სამაგალითო იყოს პატიმრებისათვის და
დაიმსახუროს მათი პატივისცემა.

წესი 49.
(1) შეძლებისდაგვარად, ციხის თანამშრომელთა დასაკომპლექტებელი საშტატო ერთეულები უნდა
მოიცავდნენ სპეციალისტთა საკმაო რაოდენობას, ფსიქიატრებს, ფსიქოლოგებს, სოციალურ
მუშაკებს, პედაგოგებს და რაიმე ხელობის მასწავლებლებს.
(2) სოციალური მუშაკები, პედაგოგები და ხელობის მასწავლებლები უნდა ინიშნებოდნენ მუდმივ
თანამშრომლებად, ამასთან, არ უნდა იყოს უგულებელყოფილი იმ პირების სამუშაო, რომლებიც
არასრულ სამუშაო დღეს ან მოხალისეებად მუშაობენ.

წესი 50.



(1) დაწესებულების   დირექტორის თანამდებობაზე უნდა ინიშნებოდნენ პირები, რომლებიც
საკმაოდ კვალიფიციურნი არიან მათი ხასიათის, ადმინისტრაციული უნარის, მომზადებისა  და
გამოცდილების მიხედვით.
(2) დირექტორი მთელ თავის სამუშაო დროს უნდა უთმობდეს მასზე დაკისრებული მოვალეობების
შესრულებას და მუშაობდეს სრულ განაკვეთზე.
(3) იგი უნდა ცხოვრობდეს ან მის დაქვემდებარებაში მყოფი დაწესებულების ტერიტორიაზე, ან
მასთან ახლოს.
(4) იმ შემთხვევაში, თუ კი ორ ან რამდენიმე დაწესებულებას მართავს ერთი დირექტორი, ეს
უკანასკნელი უნდა ეწვიოს  ორივე დაწესებულებას განსაზღვრული დროის ფარგლებში.
ამასთანავე, სათანადოდ უფლებამოსილი პირი უნდა ხელმძღვანელობდეს თითოეულ
დაწესებულებას.

წესი 51.
(1) დირექტორი, დირექტორის მოადგილეები და შტატის სხვა მოხელეები უნდა საუბრობდნენ იმ
ენაზე, რომელიც პატიმართა უმრავლესობისათვის წარმოადგენს მშობლიურ ენას ან მათთვის
გასაგებია ზემოაღნიშნული ენა.
(2) საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია თარჯიმნის დანიშვნა.

წესი 52.
(1) იმ დაწესებულებებში, რომლებშიც საშტატო განრიგით მიზანშეწონილია მთელი განაკვეთით
მომუშავე ერთი ან რამდენიმე ექიმის არსებობა, სასურველია, რომ ერთი ექიმი მაინც ცხოვრობდეს
დაწესებულების ტერიტორიაზე ან მის სიახლოვეს.
(2) სხვა დაწესებულებებში ექიმები რეგულარულად უნდა დადიოდნენ. ამასთან, ექიმი უნდა
ცხოვრობდეს დაწესებულებასთან საკმაოდ ახლოს, რათა ექსტრემალურ სიტუაციაში მოხერხდეს
მისი სასწრაფო გამოძახება.

წესი 53.
(1) იმ დაწესებულებებში, სადაც განთავსებულნი არიან როგორც ქალები, ასევე მამაკაცები, ქალების
განყოფილება უნდა იყოს ქალი თანამშრომლების დაქვემდებარებაში. მათი კონტროლის ქვეშ უნდა
იყოს ამ განყოფილების საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხი, მათ შორის
განყოფილებაში შეღწევაც (ნებართვა, გასაღები და სხვ.)
(2) მამაკაცი თანამშრომლები ქალთა განყოფილებაში დაიშვებიან მხოლოდ ქალი თანამშრომლების
თანხლებით.
(3) პატიმარ ქალებზე  ზრუნვა და ზედამხედველობა უნდა დაევალოს მხოლოდ ქალ
თანამშრომლებს. ამავე დროს, ეს არ უნდა უშლიდეს ხელს მამაკაც თანამშრომლებს, კერძოდ,
ექიმებსა და მასწავლებლებს, შეასრულონ თავიანთი პროფესიული მოვალეობები ქალთა
დაწესებულებებში ან ქალებისათვის გამოყოფილ ცალკე განყოფილებებში.

წესი 54.



( 1) პატიმრებთან ურთიერთობაში პერსონალს უფლება აქვს მიმართოს ძალისმიერ მეთოდებს
მხოლოდ თავდაცვის მიზნით ან გაქცევის მცდელობის შემთხვევებში, აგრეთვე, არსებულ წესებსა
და კანონებზე დაფუძნებული ბრძანებების აქტიური ან პასიური წინააღმდეგობის გაწევისას.
თანამშრომლების მხრიდან ძალის  გამოყენება უნდა მოხდეს მხოლოდ აუცილებლობის
ფარგლებში. მათ აუცილებლად უნდა აცნობონ ასეთი ინციდენტების შესახებ დაწესებულების
დირექტორს.
(2) ციხის თანამშრომლებს გავლილი  უნდა ჰქონდეთ სპეციალური ფიზიკური მომზადება, რაც
მისცემს მათ აგრესიული ზრახვების მქონე პატიმრების დაშოშმინების საშუალებას.
(3) ის თანამშრომლები, რომლებიც თავისი ფუნქციების შესრულებისას პატიმრებთან უშუალო
კონტაქტში იმყოფებიან, მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში შეიძლება ატარებდნენ იარაღს.
აუცილებელია იმის აღნიშვნაც, რომ საერთოდ, იარაღის ტარების უფლება უნდა ჰქონდეთ
მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, რომლებსაც გავლილი აქვთ შესაბამისი მომზადება.

ინსპექცია
წესი 55.
პენიტენციურ დაწესებულებებში და სამსახურებში უნდა ტარდებოდეს რეგულარული
ინსპექტირება კვალიფიციური და გამოცდილი ინსპექტორების მიერ, რომლებსაც დანიშნავს
კომპეტენტური ხელისუფლება. კერძოდ, ინსპექტორები ვალდებულნი არიან დარწმუნდნენ იმაში,
რომ პატიმრობის ადგილების მართვა ხორციელდება არსებული კანონებისა და განაწესების
შესაბამისად, და რომ ციხის მუშაობა შეესაბამება იმ ამოცანებს, რომლებიც დასმულია
პენიტენციურ დაწესებულებათა წინაშე.

მეორე ნაწილი
ცალკეულ კატეგორიათა მარეგულირებელი წესები

ა. მსჯავრდებულები

მთავარი პრინციპები
წესი 56.
გამომდინარე მოცემული ტექსტის 1 წინასწარი შენიშვნიდან, ქვემოთ მოყვანილ პრინციპებში
ასახულია ის სულისკვეთება, რომლითაც უნდა ხორციელდებოდეს პენიტენციური
დაწესებულებების ხელმძღვანელობა და ის მიზნები, რომელთა განხორციელებასაც ემსახურებიან
ეს დაწესებულებები.

წესი 57.
პატიმრობა და სხვა ზომები, რომლებიც სამართალდამრღვევს გარე სამყაროსაგან იზოლირებულ
პირობებში აქცევს, მას განსაცდელში აგდებს თუნდაც იმიტომ, რომ ართმევს მას თვითგამორკვევის
უფლებას. ამიტომ, ციხის სისტემამ არ უნდა გაამწვავოს აღნიშნული  მდგომარეობიდან
გამომდინარე განსაცდელი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სეგრეგაცია გამართლებულია, ან,
როდესაც ამას მოითხოვს დისციპლინის დაცვის აუცილებლობა.



წესი 58. ციხეში მოთავსების, ან თავისუფლების აღკვეთის ნებისმიერი ფორმით სასჯელის
დანიშვნის   მიზანი და გამართლება, საბოლოო ჯამში, არის საზოგადოების დაცვა და დაზღვევა
სახიფათო   დანაშაულებისაგან. ამ მიზნის მიღწევა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ
სასჯელის მოხდისა და საზოგადოებაში ცხოვრების ნორმალურ წესთან დაბრუნების შემდეგ
სამართალდამრღვევი არა მხოლოდ მზად არის, არამედ უნარიც შესწევს იმისა, რომ დაემორჩილოს
კანონმდებლობას და უზრუნველყოს თავისი არსებობა.

წესი 59.
ამისათვის  დაწესებულებამ უნდა გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა სახის
გამოსასწორებელი, აღმზრდელობითი, მორალური და სულიერი ძალები, დახმარების ის სახეები,
რომლებიც მიაჩნია შესაფერისად და გამოიყენოს თითოეული პატიმრის გამოსწორების
მოთხოვნების გათვალისწინებით.

წესი 60.
(1) საპატიმრო   დაწესებულებაში დადგენილმა რეჟიმმა მინიმუმამდე   უნდა დაიყვანოს ის
განსხვავება თავისუფალ და პატიმრობის პირობებში ცხოვრებას შორის, რომელიც თრგუნავს
პატიმარში პასუხისმგებლობის გრძნობას და ადამიანის ღირსებას.
(2) სასურველია, რომ სასჯელის ვადის დასრულების წინ მიღებულ იქნას ზომები პატიმრის
თანდათანობითი დაბრუნებისათვის საზოგადოებაში. ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია
თითოეული  სამართალდამრღვევის თავისებურების გათვალისწინებით, განსაკუთრებული
რეჟიმის შემუშავების გზით თვით ციხეში ან რომელიმე სხვა დაწესებულებაში. ასევე, პატიმრის
გათავისუფლების საცდელი ვადით, რომლის განმავლობაშიც ისინი ჯერაც ზედამხედველობის ქვეშ
იმყოფებიან, იმ პირობით, რომ ამგვარი ზედამხედველობა არ ევალება პოლიციას და იგი
შერწყმულია ეფექტურ სოციალურ დახმარებასთან.

წესი 61.
პატიმრებთან ურთიერთობა მიზნად უნდა ისახავდეს მათი საზოგადოებასთან ინტეგრირების
მცდელობას. თემის განვითარების სააგენტოებმა უნდა გამოთქვან სურვილი და შესაძლებლობა,
რათა დაეხმარონ დაწესებულების  თანამშრომლებს პატიმართა სოციალურ რეაბილიტაციაში.
ყოველ დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ურთიერთობები სხვადასხვა სააგენტოებთან, მუშაკებთან,
რათა უზრუნველყონ პატიმართა ახლო კავშირი ოჯახის წევრებთან. გარკვეული ქმედებები უნდა
განხორციელდეს იმ მიზნით, რომ დაცულ იქნას სამოქალაქო, სოციალური დაცვისა და პატიმართა
სხვა სოციალური ინტერესები.

წესი 62.
დაწესებულების სამედიცინო სამსახურები უნდა ააშკარავებდნენ ყველა ფიზიკურ და ფსიქიკურ
დაავადებას ან ნაკლოვანებას, რომლებსაც შეუძლიათ ხელი შეუშალონ პატიმართა ხელახალ
აღზრდას და უნდა იზრუნონ მათ განკურნებაზე. ამ მიზნით დაწესებულებებს უნდა ჰქონდეთ იმის
საშუალება, რომ უზრუნველყონ ყოველნაირი თერაპიული, ქირურგიული და ფსიქიატრიული
მომსახურება.



წესი 63.
(1) ამ პრინციპების ცხოვრებაში გატარება მოითხოვს პატიმრებისადმი ინდივიდუალურ მიდგომას
და აქედან გამომდინარე, მათი ჯგუფებად კლასიფიცირების მოქნილი სისტემის არსებობას;
ამდენად, სასურველია, რომ ამგვარი ჯგუფები განთავსებულ იქნან ცალკე დაწესებულებებში,
თითოეულ ჯგუფთან შესაფერისი მუშაობისათვის.
(2) აუცილებელი არ არის ამ დაწესებულებებში უსაფრთხოების ერთნაირი ზომების მიღება ყველა
ჯგუფისათვის. უფრო მეტიც, სასურველია ამ ზომების სიმკაცრის გრადაცია ჯგუფების მიხედვით.
პატიმრების  გამოსწორების ყველაზე სასურველი პირობები არსებობს ღია ტიპის
დაწესებულებებში, სადაც გაქცევის თავიდან აცილებისათვის განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება
არა ფიზიკურ საშუალებებზე, არამედ თვით დისციპლინაზე.
(3) სასურველია დაწესებულებაში განთავსდეს მხოლოდ იმდენი პატიმარი, რომ მათ მიმართ
გამოყენებულ იქნას ინდივიდუალური მიდგომა. ზოგიერთ ქვეყანაში ითვლება, რომ ამგვარი
დაწესებულებების კონტიგენტის რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 500 კაცს. ღია ტიპის
დაწესებულებებში უნდა განთავსდეს რაც შეიძლება ცოტა პატიმარი.
(4) მეორეს მხრივ, ციხის ფართობი საკმარისად დიდი უნდა იყოს იმისათვის, რომ იქ
უზრუნველყოფილ იქნას სათანადო შესაძლებლობები და მომსახურება.

წესი 64.
საზოგადოების მოვალეობა არ სრულდება პატიმრის ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ. არსებობს
სხვადასხვა სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთაც გააჩნიათ
შესაძლებლობა, რომ დაეხმარონ პატიმრობიდან გათავისუფლებულ პირს იმ მიზნით, რომ მის
მიმართ საზოგადოების უარყოფითი დამოკიდებულება შემცირდეს და მისი რეაბილიტაცია
განხორციელდეს.

პატიმართან ურთიერთობა
წესი 65.
თავისუფლების შეზღუდვა და სხვა აღკვეთის ღონისძიებების პიროვნებისათვის შეფარდების
მიზანია პირის რეაბილიტაცია საზოგადოებასთან, რათა იგი გახდეს კანონმორჩილი, მათთან
ურთიერთობა კი უნდა იძლეოდეს იმის საბაბს, რომ პატიმრები გაამხნევონ, აუმაღლონ ღირსება და
განუვითარონ პასუხისმგებლობის გრძნობა.

წესი 66.
(1) ყველა საჭირო შესაძლებლობა უნდა იქნას გამოყენებული: რელიგია, განათლება, ტრეინინგი,
სოციალური დაცვა, დასაქმება, ფიზიკური განვითარება, მორალური დამოკიდებულების
განვითარება. ყოველივე ზემოაღნიშნული უნდა შეესაბამებოდეს პატიმრის პიროვნულ ხასიათს.
ამასთანავე, გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი: პატიმრის კრიმინალური წარსული,
სასჯელის ზომა და წინასწარ განსაზღვრული პერსპექტივები მისი გათავისუფლების შემდეგ.



(2) თითოეული პატიმრის შესახებ არსებული მონაცემები რეგულარულად გადაეცემა დირექტორს.
აღნიშნული მონაცემი შეიძლება შეიცავდეს ექიმის ცნობას პატიმრის ფიზიკური და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის შესახებ.
(3) მოხსენებები და სხვა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები მოთავსებულია ინდივიდუალურ ფაილში.
ფაილი კლასიფიცირებულია თარიღის მიხედვით და ადვილად ხელმისაწვდომია ნებისმიერი
თანამშრომლისათვის საჭიროების შემთხვევაში.

კლასიფიკაცია და ინდივივუალიზაცია
წესი 67.
კლასიფიკაციის მიზნებია:
(ა) პატიმრის განცალკევება იმათგან, ვინც თავისი დანაშაულებრივი წარსულით ან ცუდი
თვისებებით უარყოფით გავლენას მოახდენს მასზე;
(ბ) პატიმრების კატეგორიებად დაყოფა, რაც გაადვილებს მათთან მუშაობას, საზოგადოებაში მათი
დაბრუნებისათვის მომზადების მიზნით.

წესი 68.
შესაძლებლობების ფარგლებში, პატიმრების სხვადასხვა კატეგორიებთან მუშაობა უნდა
მიმდინარეობდეს განცალკევებულად – სხვადასხვა დაწესებულებებში

წესი 69.
ყოველი პატიმრის მიღების შემდეგ, მისი ხასიათის შესწავლის საფუძველზე, უმოკლეს ვადაში
უნდა შემუშავდეს მასთან მუშაობის პროგრამა, გამომდინარე მისი ინდივიდუალური
მოთხოვნილებებიდან, შესაძლებლობებიდან და მიდრეკილებებიდან.

შრომა ციხეში
წესი 71.
(1) პატიმრების შრომა არ უნდა იყოს მათთვის წამების ტოლფასი.
(2) ყველა   პატიმარი   უნდა მუშაობდეს   ექიმის მიერ დამოწმებული თავისი   ფიზიკური და
ფსიქიკური მონაცემების შესაბამისად.
(3) პატიმრები დაკავებულნი უნდა იყვნენ სასარგებლო შრომით, რომელმაც უნდა შეავსოს
ნორმალური სამუშაო დღე.
(4) პატიმრებისთვის მიცემული სამუშაო შეძლებისდაგვარად, უნდა იყოს ისეთი, რომ აუმაღლოს ან
მიანიჭოს მათ კვალიფიკაცია, რომელიც გათავისუფლების შემდეგ მისცემს კეთილსინდისიერი
შრომის შესაძლებლობას.
(5) სასარგებლო ხელობის სწავლებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეთ იმ
არასრულწლოვან პატიმრებს, რომლებიც საამისოდ დიდ მონდომებას და უნარს ამჟღავნებენ.
(6) პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ სამუშაოს არჩევის შესაძლებლობა, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება
ხელობის არჩევის წესსა და დაწესებულების მართვისა და დისციპლინის მოთხოვნებს.



წესი 72.
(1) სამუშაო მეთოდები და ორგანიზება უნდა შეესაბამებოდეს დაწესებულების ფარგლებს გარეთ
არსებულ სამუშაოს, რათა მოხდეს  პატიმრების თანდათანობითი  მომზადება საზოგადოებასთან
ინტეგრირებისთვის.
(2) პატიმართა ინტერესები არ უნდა იქნეს გამოყენებული დაწესებულების მიერ მატერიალური
მოგების მიღების მიზნით.

წესი 73.
(1) უმჯობესია, რომ ციხეში სამრეწველო და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების
ხელმძღვანელობა ხორციელდებოდეს უშუალოდ ციხის ადმინისტრაციის, და არა კერძო
კომპანიების მიერ.
(2) პატიმრები, რომლებიც ასრულებენ ისეთ სამუშაოს, რომელიც არ ექვემდებარება დაწესებულების
მიერ კონტროლს, უნდა იმყოფებოდნენ ამ უკანასკნელთა მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ. იმ
შემთხვევების გარდა, როდესაც პატიმრები   ასრულებენ სხვა სამთავრობო სტრუქტურების
შეკვეთას, სამუშაოს შემკვეთები ვალდებულნი არიან გადაუხადონ ადმინისტრაციის
სამუშაოსათვის   გათვალისწინებული ხელფასის სრული თანხა პატიმრების   მწარმოებლური
შრომის გათვალისწინებით.

წესი 74.
(1) უსაფრთხოების წესები, რომელიც ითვალისწინებს მუშაკთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოების
უზრუნველყოფას, გათვალისწინებულია ყველა დაწესებულებაში.
(2) უზრუნველყოფილია პატიმართა დაცვა სამუშაო მოვალეობის შესრულების დროს მიღებული
დაზიანებისაგან. აღნიშნული გათვალისწინებულია თავისუფალ მუშაკთა უსაფრთხოების
მარეგულირებელი კანონმდებლობით.

წესი 75.
(1) სამუშაო დღის ან კვირის მაქსიმალური ხანგრძლივობა დგინდება კანონით ან
ადმინისტრაციული დადგენილებების საფუძველზე, თავისუფალი მუშებისთვის კანონით
დადგენილი ადგილობრივი წესების გათვალისწინებით.
(2) სამუშაო დრო უნდა განაწილდეს იმგვარად, რომ პატიმრებს ჰქონდეთ კვირაში ერთი დასვენების
დღის საშუალება, სწავლისათვის და სხვა სახის საქმიანობისათვის საკმარისი თავისუფალი დრო,
რაც აუცილებელია მათი გამოსწორებისათვის.

წესი 76.
(1) პატიმრებმა უნდა მიიღონ თავისი შრომის სამართლიანი ანაზღაურება გარკვეული სისტემის
ფარგლებში.
(2) ამ სისტემის შესაბამისად, პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება დახარჯონ მათ მიერ
გამომუშავებული ფულის ნაწილი მაინც, რათა შეიძინონ პირადი მოხმარების კანონით დაშვებული
ნივთები და გაუგზავნონ თავისი ანაზღაურების ნაწილი ოჯახს.



(3) ეს სისტემა ასევე უნდა ითვალისწინებდეს იმას, რომ პატიმრის მიერ გამომუშავებული ფულის
ნაწილი შესანახად მიეცეს ადმინისტრაციას, რომელიც გადასცემს პატიმარს ამ თანხას მისი
გათავისუფლებისას.

განათლება და კულტურული საქმიანობა
წესი 77.
(1) იმ ქვეყნებში, სადაც ეს დაშვებულია, პატიმრები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ შემდგომი
განათლების მიღების შესაძლებლობით, რელიგიური განათლების ჩათვლით. წერა-კითხვის
უცოდინართა და არასრულწლოვანთა განათლება სავალდებულო უნდა იყოს და ციხის მართვის
ორგანოებმა ამას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ.
(2) პატიმრების განათლება შეძლებისდაგვარად დაკავშირებული უნდა იყოს ქვეყანაში არსებულ
განათლების სისტემასთან იმ მიზნით, რომ მომავალში ამ პატიმრებმა დაუბრკოლებლად შეძლონ
სწავლის გაგრძელება.

წესი 78.
ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის შენარჩუნების მიზნით ყველა დაწესებულებაში
პატიმრები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ დასვენებისა და კულტურული საქმიანობის
შესაძლებლობით.

წესი 79.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს პატიმარსა და მის ოჯახს შორის კავშირების
შენარჩუნებას და განმტკიცებას, რაც სასურველადაა მიჩნეული და ემსახურება ორივე მხარის
ინტერესებს.

წესი 80.
პატიმრობის დასაწყისიდანვე საჭიროა იმ მომავალზე ფიქრი, რომელიც ელის პატიმარს ციხიდან
გამოსვლის შემდეგ. ამიტომ მას უნდა გაეწიოს დახმარება იმ პირებთან და უწყებებთან
ურთიერთობების შენარჩუნებასა და გამყარებაში, რომლებიც ციხის გარეთ არიან და რომლებსაც
შეუძლიათ დაიცვან მისი ოჯახის ინტერესები და ხელი შეუწყონ მის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
ჩართვას გათავისუფლების შემდეგ.

წესი 81.
(1) სამთავრობო ან სხვა ორგანოებმა და დაწესებულებებმა, რომლებიც ეხმარებიან პატიმრებს
საზოგადოებაში ადგილის მოძებნაში, უნდა იზრუნონ იმაზე, რომ თუ ეს შესაძლებელია, ციხის
ფარგლებს გარეთ, ნორმალურ საზოგადოებაში, განთავისუფლებულ პატიმრებს ჰქონდეთ
შესაბამისი დოკუმენტები და შესაფერისი ტანსაცმელი და დანიშნულ ადგილამდე გამგზავრების
სახსრები.
(2) ასეთ დაწესებულებათა უფლებამოსილ წარმომადგენლებს უნდა ჰქონდეთ ციხის
დაწესებულებებთან და იქ განთავსებულ პატიმრებთან შეხვედრის შესაძლებლობა. მათთან უნდა



მიმდინარეობდეს მუდმივი კონსულტაციები პატიმართა შემდგომი ცხოვრების საკითხებთან
დაკავშირებით პატიმრობის საწყისი პერიოდიდანვე.
(3) სასურველია, რომ ასეთი სახის დაწესებულებების სამუშაო იყოს შეძლებისდაგვარად
ცენტრალიზებული და კოორდინირებული, რათა მოხერხდეს მათი სამუშაოს მაქსიმალურად
ეფექტიანი გამოყენება.

ბ) სულიერად დაავადებული და ფსიქიკური დარღვევების მქონე პატიმრები

წესი 82.
(1) ციხეში არ უნდა იქნან მოთავსებულნი ის პირები, რომლებიც აღიარებულნი არიან სულიერად
დაავადებულებად, ამიტომ საჭიროა ზომების მიღება მათი სულიერად დაავადებულთა
დაწესებულებებში სასწრაფოდ გადასაყვანად.
(2) პატიმრები, რომლებიც სხვა  სულიერი დაავადებებით არიან  დაავადებულები, მოთავსებულ
უნდა იქნან მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ და მათი მკურნალობა უნდა ხორციელდებოდეს
სპეციალურ დაწესებულებებში ექიმთა ხელმძღვანელობით.
(3) ამ კატეგორიის პატიმრები ციხეში ყოფნისას ექიმთა განსაკუთრებული მეთვალყურეობის ქვეშ
უნდა იმყოფებოდნენ.
(4) სამედიცინო ან ფსიქიატრიულმა სამსახურებმა, რომლებიც პენიტენციურ დაწესებულებებთან
ფუნქციონირებენ, უნდა უზრუნველყონ ყველა იმ პატიმრის ფსიქიატრიული მკურნალობა,
რომელიც ამას საჭიროებს.

წესი 83.
სასურველია, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში, კომპეტენტურ დაწესებულებებთან ერთად
მიღებულ იქნას ზომები გათავისუფლებულ  პატიმართა ფსიქიატრიული მკურნალობისათვის,
ასევე, როგორც მათი სოციალურ-ფსიქიატრიული მეურვეობისთვის.

გ. წინასწარ გამოძიებაში მყოფ პატიმრებთან მოპყრობის ძირითადი პრინციპები

წესი 84.

(1) პირები, რომლებიც სისხლის სამართლის  დანაშაულის ჩადენის ბრალდებით არიან
დაკავებულნი და იმყოფებიან პატიმრობაში პოლიციის განყოფილებაში ან ციხეში, მაგრამ ჯერ არ
წარმსდგარან სასამართლოს წინაშე და მათი ბრალეულობა ჯერ არ დამტკიცებულა, ქვემოთ
მოცემულ წესებში მოიხსენიებიან, როგორც “წინასწარ გამოძიებაში მყოფი” პატიმრები.

(2) წინასწარ გამოძიებაში მყოფი პატიმრები უდანაშაულოდ ითვლებიან და მათ შესაბამისად უნდა
ეპყრობოდნენ.



(3) წინასწარ გამოძიებაში მყოფი პატიმრებისადმი მოპყრობის შესახებ საკანონმდებლო
დებულებების დაცვის პირობებში, აღნიშნული კატეგორიის პატიმრების მიმართ გამოიყენება
სპეციალური რეჟიმი, რომლის ძირითადი დებულებები მოყვანილია ქვემოთ მოცემულ წესებში.

წესი 85.
(1) განსასჯელი პირები უნდა მოთავსდნენ იმ პატიმართაგან განცალკევებით, რომლებიც
ექვემდებარებიან სასამართლო განაჩენს.
(2) არასრულწლოვანი განსასჯელი პირები უნდა მოთავსდნენ სრულწლოვანთაგან განცალკევებით,
ამასთანავე, ისინი უნდა იმყოფებოდნენ განცალკევებულ დაწესებულებებში.

წესი 86.
განსასჯელ პირებს სძინავთ განცალკევებით მდებარე ოთახებში, ამასთანავე, გათვალისწინებულია
გარკვეული შეზღუდვები ადგილობრივი ჩვეულების საფუძველზე.

წესი 87.
როდესაც ეს არ არღვევს დაწესებულებაში მიღებულ წესრიგს, გამოძიებაში მყოფ პატიმრებს
შეიძლება დაერთოთ ნება, რომ სურვილის შემთხვევაში მიიღონ საკვები გარედან საკუთარი
დანახარჯებით – ციხის ადმინისტრაციის, ოჯახის წევრების ან მეგობრების მეშვეობით. სხვა
შემთხვევაში, პატიმრის კვებას უზრუნველყოფს ადმინისტრაცია.

წესი 88.
(1) გამოძიებაში მყოფ პატიმრებს უფლება აქვთ ატარონ სამოქალაქო ტანსაცმელი იმ პირობით, რომ
იგი სუფთად და შესაფერისად უნდა გამოიყურებოდეს.
(2) ხოლო თუ გამოძიებაში მყოფი პატიმრები ატარებენ ციხის უნიფორმას, ის უნდა
განსხვავდებოდეს მსჯავრდებულთა უნიფორმისაგან.

წესი 89.
განსასჯელ პირს ყოველთვის შესთავაზებენ მუშაობის შესაძლებლობას, მაგრამ ეს უკანასკნელი არ
წარმოადგენს აუცილებელ მოთხოვნილებას. იმ შემთხვევაში, თუ კი განსასჯელი თავად აირჩევს
სამუშაოს, მას გაწეული მუშაობისათვის გადაუხდიან.

წესი 90
ყველა ბრალდებულ პატიმარს უნდა ჰქონდეს საშუალება საკუთარი სახსრებით ან მესამე პირების
მეშვეობით შეიძინოს წიგნები, გაზეთები, საწერი და სხვა ნივთები, რომლებიც მისცემენ  მათ
დროის ნაყოფიერად გამოყენების საშუალებას, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს თავსებადია
სამართლის აღსრულების ინტერესებთან, უსაფრთხოებისა და დაწესებულებაში ნორმალური
ცხოვრების მოთხოვნებთან.

წესი 91.
ბრალდებულ პატიმრებს უფლება უნდა მიეცეთ, რათა ციხეში ყოფნის პერიოდში ისარგებლონ
საკუთარი ექიმის ან სტომატოლოგის მომსახურებით იმ შემთხვევაში, როდესაც მათი ასეთი



მოთხოვნა გამართლებულია და თუ მათ შეუძლიათ დაფარონ ამ მომსახურებასთან
დაკავშირებული ხარჯები.

წესი 92.
დაპატიმრებულ პირს უნდა მიეცეს იმის შესაძლებლობა, რომ დაუყოვნებლივ შეატყობინოს თავის
ოჯახს დაპატიმრების შესახებ. მას უნდა მიეცეს აგრეთვე ყველა საშუალება ოჯახთან და
მეგობრებთან ურთიერთობისათვის და მათი ვიზიტებისათვის, რომელიც შეიძლება შეიზღუდოს
ან შედგეს ზედამხედველობის ქვეშ მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ეს საჭიროა სამართლის
აღსრულების, უსაფრთხოებისა და დაწესებულებაში წესრიგის შესარჩუნების ინტერესებიდან
გამომდინარე.

წესი 93.
წინასწარ პატიმრობაში   მყოფ თავისუფლებააღკვეთილ პირს უფლება აქვს მიიღოს თავისი
ადვოკატი დაცვის მომზადებისა და მისთვის კონფიდენციალური   ინსტრუქციების მიცემის
მიზნით. ამისათვის, მისი სურვილის შემთხვევაში, მას უნდა მიეწოდოს საწერი მასალები.
ადვოკატსა და პატიმარს შორის საუბარი უნდა იმართებოდეს პოლიციელის ან ციხის
თანამშრომლის ზედამხედველობით, მაგრამ ამ უკანასკნელთ არ უნდა ესმოდეთ მათი საუბარი.

წესი 94.
დ. პატიმრობა სამოქალაქო საქმეებისათვის

იმ ქვეყნებში, სადაც სასამართლოს განკარგულების თანახმად, კანონით დაშვებულია პატიმრობის
მისჯა გადაუხდელი ვალის ან სხვა სამოქალაქო საქმის გამო, ამ წესით დაპატიმრებულ პირებს
იმაზე მკაცრი რეჟიმი არ უნდა დაუწესდეთ, ვიდრე ეს აუცილებელია საიმედო მეთვალყურეობისა
და სათანადო წესრიგის დაცვისათვის. ამ პირებისადმი მოპყრობა არ უნდა იყოს იმაზე უფრო
რბილი, ვიდრე ძიებაში მყოფი პატიმრებისადმი, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ მათი შრომა
შეიძლება სავალდებულო იყოს.

წესი 95.
სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ პაქტის მე-9 მუხლის დარღვევის გარეშე,
დაპატიმრებულ ან ბრალდების წაუყენებლად ციხეში მოთავსებულ პირებს ეკუთვნით იგივე სახის
დაცვა, როგორიც 84–ე მუხლის I და II ნაწილებით გათვალისწინებულ პირებს. (ა)განყოფილების II
ნაწილის შესაბამისი დებულებებით უნდა ვისარგებლოთ ასევე იმ შემთხვევებში, როცა მათი
გამოყენება სასარგებლო იქნება პატიმართა კონკრეტული განსაკუთრებული ჯგუფისათვის.
მიღებული ზომები უნდა გულისხმობდნენ გამოსწორების ან აღზრდის იმ მეთოდებს, რომლებიც
განსხვავდება სისხლის სამართლის რომელიმე დანაშაულის გამო გასამართლებულ პირთა მიმართ
გამოყენებული მეთოდებისაგან.
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Evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia Rec(2006)2 wevri
saxelmwifoebisadmi evropul cixis wesebTan dakavSirebiT1

(miRebulia ministrTa komitetis mier 2006 wlis 11 ianvars
ministrTa moadgileebis 952-e Sexvedraze)

ministrTa komiteti, Tanaxmad evropis sabWos wesdebis me-15 b muxlis
pirobebisa,

adamianis uflebaTa evropuli konvenciisa da adamianis uflebaTa evropis
sasamarTlos precedentuli samarTlis gaTvaliswinebiT;

aseve wamebis, araadamianuri an damamcirebeli mopyrobisa Tu sasjelis
aRkveTis evropuli komitetis muSaobisa da, gansakuTrebiT, mis angariSebSi
SemuSavebuli standartebis gaTvaliswinebiT;

imis gameorebiT, rom aravis unda aRekveTos Tavisufleba, garda ukiduresi
SemTxvevisa da kanoniT dadgenili proceduris gaTvaliswinebiT;

imis xazgasmiT, rom sapatimro sasjelebis aRsruleba da patimrebTan
mopyroba saWiroebs usafrTxoebis, uSiSroebisa da disciplinis sakiTxebis
gaTvaliswinebas, aseve, cixis iseTi pirobebis uzrunvelyofas, romelic ar
xelyofs adamianis Rirsebas, aramed iZleva patimarTaTvis sareabilitacio
programebSi monawileobis da dasaqmebis saSualebas, riTac maT amzadebs
sazogadoebaSi reintegraciisaTvis,

mniSvnelovnad miiCnevs ra, rom evropis sabWos wevrma qveynebma ganagrZon
penitenciur politikasTan dakavSirebuli saerTo principebis ganaxleba da
dacva;

ufro metic, imis gaTvaliswinebiT, rom amgvari saerTo principebis dacva da
Sesruleba gaaZlierebs saerTaSoriso TanamSromlobas am sferoSi;

aRniSnavs ra socialur cvlilebebs, romelTac zegavlena moaxdines
evropaSi penitenciur sferoSi mimdinare mniSvnelovan movlenebze bolo ori
aTwleulis ganmavlobaSi;

xelaxla adastureben ra evrosabWos ministrTa komitetis rekomendaciebSi
mocemul standartebs, romlebic exeba penitenciuri politikisa da praqtikis
specifikur aspeqtebs da gansakuTrebiT No. R (89) 12 cixeebSi ganaTlebis
Sesaxeb, No. R (93) 6 romelic Seexeba cixes da cixeSi gadamdebi daavadebebis,
maT Soris Sidsis da sxva problemebis kontrolis kriminologiur aspeqtebs,
No. R (97) 12 kadrebis Sesaxeb, romelic asrulebs sanqciebs da zomebs, No. R (98)
7 romelic exeba cixeebSi jandacvis eTikur da organizaciul aspeqtebs, No. R
(99) 22 rac Seexeba cixeebis gadatvirTulobas da cixis mosaxleobis
inflacias, Rec(2003)22 pirobiT vadamde gaTavisuflebas da Rec (2003)33 cixeebis

1 qarTuli Targmani Sesrulebulia organizaciis ,,cixis saerTaSoriso reforma” (PRI) mier.
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administraciis mier uvado patimrobamisjilebisa da sxva grZelvadiani
sasjelmisjilebis marTvas;

gaeros patimrebTan mopyrobis minimaluri standartuli wesebis
gaTvaliswinebiT;

imis gaTvaliswinebiT, rom ministrTa komitetis rekomendacia No. R (87) 3
evropul cixis wesebis Sesaxeb saWiroebs arsebiT damuSavebas da ganaxlebas,
raTa asaxos penitenciur politikaSi, sasjelis misjis praqtikasa da
evropaSi cixeebis marTvis sistemaSi momxdari cvlilebebi da ganviTarebebi;

rekomendacias iZleva, rom wevrma saxelmwifoebma:

- sakuTar kanonmdeblobaSi, politikasa da praqtikaSi ixelmZRvanelon im
wesebiT, romlebic mocemulia am rekomendaciis danarTSi da ministrTa

komitetis evropuli cixis wesebis Sesaxeb rekomendacia R. (87) 3-is adgils
ikavebs;

- uzrunvelyon, raTa es rekomendacia da TandarTuli komentarebi
iTargmnos da gavrceldes rac SeiZleba farTod, ufro konkretulad,
sasamarTlo xelisuflebis warmomadgenlebs Soris, cixeebis personalsa
da patimrebSi.

rekomendacia Rec(2006)2 –is danarTi

nawili I

ZiriTadi principebi

1. yvela TavisuflebaaRkveTil adamians unda moepyron misi uflebebis
pativiscemiT.

2. TavisuflebaaRkveTili pirebi inarCuneben yvela uflebas, romlebic
kanonierad ar erTmevaT im gadawyvetilebis safuZvelze, romliTac maT
usjian sasjels an ufardeben patimrobas.

3. TavisuflebaaRkveTil pirTa mimarT dawesebuli SezRudvebi unda iyos
minimalurad aucilebeli da im legitimuri amocanis Tanazomieri,
romlisTvisac xdeba maTi daweseba.

4. adamianis uflebebis Semlaxavi cixis pirobebis arseboba ar aris
gamarTlebuli resursebis naklebobiT.

5. cixeSi cxovreba SeZlebisdagvarad unda uaxlovdebodes sazogadoebaSi
cxovrebis pozitiur aspeqtebs.

6. patimrobis marTva ise unda moxdes, rom xeli Seuwyos
TavisuflebaaRkveTil pirTa reintegracias Tavisufal sazogadoebaSi.

7. unda xdebodes samoqalaqo sazogadoebis SeZlebisdagvarad CarTva
cixis cxovrebaSi da TanamSromloba socialur samsaxurebTan.

8. cixis personali axorcielebs mniSvnelovan sazogadoebriv samsaxurs,
Sesabamisad, maTi dasaqmeba, profesiuli momzadeba da muSaobis
pirobebi unda iyos iseTi, rom patimrebze zrunvis maRali standartebi
SeinarCunon.

9. yvela cixe unda eqvemdebarebodes regularul samTavrobo
inspeqtirebas da damoukidebel monitorings.
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areali da gamoyeneba

10.1 evropuli cixis wesebi gamoiyeneba im pirTa mimarT, romelTa moTavseba
moxda sapatimroSi sasamarTlo xelisuflebis mier, an romelTac
gamamtyunebeli ganaCenis safuZvelze aRekveTaT Tavisufleba.
10.2 principSi, pirebi, romelTa moTavseba moxda sapatimroSi, an romelTac
aRekveTaT Tavisufleba gamamtyunebeli ganaCenis safuZvelze, mxolod
sasjelaRsrulebis dawesebulebebSi, anu am ori kategoriis pirTaTvis
gankuTvnil dawesebulebebSi unda iyvnen moTavsebulni.

10.3 es wesebi, agreTve, Seexeba im pirebs, romlebic:
a. imyofebian cixeSi nebismieri sxva mizezis gamo; an
b. sapatimro dawesebulebaSi moTavsebul iqnen sasamarTlo xelisuflebis
mier, an Tavisufleba aRekveTaT gamamtyunebeli ganaCenis safuZvelze da,
raime mizezis gamo, sxvagan arian moTavsebuli.
10.4 yvela piri, romlebic moTavsebulni arian cixeSi, an 10.3.b paragrafSi
miTiTebuli wesisamebr arian dakavebulni, am wesebis mixedviT iwodebian
patimrebad.
11.1 18 wlamde asakis bavSvebi ar unda iyvnen moTavsebuli mozrdilTa cixeSi,
aramed maTTvis specialurad gankuTvnil dawesebulebaSi.
11.2 Tu, iSviaT SemTxvevebSi, bavSvebi mainc arian moTavsebuli aseT
dawesebulebaSi, unda arsebobdes specialuri debulebebi, romlebic
iTvaliswinebs maT statuss da saWiroebebs.
12.1 pirebi, romlebic fsiqikurad arian daavadebulni da maTi fsiqikuri
mdgomareoba SeuTavsebelia cixeSi patimrobasTan, unda moTavsdnen
specialurad maTTvis gankuTvnil dawesebulebaSi.
12.2 miuxedavad amisa, Tu aseTi pirebi mainc imyofebian patimrobaSi, unda
arsebobdes specialuri regulaciebi, rac iTvaliswinebs maT statussa da
saWiroebebs.
13. am wesebis gamoyeneba unda moxdes miukerZoeblad, diskriminaciis gareSe,
sqesis, rasis, kanis feris, enis, religiis, politikuri Tu sxva mosazrebis,
erovnuli an socialuri warmomavlobis, erovnuli umciresobisadmi
kuTvnilebis, sakuTrebis, warmomavlobis an sxva mdgomareobis safuZvelze.

nawili II
miReba

14. arc erTi piris miReba an moTavseba sapatimro dawesebulebaSi ar unda
moxdes Sesabamisi saTanado aqtis gareSe, erovnuli kanonmdeblobis
Sesabamisad.
15.1 miRebisas TiToeul patimarTan dakavSirebiT unda moxdes Semdegi
detalebis dauyovnebliv dafiqsireba:
a. patimris piradobis damadasturebeli informacia;
b. dapatimrebis mizezi da pasuxismgebeli piri, romelmac gasca Sesabamisi
gankarguleba;
g. miRebis dRe da saaTi;
d. patimris piradi nivTebis nusxa, romlebic unda moTavsdes sapatimro
dawesebulebis Semnaxvel ganyofilebaSi 31-e wesis Sesabamisad;
e. yoveli xiluli dazianeba da saCivari dawesebulebaSi miyvanamde gancdili
cudad mopyrobis Sesaxeb;
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v. samedicino saidumloebas daqvemdebarebuli nebismieri informacia patimris
janmrTelobasTan dakavSirebiT, romelsac mniSvneloba aqvs patimris an
sxvaTa fizikuri an fsiqikuri keTildReobisTvis.

15.2 miRebisas yvela patimars unda miawodon informacia 30-e wesis
Sesabamisad.

15.3 miRebis Semdeg dauyovnebliv unda gaices Setyobineba patimris sapatimro
dawesebulebaSi moTavsebis Sesaxeb, 24.9 wesis Sesabamisad.

16. miRebidan SeZlebisdagvarad male:
a. patimris janmrTelobis Sesaxeb informacias unda daematos samedicino
Semowmebis Catareba, 42-e muxlis Sesabamisad;
b. patimrisaTvis usafrTxoebis saTanado done unda ganisazRvros 51-e
wesis Sesabamisad;
g. usafrTxoebisadmi saSiSroeba, romelsac patimari warmoadgens, unda
ganisazRvros 52-e muxlis Sesabamisad;
d. patimris socialuri mdgomareobis Sesaxeb arsebuli nebismieri
informacia unda Sefasdes, raTa moxdes misi piradi saWiroebebis gadawyveta;
e. msjavrdebulebis SemTxvevaSi, dadgenil unda iqnes saWiro zomebi im
programebis gansaxorcieleblad, romlebic gaTvaliswinebulia am wesebis
VIII nawiliT.

ganawileba da ganTavseba
17.1 patimrebis ganTavseba unda moxdes SeZlebisdagvarad axlos maT saxlebsa
an socialuri reabilitaciis adgilebTan.
17.2 ganTavseba aseve unda iTvaliswinebdes sisxlis samarTlis saqmis
gamoZiebis gagrZelebis moTxovnebs, aseve, usafrTxoebisa da uSiSroebis da
yvela patimrisaTvis saTanado reJimebis uzrunvelyofis saWiroebebs.
17.3 ramdenadac SesaZlebelia, patimrebTan unda Catardes konsultacia maTi
sawyisi ganTavsebis adgilis Sesaxeb, aseve, erTi dawesebulebidan sxva
dawesebulebaSi Semdgomi gadayvanisas.
18.1 patimrebisaTvis uzrunvelyofili Senoba, gansakuTrebiT ki, saZinebeli
korpusi, unda pasuxobdes adamianis Rirsebis pativiscemis da,
SeZlebisdagvarad, aseve, ganmartoebis moTxovnebs. garda amisa, daculi unda
iyos janmrTelobisa da higienis moTxovnebi, klimaturi pirobebisa da,
gansakuTrebiT, farTis odenobis, haeris moculobis, ganaTebis da
ventilaciis pirobebis gaTvaliswinebiT.
18.2 yvela SenobaSi, sadac patimrebi cxovroben, muSaoben an ikribebian:
a. fanjrebi unda iyos sakmarisad didi, raTa saSualeba misces patimrebs,
ikiTxon an imuSaon bunebrivi ganaTebisas normalur pirobebSi. aseve,
aucilebelia, xdebodes sufTa haeris moZraoba, garda im SemTxvevisa, roca
arsebobs haeris kondicirebis sistema;
b. xelovnuri ganaTeba unda akmayofilebdes miRebul teqnikur standartebs;
g. unda arsebobdes signalizaciis sistema, rac saSualebas miscems patimrebs,
dauyovnebliv daukavSirdnen personals.

18.3 konkretuli minimaluri moTxovnebi, 1-l da me-2 paragrafSi mocemuli
sakiTxebis gaTvaliswinebiT, mocemuli unda iyos erovnul kanonmdeblobaSi.
18.4 erovnuli kanonmdebloba unda iTvaliswinebdes meqanizmebs, romlebic
uzrunvelyofs imas, rom am moTxovnebis darRveva ar moxdes cixeebis
gadatvirTulobiT.
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18.5 patimrebis ganTavseba RamiT, Cveulebriv, unda moxdes individualur
saknebSi, garda im SemTxvevebisa, roca umjobesia maTi moTavseba saerTo
saZinebelSi.
18.6 sacxovreblis saerTo gamoyeneba unda iyos SesaZlebeli mxolod maSin,
Tu es am miznis Sesabamisia da patimrebic eTavsebian erTmaneTs.
18.7 patimrebs SeZlebisdagvarad unda mieceT arCevanis SesaZlebloba, sanam
mieTiTebaT saZineblis erToblivi gamoyeneba.
18.8 patimrebis konkretul dawesebulebaSi moTavsebis an sasjelaRsrulebis
dawesebulebis konkretul ganyofilebebSi ganTavsebis Sesaxeb
gadawyvetilebis miRebisas, unda moxdes sapatimroSi moTavsebis Semdegi
pirobebis saTanado gaTvaliswineba:
a. miusjeli patimrebis gancalkevebiT moTavseba misjilebisagan;
b. mamakaci patimrebis qali patimrebisagan gancalkevebiT moTavseba; da
g. axalgazrda mozrdili patimrebis SedarebiT asakiani patimrebisagan calke
moTavseba.

18.9 me-8 paragrafSi mocemuli gancalkevebiT moTavsebis moTxovnebis mimarT
SeiZleba gamonaklisebis daSveba, raTa patimrebs RonisZiebebSi erToblivi
monawileobis saSualeba mieceT. Tumca, es jgufebi gancalkevebiT unda
moaTavson RamiT, garda im SemTxvevisa, roca isini Tanxmobas acxadeben
erTad moTavsebaze da cixis administracia miiCnevs, rom es yvela
patimrisTvis saukeTeso varianti iqneba.

18.10 yvela patimris sadgomSi unda iyos iseTi pirobebi, romelic Seesabameba
maTi gaqcevis, sakuTari Tavisa an sxvisTvis zianis miyenebis SesaZlo risks
da moicavs yvelaze naklebad SemzRudav usafrTxoebis zomebs.

higiena
19.1 cixis yoveli nawili unda iyos Senaxuli saTanadod sufTa
mdgomareobaSi.
19.2 rodesac patimrebi mihyavT cixeSi, sufTa unda iyos is saknebi da sxva
ganyofilebebi, sadac patimarTa ganTavseba xdeba.
19.3 patimrebs iolad unda miuwvdebodeT xeli sanitariul sadgomebze,
romlebic higienuria da ganmartoebis saSualebas iZleva.
19.4 unda moxdes adekvaturi samyoflis uzrunvelyofa, raTa yovelma
patimarma SeZlos SxapiT an abazaniT sargebloba klimatisadmi Sesatyvisi
temperaturis pirobebSi, Tu es SesaZlebelia _ dRiurad, an kviraSi orjer
mainc (Tu saWiroa, ufro xSiradac), zogadi higienis interesebidan
gamomdinare.
19.5 patimrebma sufTad da mowesrigebulad unda iqonion tansacmeli da
saZinebeli, aseve, pirad higienas miaqcion yuradReba.
19.6 amisaTvis cixis administraciam unda uzrunvelyos isini Sesabamisi
saSualebebiT, tualetisa da higienuri saSualebebiT da masalebiT.
19.7 unda moxdes qalTa sanitariuli saWiroebebis specialuri uzrunvelyofa.

tansacmeli da qveSagebi
20.1 patimrebi, romelTac ara aqvT saTanado tansacmeli, an ar gaaCniaT
sakuTari samosi, uzrunvelyofili unda iqnen klimatis Sesabamisi
tansacmliT.
20.2 amgvari tansacmeli ar unda iyos Seuracxmyofeli an Rirsebis
damamcirebeli.
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20.3 yvela tansacmeli karg mdgomareobaSi unda iyos SenarCunebuli da,
saWiroebisamebr, Seicvalos.
20.4 patimrebs, romelTac eZlevaT cixidan gasvlis nebarTva, ar unda
moeTxovoT iseTi tansacmlis tareba, romelic SesamCnevs gaxdis maT statuss.
21. yoveli patimari uzrunvelyofili unda iyos calke sawoliT da calke
qveSagebiT, romelic mowesrigebul mdgomareobaSi unda iqonios da
Seicvalos imdenad xSirad, rom misi sisufTave iyos daculi.

kveba
22.1 patimrebi uzrunvelyofili unda iyvnen saTanado sakvebiT, maTi asakis,
janmrTelobis da fizikuri mdgomareobis, religiis, kulturis da muSaobis
xasiaTis gaTvaliswinebiT.
22.2 sakvebi racionis moTxovnebi, rogoricaa kaloriuloba da cilebis
Semcveloba, gaTvaliswinebuli unda iyos erovnuli kanonmdeblobiT.
22.3 sakvebis momzadeba da saWmelad gamotana unda xdebodes higienur
pirobebSi.
22.4 gaTvaliswinebuli unda iyos samjeradi kveba, gonivrul intervalebSi.
22.5 patimrebisaTvis sufTa sasmeli wyali unda iyos nebismier dros
xelmisawvdomi.
22.6 eqimma an kvalificiurma meddam unda moiTxovos sakvebi racionis Secvla
konkretuli patimrisaTvis, rodesac es saWiroa samedicino mosazrebiT.

iuridiuli konsultacia
23.1 yovel patimars aqvs iuridiuli konsultaciis miRebis ufleba da cixis
administraciam unda uzrunvelyos saTanado farTi aseTi daxmarebis
xelmisawvdomobisaTvis.
23.2 patimrebs sakuTari Sexedulebisamebr nebismier iuridiul sakiTxze
SeuZliaT mimarTon maT mierve SerCeul iurist-konsultants sakuTari
xarjebiT.
23.3 Tu arsebobs ufaso iuridiuli konsultaciis programa, cixis
administraciam amis Taobaze unda acnobos yvela patimars.
23.4 konsultaciebi da sxva komunikaciebi, aseve, korespondencia
samarTlebriv sakiTxebze patimrebs Soris da maTsa da iuridiul
konsultantebs Soris unda iyos konfidencialuri.
23.5 sasamarTlo xelisuflebas SeuZlia, gamonaklis SemTxvevebSi, SezRudvebi
daawesos aseT konfidencialurobaze, seriozuli danaSaulis an cixis
usafrTxoebisa da uSiSroebis darRvevis Tavidan asacileblad.
23.6 patimrebs xeli unda miuwvdebodeT, anda TviTon inaxavdnen maTi saqmis
samarTalwarmoebasTan dakavSirebul dokumentebs.

kontaqti garesamyarosTan

24.1 patimrebs nebarTva unda mieceT, rac SeiZleba xSirad iqonion
urTierToba weriliT, telefoniT Tu komunikaciis sxva saSualebiT TavianT
ojaxebTan, sxva pirebTan da gare organizaciebis warmomadgenlebTan, aseve,
daeniSnoT paemnebi am adamianebTan.
24.2 komunikaciebi da paemnebi SeiZleba daeqvemdebaros SezRudvebs da
monitorings, romelic saWiro iqneba sisxlis samarTlis gamoZiebis
gasagrZeleblad, wesrigis SesanarCuneblad, usafrTxoebisa da uSiSroebis
uzrunvelsayofad da sisxlis samarTlis danaSaulTa aRsakveTad,
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danaSaulis msxverplTa dasacavad. magram sasamarTlo xelisuflebis mier
dawesebuli aseTi SezRudvebi, maT Soris konkretuli SezRudvebi, mainc unda
akmayofilebdes kontaqtis dasaSveb minimalur dones.
24.3 erovnuli kanonmdebloba unda akonkretebdes erovnul da saerTaSoriso
organoebs da Tanamdebobis pirebs, romlebTanac komunikacia patimrebs ar
unda SeezRudoT.
24.4 paemnebis organizeba ise unda ganxorcieldes, rom patimrebs saSualeba
mieceT, SeinarCunon da ganaviTaron ojaxuri urTierTobebi SeZlebisdagvarad
normalur garemoSi.
24.5 cixis administracia unda daexmaros patimrebs gare samyarosTan
adekvaturi kontaqtis SenarCunebaSi da unda uzrunvelyos isini Sesabamisi
mxardaWeriT.
24.6 nebismieri informacia patimris axlo naTesavis gardacvalebis an
seriozuli avadmyofobis Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos patimars.
24.7 rodesac garemoebebi iZleva amis saSualebas, patimars ufleba unda
mieces, datovos cixe badragis TanxlebiT, an martom, avadmyofi naTesavis
mosanaxuleblad, satiralSi misasvlelad an sxva humanitaruli
mosazrebebiT.
24.8 patimrebs unda mieceT saSualeba, dauyovnebliv Seatyobinon TavianT
ojaxebs dapatimrebisa an sxva dawesebulebaSi gadayvanis Sesaxeb, anda
seriozuli daavadebisa Tu dazianebis Sesaxeb, romelic maT awuxebT.
24.9 cixeSi patimris moyvanisas, aseve, patimris gardacvalebisa an mZime
avadmyofobisas, anda saavadmyofoSi gadayvanisas, cixis administraciam
dauyovnebliv unda acnobos mis meuRles an partniors. Tu patimari
dauojaxebelia, amis Sesaxeb unda ecnobos mis uaxloes naTesavs an patimris
mier dasaxelebul pirs, garda im SemTxvevisa, rodesac patimari TviTon
iTxovs Seutyobineblobas.
24.10 patimrebs unda mieceT saSualeba, regularulad Seityon
sazogadoebrivi saqmeebis Sesaxeb da amisaTvis gamoiweron da ikiTxon
gazeTebi, perioduli gamocemebi da sxva publikaciebi, mousminon radios an
satelevizio gadacemebs, garda im SemTxvevisa, rodesac sasamarTlo
xelisuflebis mier, garkveuli periodis ganmavlobaSi, individualur
SemTxvevaSi, konkretuli akrZalvaa dawesebuli.
24.11 cixis xelmZRvanelobam unda uzrunvelyos, rom patimrebs SeeZloT
monawileobis miReba arCevnebSi, referendumSi da sazogadoebrivi cxovrebis
sxva aspeqtebSi, Tuki aseTi ufleba ar aris SezRuduli erovnuli
kanonmdeblobiT.
24.12 patimrebs unda mieceT masmediasTan urTierTobis nebarTva, Tuki ar
arsebobs aseTi komunikaciis akrZalvis angariSgasawevi mizezi usafrTxoebisa
da uSiSroebis mosazrebidan gamomdinare, romelic ganpirobebulia
sazogadoebrivi interesiT, aseve, dazaralebulis Tu sxva patimrebis an
personalis dacvis interesebiT.

cixis reJimi
25.1 nebismieri patimrisTvis gankuTvnili reJimi unda Seicavdes RonisZiebebis
balansirebul programas.
25.2 es reJimi saSualebas unda aZlevdes yvela patimars, yoveldRiurad rac
SeiZleba meti dro gaataron saknebis gareT, rac saWiroa adamianuri da
socialuri urTierTobebis adekvaturi donis SesanarCuneblad.
25.3 reJimi aseve unda pasuxobdes patimris socialur saWiroebebs.
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25.4 gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces im patimrebis saWiroebebs,
romelTac gadaitanes fizikuri, moraluri am seqsualuri Seuracxyofa.

samuSao
26.1 sasjelaRsrulebis dawesebulebaSi patimris muSaoba unda aRiqmebodes
rogorc cixis reJimis pozitiuri elementi da arasdros ar unda iqnes
gamoyenebuli sasjelis saxiT.
26.2 cixis xelmZRvaneloba unda cdilobdes, rom patimrebi sasargeblo
xasiaTis sakmarisi samuSaoTi uzrunvelyos.
26.3 patimrisaTvis gankuTvnili samuSao SeZlebisdagvarad iseTi unda iyos,
rom unarCunebdes an aviTarebdes patimris mier gaTavisuflebis Semdgom
Tavis rCenis unars.
26.4 me-13 wesis Tanaxmad, uzrunvelyofili samuSaos tipTan mimarTebiT, ar
unda arsebobdes diskriminacia genderuli safuZvliT.
26.5 samuSaoze, romelic aseve moicavs profesiul swavlebas, unda dasaqmdnen
patimrebi, romlebsac SeuZliaT misgan sargeblobis miReba, gansakuTrebiT,
axalgazrda patimrebi.
26.6 patimrebs unda SeeZloT, Tavad SearCion saqmianobis is tipis, romelSi
monawileobis survilic aqvT – arsebuli samuSaos limitis farglebSi,
agreTve, saTanado profesiuli SerCevis, wesrigisa da disciplinis
moTxovnebis Sesabamisad.
26.7 sasjelaRsrulebis dawesebulebebSi muSaobis organizeba da meTodebi
SeZlebisdagvarad miaxloebuli unda iyos sazogadoebaSi arsebul samuSao
standartebTan, raTa moxdes patimarTa momzadeba Cveulebrivi profesiuli
cxovrebisaTvis.
26.8 miuxedavad imisa, rom sasjelaRsrulebis dawesebulebebSi samrewvelo
kompaniebis mier finansuri mogebis miRebis mizniT saqmianobebis
ganxorcieleba SeiZleba mniSvnelovani iyos standartebis gaumjobesebisa da
wvrTnis xarisxis amaRlebisaTvis, magram patimarTa interesebi ar unda
daeqvemdebaros am mizans.
26.9 patimrebisTvis samuSaos uzrunvelyofs sasjelaRsrulebis
dawesebulebis xelmZRvaneloba sakuTari saxsrebiT an kerZo
kontraqtorebTan TanamSromlobiT, rogorc sasjelaRsrulebis
dawesebulebaSi, ise mis gareT.
26.10 yvela SemTxvevaSi unda xdebodes patimarTa samuSaos samarTliani
anazRaureba.
26.11 patimrebs SesaZlebloba unda hqondeT, rom maT mier gamomuSavebuli
Tanxis nawili mainc daxarjon sakuTari moxmarebisTvis, daSvebuli sagnebis
SesaZenad, aseve, anazRaurebis nawili moaxmaron sakuTar ojaxs.
26.12 SeiZleba patimrebis waxaliseba, rom maT gamomuSavebuli anazRaurebis
nawili dazogon, romelic gaTavisuflebisas gadaecemaT an gamoyenebuli
iqneba sxva SeTanxmebuli miznebisaTvis.
26.13 muSaobisas patimrebis janmrTelobisa da usafrTxoebis zomebi unda
iyos adekvaturi da isini ar unda iyvnen imaze naklebad daculni, vidre
cixis gareT momuSave muSakebi.
26.14 patimarTaTvis uzrunvelyofili unda iyos samrewvelo travmisas
anazRaurebis miRebis garantia, maT Soris, profesiuli daavadebis dros da
misi pirobebi ar unda iyos imaze naklebad xelsayreli, vidre
kanonmdeblobiT aris gaTvaliswinebuli Cveulebriv momuSave muSakTaTvis.
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26.15 patimarTa maqsimaluri dRiuri da yovelkvireuli samuSao saaTebi unda
iyos dafiqsirebuli adgilobrivi wesebis mixedviT, romlebic aregulirebs
Tavisufal muSakTa dasaqmebis pirobebs.
26.16 patimrebs unda hqondeT minimum erTi dasvenebis dRe kviraSi da
sakmarisi dro ganaTlebisa da sxva saqmianobisaTvis.
26.17 momuSave patimrebi SeZlebisdagvarad unda CarTon erovnuli socialuri
usafrTxoebis sistemebSi.

varjiSi da dasveneba
27.1 yovel patimars unda mieces SesaZlebloba, yoveldRiurad minimum erTi
saaTi mainc ivarjiSos sufTa haerze, Tu amindi iZleva amis saSualebas.
27.2 avdris pirobebSi, patimrebs alternatiuli SesaZlebloba unda mieceT
savarjiSod.
27.3 saTanadod organizebuli RonisZiebebi, romlebic xels uwyobs
sijansaRes da uzrunvelyofs fizikur varjiSsa da dasvenebas, unda
warmoadgendes reJimis ganuyofel nawils.
27.4 sasjelaRsrulebis dawesebulebebis xelmZRvaneloba xels unda uwyobdes
msgavs RonisZiebebs Sesabamisi aRWurvilobisa Tu bazis uzrunvelyofis
meSveobiT.
27.5 dawesebulebis administraciam unda moagvaros specialuri RonisZiebebis
organizebis sakiTxebi im patimarTaTvis, romlebic amas saWiroeben.
27.6 dasvenebis saSualebebi, maT Soris sporti, TamaSebi, kulturuli
RonisZiebebi, hobi da Tavisufali drois gatarebis sxva xerxebi, unda iqnes
uzrunvelyofili da patimrebs, SeZlebisdagvarad, unda mieceT maTi
organizebis SesaZlebloba.
27.7 patimrebs erTmaneTTan urTierTobis SesaZlebloba unda mieceT varjiSis
dros da sarekreacio RonisZiebebSi monawileobisas.

ganaTleba
28.1 yoveli sasjelaRsrulebis dawesebuleba unda cdilobdes, rom patimrebi
uzrunvelyos saganmanaTleblo programebis xelmisawvdomobiT, romlebic
iqneba SeZlebisdagvarad mravalmxrivi da upasuxebs patimarTa individualur
saWiroebebs maTi miswrafebebis gaTvaliswinebiT.
28.2 prioriteti unda mieniWos patimrebs, romelTac wera-kiTxvis da
angariSis swavlis saWiroeba aqvT da akliaT sabaziso da profesiuli
ganaTleba.
28.3 gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces axalgazrda da specialuri
saWiroebebis mqone patimrebis ganaTlebas.
28.4 ganaTlebas ar unda mieniWos naklebi statusi, vidre muSaobas cixis
reJimis farglebSi da patimrebi ar unda Caayenon finansurad an sxvagvarad
araxelsayrel pirobebSi saganmanaTleblo programaSi monawileobis miRebis
gamo.
28.5 yovel dawesebulebas unda hqondes biblioTeka yvela patimris
sargeblobisTvis, romelic saTanadod iqneba aRWurvili rogorc
rekreaciuli, aseve saganmanaTleblo resursebiT, wignebiT da sxva
saSualebebiT.
28.6 sadac SesaZlebelia, cixis biblioTeka unda moewyos sazogadoebrivi
biblioTekis samsaxurebTan TanamSromlobiT.
28.7 ramdenadac ganxorcielebadi iqneba, patimarTa ganaTleba unda:
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a. iyos integrirebuli qveynis saganmanaTleblo da profesiuli ganaTlebis
sistemasTan, imgvarad, rom patimarTa gaTavisuflebis Semdgom maT SeZlon
swavlis an profesiuli ganaTlebis gagrZeleba siZneleebis gareSe; da
b. mimdinareobdes gare saganmanaTleblo dawesebulebebis egidiT.

azris, sindisis da religiis Tavisufleba
29.1 pativi unda eces patimarTa azris, sindisis da religiis Tavisuflebas.
29.2 cixeebis reJimi ise unda iyos organizebuli, rom SeZlebisdagvarad
saSualeba misces patimrebs, TavianT religias da rwmenas misdion, religiis
da sarwmunoebis akreditebuli warmomadgenlebis mier Catarebul
RvTismsaxurebas da Sexvedrebs daeswron, kerZod, Sexvdnen TavianTi
religiis warmomadgenlebs da sakuTrebaSi iqonion Tavis religiasTan an
mrwamsTan dakavSirebuli literatura an wignebi.
29.3 patimrebs ar unda aiZulebdnen, misdion religias an sarwmunoebas,
daeswron RvTismsaxurebas an Sexvedrebs, miiRon monawileoba religiur
ceremoniaSi an Sexvdnen romelime religiis an sarwmunoebis
warmomadgenlebs.

informacia
30.1 miRebisas da Semdgom, saWiroebisamebr, patimrebs xSirad unda ecnoboT
werilobiT da zepirad, maTTvis gasageb enaze, TavianTi uflebebis,
movaleobebisa da cixis disciplinis maregulirebeli wesebis Sesaxeb.
30.2 patimrebs unda mieceT saSualeba, sakuTrebaSi iqonion maTTvis
miwodebuli informaciis werilobiTi versia.
30.3 patimrebs unda Seatyobinon maTTan dakavSirebiT mimdinare
samarTalwarmoebisa Tu saproceso moqmedebebis Sesaxeb, anda,
msjavrdebulebis SemTxvevaSi – mosaxdeli vadisa da pirobiT vadamde adre
gaTavisuflebis SesaZleblobebis Sesaxeb.

patimris sakuTreba

31.1 patimris sakuTrebaSi arsebuli nebismieri nivTi, romelic akrZalulia
cixis Sida regulaciebiT (normatiuli aqtebiT), Senaxuli unda iqnes
patimris dawesebulebaSi miRebisas.
31.2 patimarma, romlis sakuTrebaSi arsebuli nivTebi inaxeba dawesebulebaSi,
xeli unda moaweros am nivTebis CamonaTvals.
31.3 am sakuTrebis karg mdgomareobaSi SesanarCuneblad unda gatardes
zomebi.
31.4 Tu saWirod iqna cnobili aseTi sakuTrebis ganadgureba, es unda
dafiqsirdes da patimars ecnobos amis Sesaxeb.
31.5 patimrebs unda hqondeT SesaZlebloba, SeiZinon an sxvagvarad miiRon
saqoneli, sakvebis da sasmelis CaTvliT, sakuTari gamoyenebisTvis, higienis,
wesrigisa da usafrTxoebis sakiTxebis gaTvaliswinebiT, im fasebSi,
romlebic bevrad ar aRemateba Tavisufal sazogadoebaSi arsebul fasebs.
31.6 Tu patimari Semoitans medikamentebs, eqimma unda gadawyvitos, Tu rogor
moxdes maTi gamoyeneba.
31.7 Tu patimrebs ufleba eZlevaT, sakuTrebaSi arsebuli nivTebi Tan
iqonion, dawesebulebis xelmZRvanelobam zomebi unda miiRos maT dasacavad.

patimarTa gadayvana
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32.1 patimrebis gadayvanisas cixeSi da cixidan, an sxva adgilas, rogoricaa
sasamarTlo an saavadmyofo, isini rac SeiZleba naklebad unda eCvenon
sazogadoebas. maTi anonimurobis dasacavad saTanado saSualebebi unda iqnes
uzrunvelyofili.
32.2 patimarTa transportireba sabadrago manqaniT, romelsac ar aqvs
adekvaturi ventilacia an ganaTeba, an romelic maT zedmet fizikur
diskomforts an uxerxulobas uqmnis, unda iqnes akrZaluli.
32.3 patimarTa badragireba unda ganxorcieldes sajaro xelisuflebis
xarjebiT da miTiTebebiT.

patimarTa gaTavisufleba
33.1 yvela patimari dauyovnebliv unda gaTavisufldes patimrobis Sesaxeb
sasamarTlo brZanebis vadis gasvlis Semdgom, an roca sasamarTlo an sxva
organo maTi gaTavisuflebis Sesaxeb aqts gamoscems.
33.2 gaTavisuflebis TariRi da dro unda dafiqsirdes.
33.3 yvela patimars unda gaewios SeRavaTi maTi momzadebisas gaTavisuflebis
Semdgom Tavisufal sazogadoebaSi dasabruneblad.
33.4 gaTavisuflebisas yvela nivTi da fuli, romelic patimars ekuTvnis da
romelic CamoerTva Sesanaxad, unda daubrundes, garda im SemTxvevebisa, roca
fulis gamotana xorcieldeboda nebarTviT an is gaigzavna dawesebulebidan,
an saWirod iqna miCneuli zogierTi nivTis ganadgureba, higienuri
mosazrebebidan gamomdinare.
33.5 patimari, misi kuTvnili nivTebis dabrunebisas, xels awers qviTars.
33.6 rodesac gaTavisufleba winaswar organizebulia, patimars unda
SesTavazon samedicino Semowmeba 42-e wesis mixedviT, gaTavisuflebamde rac
SeiZleba axlo xanebSi.
33.7 unda ganxorcieldes zomebi imis uzrunvelsayofad, rom
gaTavisuflebisas patimrebs saWiroebisamebr hqondeT saTanado dokumentebi
da piradobis damadasturebeli sabuTebi, aseve, maT daxmareba unda gaewioT
Sesabamisi binisa da samsaxuris moZebnaSi.
33.8 unda gatardes saTanado zomebi imis uzrunvelsayofad, rom
gaTavisuflebisas patimrebs gaaCndeT arsebobis saSualeba, klimatisa da
sezonis Sesabamisi tansacmeli, aseve, daniSnulebis adgilamde misaRwevi
saxsrebi.

qalebi
34.1 garda specifikuri debulebebisa, romlebic mocemulia am wesebSi da
exeba qal patimrebs, sasjelaRsrulebis dawesebulebis xelmZRvaneloba,
qalTa patimrobis raime aspeqtTan mimarTebiT mniSvnelovani
gadawyvetilebebis miRebisas, aseve gansakuTrebul yuradRebas unda aqcevdes
qalTa saWiroebebs, rogoricaa maTi fizikuri, profesiuli, socialuri da
fsiqologiuri saWiroebebi.
34.2 gansakuTrebuli RonisZiebebi unda gatardes im qal patimarTa
specialuri samsaxurebis uzrunvelyofisaTvis, romelTac aqvT 25.4 wesSi
mocemuli saWiroebebi.
34.3 patimar qalebs unda mieceT saSualeba, imSobiaron cixis gareT, magram,
Tu bavSvis dabadeba xdeba cixeSi, xelmZRvanelobam saWiro daxmareba da baza
unda uzrunvelyos.

patimari arasrulwlovnebi
35.1 roca, gamonaklis SemTxvevebSi, 18 wlamde asakis arasrulwlovnebi
moTavsebuli arian mozrdilebisTvis gankuTvnil cixeSi, xelmZRvanelobam
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unda uzrunvelyos, rom yvela patimrisaTvis gaweuli momsaxurebebis garda,
arasrulwlovan patimrebs agreTve gaewioT socialuri, fsiqologiuri da
saganmanaTleblo momsaxureba, religiuri mzrunveloba da gajansaRebis
RonisZiebebi, an sazogadoebaSi bavSvTaTvis arsebul msgavsi programebis
ekvivalenturi RonisZiebebi.
35.2 yovel arasrulwlovan patimars, romelic eqvemdebareba savaldebulo
ganaTlebas, xeli unda miuwvdebodes aseT ganaTlebaze.
35.3 damatebiTi daxmareba unda gaewioT bavSvebs, romelTa gaTavisufleba
xdeba cixidan.
35.4 Tu arasrulwlovnebi moTavsebuli arian cixeSi, isini unda imyofebodnen
calke ganyofilebaSi, romelic gamoyofilia mozrdili patimrebisaTvis
gankuTvnili nawilisagan, garda im SemTxvevisa, Tu miCneul iqneba, rom es
bavSvis interesebs ewinaaRmdegeba.

Cvili bavSvebi
36.1 Cvili bavSvebi SeiZleba datovebul iqnen mSoblebTan cixeSi mxolod
maSin, Tu es bavSvis aucilebel interesebSi Sedis. maT ar unda moepyron
rogorc patimrebs.
36.2 rodesac Cvilebs ufleba aqvT, cixeSi mSoblebTan erTad imyofebodnen,
gansakuTrebulad unda iqnes uzrunvelyofili maTTvis bagis arseboba. baga
dakompleqtebuli unda iyos kvalificiuri momvlelebiT, sadac Cvil bavSvTa
moTavseba moxdeba im SemTxvevaSi, rodesac mSobeli monawileobs
RonisZiebebSi, romlebzec bavSvTa daswreba ar aris SesaZlebeli.
36.3 specialuri sadgomi unda iyos gamoyofili Cvilebis keTildReobis
uzrunvelsayofad.

ucxoeli moqalaqeebi
37.1 ucxo qveynis moqalaqe patimrebs dauyovnebliv unda ecnoboT, rom aqvT
ufleba, moiTxovon kontaqti da saTanado saSualebebi TavianTi saxelmwifos
diplomatiur an sakonsulo warmomadgenlebTan.
37.2 patimrebi, romlebic arian im qveynis moqalaqeebi, romelsac ar gaaCnia
aRniSnul saxelmwifoSi diplomatiuri an sakonsulo warmomadgenloba, arian
devnilebi an moqalaqeobis armqone pirebi, unda iqnen uzrunvelyofili
msgavsi sakomunikacio saSualebiT im saxelmwifos diplomatiur
warmomadgenlobasTan dasakavSireblad, romelic icavs maT interesebs,
erovnul an saerTaSoriso xelmZRvanelobasTan, romlis amocanaa aseTi
kategoriis pirebis interesebis dacva.
37.3 cixeSi myofi ucxoeli moqalaqeebis interesebidan gamomdinare,
romelTac SeiZleba gaaCndeT gansakuTrebuli saWiroebebi, cixis
administraciam saTanadod unda iTanamSromlos am patimarTa diplomatiur an
sakonsulo warmomadgenlebTan.
37.4 iuridiul daxmarebasTan dakavSirebiT konkretuli informacia unda
miewodos patimrebs, romlebic ucxo qveynis moqalaqeebi arian.
37.5 patimrebs, romlebic ucxo qveynis moqalaqeebi arian, unda ecnoboT imis
Sesaxeb, rom maT aqvT TavianTi sasjelebis sxva qveyanaSi aRsrulebis
moTxovnis SesaZlebloba.

eTnikuri an enobrivi umciresobebi
38.1 eTnikuri an enobrivi umciresobebis warmomadgenlebis saWiroebebis
dasakmayofileblad specialuri RonisZiebebi unda gatardes.
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38.2 sxvadasxva jgufebis kulturuli praqtika SeZlebisdagvarad unda
gagrZeldes cixeSi.
38.3 enasTan dakavSirebuli saWiroebebis dakmayofileba unda moxdes
kompetenturi Tarjimnebis meSveobiT da konkretul cixeSi gamoyenebuli
sxvadasxva enaze Sesrulebuli werilobiTi informaciis miwodebiT.

nawili III
janmrTeloba

jandacva

39. cixis xelmZRvanelobam unda daicvas misi mzrunvelobis qveS myofi
patimrebis janmrTeloba.

cixeSi jandacvis organizacia
40.1 cixeSi samedicino samsaxuri unda iyos organizebuli saxelmwifosa an
sazogadoebis zogadi jandacvis administraciasTan axlo TanamSromlobiT.
40.2 cixeebSi jandacvis politika unda iyos integrirebuli da eTavsebodes
erovnuli jandacvis politikas.
40.3 patimrebs xeli unda miuwvdebodeT qveyanaSi arsebul jandacvis
samsaxurze, maTi samarTlebrivi mdgomareobis safuZvelze, diskriminaciis
gareSe.
40.4 cixeSi samedicino samsaxurebi unda cdilobdnen, gamoikvlion da
umkurnalon fizikur da fsiqikur daavadebebs an defeqtebs, romelic
patimrebs awuxebs.
40.5 patimrebs unda gaewioT yvela saWiro samedicino, qirurgiuli da
fsiqiatriuli momsaxureba, maT Soris iseTic, romelic sazogadoebrivi
jandacvis farglebSi tardeba.

samedicino da jandacvis personali
41.1 yoveli cixe unda sargeblobdes minimum erTi kvalificiuri Terapevtis
momsaxurebiT.
41.2 RonisZiebebi unda gatardes imis uzrunvelsayofad, rom kvalificiuri
medicinis muSaki mudmivad iyos dauyovnebliv xelmisawvdomi gadaudebeli
aucileblobis SemTxvevebSi.
41.3 Tu patimrebs ar hyavT srul ganakveTze momuSave eqimi, regularulad
unda dadiodes naxevar ganakveTze momuSave medicinis muSaki.
41.4 yovel cixes unda hyavdes jandacvis sferoSi saTanadod momzadebuli
samedicino personali.
41.5 yoveli patimrisTvis xelmisawvdomi unda iyos kvalificiuri
stomatologisa da okulistis daxmareba.

eqimis movaleobebi
42.1 medicinis muSaki an kvalificiuri medda, romelic angariSvaldebulia
eqimis winaSe, unda naxulobdes patimrebs maTi miRebidan SeZlebisdagvarad
male da Cautaros maT samedicino gamokvleva, garda im SemTxvevisa, roca es
aSkarad ar warmoadgens aucileblobas.
42.2 medicinis muSaki an kvalificiuri medda, romelic angariSvaldebulia
eqimis winaSe, unda sinjavdes patimrebs Txovnisamebr gaTavisuflebisas, sxva
SemTxvevebSi ki _ saWiroebisamebr.
42.3 patimris gasinjvisas, medicinis muSaki an kvalificiuri medda
gansakuTrebuli gulisxmierebiT unda moepyros Semdeg sakiTxebs:
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a. samedicino saidumloebis normaluri wesebis dacva;
b. fizikuri an fsiqiatriuli daavadebis diagnozireba da mis samkurnalod
saWiro zomebis miReba, aseve, mimdinare samedicino mkurnalobis gagrZeleba;
g. patimarTa mimarT Zaladobrivi mopyrobis nebismieri niSnis an gamovlinebis
dafiqsireba da Sesabamisi xelmZRvanelobisTvis Setyobineba;
d. narkotikebis, medikamentebisa da alkoholis gamoyenebis Sedegad
gamovlenili abstinenciis simptomebis mkurnaloba;
e. Tavisuflebis aRkveTis faqtiT gamowveuli nebismieri fsiqologiuri an
sxva stresuli niSnebis gamovlena;
v. im patimrebis izolireba, romelTac savaraudod aqvT infeqciuri an
gadamdebi daavadebebi infeqciis periodis ganmavlobaSi da maTTvis saTanado
mkurnalobis uzrunvelyofa;
z. imis uzrunvelyofa, rom aiv infeqciiT daavadebuli patimrebis izolireba
ar moxdes mxolod am niSniT;
T. im fizikuri da fsiqikuri defeqtebis SeniSvna, romlebmac SeiZleba
Seaferxon gaTavisuflebis Semdgomi adaptaciis procesi.
i. yoveli patimris mdgomareobis muSaobisa da varjiSisaTvis Sesabamisobis
dadgena;
k. sazogadoebriv organizaciebTan SeTanxmebebis miRweva nebismieri
aucilebeli samedicino da fsiqiatriuli mkurnalobis gagrZelebis Sesaxeb
gaTavisuflebis Semdgom, Tu patimrebi Tanxmobas ganacxadeben aseT
SeTanxmebaze.

43.1 samedicino muSaki unda zrunavdes patimarTa fizikur da fsiqikur
janmrTelobaze da sazogadoebrivi jandacvis sistemaSi miRebuli
standartebisa da pirobebis Sesabamisi sixSiriT unda naxulobdes avadmyof
patimrebs, romlebic uCivian raime daavadebas an dazianebas da nebismier
patimars, vis mimarTac gansakuTrebuli yuradRebis miqcevaa saWiro.
43.2 medicinis muSaki an kvalificiuri medda gansakuTrebul yuradRebas unda
aqcevdes im patimarTa janmrTelobas, romlebic samartoo patimrobaSi
imyofebian. aseT patimrebs yoveldRe unda naxulobdes, uwevdes maT
gadaudebel samedicino daxmarebas da mkurnalobas maTive an cixis
TanamSromelTa TxovniT.
43.3 eqimma unda acnobos cixis direqtors, Tuki miiCnevs, rom patimris
fizikuri an fsiqikuri janmrTeloba seriozul risks eqvemdebareba
patimrobis gagrZelebis an misi romelime pirobis gamo, samartoo patimrobis
CaTvliT.

44. eqimi an sxva kompetenturi piri regularulad unda amowmebdes,
agrovebdes informacias sxva saTanado wyaroebidan da rekomendacias uwevdes
direqtors Semdegze:

a. sakvebis da wylis raodenoba, xarisxi, momzadeba da miwodeba;
b. dawesebulebis da patimrebis higiena da sisufTave;
g. sasjelaRsrulebis dawesebulebis sanitariuli mdgomareoba,

gaTboba, ganaTeba da ventilacia;
d. patimarTa tansacmlisa da qveSagebis sisufTave da gamosadegoba.

45.1 direqtorma unda ganixilos angariSebi da rCeva, romelsac mas warudgens
eqimi da sxva kompetenturi piri, 43-e da 44-e wesebis Sesabamisad, gaweuli
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rekomendaciebis Tanaxmad, miiRos gadaudebeli zomebi maT
gansaxorcieleblad.

45.2 Tu samedicino muSakis rekomendaciebi ar Sedis direqtoris
kompetenciaSi, an Tu direqtori maT ar eTanxmeba, man dauyovnebliv unda
gadasces aRniSnuli rCevebi da piradi angariSi zemdgom organos.

jandacvis uzrunvelyofa
46.1 avadmyofi patimrebi, romlebic saWiroeben specialistis mkurnalobas,
gadayvanil unda iqnen specializebul dawesebulebebSi an samoqalaqo
saavadmyofoSi, Tuki aseTi mkurnalobis SesaZlebloba ar arsebobs cixeSi.
46.2 Tu sasjelaRsrulebis samsaxurs gaaCnia sakuTari stacionari, is
saTanadod unda iyos dakompleqtebuli da aRWurvili patimarTaTvis
Sesabamisi mzrunvelobisa da mkurnalobis gasawevad.

fsiqikuri janmrTeloba
47.1 samedicino kontrols daqvemdebarebuli specializebuli
sasjelaRsrulebis dawesebulebebi an ganyofilebebi xelmisawvdomi unda
iyos fsiqikuri daavadebis an gadaxrebis mqone im patimarTa gamosakvlevad da
samkurnalod, romlebic me-12 wesis debulebebs ar eqvemdebarebian.
47.2 cixis samedicino samsaxurma unda uzrunvelyos fsiqiatriuli
mkurnaloba aseTi saWiroebis mqone yvela patimrisTvis da gansakuTrebuli
yuradReba miaqcios TviTmkvlelobebis (suicidi) Tavidan acilebas.

sxva sakiTxebi
48.1 patimrebi ar unda gaxdnen eqsperimentis obieqti maTive Tanxmobis gareSe.
48.2 patimrebze eqsperimentebi, romlebic iwvevs fizikur dazianebas, fsiqikur
aSlilobas an janmrTelobis sxvagvar dazianebas, unda aikrZalos.

nawili IV
wesrigi

zogadad wesrigis sakiTxebis Sesaxeb

49. cixeSi wesrigis SenarCuneba unda moxdes usafrTxoebis, uSiSroebis da
disciplinis moTxovnebis gaTvaliswinebiT, amave dros, patimarTaTvis iseTi
sacxovrebeli pirobebis uzrunvelyofa unda xdebodes, romlebic adamianis
Rirsebas pativs scems, sTavazobs maT, 25-e wesis Sesabamisad, RonisZiebebiT
datvirTul programas.

50. wesrigis, usafrTxoebisa da uSiSroebis saWiroebebis gaTvaliswinebiT,
patimrebs unda mieceT saSualeba, ganixilon sakiTxebi, romlebic Seexeba
patimrobis zogad pirobebs. patimrebs xeli unda SeewyoT
xelmZRvanelobasTan am sakiTxebis ganxilvaSi.

უსაფრთხოება
51.1 individualuri patimrebis mimarT gamoyenebuli uSiSroebis zomebi unda
iyos minimaluri, rac ki saWiroa maTi usafrTxo patimrobisaTvis.
51.2 uSiSroeba, romelic daculia fizikuri barierebiT da sxva teqnikuri
saSualebebiT, ganmtkicebuli unda iyos dinamiuri usafrTxoebis meSveobiT,
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romelsac uzrunvelyofs personali, romlebic kargad icnoben maTi
kontrolis qveS myof patimrebs.
51.3 miRebidan SeZlebisdagvarad male unda moxdes patimarTa Sefaseba, raTa
ganisazRvros riskebi:
a. ramdenad saxifaToni SeiZleba iyvnen isini sazogadoebisaTvis, gaqcevis
SemTxvevaSi;
b. ramdenad Seecdebian isini gaqcevas damoukideblad an gareSeTa daxmarebiT.

51.4 amis Sedegad, yoveli patimari unda imyofebodes imgvari uSiSroebis
pirobebSi, romelic Seesabameba saTanado riskis dones.
51.5 saWiro uSiSroebis done unda gadaisinjos regularuli intervalebiT,
piris patimrobis mTeli vadis ganmavlobaSi.

ფიზიკური უსაფრთხოება
52.1 miRebidan SeZlebisdagvarad male, unda moxdes patimrebis Sefaseba, raTa
ganisazRvros, uqmnian Tu ara safrTxes sxva patimrebis, aseve cixis
personalis, am dawesebulebaSi momuSave an vizitad myofi pirebis
usafrTxoebas, an ramdenadaa mosalodneli, mimarTon TviTdazianebas.
52.2 unda arsebobdes da moqmedebdes procedurebi, romlebic uzrunvelyofs
patimarTa, cixis personalis da yvela vizitoris usafrTxoebas da
minimumamde Seamciros Zaladobis riski an usafrTxoebis xelmyofi sxva
incidentebi.
52.3 yovelnairi Zalisxmeva unda gatardes, raTa yvela patimars saSualeba
mieces, usafrTxod sruli monawileoba miiRos yoveldRiur RonisZiebebSi.

52.4 patimrebs unda hqondeT SesaZlebloba, daukavSirdnen cixis
TanamSromlebs dRe-Ramis nebismier dros;

52.5 cixeebis usafrTxoeba unda regulirdebodes erovnuli kanonmdeblobiT.

სპეციალური მაღალი უსაფრთხოებისა ან ფიზიკური უსაფრთხოების ღონისძიებები
53.1 usafrTxoebis gaZlierebuli RonisZiebebi SeiZleba gamoyenebul iqnes
mxolod gansakuTrebul SemTxvevebSi.

53.2 dawesebulebaSi unda arsebobdes procedurebi, romlebic daculi unda
iqnes nebismieri patimris mimarT usafrTxoebis gaZlierebuli RonisZiebebis
gamoyenebis SemTxvevaSi.

53.3 usafrTxoebis gaZlierebuli RonisZiebis xasiaTi, xangrZlivoba da
safuZveli, romlis gamoc SeiZleba gamoyenebuli iyos specialuri zomebi,
ganisazRvreba erovnuli kanonmdeblobiT.

53.4 usafrTxoebis gaZlierebuli RonisZiebebis gamoyeneba TiToeul
SemTxvevaSi unda iyos nebadarTuli Sesabamisi Tanamdebobis piris mier
drois gansazRvruli periodisaTvis.

53.5 nebismieri gadawyvetileba 53.4 wesSi aRniSnuli drois gagrZelebis
Sesaxeb dadasturebuli unda iyos Sesabamisi kompetenturi Tanamdebobis
piris mier.
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53.6 usafrTxoebis gaZlierebuli RonisZiebebi patimrebis mimarT
gamoyenebuli unda iyos individualurad da ara jgufurad.

53.7 nebismieri patimari, romlis mimarTac gamoyenebul iqna aseTi saxis
RonisZieba, unda sargeblobdes saCivris uflebiT, romelic mocemulia 70-e
wesSi.

Cxreka da kontroli

54.1 erovnuli kanonmdebloba detalurad unda gansazRvravdes procedurebs,
romelic unda gamoiyenon dawesebulebis TanamSromlebma Semdeg adgilebSi
Cxrekis Catarebis dros:
a. patimris sacxovrebeli yvela adgili, samuSao da Sexvedris adgilebi;
b. patimrebis sxeuli;
g. msjavrdebulis axloblebi da maTi sakuTreba;
d. dawesebulebis TanamSromlebi.

54.2 situacia, romelSic aseTi Cxrekis Catareba aucilebelia, agreTve, aseTi
RonisZiebis xasiaTi unda ganisazRvros erovnuli kanonmdeblobiT.

54.3 dawesebulebis TanamSromlebma unda aiTvison Cxrekis Catarebis is
specifika, romelic uzrunvelyofs gaqcevis nebismieri mcdelobis prevencias
an kontrabandis damalvas. imavdroulad, daculi unda iyos im adamianebis
Rirsebis pativiscema, romlebsac Cxreka utardebaT.

54.4 pirebi, romelTac Cxreka utardebaT, ar SeiZleba mocemul procesSi
iyvnen Seuracxyofilni.

54.5 pirebs SeiZleba Cxreka CautardeT mxolod dawesebulebis imave sqesis
TanamSromlis mier.

54.6 ar SeiZleba patimrebis Sida sxeulis Cxreka Catarebuli iyos
dawesebulebis TanamSromlis mier.

54.7 sxeulis Cxreka SeiZleba Catardes mxolod praqtikosi eqimis mier.

54.8 patimrebi unda eswrebodnen maTi piradi nivTebis Cxrekis process, garda
im SemTxvevisa, rodesac dawesebulebis administracia krZalavs amas
sagamoZiebo teqnikis mizezebiT an potenciuri safrTxis arsebobis gamo.

54.9 usafrTxoebisa da uSiSroebis dacvis valdebuleba ar SeiZleba
arRvevdes vizitorebis pirad xelSeuxeblobas.

54.10 profesiuli vizitebis kontrolTan dakavSirebiT gadawyvetileba _
rogoricaa damcveli, socialuri muSaki, eqimi da a.S. _ miRebuli unda iqnes
maT profesiul organizaciebTan konsultaciis Semdeg, raTa dabalansebuli
iyos usafrTxoeba da uSiSroeba konfidencialur profesiul
xelmisawvdomobasTan.

sisxlis samarTlis danaSaulebi
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55. cixeSi Cadenili danaSauli gamoZiebuli unda iqnes igive procedurebiT,
rogorc es iqneboda Cveulebriv sazogadoebaSi Cadenili danaSaulisas.
gamoZiebis procedurebi unda Catardes erovnuli kanonmdeblobis
Sesabamisad.

disciplina da dasja

56.1 disciplinuri sasjeli gamoyenebul unda iyos, rogorc ukiduresi
saSualeba.

56.2 cixis administraciam unda gamoiyenos mediaciis yvela SesaZlebloba,
raTa gadaWras kamaTi patimrebTan da patimrebs Soris.

57.1 mxolod qmedeba, romelic safrTxes uqmnis wesrigs, usafrTxoebas da
uSiSroebas, SeiZleba CaiTvalos rogorc disciplinuri gadacdoma.

57.2 erovnuli kanonmdebloba unda gansazRvravdes, rom:
a. patimari dauyovnebliv iyos informirebuli im enaze romelic gasagebia
misTvis da detalurad hqondes miwodebuli informacia im danaSaulis
Sesaxeb, romelSic brali edeba;
b. patimars gaaCndes adekvaturi dro da SesaZlebloba, raTa moemzados
dasacavad;
g. patimari iyos uflebamosili, daicvas Tavi TviTon an advokatis meSveobiT,
rodesac samarTlianobis interesebi amas moiTxovs;
d. patimari iyos uflebamosili, moiTxovos damswreTa yofna sasamarTlo
mosmenebze da moiTxovos maTi dakiTxva;
e. patimars gaaCndes Tavisufali xelmisawvdomoba Tarjimanze, Tu mas ar
SeuZlia gaigos an isaubros im enaze, romelic gamoiyeneba sasamarTlo
mosmenisas.

60.1 nebismieri sasjeli, romelic Sefardebuli aqvs msjavrdebuls
sasamarTlos gamamtyunebeli ganaCenis Semdeg, SesabamisobaSi unda iyos
erovnul kanonmdeblobasTan.

60.2 nebismieri sasjelis simkacre unda iyos Cadenili danaSaulis
proporciuli.

60.3 dasjis TvalsazrisiT akrZalulia: koleqtiuri da sxeulebrivi sasjeli,
dasja, romelic iTvaliswinebs bnel sakanSi piris moTavsebas, sxva
araadamianuri da damamcirebeli mopyroba dasjis TvalsazrisiT.

60.4 sasjeli ar SeiZleba moicavdes ojaxTan kontaqtis srulad akrZalvas.

60.5 sasjelis saxiT karcerSi moTavseba patimars SeiZleba Seefardos
mxolod gamonaklis SemTxvevebSi da mxolod drois gansazRvruli
periodisaTvis, romelic unda iyos rac SeiZleba xanmokle.

60.6 dauSvebelia uSiSroebis RonisZiebis gamoyeneba sasjelis saxiT.

61.1 patimars, romelsac Sefardebuli aqvs disciplinuri sasjeli, unda
gaaCndes SesaZlebloba, mimarTos kompetentur da damoukidebel umaRles
organos.
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61.2 cixeSi myofi patimari ar SeiZleba iyos dawesebulebis TanamSromeli, an
gaaCndes dawesebulebis administraciis mier micemuli specialuri
uflebamosileba, raime disciplinuri damsaxurebis safuZvelze.

ormagi saSiSroeba/safrTxe

patimari ar SeiZleba daisajos orjer erTsa da imave qmedebisaTvis.

Zalis gamoyeneba

64.1 cixis administraciam ar SeiZleba gamoiyenos Zala patimrebis winaaRmdeg,
garda Tavdacvis an gaqcevis mcdelobis SemTxvevebisa, agreTve, aqtiuri an
pasiuri fizikuri winaaRmdegobisas, kanonis farglebSi da yovelTvis
rogorc ukanaskneli RonisZieba.

64.2 gamoyenebuli Zalis xarisxi unda iyos saWiroebis minimumi da
gamoyenebul iqnes drois Zalzed mcire periodSi.

65. unda arsebobdes detaluri procedurebi Zalis gamoyenebis Sesaxeb,
Semdegi pirobebis CaTvliT:

a. sxvadasxva Zala, romelic SeiZleba gamoyenebul iqnes;
b. garemoebebi, romelSic SeiZleba gamoyenebul iqnes konkretuli

saxeobis Zala;
g. cixis TanamSromlebi, romlebic uflebamosilni arian gamoiyenon
sxvadasxva saxis Zala;
d. romeli donis Tanamdebobis piri gascems nebarTvas Zalis gamoyenebis
win Zalis gamoyenebaze; da
e. angariSi Zalis gamoyenebis Sesaxeb unda Sedges misi dasrulebisTanave.

66. cixis TanamSromlebi, romlebic uSualod patimrebTan muSaoben, unda
gadiodnen specialur wvrTnas im teqnikur saWiroebebSi, romelic
uzrunvelyofs Zalis Semdgom gamoyenebas garkveuli SezRudvebis mizniT, im
patimrebis mimarT, romlebic arian agresiulebi.

67.1 sxva samarTaldamcavi saxelmwifo organos warmomadgeneli SeiZleba
Caerios cixis SigniT patimrebTan urTierTobaSi mxolod gamonaklis
SemTxvevebSi.

67.2 aseTi saxis urTierToba unda iyos regulirebuli cixis administraciisa
da samarTaldamcavi saxelmwifo organos Soris dadebuli SeTanxmebiT,
garda im SemTxvevisa, rodesac aseTi urTierToba ukve aRar regulirdeba
erovnuli kanonmdeblobiT.

67.3 aseTi SeTanxmeba unda moicavdes:

a. im garemoebebs, romlis arsebobis SemTxvevaSic, SeiZleba samarTaldamcavi
saxelmwifo organos warmomadgenlebi Sevidnen cixeSi konkretuli
konfliqtis gadasawyvetad;
b. uflebamosilebis xarisxs, romelic unda gaaCndeT aseTi samarTaldamcavi
saxelmwifo organos warmomadgenlebs maTi cixeSi yofnisas;
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g. sxvadasxva saxis Zalas, romelic SeiZleba gamoiyenos aseTi organos
warmomadgenelma;
d. is garemoebebi, romlis arsebobisasac SeiZleba gamoyenebul iqnes
konkretuli saxis Zala;
e. Tanamdebobis piri, romelic gascems Zalis gamoyenebis nebarTvas; da
v. angariSi Zalis gamoyenebis Sesaxeb unda Sedges Zalis gamoyenebis
dasrulebisTanave.

uSiSroebis RonisZiebebi

68.1 jaWvebisa da gazis gamoyeneba unda aikrZalos;

68.2 xelborkilebis, damawynarebeli perangis da SezRudvis sxva saSualebebi
ar SeiZleba gamoyenebul iqnes, garda Semdegi SemTxvevebisa:

a. rodesac aucilebelia misi gamoyeneba, rogorc usafrTxoebis zoma
gaqcevis sawinaaRmdegod, patimarTa sasamarTlosa an sxva administraciul
struqturaSi gadayvanisas, garda im SemTxvevisa, rodesac cixis
administracia miiRebs sxvagvar gadawyvetilebas;
b. cixis direqtoris brZanebiT, Tu kontrolis sxva RonisZiebebi ver
uzrunvelyofs patimris dacvas TviTdazianebisagan an patimris mier
garSemomyofTa dazianebas, agreTve imisaTvis, rom aRkveTil iqnes sakuTrebis
dazianeba. aseT SemTxvevebSi, cixis direqtori dauyovnebliv acnobebs eqims
da cixis administracias.

68.3 uSiSroebis RonisZiebebi ar SeiZleba gamoiyenebodes imaze met xans,
vidre es aucilebelia.

68.4 uSiSroebis RonisZiebis gamoyenebis wess unda gansazRvravdes erovnuli
kanonmdebloba.

iaraRi

69.1 gadaudebeli saWiroebis SemTxvevebis garda, cixis TanamSromelma ar
unda ataros sasikvdilo iaraRi cixis Sida perimetrze.

69.2 cixis perimetrze unda aikrZalos iaraRis Riad tareba, xelketis
CaTvliT, im pirebis mier, romlebic kontaqtSi imyofebian patimrebTan, garda
im SemTxvevebisa, rodesac es aucilebelia usafrTxoebisa da uSiSroebis
mosazrebebiT konkretuli incidentis arsebobisas.

69.3 cixis TanamSromlebi ar unda atarebdnen iaraRs, garda im SemTxvevebisa,
rodesac maT gavlili aqvT specialuri momzadeba.

70.1 patimrebs unda hqondeT sakmarisi SesaZlebloba, individualurad an
jgufurad mimarTon saCivriT an moTxovniT cixis direqtors an sxva
kompetentur organos.

70.2 Tu, savaraudod, Cans, rom mediacia amarTlebs, igi gamoyenebuli unda
iyos pirvel rigSi.
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70.3 Tu moTxovna an saCivari uaryofili iqna, patimars unda ganemartos
mizezebi da mieces SesaZlebloba, mimarTos saCivriT damoukidebel organos.

70.4 patimari ar SeiZleba daisajos moTxovniT an saCivriT mimarTvis gamo.

70.5 Sesabamisma kompetenturma organom unda gaiTvaliswinos patimris
axlobelTa saCivrebi, rodesac maT aqvT safuZveli, ifiqron, rom dairRva
patimris uflebebi.

70.6 ar SeiZleba patimris advokatma an organizaciam, romelic zrunavs
patimris keTildReobaze, Seitanos saCivari patimris magivrad, misi Tanxmobis
gareSe.

70.7 patimrebs SeuZliaT moiTxovon samarTlebrivi rCeva saCivrebsa da
saCivrebiT mimarTvebis procedurebTan dakavSirebiT, agreTve, samarTlebrivi
daxmareba, rodesac amas moiTxovs samarTlianoba.

nawili V

მართვა და პერსონალი

დაწესებულებაში მუშაობა, rogorc sajaro samsaxuri

71. cixeebs unda gaaCndeT damoukidebeli pasuxismgebloba da gamoyofili
iyvnen sajariso, sapolicio da sxva sisxlis samarTlis sagamoZiebo
samsaxurebidan.

72.1 cixeebi unda imarTebodes Sesabamisi eTikuri normebiT, romelic
aRiarebs valdebulebas, patimrebs moepyron adamianurad da pativi scen mis
adamianur Rirsebas.

72.2 cixis TanamSromlebma unda gamoacxadon cixis sistemis garkveuli,
zusti mizani. menejmentma unda gansazRvros, Tu rogor SeiZleba iqnes
miRweuli es mizani.

72.3 cixis TanamSromlebis valdebulebebi gazrdilia da, Sesabamisad,
gaTvaliswinebuli unda iyos imis saWiroeba, rom daexmaron patimrebs
sasjelis moxdis Semdeg sazogadoebriv reintegraciaSi, daxmarebisa da sxva
pozitiuri programebis saSualebiT.

72.4 cixis TanamSromlebi unda moqmedebdnen maRali profesionalizmis
standartebiT.

73. cixis administraciis prioriteti unda iyos, zustad Seasrulos cixis
TanamSromlebTan dakavSirebuli wesebi.

74. gansakuTrebuli yuradReba unda eqceodes urTierTobebis marTvas cixis
mmarTvel da maTTvis daqvemdebarebul TanamSromlebs Soris.
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75. cixis TanamSromlebi yovelTvis unda iqceodnen da asrulebdnen sakuTar
valdebulebebs ise, rom gavlena moaxdinon patimrebze da iyvnen kargi
magaliTi, agreTve, daimsaxuron pativiscema.

cixis TanamSromelTa SerCeva

76. cixis TanamSromlebi unda iyvnen saTanadod SerCeulni da gawvrTnili,
rogorc sawyis aseve Semdgom stadiaze. TanamSromlebs unda gaCndeT
profesionali muSakebis Sesabamisi anazRaureba da hqondeT iseTi statusi,
romelsac samoqalaqo sazogadoeba pativs scems.

77. rodesac xdeba axali TanamSromlebis SerCeva, cixis administraciam
yuradReba unda gaamaxvilos integraciis, adamianurobis da
profesionalizmis mxareebze, agreTve, personalur Sesabamisobaze
kompleqsuri samuSaosaTvis, romelic maT unda Seasrulon SemdgomSi.

78. cixis profesionali TanamSromlebi, rogorc wesi, unda iniSnebodnen
mudmiv sawyisebze da hqondeT sajaro mosamsaxuris statusi, Sesabamisi
dacvis uzrunvelyofiT. agreTve, unda iyvnen aqtiurni, kargi qcevis, kargi
fizikuri da gonebrivi janmrTelobis da adekvaturi ganaTlebis mqoneni.

79.1 cixis TanamSromelTa xelfasebi unda iyos adekvaturi, raTa miizidos da
SeinarCunos Sesabamisi TanamSromlebi.

79.2 arsebuli pirobebi da sargebeli unda asaxavdes aRniSnuli samsaxuris,
rogorc samarTaldamcavi organos, zust bunebas.

80. rodesac saWiroa naxevar ganakveTze momuSave TanamSromlebi, es
kriteriumi Sesabamisad unda iyos gamoyenebuli.

dawesebulebis TanamSromelTa treningebi

81.1 cixis SerCeulma TanamSromlebma samsaxuris dawyebamde unda gaiaron
specialuri momzadeba maT zogad da specifikur valdebulebebSi, agreTve,
unda moeTxovoT, Caabaron Teoriuli da praqtikuli gamocdebi.

81.2 menejmenti ise unda iyos warmarTuli, rom TanamSromlebma SeZlon
sakuTar profesionalizmze zrunva, ganimtkicon codna da profesiuli done
sxvadasxva treningSi monawileobiT.

81.3 cixis TanamSromlebi, romlebmac, savaraudod, unda imuSaon patimarTa
specifikur jgufebTan, rogorebic arian ucxoelebi, qalebi, arasrulwlovani
an gonebrivi SezRudulobis mqone patimrebi, momzadebul unda iqnen im
specifikur sakiTxebSi, romelic gamomdinareobs maTi samuSaos xasiaTidan.

81.4 cixis TanamSromelTa treningebi unda moicavdes instruqciebs adamianis
uflebaTa da TavisuflebaTa saerTaSoriso da regionuli standartebis
Sesaxeb, gansakuTrebiT cixis evropul wesebs.

cixis marTva



23

82. cixis TanamSromlebi unda SeirCnen da dainiSnon Tanasworobis principis
dacviT, miuxedavad maTi kanis ferisa, rasisa, sqesisa, enisa, religiisa,
erovnuli da eTnikuri warmomavlobisa, politikuri da sxva Sexedulebisa,
socialuri mdgomareobisa, sakuTrebisa, dabadebisa da sxva statusisa.

83. cixis administraciam ise unda marTos cixe, rom:
a. uzrunvelyofili iyos cixeebis marTva saerTaSoriso da regionul
standartebTan SesabamisobaSi, da
b. uzrunvelyofili iyos kargi damokidebuleba cixeebs Soris, aseve,
sxvadasxva donis TanamSromelTa Soris Sesabamis cixeSi. aRniSnuli, Tavis
mxriv, unda uzrunvelyofdes cixeebSi patimrebze zrunvas da maT
reintegracias.

84.1 yvela cixes unda hyavdes direqtori, romelsac eqneba Sesabamisi
kvalifikacia, administraciuli da organizaciuli Tvisebebi, Sesabamisi
profesiuli unarebi da gamocdileba.

84.2 direqtori unda dainiSnos mudmiv samuSao ganakveTze da man unda
miuZRvnas sakuTari samuSao saaTebi oficialurad dakisrebul
valdebulebebs.

84.3 cixis sistemis xelmZRvaneloba unda darwmundes, rom yvela cixes hyavs
direqtori, romelic Sesabamisad muSaobs, agreTve, direqtoris moadgileebi
da sxva oficialuri xelmZRvaneloba.

84.4 Tu direqtors akisria pasuxismgebloba erTze met cixeze, unda
arsebobdnen adamianebi, romelTac eqnebaT imavdroulad TiToeul konkretul
cixeze pasuxismgebloba.

85. unda gatardes zomebi cixis TanamSromlebSi genderuli balansis
misaRwevad.

86. cixis menejmentTan dakavSirebuli zogadi sakiTxebi ganxiluli unda iyos
cixis TanamSromlebTan erTad im specifikur saqmianobebze, romlebsac isini
asruleben.

87.1 aseTi tipis ganxilvebi unda moewyos ise, rom personali waaxalisos
urTierTTanamSromlobaze, agreTve, sxva cixis TanamSromlebTan,
dawesebulebebsa da patimrebTan urTierTobebis gaRrmavebaze.

87.2 cixis direqtori, cixis mmarTvelebi da sxva TanamSromlebi unda
saubrobdnen cixeSi moTavsebul patimarTa umravlesobis enaze, an im enaze,
romelic maT esmiT.

88. im qveynebSi, sadac arsebobs piradi/komerciuli cixeebi, cixis evropuli
wesebi unda moqmedebdes erTpirovnulad.

specializirebuli TanamSromlebi

89.1 romel cixeSic SesaZlebelia, unda arsebobdnen sxvadasxva
specializaciis TanamSromlebi: fsiqiatrebi, fsiqologebi, socialuri
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muSakebi, maswavleblebi, agreTve, fizkulturis, sportis da sxva
saganmanaTleblo programebis instruqtorebi.

89.2 romel cixeSic SesaZlebelia, naxevar ganakveTze momuSave TanamSromlebi
waxalisebul unda iqnen, raTa maT sakuTari wvlili Seitanon patimarTa
aqtiurobaSi.

sazogadoebrivi cnobiereba

90.1 cixis sistemis xelmZRvanelobam mudmivad unda miawodos informacia
sazogadoebas cixis sistemis miznebisa da im samuSaos Sesaxeb, romelsac
cixis TanamSromlebi asruleben. aRniSnuli unda ganxorcieldes imisaTvis,
raTa amaRldes sazogadoebrivi cnobiereba cixis sistemasTan mimarTebiT da
mis rolze sazogadoebriv cxovrebaSi.

90.2 cixis sistemaTa xelmZRvanelobam unda waaxalisos sazogadoebis wevrebi,
raTa gamoiCinon enTuziazmi da Seasrulon garkveuli samuSaoebi cixeSi,
sadac es SesaZlebelia.

kvleva da Sefaseba

91. cixis sistemaTa xelmZRvanelobam mxari unda dauWiros cixeebSi kvlevisa
da Sefasebis programebs, romlebic xorcieldeba cixis sistemis gaZlierebis
da misi rolis amaRlebiT mizniT demokratiul sazogadoebaSi. agreTve, unda
gaafarTovos misi mandati gamokvlevisa da Sefasebis srulad
ganxorcielebis mizniT.

nawili VI

inspeqcia da monitoringi

saxelmwifo inspeqcia

92. cixeebi mudmivad unda iyvnen inspeqtirebuli saxelmwifo organos mier,
raTa Sefasdes cixis marTva da administrireba saerTaSoriso standartebisa
da erovnuli kanonmdeblobis moTxovnaTa Sesabamisad.

damoukidebeli monitoringi

93.1 Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi da patimarTa mopyrobaze unda
xorcieldebodes monitoringi damoukidebeli organos an organoebis mier,
romlebic sajarod unda acxadebdnen aRmoCenili garemoebebis Sesaxeb.

93.2 aseTi damoukidebeli organo an organoebi unda waxalisdnen da
TanamSromlobdnen saerTaSoriso organizaciebTan, romlebic agreTve
uflebamosilni arian, ganaxorcielon monitoringis vizitebi cixeebSi.

nawili VII

miusjeli patimrebi (braldebulebi)

miusjeli patimrebis statusi
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94.1 cixis evropuli wesebis miznebisaTvis, miusjeli patimrebi arian is
pirebi, romlebic imyofebian cixeSi sasamarTlos mier saboloo ganaCenis
gamotanamde.

94.2 saxelmwifos SeuZlia patimrebi miiCnios miusjelad im SemTxvevaSic, Tu
maT mimarT saapelacio/sakasacio sasamarTlos saboloo gadawyvetileba ar
gamoutania.

miusjeli patimrebisadmi midgoma

95.1 miusjeli patimrebisTvis arsebuli reJimi ar unda gulisxmobdes imas,
rom patimrebi SesaZloa momavalSi gaxdnen msjavrdebulebi.

95.2 cixis wesebis am nawilSi mocemuli debulebebi warmoadgens damatebiTi
usafrTxoebis garantiebs miusjeli patimrebisaTvis.

95.3 winaswari patimrobis cixeebis administraciam unda ixelmZRvanelos am
wesebiT da neba darTos patimrebs, monawileoba miiRon sxvadasxva aqtivobaSi,
romlebic mocemulia winamdebare wesebSi.

ganTavseba

96. imis gaTvaliswinebiT, Tu rogor SeiZleba amis praqtikaSi gatareba,
miusjel patimars unda mieces SesaZlebloba, airCios, surs Tu ara oTaxSi
marto cxovreba, garda im SemTxvevisa, rodesac SeiZleba ukeTesi iyos
miusjel patimarTan erTad misi cxovreba, an sasamarTlos miusjeli patimris
ganTavsebasTan dakavSirebiT miRebuli aqvs specialuri gadawyvetileba.

tansacmeli

97.1 miusjeli patimrebi uflebamosilni unda iyvnen, ataron sakuTari
tansacmeli, Tu es konkretul cixeSi yofnis Sesabamisia.

97.2 im miusjel patimrebs, romelTac ar gaaCniaT sakuTari tansacmeli,
uzrunvelyofilni unda iyvnen cixis administraciis mier uniformiT,
romelic, Tavis mxriv, unda iyos iseTive, rogorsac atareben misjili
patimrebi cixeebSi.

samarTlebrivi daxmareba

98.1 miusjeli patimrebi unda iyvnen srulad informirebulni maTi uflebis
Sesaxeb samarTlebrivi rCevis miRebis Taobaze.

98.2 yvela cixis Senoba unda iyos uzrunvelyofili imisaTvis, rom miusjel
patimrebs hqondeT SesaZlebloba, moemzadon dasacavad da Sexvdnen sakuTar
warmomadgenlebs/iuristebs.

kontaqti garesamyarosTan
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99. garda im SemTxvevisa, rodesac arsebobs sasamarTlos specialuri
gadawyvetileba drois gansazRvrul periodze da, konkretul SemTxvevebSi,
miusjel patimrebze:

a. unda hqondeT vizitebi da iyvnen uflebamosilni, ikontaqton sakuTar
ojaxTan da sxva pirebTan iseTive wesebis dacviT, rogorc misjilma
patimrebma;
b. unda gaaCndeT damatebiTi vizitebi da xelmisawvdomoba sxva saxis
komunikaciaze; da
g. unda gaaCndeT xelmisawvdomoba wignebze, gazeTebsa da sxva sainformacio
saSualebebze.

samuSao

100.1 miusjel patimrebs unda SesTavazon samuSao, magram ar SeiZleba
moeTxovoT muSaoba.

100.2 Tu miusjeli patimari gadawyvets, rom imuSaos, am wesebis 26-e wesi
upirobod gamoiyeneba mis mimarT, rac moicavs misTvis Sesrulebuli
samuSaos anazRaurebas.

misjili patimrebis xelmisawvdomoba reJimebze

101. Tu miusjeli patimari moiTxovs, rom neba daerTos, isargeblos igive
reJimiT, rac dadgenilia misjili patimrebisaTvis, cixis administraciam,
ramdenadac es SesaZlebelia, unda daakmayofilos moTxovna.

nawili VIII

reJimis miznebi misjili patimrebisaTvis

102.1 im wesebis garda, romlebic yvela patimarze vrceldeba, misjili
patimrebisaTvis reJimi ise unda iyos SemuSavebuli, rom maT SesaZlebloba
mieceT, pasuxismgebloba aiRon danaSaulis Cadenis gareSe cxovrebaze.

102.2. patimroba TavisTavad aris Tavisuflebis aRkveTa sasjelis saxiT da,
aqedan gamomdinare, reJimi misjili patimrebisaTvis ar unda iyos
damamZimebeli garemoeba, gamowveuli patimrobis gamo.

reJimis implementacia misjili patimrebisaTvis

103.1 misjili patimrisaTvis reJimi unda iwyebodes im momentidan, rodesac igi
cixeSi moTavsdeba misjilis/msjavrdebulis statusiT, garda im
SemTxvevebisa, rodesac reJimi iwyeba ufro adre.

103.2 aseTi nebarTvis miRebisTanave (dawyebuli iqnes reJimis aRsruleba), unda
SemuSavdes da gaiweros angariSi TiToeuli patimrisaTvis maTi pirovnuli
mdgomareobis Sesaxeb, SemoTavazebuli unda iyos personaluri gegma
TiToeuli patimris sasjelis moxdasTan dakavSirebiT da, agreTve, strategia
patimarTa gaTavisuflebisaTvis momzadebisa da maTi sazogadoebaSi
dabrunebis Taobaze.
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103.3 misjili patimrebi waxalisebulni unda iyvnen, rom monawileoba miiRon
sasjelis moxdis Sesaxeb maTi individualuri gegmis SemuSavebaSi.

103.4 aseTi gegma, ramdenadac misi praqtikaSi gatareba SesaZlebelia, unda
moicavdes:
a. samuSaos;
b. ganaTlebas;
g. sxva aqtivobebs;
d. gaTavisuflebisaTvis momzadebas.

103.5 socialuri samuSao, samedicino da fsiqologiuri daxmareba
warmoadgens mTliani gegmis ganuyofel nawils, romelic SemuSavebulia
TiToeuli patimrisaTvis.

103.7 patimrebi, romelTac Tanxmoba gamoTqves aseT samuSaoSi monawileobaze,
CarTulni unda iyvnen samarTlianobis aRdgenis programebSi da, agreTve,
reparaciis ganxorcielebaSi maT mier Cadenil danaSaulebze.

103.8 gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces imas, rom SemuSavdes sasjelis
moxdis individualuri gegma uvadod TavisuflebaaRkveTili pirebisa da
grZelvadiani patimrebisaTvis.

misjili patimrebisaTvis sasjelis moxdis organizaciuli aspeqtebi

104.1 ramdenadac SesaZlebelia, calke cixe an calke Senoba unda iqnes
gamoyenebuli reJimis marTvisaTvis sxvadasxva kategoriis patimrebis mimarT.
es am wesebis me-17 wesis moTxovnasac warmoadgens.

104.2 unda SemuSavdes procedurebi sasjelis moxdis individualuri gegmis
regularuli gadaxedvis Sesaxeb, sadac Sesabamisi angariSis miRebasa da
ganxilvaSi, agreTve, Sesabamis TanamSromelTa da patimarTa Soris
konsultaciebSi SeZlebisdagvarad unda monawileobdnen patimrebi.

104.3 aseTi angariSebs, rogorc wesi, amzadeben is TanamSromlebi, romlebic
pirdapir SexebaSi arian patimrebTan.

misjil patimarTa Sroma

105.1 Sromis sistematuri programebi ise unda iyos SemuSavebuli, rom
Seesabamebodes misjili patimrebisaTvis sasjelis moxdis miznebs.

105.2 misjil patimrebs, romlebsac ar miuRweviaT Sesabamisi sapensio
asakisaTvis, unda moeTxovoT, rom imuSaon maTi fizikuri da gonebrivi
mdgomareobis gaTvaliswinebiT, rac agreTve dadasturebuli unda iyos
Sesabamisi samedicino samsaxuris warmomadgenlis mier.

105.3 Tu misjil patimrebs moeTxovebaT, rom imuSaon, maTi samuSao pirobebi
unda Seesabamebodes standartebs da kontroldebodes ise, rogorc es xdeba
gare sazogadoebaSi.
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105.4 misjil patimars unda unazRaurdebodes is samuSao, romelsac igi
asrulebs samuSao saaTebis ganmavlobaSi da, imavdroulad, monawileobas
iRebs sxvadasxva saganmanaTleblo programaSi.

105.5 im SemTxvevaSi, rodesac misjil patimars Tanxa unazRaurdeba da
angariSze enaxeba, danazogi SeiZleba gamoyenebuli iqnes reparaciis
miznebisaTvis, Tu es gansazRvrulia sasamarTlos mier an arsebobs patimris
Tanxmoba.

misjili patimrebis ganaTleba

106.1 ganaTlebis sistematuri programebi, unar-Cvevebis treningebis CaTvliT,
patimarTa saerTo ganaTlebis gaRrmavebisa da danaSaulis gareSe cxovrebis
waxalisebis mizniT, reJimebis ZiriTadi nawili unda iyos.

106.2 unda moxdes yvela misjili patimris waxaliseba, raTa monawileoba
miiRon saganmanaTleblo programebSi.

106.3 saganmanaTleblo programebi misjili patimrebisaTvis unda
ganxorcieldes cixeSi maTi yofnis periodSi.

misjili patimrebis gaTavisufleba

107.1 misjil patimrebs unda daexmaron, raTa maT monawileoba miiRon
sxvadasxva procedurasa da specialur programaSi, rac maT daexmareba,
moaxdinon transformacia cixeSi cxovrebidan samarTalmorCili
cxovrebisaken normalur sazogadoebaSi.

107.2 im patimarTa SemTxvevaSi, romlebic didi vadiT rCebian cixeSi,
miRebuli unda iqnes Sesabamisi zomebi, raTa TandaTan ganxorcieldes maTi
dabruneba Tavisufal, Cveulebriv sazogadoebaSi.

107.3 es mizani SeiZleba miRweuli iyos cixeebSi gaTavisuflebisaTvis
mosamzadebeli programebis arsebobiT, anda nawilobriv an pirobiT
gaTavisuflebiT zedamxedvelobis qveS, saTanado socialur daxmarebasTan
kombinaciaSi.

107.4 cixis administraciam SeiZleba mWidrod iTanamSromlos sxvadasxva
saagentosa da organosTan, romlebic axorcieleben zedamxedvelobas da
exmarebian gaTavisuflebul patimrebs sazogadoebaSi maTi adgilis
damkvidrebaSi, gansakuTrebiT, sayofacxovrebo da samsaxurebriv sferoSi.

107.5 aseTi socialuri samsaxurebis an saagentoebis warmomadgenlebs unda
hqondeT SesaZlebloba, Sevidnen cixeSi da daexmaron maT
gaTavisuflebisaTvis momzadebaSi, agreTve, gaTavisuflebis Semdgomi gegmis
SemuSavebaSi.

nawili IX

wesebis ganaxleba/axali redaqciiT SemuSaveba

108. cixis evropuli wesebi SesaZlebelia ganaxlebul iqnes regularulad.
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SeniSvna 1. am rekomendaciebis miRebisas, me-10 `g~ muxlis ganxorcielebasTan
mimarTebiT (romelic Seexeba ministrTa moadgileebis Sexvedrebis
procedurebs), daniis warmomadgenelma gaakeTa daTqma, riTac daniis
saxelmwifom ufleba daitova, Tavad gansazRvros rekomendaciebis danarTSi
mocemuli 43-e wesis Sesabamisoba me-2 paragrafis moTxovnebTan. aRniSnuli
ganapiroba daniis xelisuflebis warmomadgenlis mosazrebam imis Taobaze,
rom moTxovna, romelic gulisxmobs patimarTa ganmartoebiT moTavsebisas
maT yoveldRiur monaxulebas eqimis mier, iwvevs eTikuri TvalsazrisiT
seriozul SeSfoTebas samedicino personalis SesaZlo rolis gamo, rac
gamoixateba patimarTa samartoo patimrobaSi datovebisaTvis
mizanSewonilobis dadasturebis saxiT.
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კომენტარები ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია Rec (2006) 2
წევრი სახელმწიფოებისადმი ციხის ევროპულ წესებთან დაკავშირებით

შესავალი

ციხის სტანდარტები ასახავს პატიმრებთან სამართლიანი მოპყრობის ვალდებულებას.
მოცემული ვალდებულება მკაფიოდ უნდა განიმარტოს, რადგან რეალობა ის არის,
რომ საზოგადოებრივმა წნეხმა შესაძლოა განაპირობოს ამ მოწყვლადი ჯგუფის
ძირითად ადამიანის უფლებათა დარღვევა.

ამგვარი სტანდარტების დამკვიდრების პირველი მცდელობა ევროპაში 1973 წელს
მოხდა, როდესაც ევროპის საბჭოს რეზოლუციით (73) 5 დამტკიცდა პატიმართა
მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები. მოცემული დოკუმენტი მიზნად
ისახავდა გაეროს პატიმართა მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესების
მორგებას ევროპულ გარემოებებთან. აღნიშნული წესების თავდაპირველი
ფორმულირება ჯერ კიდევ 1955 წელს მოხდა.

1987 წელს ევროპული ციხის წესები გულდასმით გადაიხედა რათა, როგორც ამას
განმარტებითი მემორანდუმის სიტყვები ცხადყოფენ: „გათვალისწინებულიყო ციხის
ადმინისტრაციების, პატიმრებისა და ციხის პერსონალის საჭიროებები და
მისწრაფებები ყოფილიყო თანმიმდევრული მიდგომა მმართველობის
საკითხებისადმი და მოპრობისადმი, რომელიც პოზიტიური, რეალისტური და
თანამედროვეა.“

მოცემულ გადასინჯვასაც იგივე საბოლოო მიზანი აქვს. მისი წინამორბედების
მსგავსად, მასში გადმოტანილია ციხის უფრო ადრეული სტანდარტები და ადამიანის
უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ღირებულებები. თუმცა, 1987 წლის
შემდეგ, ბევრ განვითარებას ქონდა ადგილი როგორც სასჯელაღსრულებით
სამართალში ისე ევროპულ პრაქტიკაში. ევოლუციურმა ცვლილებებმა
საზოგადოებაში, სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის პოლიტიკამ, სასჯელის
მისჯის პრაქტიკამ და კვლევამ, ისევე როგორც ახალი წევრი სახელმწიფოების
გაწევრიანებამ ევროპის საბჭოში, მნიშვნელოვნად შეცვალეს ციხის მმართველობის
და პატიმართა მოპყრობის კონტექსტი.

მოცემული ევოლუციის მთავარი ფაქტორებია როგორც ადამიანის უფლებათა
დაცვის ევროპული სასამარლოს (ECtHR) გადაწყვეტილებათა მზარდი რაოდენობა,
რომელთაც ევროპული კონვენცია ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა
დასაცავად და ასევე პატიმართა ფუნდამენტური უფლებების დასაცავად გამოიყენეს,
ასევე პატიმართა მოპყრობის სტანდარტები, რომელიც წამების და სხვა სასტიკი,
არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის წინააღმდეგ
ევროპულმა კომიტეტმა (CPT) დაამკვიდრა. აღნიშნულმა განვითერებებმა მიიყვანეს
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სისხლის სამართლის დანაშაულის პრობლემებზე ევროპული კომიტეტი (CDPC)
იქამდე, რომ დაევალებინა პენოლოგიურ საკითხებზე თანამშრომლობის
საბჭოსათვის (PC-CP) წესების მოქმედ საუკეთესო პრაქტიკასთან შესაბამისობაში
მოყვანა.

რეკომენდაცია, რომელიც ევროპული ციხის წესების ახალ ვერსიას მოიცავს,
ანალოგიურად აღიარებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და
წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და
დასჯის წინააღმდეგ ევროპული კომიტეტის დამსახურებას. დამატებით
რეკომენდაცია ხაზს უსვამს, რომ არ უნდა დაიჩრდილოს პრინციპი, რომლის
მიხედვითაც პატიმრობა უნდა იყოს გამოყენებული როგორც უკიდურესი ზომა ე.წ.
ultima ratio პრინციპი. აღნინული პრინციპი მიზნად ისახავს ციხის მოსახლეობის
მინიმალურ ზღვრამდე დაყვანას. აღნიშნულის გაკეთების სასურველობა
აღიარებულია რეკომენდაციაში R (99) 22 რომელიც შეეხება ციხეების
გადატვირთულობასა და ციხის პოპულაციის ინფლაციას. მოცემული რეკომენდაცია
ხაზს უსვამს თავისუფლების აღკვეთის მხოლოდ სერიოზული დანაშაულებისთვის
გამოყენებას. ultima ratio პრინციპი უნდა გამოიყენებოდეს, რათა შეიზღუდოს
როგორ მიუსჯელი ისე მისჯილი პატიმრების დაპატიმრება. მისჯილი პატიმრების
შემთხვევაში სერიოზულად უნდა განიხილებოდეს ისეთი ალტერნატიული
სასჯელები, რომელიც არ გულისხმობს დაპატიმრებას. საელმწიფოები ასევე
სერიოზულად უნდა დაფიქრდნენ კონკრეტული დანაშაულების
დეკრიმინალიზაციაზე ან ისეთ კლასიფიკაციზე, რომ სასჯელის სახით დაპატიმრება
არ იყოს გათვალისწინებული.

1987 წლის შემდეგ ციხის ევროპული წესების სტატუსი გაიზარდა. ამჯამად მათზე
რეგულარულად მიუთითებენ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და
წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და
დასჯის წინააღმდეგ ევროპული კომიტეტი. წესების ახალი ვერსია კიდევ უფრო
მეტად უნდა დაეხმაროს აღნიშნულ ორგანოებს, რადგან ისინი ასახავენ
პენიტენციური სფეროს საუკეთესო პრაქტიკის ბოლოდროინდელ განვითარებებს.
ეროვნულმა სასამართლოები და საჩივრის განმხილველმა ორგანოებმაც კარგი იქნება
იგივე გააკეთონ, თუნდაც იმიტომ, რომ წევრ სახელმწიფოთა შორის პატიმართა
გაცვლის მზარდი ტენდენცია მოითხოვს, რომ გამგზავნი ქვეყანა დარწმუნებული
იყოს იმაში, რომ მიმღები ქვეყანა პატიმრებს კარგად მოეპყრობა.

მოცემული წესები არეგულირებენ საკითხებს, რომელიც არ იყო დარეგულირებული
1987 წლის წესებით. მათი მიზანია იყვნენ ყოვლისმომცველნი ისე, რომ არ დაამძიმონ
წევრი სახელმწიფოები არარეალისტური მოთხოვნებით. ცხადია, რომ აღნიშნული
წესების შესრულებას ზოგიერთი წევრი სახელმწიფოს მხრიდან მნიშვნელოვანი
ძალისხმევა დაჭირდება. წესებს ექნება სახელმძღვანელო დატვირთვა წევრი
სახელმწიფოებისათვის, რომლებიც თავიანთი პენიტენციური სამართლის
მოდერნიზებას ახდენენ. წესები ასევე დაეხმარებიან ციხის ადმინისტრაციებს
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თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებაში მაშინაც კი, როცა ჯერ წესები
სრულად არ გამხდარა ეროვნულ კანონმდებლობის შემადგენელი ნაწილი. წესები
მიუთითებენ ზომებზე, რომლების გათვალისწინებაც უნდა მოხდეს „ეროვნული
სამართალში“ და არა „ეროვნულ კანონმდებლობაში, რადგან ისინი აღიარებენ , რომ
კანონშემოქმედებითმა პროცესმა ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში შეიძლება სხვასხვა
ფორმა მიიღოს. ტერმინი „ეროვნული სამართალი„ მოიცავს არა მხოლოდ ეროვნული
პარლამენტის მიერ მიღებულ ძირითად კანონმდებლობას, არამედ ასევე
სავალდებული ძალის მქონე რეგულეციებს და ბრძანებებს, ასევე კანონებს რომელსაც
სასამართლოები და ტრიბუნალები იღებენ იმ შემთხვევაში, თუ კანონის შექმნის ეს
ფორმა აღიარებულია ეროვნული სამართლებრივი სისტემით.

ნაწილი I

ძირითადი პრინციპები

ციხის ახალი ევროპული წესების მახასიათებელია ის, რომ პირველი ცხრა წესი
აყალიბებს ფუნდამენტურ პრინციპებს, რომლებიც გამოიყენება მთლიანად წესების
ინტეპრეტაციისა და იმპლემენტაციისას. პრინციპები წესების განუყოფელი ნაწილია
და არა კონკრეტული წესის პრეამბულის ნაწილი. ციხის ადმინისტრაციები
მომართულნი უნდა იყვნენ, რომ გამოიყენონ ყველა წესი და პრინციპების
სულისკვეთება.

წესი 1

თავისუფლების აღკვეთის გამოყენებისას ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხი
აუცილებლად დგება. წესი 1 ხაზს უსვამს ამ ჭეშმარიტებას პატიმართა მიმართ
პატივისცემის გამოხატვის მოთხოვნის კონტექსტში. ასეთი პატივისცემა თავის მხრივ
მოითხოვს მათი განუყოფელი ადამიანურიბის აღიარებას.

წესი 2

წესი ავსებს წეს 1-ს იმის ხაზგასმით, რომ თავისუფლების უფლების დაკარგვა არ
იძლევა იმ ვარაუდის საფუძველს, რომ პატიმრები ასევე ავტომატურად კარგავენ
თავიანთ პოლიტიკურ, სამოქალაქო, სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ
უფლებებს. თავისუფლების აღკვეთის შემთხვევაში რა თქმა უნდა პატიმართა
უფლებები იზღუდება, მაგრამ ასეთი შეზღუდვები მინიმალური რაოდენობის უნდა
იყოს. მოცემული წესები მთლიანობაში მიუთითებენ გარკვეულ ნაბიჯებზე,
რომლებიც შეიძლება გადაიდგას იმისათვის, რომ შემცირდეს თავისუფლების
აღკვეთის ნეგატიური შედეგები. ნებისმიერი სხვა შეზღუდვა უნდა დაკონკრეტდეს
კანონით და დაწესდეს მხოლოდ მაშინ, როცა ისინი აუცილებელია ციხეში წესრიგის,
უსფრთხოებისა და უშიშროების უზრუნველსაყოფად. შეზღუდვები რომლებიც
პატიმართა უფლებებზე შეიძლება დაწესდეს არ უნდა ახდენდნენ წესებიდან
გადახვევას.
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წესი 3

მოცემული წესი ხაზს უსვამს იმ შეზღუდვათა ლიმიტს, რომლებიც შეიძლება
დაწესდეს პატიმრებთან მიმართებით. იგი ყურადღებას ამახვილებს ზოგადად
პროპორციულობის პრინციპზე, რომელიც არეგულირებს ყველა ასეთ შეზღუდვას.

წესი 4

ხანდახან ხდება ისე, რომ მთავრობებს ადანაშაულებენ იმაში, რომ ისინი ექცევიან
პატიმრებს უკეთესად ვიდრე საზოგადოების სხვა წევრებს. თუმცა ასეთი ბრალდება
ნამდვილად იშვიათია პრაქტიკაში. წესი 4 მკაფიოდ განმარტავს, რომ რესურსების
ნაკლებობა ვერ გამოდგება წევრი სახელწიფოს მიერ ციხეებში ისეთი პირობების
შექმნის გამართლებად, რომელიც პატიმართა ადამიანის უფლებებს ლახავს. ასევე
მიუღებელი ისეთი პოლიტიკა და პრაქტიკა, რომელიც იძლევა ასეთი დარღვევების
მუდმივი არსებობის შესაძლებლობას.

წესი 5

წესი 5 ნორმალიზაციის პოზიტიურ ასპექტებს უსვამს ხაზს. რა თქმა უნდა ცხოვრება
ციხეში ვერასდროს იქნება ზუსტად ისეთი, როგორც ცხოვრება თავისუფალ
საზოგადოებაში. თუმცა, აქტიური ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ
პირობები ციხეში იყოს მაქსიმალურად მიახლოვებული ნორმალურ ცხოვრებასთან
და უზრუნველყოფილი იქნას, რომ ეს ნორმალიზაცია არ განაპირობებს ციხის
არაჰუმანურ პირობებს.

წესი 6

წესი 6 აღიარებს, რომ პატიმრები (იქნებიან ესენი მიუსჯელები თუ მისჯილები)
საბოლოო ჯამში დაუბრუნდებიან საზოგადოებას და რომ ციხის ცხოვრების
ორგანიზებისას ამ ფაქტორის გათვალისწინება უნდა მოხდეს. პატიმრები უნდა
იყვნენ ფიზიკურად და გონებრივად ჯანმრთელები და მათ უნდა ქონდეთ
განათლების მიღების და დასაქმების შესაძლებლობა. როდესაც ცნობილია, რომ
პატიმრებმა უნდა მოიხადონ გრძელვადიანი სასჯელი, სასჯელის მოხდის პერიოდი
ყურადღებით უნდა დაიგეგმოს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული აღნიშნულის
ზიანის მომტანი ეფექტი და პატიმრებმა საუკეთესოდ გამოიყენონ თავიანთი დრო.

წესი 7

წესი 7 ხაზს უსვამს გარე სოციალური სერვისების ჩართულობის მნიშვნელობას.
წესებმა უნდა წაახალისონ ინკლუზიური და არა ექსკლუზიური პოლიტიკა.
აღნიშნული აუცილებელს ხდის ციხის სისტემისა და გარე სოციალური სერვისების
მჭიდრო თანამშროლობის მხარდაჭერას. ასევე საზოგადოებრივ საწყისებზე
სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის წახალისებას .
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წესი 8

წესი 8 ცენტრალურ დატვირთვას ანიჭებს ციხის თანამშრომლებს ციხის წესების
იმპლემენტაციის მთელ პროცესთან მიმართებით და ზოგადად პატიმრების
ადამიანური მოპყრობის შედეგის თვალსაზრისით.

წესი 9

წესი 9 აყენებს ინსპექტირებისა და მონიტორინგის საჭიროების საკითხს. ასეთი
შემოწმებისა და მონიტორინგის მნიშვნელობაზე საუბარია წესების ნაწილ VI- ში.

არეალი და გამოყენება

წესი 10

წესი 10 განმარტავს თუ მოცემული წესების მიზნებისთვის ვინ განიხილება
პატიმრად. მოცემული წესი ხაზს უსვამს, რომ ციხე და არა სხვა რომელიმე
დაწესებულება არის ადგილი სადაც უნდა განათავსონ პირი ვისაც სასამართლო
ხელისუფლების მიერ წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა ან პირი ვისაც სასჯელის
შეფარდების შედეგად თავისუფლება აღეკვეთა. ტერმინოლოგია განსხვავდება
ქვეყნიდან ქვეყანაში. სხვადასხვა ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში
როგორიც არის სასჯელაღრსრულების დაწესებულებები და სამუშაო კოლონიები
ასევე შესაძლებელია განთავსდნენ პატიმრები და ამიტომ განიხილებოდნენ ციხეებად
მოცემული წესების მიზნებისვის.

წესი განმარტავს, რომ ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, მიუსჯელი თუ
მისჯილი პატიმრის გვერდთ ასევე შეიძლება განთავსდნენ სხვა კატეგორიის პირები,
მაგალითად როგორებიც არიან საემიგრაციო წესების დარღვევისთვის
დაპატიმრებული პირები. მანამ სანამ აღნიშნული პირები არიან დაკავებულები
ციხეში მათ ისე უნდა მოექცნენ როგორც პატიმრებს მოცემული წესების
თვალსაზრისით. ციხე თავისი დეფინიციიდა გამომდინარე არ არის ადგილი, სადაც
უნდა დაკავონ პირი, რომელიც არც ეჭვმიტანილია და არც მსჯავრდებული სისხლის
სამართლის დანაშაულის ჩადენისათვის. შესაბამისად საემიგრაციო წესების
დარღვევისთვის დაკავებული პირები ციხეში მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევბში
უნდა მოათავსონ, მაგ. როცა არსებობს ინფორმაცია ამ პირის ძალადობრივი
პოტენციალის შესახებ ან როცა საჭიროა სტაციონალური მკურნალობა და სხვა
უსაფრთხო ჰიოსპიტალი არ არის ხელმისაწვდომი.

წესები ვრცელდება არა მხოლოდ ყველა პირზე რომელიც მოცემული წესების
მნიშვნელობით ციხეშია დაკავებული, არამედ ასევე პირებზე, რომლებიც თუმცა არ
რჩებიან ციხის პერიმეტრზე როგორც ასეთი, მაგრამ ადმინისტრაციული
თვალსაზრისით ეკუთვნიან ამ ციხის მოსახლეობას. აღნიშნული ნიშნავს, რომ
პირებს, რომლებიც შვებულებით სარგებლობენ ან ჩართულები არიან ფიზიკურ
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აქტივობებში ციხის შენობის ფიზიკურ საზღვრებს მიღმა, ვიზეც ფორმალურად მაინც
ციხის ადმინისტრაცია არის პასუხიმგებელი, უნდა ეპყრობოდნენ ციხის წესების
თანახმად.

წესი ფარავს შემთხვევებს, როდესაც (მაგალითად ციხეების გადატვირთულობის
მიზეზით) პირები, რომლებიც მოცემული წესების ვალსაზრისით უნდა განთავსდნენ
ციხეში (დროებით) განთავსებულნი არიან სხვა დაწესებულებებში როგორიც არის
მაგალითად პოლიციის განყოფილება ან სხვა დაწესებულება, რომლის დატოვების
უფლებაც საკუთარი ნებით არ შეუძლიათ. ცალსახაა, რომ პატიმრობა ციხის გარდა
სხვა დაწესებულებაში უნდა გამოიყენებოდეს როგორც ყველაზე უკიდურესი ზომა,
მაქსიმალურად მოკლე დროით და ამ დაწესებულებაზე პასუხისმგებელმა
ხელმძვანელობამ უნდა გააკეთოს მაქსიმუმი რომ დააკმაყოფილოს ამ წესებით
დადგენილი სტანდარტები და შესთავაზოს საკმარისი კომპენსაცია არასათანადო
მოპყრობის შემთხვევაში.

წესი 11

წესი 11 შესაბამისობაშია ბავშვთა უფლებების შესახებ საერთაშორისო კონვენციის 37
c მოთხოვნასთან, რომელიც მოითხოვს ცალკე დაკავების დაწესებულებას
ახალგაზრდა პირებისათვის, რომლებიც კონვენციის თვალსაზრისით მიეკუთვნებიან
ბავშვებს და კრძალავს ბავშვების ზრდასრულ პატიმრებთან ერთად მოთავსებას.
აღნიშნული წესიდან გადახვევას კონვენცია შესაძლებელს ხდის მხოლოდ ბავშვის
საუკეთესო ინტერესის გათვალისიწინებით. არ შეიძლება სრულად იმის აკრძალვა,
რომ გამონაკლის შემთხვევებში ბავშვები არ დააკავონ ზრდასრულთა ციხეში.
მაგალითად თუ ციხის სისტემაში ძალიან ცოტა ბავშვია, მათი ცალკე დაკავება
შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ხდება მათი სრული იზოლირება. თუკი ბავშვების
დაკავება ზრდასრულთა ციხეში ხდება, მათ თავიანთი სტატუსისა და საჭიროებების
გათვალისწინებით, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმონ. თუკი ასეთ
ციხეში ხდება ბავშვების დაკავება, მათზე როგორც სხვა დანარჩენებზე ვრცელდება
ციხის ევროპული წესების დაცვის გარანტიები, მაგრამ მათი სათანადოდ მოპყრობის
უზრუნველყოფის მიზნით საჭიროა არსებობდეს დამატებითი რეგულაციები. წესი 36
შეიცავს სპეციალურ დებულებებს იმ ბავშვებთან მიმართებით, რომლებიც ციხეში იმ
მიზეზით იმპყოფებიან, რომ მათი ერთერთი მშობელი არის იქ დაკავებული.

წესი 12

წესი 12 არის წესი თერთმეტის ანარეკლი იმ განსხვავებით, რომ იგი ეხება ფსიქიკური
ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმრებს. იდეალურ შემთხვევაში არც ეს
პირები უნდა განათავსონ ციხეებში, არამედ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე
პირთა სპეციალურ დაწესებულებაში, რომლებსაც თავიანთი სტანდარები გააჩნია.
თუმცა წესები უშვებენ, რომ ფსიქიკურ დაავადებათა მქონე პირები რეალურად
ხანდახან ციხეებში განთავსდნენ. ამ შემთხვევაში უნდა არსებობდეს დამატებითი
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რეგულაციები, რომლებიც აღნიშნულ პირთა სტატუსს და განსაკუთრებულ
საჭირებებს ითვალისწინებენ. ეს რეგულაციები უნდა სთავაზობდნენ ფსიქიკურად
დაავადებულ პირებს დაცვას ციხის ევროპული წესების მიღმა, რომელსაც ისინი
ავტომატურად დაექვემდებარებიან იმ ფაქტის გამო, რომ ისინი ციხეში იმყოფებიან.

წესი 13

წესი 13 კრძალავს დისკიმინაციას გაუმართლებელი საფუძვლებით. ამ
თვალსაზრისით ტექსტის ფორმულირება ძალიან ახლოს დგას ადამიანის უფლებათა
და ფუნდამენტურ თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის მე-12 წესის ტექსტთან.
თუმცა მოცემული არ ნიშნას, რომ ფორმალურმა თანასწორობამ უნდა იზეიმოს მაშინ,
როდესაც შედეგი არსებითი უთანასწორობა იქნება. მოწყვლადი ჯგუფების დაცვა არ
არის დისკრიმინაცია, ასევე არ არის მიუღებელი მოპყრობა, რომელიც მორგებულია
ინდივიდუალურ პატიმართა განსაკუთრებულ საჭიროებებზე.

ნაწილი II

პატიმრობის პირობები

მიღება

წესი 14

თავისუფლების დაცვისათვის სასიცოცხლოდ ნიშვნელოვანია პატიმართა მიღებისა
და დაკავების ადეკვატური პროცედურები. მოცემული წესი არგებს ევროპული
კონვენციის მე-5 მუხლით გათვალისწნებულ თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის
უფლებას ციხის კონტექსტს იმის უზრუნველყოფით, რომ უშვებს მხოლოდ იმ პირთა
მიღებას, ვისი დაკავებაც სამართლებრივად გამართლებულია. პირებს, რომელთა
დაკავებაც წესი 14-ის დარღვევით ხდება, უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა მიმართონ
სასამართლოს მათი განთავისუფლების ბრძანების გაცემის მოთხოვნით.

წესი 15

ჩანაწერების წარმოების მნიშვნელობა მოცემულ წესში იგივე მიზეზით არის
ხაზგასმული, რა მიზეზითაც წესს 14-ში. თითოეული დაკავებული პირის მიმართ
დეტალური ჩანაწერების წარმოება უნდა გაგრძელდეს მისი ციხეში ყოფნის მთელი
პერიოდის განმავლობაში. მოცემულ ჩანაწერებთან წვდომის საკითხი ეროვნული
კანონმდებლობით უნდა რეგულირდებოდეს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს
პატიმართა პირადი ცხოვრების პატივისცემა, ლეგიტიმურ სახელმწიფო ინტერესთან
მიმართებაში ბალანსის დაცვით. მიღებისას პატიმრის ჯანმრთელობის
მდგომარეობის შესახებ კარგი ჩანაწერი ასევე სასიცოცხლო მნიშვნელობის დამცავი
ღონისძიებაა. ასეთი ჩანაწერი როგორც წესი სამედიცინო შემოწმების ჩატარების
შემდეგ უნდა გაკეთდეს, თუმცა ციხის მოხელეები ზოგადად უნდა წახალისდნენ
დაუყოვნებლივ დააფიქსირონ ნებისმიერი რამ, რაც პატიმრის არასასურველ
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ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მიუთითებს, დაზიანებების ჩათვლით, რომლებიც
შეიძლება ალაგდეს (გაქრეს) იმ დროისათვის, როდესაც ექიმი შეამოწმებს პატიმარს.

წესი 16

წესი 16 თვლის ნაბიჯებს რომლებიც უნდა გადაიდგას მიღებიდან
შეძლებისდაგვარად სწრაფად. მაშინ როდესაც ყველაფერი არ შეიძლება
ერთდროულად გაკეთდს მიღებისას, საკითხები, რომელსაც უნდა მიეხედოს
დაუყოვნებლივ გაზგასმულია. კერძოდ, სამედიცინო შემოწმება უნდა მოხდეს
სწრაფად, იდეალურ შემთხვევაში იმავე დღეს და მიღებიდან ყოველთვის 24 საათის
განმავლობაში. ასეთი შეოწმება უნდა ჩატარდეს განმეორებით, როდესაც ხდება
პატიმრის ხელახალი მიღება. რისკებისა და უსაფრთხობის კლასიფიკაციის
გადადება ასევე არ უნდა მოხდეს. ადრეულ სტადიაზევე უნდა მოხდეს ყურადღების
მიქცევა პატიმრის პირადი და კეთილდღეობის საჭიროებებისადმი. მოცემული
შესაძლოა ასევე მოითხოვდეს სრაფი კავშირის დმყარებას სოციალური
კეთილდღეობის სერვისებთან ციხის გარეთ. ანალოგიურად სწრაფად უნდა დაიწყოს
მსჯავრდებულთა მკურნალობა და სხვადასხვა ტრენინგ პროგრამებში მათი ჩართვა.

განაწილება და განთავსება

წესი 17

წესი 17 ხაზს უსვამს პატიმართა სათანადო განაწილების მნიშვნელობას. განაწილების
შესახებ გადაწყვეტილების მიღება უნდა მოხდეს იმგვარად, რომ არ წარმოიქმნას
არასაჭირო სირთულეები პატიმრებისათვის ან მათი ოჯახებისათვის, პატიმართა
ბავშვების ჩათლით, რომელთაც ესაჭიროებათ მშობლებთან წვდომა. განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ხდება უსაფრთხოების კატეგორიების მიხედვით
განაწილება, ყველაზე ნაკლებად შემზღუდავი კატეგორია გამოიყენებოდეს, რადგან
მაღალი უსაფრთხოების პატიმრობა ხშირად პრაქტიკაში პატიმრებისათვის
დამატებით სირთულეეებს გულისხმობს. ანალოგიურად, ყველა პატიმარი უნდა
იმყოფებოდეს იმდენად ახლოს თავიანთ სახლებთან რამდენადაც ეს შესაძლებელია,
ან იმ ადგილებთან, სადაც ისინი ყველაზე კარგად მოახდენენ რეინტეგრაციას
საზოგადოებაში, იმისათვის, რომ მოხდეს გარე სამყაროსთან კონტაქტის
ფასილიტაცია, როგორც ამას წესი 24 მოითხოვს. ასევე მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს
მხოლოდ სათანადო კატეგორიების გათვალისწინება განაწილების შესახებ
გადაწყვეტლების მიღებისას. ამიტომ, მაგალითად, ფაქტი რომ ვიღაც სასჯელის
სახით იხდის უვადო პატიმრობის, მაინცდამაინც არ ნიშნავს იმას, რომ იგი უნდა
განთავსდეს კონკრეტულ ციხეში ან დაექვემდებაროს განსაკუთრებულად მკაცრ
რეჟიმს. (იხ. წესი 7  2003(23) რეკომენდაცია, რომელიც ეხება უვადო პატიმრობას ან
სხვა გრძელვადიან სასჯელს დაქვემდებარებული პატიმრების მართვას, იხ. ასევე :
CPT ვიზიტი უკრაინაში, 2000 წლის სექტემბერი [CPT/Inf (2202)23])
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უნდა მოხდეს იმის აღიარება, რომ პატიმრებს პირდაპირი ინტერესი გააჩნიათ მათი
განაწილების გადაწყვეტილებასთან მიმართებით. ამიტომ, შეძლებისდაგვარად უნდა
მოხდეს მათთან კონსულტაციის გავლა და მათი მოთხოვნის გათვალისწინება, თუმცა
საბოლოო გადაწყვეტილება ხელისუფლების პრეროგატივაა. ასეთ კონსულტაციას
ადგილი უნდა ქონდეს მათ განაწილებამდე ან გადაწყვანამდე, თუმცა ეს შეძლება ვერ
მოხერხდეს თავდაპირველი განაწილებისას, რომელსაც რუტინული ხასიათი აქვს
ადგილობრივი ციხისათვის ან ხორციელდება განგრძობადი სისხლის სამართლის
გამოძიების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. თუ, გამონაკლის შემთხვევებში,
უსაფრთხოებისა და უშიშროების მიზეზის გათვალისწინებით ხდება პატიმართა
განაწლება ან გადაყვანა მათთან კონსულტციის გავლის გარეშე, მათთან
კონსულტაციის გავლა უნდა მოხდეს შემდეგ. ასეთ შემთხვევებში უნდა არსებობდეს
გადაწყვეტილების გაუქმების რეალური შესაძლებლობა, თუკი პატიმარს აქვს სხვა
ციხეში მის განთავსების კარგი მიზეზი. წესი 70-ის თანახმად, პატიმრებს შეუძიათ
მოსთხოვონ სათანადო თანამდებობის პირებს მათი კონკრეტულ ციხეში განაწილება
ან გადაყვანა. მათ შეუძლიათ გამოიყენონ იგივე პროცესი განაწილების ან გადაყვანის
შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმებისათვის.

პატიმართა მკურნალობას შესაძლოა სერიოზულად შეეშალოს ხელი მათი სხვა
დაწესებულებაში გადაყვანის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ გადაყვანები ხანდახან
გარდაუვალია და ზოგიერთ შემთხვევაში ნაკარნახებია პატიმრის საუკეთესო
ინტერესით, არასაჭირო კასკადური გადაყვანები თავიდან უნდა იქნეს აცილებული.
გადაყვანის დადებითი და უარყოფითი მხარეები განსაკურებული სიფრთხილით
უნდა აიწონ-დაიწონოს გადაყვანამდე.

წესი 18

წესი ეხება განთავსებას. განვითარებები ადამიანის უფელაბათა ევროპულ
სამართალში მეტყველებდა განთავსების შესახებ წესების გაძლიერებაზე.
განთავსების პირობები ერთბლიობაში და განსაკუთრებით კი გადატვირთულობა,
შეიძლება უტოლდებოდეს არაადამიანურ და ღირსების შემლახავ მოპყრობას ან
სასჯელს და შესაბამისად ეწინააღმდეგებოდეს ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლს.
აღნიშნულის დადასტურება უკვე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
რამდენიმე გადაწყვეტილებით მოხდა. (იხ. მაგალითისათვის კალაშნიკოვი რუსეთის
წინააღმდეგ, (Kalashnikov v Russia) განაცხადის ნომერი 47095/99-15/072002). უფრო
მეტიც, ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირების განსაკუთებული საჭიროებები. მძიმე შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირის მოთავსება ციხეში, რომელიც არ არის აღჭურვილი
სათანადო ინვენტარით შეიძლება გაუტოლდეს არაადამიანურ და ღირსების
შემლახავ მოპყრობას. (პრაისი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, (Price v United
Kingdom) განაცხადის ნომერი 33394/96-10/07/2001).
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ფიზიკური განთავსება მოცავს ორივეს, სივრცეს საკანში და საკითხებს როგორიც
არის ხელმისავდომობა განათებაზე და ჰაერზე. ბუნებრივ განათებაზე და სუფთა
ჰაერზე ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობა ასახულია ცალკე 18.2 წესში და
გაზგასმულია CPT -ის მიერ თავის მე-11 ზოგად ანგარიშში [CPT/inf (2006)16],
პარაგრაფი 30. ფანჯრები არ უნდა იყოს დაფარული ან ქონდეს შუქგაუმტარი
(დაბურული) შუშები. დადგენილია, რომ ჩრდილოეთ ევროპაში არ არის ყოველთვის
შესაძლებელი ზამთარში ბუნებრივი განათების ქვეშ კითხვა და მუშაობა.

წესი 18 გარკვეულ ახალ ელემენტებს შეიცავს. პირველი ის არის, რომ წესი 18.3 -ის
მიზანია აიძულოს ხელისუფება ეროვნული კანონმდებლობის გზით აღიაროს
კონკრეტული აღსრულებადი სტანდარტები. ასეთი სტანდარტები უნდა
აკმაყოფილებდეს ადამიანური ღირსების უფრო ფართე ასპექტებს, ისევე როგორც
ჯანმრთელობისა და ჰიგიენის პრაქტიკულ საკითხებს. სხავადასხვა ქვეყნების
ციხეების პირობებზე და სივრცეზე კომენტარის გაკეთებისას, CPT-იმ დაიწყო
გარკვეული მინიმალური სტანდარტების მითითება. ეს არის 4 კვ.მ პატიმრისათვის
მრავალკაციან სადგომში და 6 კვ.მ. ციხის საკნისათვის. თუმცა აღნიშნული
მინიმუმი დაკავშირებულია კონკრეტული ციხის სისტემის უფრო ფართე
ანალიზთან, იმ კვლევების ჩათვლით თუ რეალურად რა დროს ატარებს პატიმარი
საკანში. მოცემული მინიმუმი როგორც ნორმა ისე არ უნდა განიხილებოდეს.
მიუხედავად იმისა, რომ CPT -ის პირდაპირ ასეთი ნორმა არასდროს
ჩამოუყალიბებია, მინიშნება არის, რომ იგი 9 იდან 10 კვ.მ-ს ჩათვლიდა სასურველ
ზომად ერთკაციანი საკნისთვის. ეს არის სფერო,რომელშიც CPT -ის განგრძობადი
წვლილის შეტანა შეუძლია, რომელიც დაეფუძნებოდა იმას, რაც უკვე არსებობს
აღნიშნულთან მიმართებით. რაც აუცილებელია არის დეტალური შემოწმება იმისა,
თუ რა ზომის საკანი არის საჭირო სხვადასხვა რაოდენობის პატიმართა
განთავსებისათვის. სათანადო ზომის განსაზღვრისას, ყურადღება უნდა მიექცეს, თუ
რამდენ საათს ატარებენ პატიმრები საკანში ჩაკეტილები. იმ პატიმართათვისაც
რომლებიც დროის საკმაოდ დიდ რაოდენობას ატარებენ საკნებს გარეთ, უნდა
არსებობდეს სუფთა მინიმალური სივრცე, რომელიც ადამიანის ღირსების
სტანდარტებს აკმაყოფილებს.

სხვა მნიშვნელოვანი სიახლე არის წესი 18.4., რომლის მიხედვითაც
კანონმდებლობით გათვალისწინებულმა ეროვნულმა სტრატეგიამ უნდა იზრუნოს
გადატვირთულობის საკითხზე. ციხის მოსახლეობა ისევე არის სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების სისტემის მოქმედების შედეგი, როგორც დანაშაულის
მაჩვენებლის. მოცემულის აღიარება უნდა მოხდეს როგორც სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების სტრატეგიაში ისე კონკრეტულ წესებში, რომლებიც ეხება იმას
თუ რა ხდება როცა პატიმრებს ემუქრებათ გადატვირთულობის დონე, რომელიც
გამოიწვევდა იმ მინიმალური ნორმების დაუცველობას, რაც ხელისუფლებას
მოეთხოვება დააწესოს 18.3 წესით. წესი 18.4 არ პასუხობს კითხვას თუ როგორ უნდა
შემცირდეს ციხის გადატვირთულობა. ზოგიერთ ქვეყნებში მაგალითად მიღების



11

ახალი ტალღა იზღუდება ან საერთოდაც წყდება როდესაც მიიღწევა ლიმიტის
მაქსიმუმი. პატიმრებს, რომელთა განგრძობადი თავისუფლება არ წარმოადგენს
საფრთხეს საზოგადოებისათვის, წერენ მომლოდინეთა სიაში.
გადატვირთულობასთან გამკლავების სტრატეგია მოითხოვს სულ მცირე
დაწესებულებას ყველა პატიმრისათვის მაქსიმუმი რაოდენობის ადგილებით.
ციხეების გადატვირთულობისა და ციხის მოსახლეობის ინფლაციის შესახებ
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციის (99) 22 გათვალისწინება უნდა მოხდეს
როგორც გადატვირთულობასთან გამკლავების ერთიანი სტრატეგიების, ისე
კონკრეტული ეროვნული წესების შემუშავებისას.

წესი 18.5 ინარჩუნებს ერთკაციანი საკნის პრინციპს, რომელიც განსაკუთრებით
გრძელვადიანი და უვადო პატიმრებისათვის წარმოადგენს სახლს. თუმცა,
აღნიშნული პრინციპის დაცვა ყოველთვის არ ხდება.  (წესი 96 ხაზს უსვამს, რომ
პრინციპი ანაოლიგიურად ვრცელდება წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებზეც).
გადახვევა ამ პრინციპიდან მხოლოდ გადატვირთულობასთან გამკლავების
მცდელობაა და მიუღებელია როგორც პრობლემის მოგვარების გრძელვადიანი გზა.
ციხის არქიტექტურამ სხვა ფაქტორებთან ერთად ასევე შესაძლებელია რთული
გახადოს ერთკაციან საკნებში პატიმართა განთავსება. თუმცა, ახალი ციხეების
მშენებლობისას ერთკაციან საკნებში განთავსების მოთხოვნის გათვალისწინება უნდა
მოხდეს.

წესის მიხედვით პატიმართა ინტერესებიდან გამომდინარე შესაძლებელია გაკეთდეს
გამონაკლისი ერთკაციან საკანში განთავსების პრინციპთან მიმართებით.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ასეთი გამონაკლისის დაშვება შეიძლება მხოლოდ
იმ შემთხვევებში, როდესაც პატიმრები სარგებელს მიიღეენ ერთიან საკანში
მოთავსებით. მოცემული მოთხოვნა ხაზგასმულია 18.6 წესში, რომლის მიხედვითაც
მხოლოდ ის პატიმრები შეიძლება განთავსდნენ ერთად, რომლებსაც შეუძლიათ
ერთმანეთთან ურთიერთობა. მაგალითად არამწეველები არ უნდა განთავსდნენ
მწეველებთან ერთად. როდესაც ხდება საერთო საკანში განთავსება, ციხის
თანამშრომლების მიერ სათანადო ზედამხედველობის განხორციელების გზით
თავიდან უნდა იქნეს აცილებული ნებისმიერი სახის დაცინვის, მუქარის თუ
პატიმართა შორის ძალადობის შემთხვევები. CPT -იმ აღნიშნა (მე-11 ზოგადი
ანგარიში [CPT/Inf (20010 16], პარაგრაფი 29), რომ დიდი ლიმიტის მქონე საერთო
საცხოვრებლის ტიპის ოთახები არსებითად არასასურველია. ასეთ სივრცეებს არ
მოაქვთ რაიმე სარგებელი პატიმრებისათვის, რომელიც არ გადაიწონებოდა
ერთკაციან საკანში ძილის შესაძლებლობით. ერთკაციანი საკნები ღამით არ ნიშნავს,
რომ პატიმრები შეზღუდულები არიან ერთმანეთთან ურთიერთობაში დღის
განმავლობაში. ბალანსი უნდა იქნეს დაცული ღამის საათებში პირადი ცხოვრების
უფლების დაცვისა და დანარჩენ დროს სხვებთან ადამიანური კონტაქტის ქონის
უპირატესობას შორის. (იხ. წესი 50.1)
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სათანადო განთავსების უზრუნველყოფის მნიშვნელობა კიდევ უფრო მეტად არის
ხაზგასმული წესების ახალი ვერსიით იმის გავალისწინებით, რომ ეს საკითხი
განაწილების საკითხებთან ერთად არის დარეგულირებული. განაწილების წესების
განმტკიცება მოხდა იმის მკაფიოდ და მარტივად განცხადებით, რომ სხვადასხვა
კატეგორიის პატიმრების ერთმანეთისგან განცალკევება უნდა მოხდეს. წესი 18.8.c
რომლის მიხედვითაც ზრდასრული პატიმრები უნდა განაცალკევონ ახალგაზრდა
პატიმრებისგან, უნდა იკითხებოდეს წეს 11-თან ერთობლიობაში, რომელიც
მოითხოვს, რომ 18 წლამდე პირები არ უნდა მოთავსდნენ ზრდასრულთა ციხეში.
ახალგაზრდა პატიმართა ზრდასრულ პატიმართაგან განცალკევება შეიცავს
სავალდებულო ხასიათის საერთაშორისო მოთხოვნას, რომელიც
გათვალისწინებულია გაეროს ბავშთა უფლებების კონვენციის 37.3.(c) მუხლით,
რომლის მიხედვითაც ბავშვებისა და ზრდასრულების განცალკევება უნდა მოხდეს.
მოცემულ კონტექსტში, ბავშვი არის ნებისმიერი 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირი.
წესი 18.8.c ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდა პატიმრების დამატებით
განცალკევებას. მათ ხანდახან მოიხსენიებენ როგორც ახალგაზრდა მოზარდებს.
ისინი შეიძლება 18 წელზე მეტის იყვნენ, მაგრამ ჯერ არ იყვნენ მზად სხვა
ზრდასრულ პატიმრებთან ინტეგრირებისთვის: აღნიშნული შეესაბამება
არასრულწლოვნის უფრო მოქნილ განმარტებას, რომელიც მოცემულია
არასარულწლოვანთა მართლმსაჯულების ადმინისტრირების შესახებ გაეროს
მინიმალურ წესებში.

18.8 წესით გათვალისწინებული მოთხოვნა სხვადასხვა კატეგორიის პატიმართა
განცალკევების შესახებ არ არის საჭირო ყოველთვის ძალიან მკაცრი იყოს. თუმცა,
მოცემული განცალკევების ფორმების შემოღება მოხდა იმ მიზნით, რომ დაცული
ყოფილიყვნენ შედარებით სუსტი პატიმრები, რომლებიც ცუდი მოყრობისთვის
კვლავ მოწყვლადნი არიან. 18.9 წესი უშვებს გამონაკლისებს განცალკევების მკაცრი
მოთხოვნებისგან, თუმცა შემოიფარგლება მხოლოდ იმ შემთხვევებით, როდესაც
პატიმრები თანხმობას განაცხადებენ. ასეთი გამონაკლისები უნდა წარმოადგენდნენ
ხელისუფლების მხრიდან გამიზნული პოლიტიკის ნაწილს, რომელიც მიმართულია
პატიმართა სასარგებლოდ. აღნიშნული არ უნდა წარმოადგენდეს მხოლოდ ისეთი
პრაქტიკული პრობლემის გადაჭრის გზას, როგორიც გადატვირთულობაა.

წესი 18.10. რომელიც მოითხოვს, რომ გამოყენებული იქნეს ყველაზე ნაკლებად
შემზღუდავი უსაფრხოების ზომები, რომლებიც შეესაბამება პატიმარა გაქცევის,
საკუთარი თავითვის ან სხვისთვის ზიანის მიყენების შესაძლო რისკს, ასევე იძლევა
შესაძლებლობას გათვალისწინებული იქნეს საზოგადოების დაცვის მიზანი
სათანადო სადგომის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას.

ჰიგიენა

წესი 19
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წესი 19 ხაზს უსვამს როგორც დაწესებულების სისუფთავეს, ისე პატიმართა პირად
ჰიგიენას. დაწესებულებაში ჰიგიენური ნორმების დაცვის მნიშვნელობას ხაზი გაუსვა
ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა სასამართლომ, რომელმაც დაადგინა, რომ
არაჰიგიენური, არასანიტარული პირობები, რომლებიც ხშირად გადატვირთულობის
თანმხლებია, ხელს უწყობს ღირსების შელახვის დამდგენი განჩინების მიღებას :
კალაშნიკოვი რუსეთის წინააღმდეგ (Kalashnikov v Russia) (განაცხადის ნომერი
40907/98 – 06/03/2001). CPT - იმ ასევე აღნიშნა, რომ „ წვდომა სათანადო საპირფარეშო
ოთახთან და ჰიგიენის კარგი სტანდარტის შენარჩუნება წარმოადგენს ადამიანური
გარემოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან კომპონენტებს“. (მეორე ზოგადი ანგარიში
[CPT/Inf (92)3] პარაგრაფი 49).

დაწესებულების ჰიგიენისა და პირად ჰიგიენას შორის არსებობს კავშირი, რადგან
ციხის ადმინისტრაციამ შესაძლებლობა უნდა მისცეს პატიმრებს შეინარჩუნონ
სუფთად საკუთარი თავი და სივრცე, რომელსაც იკავებენ იმ საშუალებების
უზრუნველყოფით, რომელიც საჭიროა სისუფთავის შესანარჩუნებლად, როგორც ამას
წესი 19 მოითხოვს. მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ იკისროს ჰიგიენის დაცვის
საერთო პასუხიმგებლობა ასევე იმ საკნებში, რომლებშიც პატიმრებს ძინავთ და ასევე
უზრუნველყონ, რომ ეს საკნები პატიმართა მიღებისას სუფთა იყოს. ამის
საპირისპიროდ, ყველა პატიმართან დაკავშირებით, თუკი მათ ამის საშუალება აქვთ ,
შეიძლება არსებობდეს მოლოდინი, რომ სულ მცირე სუფთად იყვნენ და მათი
გარემოცვაც სუფთად და მოწესრიგებულად შეინარჩუნონ. თუმცა წესები წინა
პერიოდისგან განსხვავებით, პირდაპირ არ ეხება წვერს, პირადი სისუფთავე და
წესრიგი გულისხმობს თმაზე ზრუნვასაც, წვერის გაპარსვისა თუ შეკრეჭის ჩათვლით,
რისი რეგულირების დებულებებიც უნდა შეიმუშავოს ხელისუფლებამ. თუმცა
პატიმრებისთვის თავის გადაპარსვას არ უნდა ქონდეს რუტინული ხასიათი ან არ
უნდა ხდებოდეს დისციპლინის მიზეზით, რადგან ეს არსებთად დამაცირებელია. (
იხ. იანკოვი ბულგარეთის წინააღმდეგ (Yankov v Bulgaria) (განაცხადი #39084/97-
11/12/2003)

19.7 წესში ნახსენები ქალთა სანიტარული საჭიროებების მარეგულირებელი ნორმები
გულისხმობს, რომ ქალებს მიუწვდებოდეთ ხელი როგორც სანიტარულ
უზრუნველყოფაზე ისე სანიტარული საშუალებების განთავსებაზე. ასევე უნდა
შეიქმნას ნორმები, რომლებიც დაარეგულირებს იმას რომ ორსულმა და მეძუძურმა
დედებმა იბანაონ ან მიიღონ შხაპი მეტჯერ ვიდრე კვირაში ორჯერ.

ჰიგიენის კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დაწესებულებებთან
წვდომა. ეს მოიცავს სანიტარულ დაწესებულებებს და აბაზანასა და საშხაპეებს.
მოცემული წვდომა გულისხმობს ციხის ადმინისტრაციის ყურადღებას, რომ ეს
დაწესებულებები იყოს როგორც ხელმისაწვდომი, ასევე მათზე წვდომაზე უარის თქმა
არ ხდებოდეს.

ტანსაცმელი და ქვეშაგები
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წესი 20

ტანსაცმელთან და ქვეშაგებთან დაკავშირებული საკითხები მჭიდრო კავშირშია
ჰიგიენის საკითხებთან : არასათანადო ტანსაცმელს და არასანიტარულ ქვეშაგებს
შეუძლიათ ხელი შეუწყონ მდგომარეობას, რომელიც შესაძლოა ჩაითვალოს
ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევად. 20 და 21 მუხლის კონკრეტული
დებულებები უთითებენ ციხის ადმინისტრაციას რა აქტიური ნაბიჯები უნდა
გადაიდგას იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ასეთი სიტუაცია.
სისუფთავის დაცვის მოთხოვნა ვრცელდება მაგალითად იმაზეც, რომ საცვლები
გაირეცხოს ისე ხშირად, როგორც ეს ჰიგიენის დაცვამ შეიძლება მოითხოვოს.

საყურადღებოა, რომ წესი 20 უნდა იკითხებოდეს წეს 97-თან ერთობლიობაში,
რომელიც გარკვევით აძლევს მიუსჯელ პატიმრებს არჩევანს ატარონ საკუთარი
ტანსაცმელი. წესები არ შეიცავენ მითითებას იმასთან დაკავშირებით უნდა აიძულონ
თუ არა მსჯავრდებულები ატარონ ფორმა. წესები არ კრძალავს ან ახალისებს ასეთ
პრაქტიკას. თუმცა, თუ მსჯავრდებულებს აიძულებენ ატარონ რაიმე სახის ფორმა,
იგი უნდა შეესაბამებოდეს 20.2. წესის მოთხოვნებს.

მოცემული წესი ახალ აქცენტს აკეთებს პატიმრის ღირსებაზე ტანსაცმელთან
მიმართებით, რომლითაც ეს უკანასკნელი უნდა უზრუნველყონ. რადგან წესი ეხება
ყველა პატიმარს, აღნიშნული ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ტანსაცმელი, რომელიც უნდა
მისცენ მსჯავრდებულებს არ უნდა იყოს შეურაცმხყოფელი ან დამამცირებელი:
ამიტომ ტანსაცმელი, რომელიც მიდრეკილია „კარიკატურად“ აქციოს პატიმარი
აკრძალულია. პატიმართა ღირსების დაცვა ასევე ხაზს უსვამს მოთხოვნას, რომ
პატიმრებს, რომელთაც ეძლევათ ციხიდან გასვლის ნებართა, არ უნდა მოეთხოვოთ
ისეთი ტანსაცმლის ტარება, რომელიც შესამჩნევს გახდის მათ სტატუსს.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც პატიმარი გაყავთ სასამართლო
სდომაზე, მას მისცენ ისეთი ტანსაცმელი რომელიც შეეფერება გარემოებას.

20.3 წესში აღნიშნულ მოთხოვნა, რომ ტანსაცმელი კარგ მდგომარეობაი უნდა იყოს
შენარჩუნებული, გულისხმობს, რომ პატიმრების უნდა ქონდეთ ადგილი სადაც
გარეცხავენ და გააშრობენ ტანსაცმელს.

წესი 21

წესი 21 თვით განმარტებადია. პრაქტიკაში პატიმრებისათვის ძალიან
მნიშვნელოვანია საწოლი და ქვეშაგები.

კვება

წესი 22

ციხის ადმინისტრაციის არსებითი დანიშულებაა, რომ პატიმრებმა მიიღონ სათანადო
კვება. მოცემული წესი არ შეიცავს პატიმრის მიერ საკუთარ კვებაზე თვითონ
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ზრუნვის შეზღუდვას, მაგრამ როდესაც ასეთ შეთანხმებას აქვს ადგილი, შეთანხმების
შესრულება უნდა მოხდეს იმგვარად, რომ პატიმარმა დღეში სამჯერ მიიღოს საკვები.
ზოგიერთ ქვეყანაში ციხის ადმინისტრაცია ნებას რთავს პატიმარს თვითონ
მოიმზადოს საკვები, რადგან აღნიშნული ეხმარება პატიმარს მიუახლოვდეს
საზოგადოებაში ცხოვრების პოზიტიურ ასპექტს. ასეთ შემთხვევებში ადმინისტრაცია
ამარაგებს პატიმარს სათანადო ინვენტარით და საკმარისი პროდუქტებით, რაც
დამაკმაყოფილებელი იქნება პატიმართა კვებითი მოთხოვნილებებისათვის.

წესი 22.2 უკვე კონკრეტულ ვალდებულებას აკისრებს ადგილობრივ ხელისუფლებას
საკვები რაციონის მოთხოვნები გათვალისწნებული იყოს ეროვნული
კანონმდებლობით. აღნიშნულმა მოთხოვნებმა უნდა ასახონ პატიმართა სხვადასხვა
ჯგუფების კვებითი საჭიროებები. როდესაც ასეთი სპეციფიური სტანდარტები
არსებობს, შიდა ინსპექტირების სისტემას, ისევე როგორც ეროვნულ და
საერთაშორისო საზედამხედველო ორგანოებს ექნებათ საფუძველი განსაზღვრონ
დაკმაყოფილებულია თუ არა პატიმართა კვებითი საჭიროებები ისე როგორც ამას
კანონი მოითხოვს.

იურიდიული კონსულტაცია

წესი 23

წესი ეხება იურიდიული კონსულტაციის უფლებას, რომელიც ყველა პატიმარს აქვს.
ამ მხრივ ეს წესი ესადაგება გაეროს ფუძემდებლურს პრინციპებს ნებისმიერი
ფორმით დაკავებული და დაპატიმრებულ პირთა დაცვის შესახებ და არა უფრო
მოძველებულ ციხის საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც ყურადღებას
ამახვილებდა წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებზე და გარკვევით არ აცხადებდა,
რომ ყველა პატიმარს ქონდა უფლება იურიდიულ კონსულტაციაზე. ასეთმა
კონსულტაციამ შეიძლება მოიცვას ორივე სისხლის და სამოქალაქო
სამართალწარმოება, ისევე როგორც სხვა საკითხები როგორიცაა მაგალითად
ანდერძის შედგენა. კონკრეტულად რა იგულისხმება იურიდიულ კონსულტაციაში
და ვინ შეიძლება მოიაზრებოდეს იურისტ-კონსულტანტად შეიძლება ოდნავ
განსხვავდებოდეს სახელმწიფოდან სახელმწიფოში და აღნიშნული საკითხი უკეთ
არის დარეგულირებული ეროვნული კანონმდებლობით.

წესი 23 აგებულია ისე, რომ მეტი პრაქტიკული დატვირთვა მისცეს პატიმართა
უფლებას იურიდიულ კონსულტაციაზე. ციხის ადმინისტრაციამ პატიმართა
ყურადღება უნდა გაამახვილოს იურიდიული დახმარებაზე. ადმინისტრაცია ასევე
უნდა ეხმარებოდეს სხვა მხრივაც, მაგალითად მისცენ პატიმრებს საწერი მასალა,
რათა მათ გააკეთონ ჩანაწერები და დაეხმარონ პატიმრებს წერილების გაგზავნაში
იურისტებთან, როდესაც მათ თვითონ არ აქვთ ამის ფინანსური საშუალება. იხილეთ
კოტლეტი რუმინეთის წინააღმდეგ (Cotlet v Romaniა)(განაცხადის ნომერი 38565/97-
03/06/2003). წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პატიმრების განსაკუთრებული საჭიროება
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იურიდიული კონსულტაციაზე და შესაბამის ფართზე, რათა აღნიშნული უფლების
რეალიზება მოახდინონ ხაზგასმულია წეს 98-ში.

ციხის ადმინისტრაციამ ასევე უნდა მოახდინოს იურიდიული კონსულტაციის
გაცემის ფასილიტაცია, აღნიშნული კონსულტაცის კონფიდენციალურობის
უზრუნველყოფის გზით. პატიმართა უფლება კონფიდენციალურ იურიდიულ
კონსულტაციაზე და ადვოკატთან კონფინეციალურ მიმოწერაზე დადგენილია და
აღიარებულია ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოსა და
ადამიანის უფლებათა ევროპული კომისიის მიერ მიღებული უამრავი
გადაწყვეტილებით : იხილეთ განსაკუთრებით გოლდერი გაერთიანებული სამეფოს
წინააღმდეგ (Golder v United Kingdom) (განაცხადის ნომერი 4451/70  21/02/1975);
სილვერი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდე (Silver and others v United
Kingdom) (განაცხადის ნომრები 5947/72, და სხვები -25/03/1983). აღნიშნულის
პრაქტიკაში მიღწევის სხვადახვა გზა არსებობს. მაგალითად, ციხის სტანდარტებმა
დიდი ხანია დააკონკრეტეს, რომ ციხის თანამშრომლები შეიძლება ვიზუალურად
დააკვირდნენ შეხვედრებს პატიმრებსა და მათ ადვოკატებს შორის, მაგრამ არა
მოუსმინონ (იხილეთ პატიმართა მოპყრობის შესახებ გაეროს სტანდარტული
მინიმალური წესები, წესი 93). ეს შეიძლება საუკეთესო გამოსავალი იყოს
კონფიდენციალური იურიდიული კონსულტაციისადმი წვდომის თვალსაზრისით,
თუმცა სხვა გზებიც შეიძლება მოიძებნოს იგივე შედეგების მისაღწევად.
იურიდიული კორესპოდენციის კონფინეციალურიობის უზრუნველყოფის
სპეციფიური მეთოდები ასევე უნდა შემუშავდეს.

შეზღუდვები ასეთ კონფიდენციალურობაზე ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან
გამართლებულია მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს დამაჯერებელი მიზეზი, რომელიც
გადახედვას უნდა ექვემდებარებოდეს (იხ. პირსი საბერძნეთის წინააღმდეგ) (Peers v
Greece, განაცხადის ნო 28524/95, 19/04/2011, პარაგრაფი 84 და ეი, ბი ნიდერლანდების
წინააღმდეგ, A.B. v. the Netherlands, განაცხადის ნომერი 37328/97, პარაგრაფი 83).
როდესაც გამონაკლის შემთხვევაში, სასამართლო ხელისუფლება კონკრეტულ
საქმესთან მიმართებით აწესებს შეზღუდვებს იურისტ-კონსულტანტთან
კომუნიკაციის კონფიდენციალურობაზე, უნდა დასახელდეს შეზღუდვების
კონკრეტული მიზეზები და მოცემული მიზეზების შესახებ პატიმარს წერილობით
უნდა აცნობონ.

წესი 23.6 ფორმულირებულია იმგვარად, რომ დაეხმაროს პატიმრებს მათი საქმის
სამართალწამოებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტებთან წვდომაში. როდესაც
უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვის მიზეით არ არის მიზანშეწონილი პატიმრები
ინახავდნენ აღნიშნულ დოკუმენტებს თავიანთ საკნებში, უნდა გადაიდგას ნაბიჯები
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მათ ხელი მიუწვდებოდეთ აღნიშნულ
დოკუმენტაციაზე ჩვეულებრივი სამუშაო საათების განმავლობაში.

კონტაქტი გარესამყაროსთან
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თავისუფლების დაკარგვა არ უნდა გულისხმობდეს გარე სამყაროსთან კონტაქტის
დაკარგვას. პირიქით, ყველა პატიმარს უფლება აქვს რაღაც ტიპის კონტაქტზე და
ციხის ადმინისტრაცია უნდა ცდილობდეს შექმნას გარემოებები, რათა მათ შეძლონ
შეინარჩუნონ ეს კონტაქტი. ტრადიციულად ასეთი კონტაქტის დამყარება ხდებოდა
წერილების, სატელეფონო ზარების, და პაემნების გზით, მაგრამ ციხის
ადმინისტრაციამ უნდა გაითვალისწინოს ის ფაქტი, რომ თანამედროვე
ტექნოლოგიები იძლევა ელექტრონული კომუნიკაციების დამყარების ახალ გზებს. ამ
გზების განვითარებასთან ერთად, გამოჩნდა კონტროლის ახალი ტექნიკებიც და
შესაძლოა მათი იმგვარი გამოყენება, რომ საფრთხე არ შეექმნას უსაფრთხოებასა და
უშიშროებას. გარე სამყაროსთან კონტაქტი სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა
პატიმრობის პოტენციურად მავნე ეფექტის გასანეიტრალებლად. (იხ. 2003(23)
რეკომენდაცია, რომელიც ეხება უვადო პატიმრობას ან სხვა გრძელვადიან სასჯელს
დაქვემდებარებული პატიმრების მართვას, პარაგრაფები 22 და 23 ). წესი 99 ასევე
ნათელს ხდის, რომ წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებსაც უნდა მიეცეთ
გარესამყაროსთან კონტაქტის შესაძლებლობა, და შეზღუდვები, თუკი ასეთის
საჭიროება იარსებებს, განსაკუთრებით ლიმიტირებული უნდა იყოს.

სიტყვა ოჯახის ლიბერალური განმარტება უნდა მოხდეს, რათა ამ სიტყვამ მოიცვას
კონტაქტი პირთან ვისათანაც პატიმარმა დააარსა ოჯახის წევრის მსგავსი
ურთიერთობა , მაშინაც კი თუ ურთიერთობის ფორმალიზება არ მომხდარა.

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის მიხედვით, ყველას აქვს
უფლება პატივი სცენ მის პირად და ოჯახური ცხოვრებას და მიმოწერას და წესი 24
შეიძლება იკითხებოდეს როგორც ვალდებულებების დამდგენი, რომ ციხის
ადმინისტრაციამ უზრუნველყოს აღნიშნული უფლებების პატივისცემა ციხის
პირობებში, რომელიც იგუსხმება რომ თავისთავად შემზღუდავია. აღნიშნული
გულისხმობს პაემნებსაც, რადგან ისინი კომუნიკაციის განსაკუთრებით
მნიშვნელოვან ფორმას წარმოადგენენ.

იმისათვის, რომ შეზღუდვები მოექცეს ევროპული კონვენციის 8.2. მუხლით
დადგენილ საზღვრებში ამ უფლების განხორციელებაში საჯარო ხელისუფლების
ჩარევასთან მიმართებით, კომუნიკაციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები უნდა
იყოს მინიმალური. ამავდროულად, წესი 24.2 -ის მიხედვით, ნებისმიერი სახის
კომუნიკაცია შეიძლება დაექვემდებაროს შეზუდვას და მონიტორინგს წესრიგის
შესანარჩუნებლად, უსაფრთხოებისა და უშიშროების უზრუნველსაყოფად. (იხ.
მოცემული კონცეფციების შესახებ ზოგადი დისკუსია მეოთხე ნაწილში). ასევე
შესაძლოა საჭირო გახდეს კომუნიკაციის შეზღუდვა იმისათვის, რომ
დაკმაყოფილდეს სისხლის სამართლის განგრძობადი გამოძიების საჭიროება,
სისხლის სამართლის დანაშაულის აღსაკვეთად და დანაშაულის მსხვერპლთა
დასაცავად. შეზღუდვები ამ მიზნების გათვალისწინებით განსაკუთრებული
სიფრთხილით უნდა დაწესდეს, რადგან ასეთი შეზღუდვების დაწესება მოითხოვს
გადაწყვეტილებების მიღებას საკიხებზე, რომლებიც ცდება ციხის ადმინისტრაციის
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ნორმალური ფუნქციონირების პირობებში არსებულ ცოდნას. კარგი პოლიტიკა
იქნება, თუკი ზემოთაღნიშნული საფუძვლებით შეზღუდვების დაწესებამდე მოხდეს
სასამართლო ბრძანების/ განკარგულების მოპოვება. უნდა იზრუნონ იმაზეც, რომ
მოხდეს კონკრეტული სირთულეების და დაყოვნებების მინიმუმამდე დაყვანა, რაც
შეიძლება გამოცადონ პატიმრებმა, რომლებსაც უცხო ენაზე კომუნიკაცია სჭირდებათ.

წესები, რომლის მიხედვითაც ხდება შეზღუდვების დაწესება ასევე მნიშვნელოვანია:
უნდა მოხდეს მათი დაკონკრეტება „კანონის შესაბამისად“, როგორც ამას ევროპული
კონვენციის მუხლი 8.2 მოითხოვს და მათი დაწესების დისკრეცია არ უნდა დარჩეს
ციხის ადმინისტრაციას. (იხილეთ ლაბიტა იტალისს წინააღმდეგ), (Labita v Italy,
განაცხადის ნომერი 26772/95 – 06/04/2000). შეზღუდვა უნდა იყოს ყველაზე ნაკლებად
ჩამრევი და გამართლებული უნდა იყოს საფრთხით. შესაბამისად, მაგალითად
მიმოწერა შეიძლება შემოწმდეს რათა ინახოს, რომ იგი არ შეიცავს უკანონო საგნებს,
მაგრამ შეიძლება წაკითხულ იქნას, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ არსებობს
კონკრეტული მინიშნება, რომ მისი შინაარსი უკანონო იქნება. პაემნები, მაგალითად
არ უნდა აიკრძალოს თუ ისინი საფრთხეს წარმოადგენენ უსაფრთხოებისთვის,
არამედ უნდა გამოიყენებოდეს პროპორციულად მზარდი ზედამხედველობა. უფრო
მეტიც, შეზღუდვა რომ დასაბუთებადი იყოს, საფრრთხე უნდა იყოს აშკარა :
განუსაზღვრელი დროით აკრძალვა მაგალითად დაუშვებელია. პრაქტიკული
თვალსაზრისით, შეზღუდვები იქნება განსხვავებული იმის მიხედვით, თუ რა ტიპის
კომუნიკაციაზეა საუბარი. წერილების, და თანამედროვე ტექნოლოგიის
გამოყენებით, სატელეფონო საუბრების შემოწმება ადვილად ხდება. ელეკტრონული
კომუნიკაციები, როგორიცაა ელექტრონული ფოსტა უფრო დიდ საფრთხეს
წარმოადგენს უსაფრთხოებისთვის და შესაძლებელია ლიმიტირებული იყოს
მხოლოდ პატიმართა მცირე ჯგუფისათვის. უსაფრთხოების რისკები შეიძლება
შეიცვალოს და ამიტომ წესები არ შეიცავენ კონკრეტულ სახელმძვანელო პრინციპებს
აღნიშნულთან მიმართებით.

დამატებით, კონკრეტულ ლიმიტს შეზღუდვებზე შეიცავს წესი 24.2, რომლის მიზანია
უზრუნველყოს, რომ იმ პატიმრებსაც კი, რომელთა მიმართებითაც გამოიყენება
შეზღუდვები, უფლება ქონდეთ რაიმე სახის კონტაქტზე გარესამყაროსთან. კარგი
პოლიტიკა იქნება ეროვნული კანონმდებლობისათვის, თუ გაწერილი იქნება
პაემნების, წერილების და იმ სატელეფონო ზარების მინიმალური რაოდენობა,
რომლის განხორციელებაც ყოველთვის უნდა იყოს ნებადართული.

მითითება „სასამართლო ხელისუფლების მიერ დაწესებულ შეზღუდვებზე“ 24.2
წესში ეხება შემთხვევებს, როდესაც შესაძლებელია დამატებითი შეზღუდვების
დაწესება წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პატიმრებთან მიმართებით მიმდინარე
სისხლის სამართლის გამოძიების მიზნებისთვის. ამ შემთხვევებშიც კი არ შეიძლება
პატიმრების სრული იზოლაცია.
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ზოგიერთი ტიპის კომუნიკაციის აკრძალვა საერთოდ არ შეიძლება. გასაკვირი არ
არის, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა სასამართლომ თავისი მიდგომა
გამოიჩინა მცდელობების მიმართ შეზღუდულიყო კომუნიკაცია ადამიანის
უფლებათა დაცვის ევროპულ ორგანოებთან (იხ. მაგალითად კემპბელი
გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ) (Canpbell v United Kingdom, განაცხადის
ნომერი 13590/88-25/03/1992). ამავდროულად წესი 24.3 აკონკრეტებს, რომ ეროვნულმა
კანონმდებლობამ უნდა მიუთითოს, რომ ასეთი კომუნიკაცია დაშვებული უნდა
იყოს, ისევე როგორც კომუნიკაცია მაგალითად ადგილობრივ ომბუცმენთან ან
ადგილობრივ სასამართლოებთან.

პაემნების განსაკუთრებული მნიშვნელობა არა მხოლოდ პატიმრებისთვის არამედ
მათი ოჯახებისთვის ხაზგასმულია წეს 24.4-ში. მნიშვნელოვანია, რომ სადაც ეს
შესაძლებელია, ინტიმური ოჯახური პაემნები უნდა გაგრძელდეს ხანგრძლივი
პერიოდის განმავლობაში, მაგალითად 72 საათის განმავლობაში, როგორც ეს ბევრ
აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყანაშია. ასეთი გრძელვადიანი პაემნები შესაძლებლობას
აძლევს პატიმრებს ქონდეთ ინტიმური ურთიერთობები თავიანთ პარტნიორებთან. ამ
თვალსაზრისით უფრო მოკლევადიანი „საოჯახო პაემნები“ შესაძლოა
დამამცირებელი იყოს ორივე პარტნიორისათვის.

წესი 24.5 აკისრებს ციხის ადმინისტრაციას პოზიტიურ ვალდებულებას ხელი
შეუწყოს კავშირების დამყარებას გარესამყაროსთან. ერთერთი გზა, რომლითაც ეს
უნდა გაკეთდეს არის იმის დაშვება, რომ ყველა პატიმარმა დატოვოს ციხე 24.7 წესის
თვალსაზრისით ჰუმანიტარული მიზნებისათვის. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა
სასამართლომ დაადგინა, რომ აღნიშნული უნდა გაკეთდეს ახლო ნათესავის
გასვენებაში დასასწრებად, მაშინ როდესაც არ არსებობს პატიმრის გაქცევის რისკი
(პოლსკი პოლონეთის წინააღმდეგ, Polski v Poland , განაცხადის ნომერი 26761/95 –
12.11.2002). დაწესებულების დატოვების ჰუმანტარული მიზეზი შეიძლება იყოს
მაგალითად ბავშვის დაბადება.

წესებში 24.6, 24.8 და 24.9 განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა იმის
უზრუნველყოფას, რომ პატიმრები ღებულობდნენ ზოგად ინფორმაციას თავიანთი
ოჯახის შესახებ და რომ ზოგადი ინფორმაცია პატიმრების შესახებ ასევე
ხელმისაწვდომი იყოს იმ პირებისათვის გარეთ, ვისთვისაც ეს ინფორმაცია შეიძლება
საინტერესო იყოს. როდესაც ამის საჭიროება არსებობს, პატიმრებს უნდა დაეხმარონ
აღნიშნული ინფორმაციის კომუნიცირებაში. წესი ცდილობს იპოვოს რთული
ბალანსი, რომელიც უნდა შენარჩუნდეს ზოგიერთი გარემოებების შესახებ გარეთ
მყოფი მნივნელოვანი ადამიანებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას
(ხელისუფლებისთვის ვალდებულების დაკისრების გზით გარკვეული გარემოებების
არსებობისას ასე მოიქცეს) და იმ ინფორმაციის არგავრცელებას შორის, რომელიც
პატიმრებს ეხებათ და ამ უკანასკნელთ არ სურთ რომ გამჟღავნდეს. როდესაც
პატიმარი წარდგება ციხეში საკუთარი სურვილით და არა დაკავების შედეგად, ამ
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შემთხვევაში ხელისუფლება არ არის ვალდებული მოახდინოს აღნიშნულ პირთა
ოჯახების ინფორმირება მათი მიღების შესახებ.

წესი 24.10 ეხება გარესამყაროსთან კონტაქტის იმ ასპექტს, რომელიც
დაკავშირებულია ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობასთან და რომელიც
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეათე მუხლით გარანტირებული
გამოხატვის თავისუფლების ნაწილია.

წესი 24.11. სიახლეა ციხის ევროპული წესებისავის და უზრუნველყოფს ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამარლოს მიერ მზარდად აღიარებულ პატიმართა
უფლებას მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში. ამ შემთხვევაშიც ციხის ადმინისტრაციას
შეუძლით და უნდა შეასრულონ ფასილიტატორის როლი და არ გაართულონ
პატიმრებისათვის არჩევნებში მონაწილეობა. (ივანჩუკი პოლონეთის წინააღმდეგ)
(Iwanczuk v Poland, განაცხადის ნომერი 25196/94- 15/11/2001). მოცემული წესი
ემყარება ადრინდელ რეზოლუციას (62)2 პატიმართა საარჩევნო, სამოქალაქო და
სოციალური უფლებების შესახებ , რომელიც მოცემული იყო B თავში (პარაგრაფი 5):
„თუ კანონი აძლევს ამომრჩეველს უფლებას ხმა მისცეს საარჩევნო კაბინაში პირადად
მისვლის გარეშე, პატიმარს უნდა მიეცეს აღნიშნული პრეროგატივა, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდსაც პატიმარს კანონით ან სასამართლოს ბრძანებით ჩამოერთვა
არჩევნებში მონაწილეობის უფელბა.“ (პარაგრაფი 6) „პატიმარი, რომელსაც
არჩევნებში მონაწილების უფლება აქვს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა ფლობდეს
ინფორმაციას არსებული ვითარების შესახებ , იმისათვის რომ მოახდინოს საკუთარი
უფლების რეალიზაცია“

წესი 24.12 ცდილობს შეინარჩუნოს ბალანსი საკმაოდ წინააღმდეგობრივ საკითხში
როგორიცაა პატიმრების მიერ კომუნიკაცია. გამოხატვისა თავისუფლება ნორმაა,
მაგრამ საჯარო ხელისუფლებას უფლება აქვს დააწესოს შეზღუდვები გამოხატვის
თავისუფლების მიმართ ევროპული კონვენციის მუხლი 10.2-ის მიზნებიდან
გამომდინარე. ტერმინი „საზოგადოებრივი ინტერესი“ შესაძლებლობას იძლევა
დაწესდეს შეზღუდვები კომუნიკაციაზე სხვა საფუძვლებითაც ვიდრე ეს
უსარფთხოებასთან და უშიშროებასთან დაკავშირებულ შიდა წუხილებია.
აღნიშნული მოიცავს შეზღუდვებს, რომლებიც გამართლებულია მსხვერპლთა, სხვა
პატიმართა თუ ციხის თანამშრომელთა ერთიანობის დასაცავად. თუმცა, ტერმინის
„საზოგადოებრივი ინტერესი“ შედარებით ვიწრო განმარტება უნდა მოხდეს, რათა
საფრთხე არ შეექმნას იმას, რისი უფლებაც პატიმრებს ამ წესის თანახმად აქვთ.

ციხის რეჯიმი

წესი 25

წესი 25 ხაზს უსვამს, რომ ციხის ადმინისტრაციამ ყურადღება მხოლოდ შრომასთან,
განათლებასთან და ფიზიკურ აქტივობებთან დაკავშირებულ კონკრეტულ წესებზე
არ უნდა გაამახვილოს, არამედ უნდა გადახედოს ყველა პატიმრის ციხის რეჟიმს



21

მთლიანობაში, რათა აღნიშნული აკმაყოფილებდეს ადამიანური ღირსების
ელემენტარულ მოთხოვნებს. ასეთმა აქტოვობებმა უნდა შეავსონ ნორმლური
სამუშაო დღე. დაუშვებელია 24 საათიდან პატიმართა 23 საათის განმავლობაში
საკანში გაჩერება. მაგალითად CPT-იმ ხაზი გაუსვა, რომ მიზანი იმ აქტივობების
რომელთაც პატიმრები ახორციელებენ არის ის, რომ ისინი გავიდნენ საკნებიდან სულ
მცირე 8 საათის განმავლობაში დღეში [იხილეთ CPT-ის მეპრე ზოგადი ანგარიი
(CPT/Inf (92) პარაგრაფი 47).

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ პატიმრები რომლებიც არ
მუშაობენ, მაგალითად ისინი ვინც საპენსიო ასაკს მიაღწია, სხვაგვარად იყვნენ
დაკავებულნი დღის განმავლობაში.

წესი ასევე კონკრეტულად უთითებს პატიმართა სოციალურ საჭიროებებზე და
შესაბამისად ცდილობს დაანახოს ციხის ადმინისტრაციას, რომ პატიმართა
სოციალურ საჭიროებებზე უნდა იზრუნოს ან ციხის სერვისებმა ან სოციალური
კეთილდღეობის სააგენტოებმა, რომლებიც სახელმწიფო სისტემის ნაწილია.
განსაკუთრებული მითითება კეთდება საჭიროებაზე მიექცეს ყურადღება იმ
პატიმართა საჭიროებებს, რომელთაც გადაიტანეს ფიზიკური, მორალური ან
სექსუალური შეურცხყოფა.

ყურადღება უნდა გამახვილდეს ასევე, რომ წესი 101 შესაძლებლობას იძლევა
წინასწარ პატიმრობაში მყოფმა პატიმარმა მოითხოვოს იმავე რეჟიმით სარგებლობა
რაც მსჯავრდებული პირისათვის არის დადენილი.

სამუშაო

წესი 26

ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ წესი 100 არეგულირებს წინასწარ პატიმრობაში მყოფი
პირების მუშაობას და წესი 105 მსჯავრდებული პირების მუშაობას. წესი 26- ის
ზოგად ნაწილში მოთავსება წინა პრაქტიკისგან განსხვავებული მიდგომაა, რადგან
ისტორიულად მუშაობა ითვლებოდა შესაძლებლად (და სავალდებულოდ) მხოლოდ
მსჯავრდებულებისთვის. საყოველთაო აღიარება არ არსებობს იმისა, რომ წინასწარ
პატიმრობაში მყოფ პირებს ასევე აქვთ მუშაობის უფლება. წესი 26-ის დებულება
ეხება პატიმართა მიერ შესრულებულ ყველა ტიპის სამუშაოს. მნიშვნელობა არ აქვს
არიან ისინი წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირები ვინც ნებაყოფლობით მუშაობს,
თუ მსჯავრდებულები, რომლებიც შეიძლება აიძულონ რომ იმუშაონ.

წესი 26.1 კიდევ ერთხელ უსვამს გაზს, რომ მუშაობა არ უნდა იქნეს გამოყენებული
სასჯელის სახით. ეს წესი აგებულია ისე, რომ არ მოხდეს აშკარად ბოროტად
გამოყენება. პირიქით, ყურადღება უნდა გამახვილდეს პოზიტიურ ასპექტზე. სამუშაო
რომლის შეთავაზებაც პატიმრებისთვის მოხდება უნდა იყოს თანამედროვე სამუშაო
სტანდარტებისა და ტექნიკის შესაბამისი და ისე იყოს ორგანიზებული, რომ
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თანამედროვე მართვის სისტემისა და წარმოების პროცესის ფარგლებში ჯდებოდეს.
ეს მნიშვნელოვანია, რადგან წესი 26.4 ზოგადად უთითებს, რომ ქალებს ყველა ტიპის
სამუშაოზე უნდა მიუწვდებოდეთ ხელი და არ უნდა იყვნენ შეზღუდულები ისეთი
სამუშაოთი, რომელიც ტრადიციულად მიიჩნევა ქალის მიერ შესასრულებლად.
სამუშაოს უნდა ქონდეს განვითარებადი დატვირთვა ყველა პატიმრისათვის :
მოთხოვნა, რომ სამუშაომ თუ შესაძლებელია უნდა გაზარდოს პატიმართა მიერ
შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა იგივე მიზანს ემსახურება.

ნორმალიზაციის პრინციპი, რომელიც წესი 5-ის განუყოფელი ნაწილია საფუძვლად
უდევს წეს 26-ს. შესაბამისად, მაგალითად დებულებები რომელიც ეხება
ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას, სამუშაო საათებს და ეროვნულ სოციალური
უზრუნველყოფის სისტემებში მონაწილეობას, უნდა იყოს თავისუფლებაზე მყოფი
მომუშავე პირებს მარეგულირებელი დებულებების მსგავსი. ეს მიდგომა ემყარება
მიდგომას, რომელიც ციხის მუშაობის შესახებ მინისტრთა კომიტეტის N R (75) 25
რეზოლუციაშია. იგივე მიდგომამ უნდა განსაზღვროს პატიმართა ანაზღაურების
დონე. საუკეთესო შემთხვევაში ყველა პატიმარს უნდა გადაუხადონ ხელფასი,
რომელიც უკავშირდება საზოგადოებაში არსებულ ზოგად ანაზღაურებას.

წესი 26 შეიცავს დებულებებს, რომლებიც მიზნად ისახავენ ციხის შრომის
ექსპლუატაციის თავიდან აცილებას. ამიტომ წესი 26. 8 ისეა აგებული, რომ
ფინანსური სარგებლის მიღების მოტივმა განაპირობოს პატიმართა ციხეში
ცხოვრების ნორმალიზების იგნორირება.

წესი 26.17 აღიარებს, რომ თუმცა სამუშაო შეიძლება წარმოადგენდეს პატიმართა
ყოველდღიური რუტინის მთავარ ნაწილს, ეს არ უნდა იყოს მოთხოვნა სხვა
აქტივობების ხარჯზე. ამათგან განსაკუთრებით ნახსენებია განათლება, მაგრამ
მაგალითად კონტაქტი სოციალური უზრუნველყოფის სააგენტოებან, შეიძლება
კონკრეტული ციხის რეჟიმის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იყოს.

ვარჯიში და დასვენება

წესი 27.

მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას იმ გარემოებას, როგორც ამას წესი 27-ის
ადგილმდებარეობა აკეთებს, რომ ყველა პატიმარს, მათ შორის დისციპლინარულ
სასჯელს დაქვემდებარებულ პირებს, ჭირდება ვარჯიში და დასვენება, თუმცა ეს
აქტივობები ძალდატანებითი არ უნდა იყოს. ვარჯიშის და დასვენების
შესაძლებლობა უნდა ქონდეთ ყველა პატიმარს და არ უნდა იყოს მხოლოდ
მკურნალობისა და ტრენინგ პროგრამის ნაწილი მსჯავრდებული პატიმრებისათვის.
ეს შესაბამისობაშია პატიმართა მოპყრობის შესახებ გაეროს სტანდარტულ
მინიმალურ წესებთან, რომლის ზოგადი ნაწილის წესი 24 ეხება ვარჯიშსა და სპორტს.
ყველ პატიმრისთვის ვარჯიშის მნიშვნელობას ხაზს უსვამს CPT თავის მეორე ზოგად
ანგარიშში [CPT/Inf (92) 3] პარაგრაფი 47. ვარჯიშისათვის ერთი საათი დღეში არის
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მინიმუმი მოთხოვნა ყველა პატიმრისათვის, რომელიც საკმარისად არ იტვირთება
ფიზიკურად მუშაობის პოცესში. სუფთა ჰაერზე ვარჯიშისთვის ინვენტარი საკმარისი
უნდა იყოს იმისათვის პატიმარი ფიზიკურად დაიხარჯოს.

ვარჯიშის მარეგულირებელი დებულება უნდა შეივსოს დასვენების
შესაძლებლობებით, რათა ციხის ცხოვრება იყოს შეძლებისდაგვარად ნორმალური.
სპორტისა და რეკრეაციული ღონისძიებების ორგანიზება პატიმართა ციხის
ცხოვრების მნიშვნელოვან ასპექტში ჩართვისა და მათი სოციალური და
ინტერპერსონალური უნარების განვითარების იდეალური შესაძლებლობაა.
აღნიშნული ასევე იძლევა შეკრების უფლების რეალიზების შესაძლებლობას.
აღნიშნულ უფლებას იცავს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-11
მუხლი და თუმცა მასზე მკაცრი შეზღუდვებია დაწესებული ციხის კონტექსტში
წესრიგის დაცვის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ეს უფლება სრულად გაუქმებული არ
არის : იხილეთ ასევე კომენტარი წეს 52.3. ზე მეოთხე ნაწილში.

წესი 27.5 უზრუნველყოფს სპეციალური ღონიძიებების ორგანიზების საკითხების
მოგვარებას იმ პატიმართათვის, რომლებიც ამას საჭიროებენ: მაგალითად პატიმარს
რომელიც დაშავდა შესაძლებელია ესაჭიროებოდეს დამატებითი ვარჯიში
დაზიანებული კუნთის გასაძლიერებლად.

განათლება

წესი 28

წესი შეიცავს ზოგად დებულებას ყველა პატიმრის განათლებასთან დაკავშირებით.
განათლების დამატებითი ასპექტები მსჯავრდებულ პირთათვის მოცემულია წეს 106-
ში. ციხის ადმინისტრაციამ განსაკურებული ყურადღება უნდა მიაქციოს
ახალგაზრდა და სპეციალური საჭიროებების მქონე პატიმრების განათლებას,
როგორებიც არიან მაგალითად უცხოელი პატიმრები, შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პატიმრები და ასე შემდეგ. აღნიშნული შესაბამისობაშია
მინისტრთა კომიტეტის N R (89) 12 რეკომენდაციასთან, რომელიც ციხეში
განათლებას ეხება და კონკრეტულად უთითებს თითოეული პატიმრის განალების
საჭიროებაზე. ეს წესი ხაზს უსვამს ციხის ადმინისტრაციის მიერ განსაკუთრებული
საგანმანათლებლო საჭოროებების მქონე პატიმრებზე ზრუნვას და მათთვის
განათლების უზრუნველყოფის ინტეგრირებას სათემო საგანმანათლებლო სისტემაში.
ასევე მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც პატიმრები ოფიციალურ კვალიფიკაციას იძენენ
ციხეში ყოფნის პერიოდში, შესაბამის სერთიფიკატში არ უნდა აღინიშნოს თუ სად
მოიპოვეს კვალიფიკაცია.

ბიბლიოთეკა უნდა განიხილებოდეს როგორც დაწესებულება ყველა პატიმრისათვის
და როგორც მნიშვნელოვანი სარეკრეაციო რესურსი. მას მთავარი ადგილი უკავია
ციხეში განათლების მიღების თვალსაზრისით. კარგად მომარაგებული ბიბლიოთეკა
უნდა შეიცავდეს წიგნებს სხვადასხვა ენაზე, რომელზეც პატიმრები კითხულობენ. იქ
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ასევე უნდა იყოს სამართლებრივი დოკუმენტები ციხის ევროპული წესების ასლისა
და მსგავსი ინსტრუმენტების ჩათვლით, ასევე ციხესთან დაკავშირებილ
რეგულაციები. სხვა მასალა რომელსაც ბიბლიოთეკა შესაძლოა შეიცავდეს არის
ელექტრონულად შენახული ინფომრაცია.

აზრი, სინდისი და რელიგია

წესი 29

ციხის წესები აქამდე რელიგიას ციხეში უყურებდნენ, როგორც უპრობლემო საკითხს
და იფარგლებოდნენ მხოლოდ პოზიტიური დებულებებით იმასთან დაკავშირებით,
თუ როგორ უნდა მომხდარიყო ციხეში რელიგიური ცხოვრების საუკეთესოდ
ორგანიზება. თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში ძლიერი რელიგიური შეხედულებების
მქონე პატიმრების რაოდენობის ზრდამ განაპირობა მეტად პრინციპული მიდგომისა
და პოზიტიური მოთხოვნის ჩამოყალიბება.

წესი 29.1 აღიარებს აზრის, სინდისის და რელიგიის თავისუფლებას, როგორც ამას
ევროპული კონვენციის მე-9 მუხლი მოითხოვს.

წესი 29.2 დამატებით უსაზღვრავს ციხის ადმინისტრაციას პოზიტიურ
ვალდებულებას ხელი შეუწყონ პატიმრებს რელიგიის და რწმენის თავისუფლების
განხორციელებაში. აღნიშნულთან მიმართებით უნდა გადაიდგას სხვადასხვა
ნაბიჯები. წესი 22 უკვე მოითხოვს, რომ პატიმართა კვების რაციონის განსაზღვრისას
გათვალისწინებული იყოს მათი რელიგიური შეხედულებები. რამდენადაც ეს
შესაძლებელია, ღვთისმსახურებისა და შეხვედრის ადგილები უნდა იყოს ყველა
ციხეში ნებისმიერი რელიგიური კონფესიის და შეხედულების მქონე პატიმრისთვის.
თუკი ციხეში არის ამათუიმ რელიგიის მიმდევარ პატიმართა საკმარისი რაოდენობა,
უნდა დაინიშნოს აღნიშნული რელიგიის დამტკიცებული წარმომადგენელი. თუკი
პატიმართა რაოდენობა აღნიშნულს ამართლებს და პირობები იძლევა ამის
საშუალებას, წარმომადგენელი უნდა დაინიშნოს სრული შტატით. ასეთ
წარმოამდგენლებს უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა რეგულარულად ჩაატაროს
ხვთისმსახურება და განცალკევებით შეხვდეს იმავე რელიგიის მიმდევარ პატიმრებს.
პატიმარს არ უნდა ეთქვას უარი თავისი რელიგიის დამტკიცებულ
წარმოამდგენელთან შეხვედრაზე.

წესი 29.3 უზრუნველყოფს გარანტიებს, რომ არცერთი პატიმარი არ
დაექვემდებაროს ზეწოლას რელიგიურ სფეროში. ფაქტი, რომ აღნიშნულ საკითხებს
ზოგადი ნაწილი მოიცავს, ხაზს უსვამს იმ მოთხოვნას, რომ რელიგიის მიმდევრობა
არ უნდა იყოს დანახული, როგორც უპირველეს ყოვლისა ციხის პროგრამის ნაწილი,
არამედ როგორც ყველა პატიმრის ზოგადი წუხილის საკითხი.

ინფორმაცია
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წესი 30

წესი ხაზს უსვამს პატიმრებისათვის გასაგებ ენაზე მათი უფლებებისა და
მოვალეობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მნიშვნელობას. უნდა გადაიდგას
ნაბიჯები იმსათვის, რომ პატიმრები იყვნენ მუდამ სათანადოდ ინფორმირებულნი.
პატიმრებს არა მხოლოდ მათი პატიმრობის ფიზიკური და ფორმალური პირობების
შესახებ ინფორმაცია აინტერესებთ, არამედ თავიანთი საქმის საქმისწარმოების
შესახებ და იმ შემთხევაში თუ მსჯავრდებულზეა საუბარი, ინფორმაცია მოსახდელი
ვადისა და პირობით ვადამდე გათავისუფლების შესახებ. ამ თვალსაზრისით,
მნიშვნელოვანია, რომ ციხის ადმინისტრაციამ აწარმოოს საქმე აღნიშნულ
საკითხებზე, რათა პატიმრებს შეეძლოთ ამ საქმის მასალების გაცნობა. პატიმართა
მოპყრობის საკითხების უკეთ გაგებისთვის, მათ ოჯახის წევრებს ხელი უნდა
მიუწვდებოდეთ წესებზე და რეგულაციებზე, რომელიც განსაზღვრავს მათი ახლო
ნათესავის მოპყრობას.

პატიმართა საკუთრება

წესი 31

პატიმართა საკუთრების დაცვამ, ფულადი თანხის და ძვირფასი ნივთების ჩათვლით
შესაძლებელია პრაქტიკაში პრობლემები შექმნას, რადგან პატიმრები მოწყვლადი
არიან თავიანთი საკუთრების ქურდობის მიმართ. წესი 31 შეიცავს დეტალურ
პროცედურებს, რომელთა დაცვაც უნდა მოხდეს პატიმართა მიღებიდან ბოლომდე,
რათა აღნიშნული თავიდან იქნეს აცილებული. მოცემული პროცედურები ასევე იმის
გარანტიაა, რომ ციხის თანამშრომლებს აცდეთ ბრალდებები, რომ მათ შესაძლოა
პატიმართა საკუთრება მიისაკუთრეს. ეს წესი გარკვეული შეზღუდვების
გათვალისიწინებით ასევე განსაზღვრავს პატიმართა შესაძლებლობას შეიძინონ ან
სხვაგვარად მიიღონ საქონელი, რომელიც შესაძლოა ციხეში დაჭირდეთ. საკვებთან
და სასმელთან მიმართებით ასევე ნახეთ ხელისუფლების ვალდებულება
უზრუნველყოს პატიმრები ადეკვატური საკვებით წესი 22 -ის გათვალისწინებით.

პატიმართა გადაყვანა

პატიმრები განსაკუთრებით მოწყვლადი ხდებიან, როდესაც ხდება მათი გაყვანა
დაწესებულებიდან. შესაბამისად, წესი 32 შეიცავს გარანტიებს. წესი 32.3 ისეა
აგებული, რომ დაიცვას პატიმრები ექსპლუატაციისგან იმ თვალსაზრისით, რომ მათი
გადაყვანა არ იყოს დამოკიდებული მათ გადახდისუნარიანობაზე. ამ წესის
მიხედვით პატიმრების ტრანსპორტირებისას მათზე პასუხისმგებელი საჯარო
ხელისუფლება რჩება. გამონაკლისების დაშვება შესაძლებელია, როდესაც პატიმრები
ირჩევენ სამოქალაქო მოქმედებებში ჩართვას.

პატიმართა გათავისუფლება
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წესი 33

ეს წესი აღიარებს, რომ პატიმართა გათავისუფლების საკითხი მხოლოდ
მსჯავრდებულებს არ ეხება. მნიშვნელოვანია, რომ პატიმრები, რომელთა შემდგომი
დაკავება შეიძლება კანონიერად არ მოხდეს დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდნენ:
ქუინი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Quinn v France) (განაცხადი ნომერი 18580/91-
22/03/1995). სხვადასხვა ნაბიჯები, რომლებიც უნდა გადაიდგას წესი 33-ის
თვალსაზრისით, მიმართულია იქითკენ, რომ უზრუნველყონ ყველა პატიმრის, მათ
შორის წინასაწრ პატიმრობაში მყოფი პირების, დახმარება ციხიდან სზოგადოებაში
ცხოვრებაში გადასვლაში.

ქალები

წესი 34

მოცემული წესი ახალი დებულებაა, რომელიც ეხება რეალობას, რომ ქალი პატიმრები
პენიტენციურ სისტემაში უმცირესობას წარმოადგენენ, რომლებიც მარტივად
შეიძლება დაექვემდებარნონ დისკრიმინაციულ მოპყრობას. ეს წესი უფრო შორს
მიდის ვიდრე ნეგატიური დისკრიმინაციის აკრძალვაა და აფრთხილებს
ხელისუფლებას იმასთან დაკავშირებით, რომ დისკრიმინაციული მოპყრობის
აღმოსაფხვრელად მათ პოზიტიური ნაბიჯები უნდა გადადგან. ასეთი პოზიტიურო
ნაბიჯები მოითხოვენ იმის აღიარებას, რომ მაგალითად სწორედ იმის გამო რომ ქალი
პატიმრები ცოტანი არიან, ისინი შეიძლება არასახარბიელო მდგომარეობაში
აღმოჩდნენ შედარებით იზოლირებულობის თვალსაზრისით და რომ ამიტომ უნდა
შემუშავდეს შესაბამისი სტრატეგიები, რომელიც ამ იზოლირებას შეეხება.
ანალოგიურად, დებულება წეს 26.4-ში, რომ გენდერის საფუძველზე ადგილი არ
უნდა ქონდეს დისკრიმინაციას შეთავაზებული სამუშაოს თვალსაზრისით, უნდა
შეივსოს პოზიტიური ინიციატივებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ მხრივ
დისკრიმინაციის აღმოფხვრას პრაქტიკაში იმ თვალსაზრისით, რომ ქალები არ
მოათავსონ პატარა სექციებში, სადაც ნაკლები ან ნაკლებად საინტერესო სამუშაოს
შეთავაზება არის შესაძლებელი.

ქალი პატიმრებისათვის სპეციალური სერვისებისადმი ხელმისაწვდომობის
მოთხოვნა ზოგადია იმ მიზეზით, რომ შესაძლებელი გახდეს სხვადასხვა
პოზიტიური ღონისძიებების კრეატიული განვითარება. თუმცა ერთი მიმართულება
გამოირჩევა და მოცემული აღიარებულია 34.2 წესით. განსაკუთრებით სავარაუდოა,
რომ დაპატიმრებამდე ქალები დაექვემდებარნენ ფიზიკურ, მორალურ და
სექსუალურ შეურაცხყოფას. ამ თვალსაზრისით მათი განსაკუთრებული
საჭიროებები გაზგასმულია წეს 25.4-ში. ამ თვალსაზრისით მსგავს აქცენტს ქალთა
სპეციალურ საჭიროებებზე აკეთებს წესი 30.ბ 2003(23) რეკომენდაცია, რომელიც ეხება
უვადო პატიმრობას ან სხვა გრძელვადიან სასჯელს დაქვემდებარებული პატიმრების
მართვას.



27

მნიშვნელოვანია იმის აღიარება, რომ ქალთა სპეციალური საჭიროებები ფარავს
საკითხთა ფართო წრეს და არ უნდა იქნეს დანახული როგორც მხოლოდ სამედიცინო
საკითხი. ამ მიზეზის გათვალისწინებითაც, დებულებები რომელიც ორსულობას,
მშობიარობას და ციხეებში ჩვლიბავშვიანი პატიმრებისთვის დაწესებულებს ეხება
ამოღებულია სამედიცინო კონტექსტიდან და მოთავსებულია მოცემულ და შემდეგ
წესში. როდესაც ქალთა გაყვანა ხდება დაწესებულებიდან, მათ ღირსეულად უნდა
მოეპყრონ. მაგალითად დაუშვებელია ქალმა პატიმრებმა იმშობიარონ საწოლზე ან
ავეჯზე მიჯაჭვულებმა.

პატიმარი არასრულწლოვნები

წესი 35

უპირველეს ყოვლის მოცემული წესის მიზანია, რომ არასრულწლოვნები არ
მოხვდნენ ციხეში, რომელიც ძირითადად განიხილება, როგორც სრულწლოვანთა
დაკავებისთვის განკუთვნილი დაწესებულება. გაეროს ბავშთა უფლებების
კონვენციის პირველი მუხლის მიხედვით, ბავშვი არის ნებისმიერი 18 წლის ასაკს
მიუღწეველი პირი.

ციხის ევროპული წესები მთლიანობაში ეხება სრულწლოვანთა დაპატიმრების
საკითხებს. მიუხედავად ამისა, წესები მოიცავენ ბავშვებსაც, რომლებიც წინასწარ
პატიმრობაში იმყოფებიან ან პატიმრობაში იმყოფებიან სასჯელის საფუძველზე.
შესაბამისად წესები გამოიყენება ასეთი ბავშვების დასაცავად ციხეში. ეს
მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, რომლებიც დაკავებულები არიან „ჩვეულებრივ“
ციხეში, თუმცა ფართოდ აღიარებულია, რომ ასეთი პრაქტიკა არასასურველია.
დამატებით, მართალია ეს წესები მორგებულია სრულწლოვნებზე, მათ შეუძლიათ
სასარგებლო ზოგადი მითითებების შეთავაზება მინიმალური სტანდარტებისა,
რომელიც უნდა შეეხოს სხვა დაწესებულებებში მყოფ არასრულწლოვნებსაც.

რადგან არასრულწლოვნები განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფებს მიეკუთვნებიან,
ციხის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს, რომ დაპატიმრებული ბავშვებისთვის
განკუთვნილი რეჟიმი ეხმიანებოდეს გაეროს ბავშთა უფლებების კონვენციის
შესაბამის პრინციპებს და რეკომენდაციას N R (87) 20, რომელიც ეხება
არასრულწლოვანთა დამნაშავეობაზე სოციალურ რეაქციას. განსაკუთრებული
ყურადღება უნდა მიექცეს :

 მათ დაცვას ნებისმიერი სახის მუქარის, ძალადობის ან სექსუალური
ძალადობისგან;
 ადექვატური განათლების უზრუნველყოფას;
 თავიანთ ოჯახებთან კონტაქტის შენარჩუნების ხელშეწყობას;
 მათი ემოციური განვითარების მხარდაჭერას და ხელმძღვანელობას; და
 სათანადო სპორტული და დასასვენებელი აქტივობების უზრუნველყოფას.



28

აღნიშნული მოთხოვნები მოცემულია 32-ე პარაგრაპში, 2003(23) რეკომენდაცია,
რომელიც ეხება უვადო პატიმრობას ან სხვა გრძელვადიან სასჯელს
დაქვემდებარებული პატიმრების მართვას და უნდა გამოიყენებოდეს ყველა ბავშვის
მიმართ.

ასეთი არასრულწლოვნების მეტი დაცვა უზრუნველყოფილია ისეთი
სტანდარტებით, როგორიცაა გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ადმინისტრირების შესახებ და გაეროს
წესები თავისუფლებაღკვეთილ არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ (ე.წ ჰავანას
წესები, რომელიც მიღებულ იქნა გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციით
45/113, 1990 წლის 14 დეკემბერი). არაპირდაპირ მითითებას მათზე აკეთებს წესი 35.3.

წესი 35.4 შეიცავს ზოგად პრინციპს, რომ არასრულწლოვანი პატიმრები
სრულწლოვანი პატიმრებისგან განცალკევებით უნდა მოთავსდნენ. შესაძლებელია
გამონაკლისის დაშვება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. თუმცა,
პრაქტიკაში როგორც წესი ბავშვების საუკეთესო ინტერესშია ცალკე იყვნენ
მოთავსებულნი. იშვიათ შემთხვევებში, როდესაც ეს ასე არ ხდება, მაგალითად
იმიტომ , რომ პენიტენციურ სისტემაში ძალიან ცოტა არასრულწლოვანი პატიმარია,
ფრთხილი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ მოხდეს არასრულწლოვნების
დაცვა სრულწლოვანი პატიმრების მხრიდან ძალადობისგან. (ეს მოთხოვნა უფრო
არის გაშლილი გაეროს სტანდარტულ მინიმალური წესებში არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების ადმინისტრირების შესახებ (წესი 26.3); გაეროს წესებში
თავისუფლებაღკვეთილ არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ (წესი 29) და CPT -ის
ზოგად მე-12 ანგარიშში (CPT/Inf (99) 12, პარაგრაფი 25).

ჩვილი ბავშვები

წესი 36

უნდა იყოს თუ არა ნებადართული ჩვილი ბავშვის დარჩენა ციხეში ერთერთ
მშობელთან და თუ უნდა იყოს, რამდენი ხნით სადავო საკითხია. საუკეთესო
შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ჩვილი ბავშვის მშობლის დაპატიმრება, მაგრამ ეს
ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. გამოსავალი რომელიც აქ მოიძებნა არის იმის
ხაზგასმა, რომ ჩვილი ბავშვის საუკეთესო ინტერესი გადამწყვეტი ფაქტორი უნდა
იყოს. თუმცა დედის მშობლის უფლება, თუკი აღნიშნულის ჩამორთმევა არ
მომხდარა, ისევე უნდა იქნეს აღიარებული, როგორც მამის მშობლის უფლება. ხაზი
უნდა გაესვას იმას, რომ როდესაც ჩვილი ბავშვები ციხეში რჩებიან, ისინი არ უნდა
განიხილებოდნენ პატიმრებად. მათ უნარჩუნდებათ ყველა ის უფლება, რაც
თავისუფალ საზოგადოებაში მყოფ ჩვილ ბავშვებს აქვთ. წესი არ აწესებს ზედა
ასაკობრივ ზღვარს, რომელიც უნდა მიიღწეს იმისათვის, რომ ჩვილმა ბავშმა
დატოვოს მშობელი ციხეში. არსებობს მნიშვნელოვანი კულტურული ვარიაციები
იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა იყოს ასეთი ლიმიტი. უფრო მეტიც,
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კონკრეტული ჩვილი ბავშვების საჭიროებები ძალიან განსხვავებულია და
შესაძლებელია კონკრეტული ჩვილი ბავშვის საუკეთესო ინტერესში იყოს, რომ
გადახვევა გააკეთონ ნორმიდან და დატოვონ ეს უკანასკნელი მშობელთან ციხეში.

უცხოელი მოქალაეები

წესი 37

ეს წესი ასახავს მზარდ მნიშვნელობას, რომელიც ევროპულ ციხებში უცხოელებთან
დაკავშირებულ საკითხებს ენიჭება. ეს მნიშვნელობა მათი ცალკე წესში მოთავსებით
გამოიხატება. იგი ეხება როგორც წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პატიმრებს ისე
მსჯავრდებულებს. იგი ახლოს დგას პატიმართა მოპყრობის შესახებ გაეროს
სტანდარტული მინიმალური წესების 38-ე წესთან და შესაბამისობაშია საკონსულო
ურთიერთობების შესახებ ვენის კონვენციასთან. მთავარი პრინციპი არის, რომ
უცხოელ პატიმრებს შეიძლება განსაკუთრებული დახმარება ესაჭიროებოდეთ,
როდესაც მათ აპატიმრებს არა მათი არამედ სხვა სახელმწიფო. მათ დახმარება
თავიანთი ქვეყნების წარმომადგენლებმა უნდა გაუწიონ. ციხის თანამშრომლებმა
ასევე უნდა გაითვალისწინონ, რომ უცხოელი პატიმრები შეიძლება დაექვემდებარონ
გადაცემას მსჯავრდებულ პირთა გადაცემის შესახებ ევროპული კონვენციის
თანახმად ან ორმხრივი მოლაპარაკებების საფუძველზე და უნდა შეატყობინონ ასეთ
პატიმრებს ამ შესაძლებლობის შესახებ. იხილეთ პარაგრაფი 25, 2003(23)
რეკომენდაცია, რომელიც ეხება უვადო პატიმრობას ან სხვა გრძელვადიან სასჯელს
დაქვემდებარებული პატიმრების მართვას.

წესი 37.3 აღიარებს, რომ უცხოელ პატიმრებს შესაძლოა ქონდეთ სხვა
განსაკუთრებული საჭიროებები. ზოგიერთ ქვეყანაში ამ პატიმრების მონახულება
შეუძლიათ უცხოელი პატიმრების კეთილდღეობის საკითხებზე მომუშავე
ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მეტი დეტალები ასეთი პატიმრების
საჭიროებების მოგვარების შესახებ არის რეკომენდაციაში N R (84) 12 რომელიც
უცხოელ პატიმრებს ეხება.

ეთნიკური ან ენობრივი უმცირესობები

წესი 38

ციხის მზარდად მრავალფეროვანი მოსახლეობა ევროპაში ნიშნავს, რომ ახალი წესია
საჭირო იმისათვის, რომ განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს ეთნიკურ და
ენობრივ უმცირესობებს. წესი 38 აღნიშნულ მესიჯს ზოგადად გადმოსცემს. ციხის
თანამშრომლები უნდა გახადონ სენსიტიურნი სხვადასხვა ჯგუფების კულტურული
პრაქტიკის მიმართ , რათა თავიდან იქნეს აცილებული გაუგებრობები.

ნაწილი III

ჯანმრთელობა
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ჯანდაცვა

წესი 39

მოცემული წესი ახალია და საფუძველს იღებს ეკონომიკური, სოციალური და
კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის მე-12 მუხლიდან,
რომელიც აღიარებს „ თითოეული ადამიანის უფლებას ფიზიკური და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის უმაღლესი შესაძლო სტანდარტზე“ ამ ფუნდამენტურ უფლებასთან
ერთად, რომელიც ყველა პატიმარს ეხება, პატიმრებს თავიანთი სტატუსიდან
გამომდიბარე დამატებითი გარანტიები აქვთ. როდესაც სახელმწიფო პირს
თავისუფლებას უღკვეთავს, იგი იღებს ვალდებულებას იზრუნოს მათ
ჯანმრთელობაზე როგორც დაკავების პირობების, ისე ინდივიდუალური
მკურნალობის თვალსაზრისით, რომელიც პატიმარს შეიძლება ესაჭიროებოდეს.
ციხის ადმინისტრაციას ეკისრება ვალდებულება არა მხოლოდ პატიმართა
სამედიცინო მომსახურებაზე ეფექტიან ხელმისაწვდომობაზე, არამედ ასევე
პირობების შექმნაზე, რომელიც ხელს უწყობს როგორც პატიმართა ისე ციხის
თანამშრომლების კეთილდღეობას. პატიმრებმა იმაზე უარეს მდგომარეობაში არ
უნდა დატოვონ დწესებულება ვიდრე შემოსვლისას იყვნენ. აღნიშნული ეხება ციხის
ცხოვრების ყველა ასპექტს, მაგრამ განსაკუთრებით ჯანდაცვას.

აღნიშნული პრინციპი განმტკიცებულია წევრი სახელმწიფოების მიმართ მინისტრთა
კომიტეტის რეკომენდაციით No. R (98) 7, რომელიც ეხება ციხეებში ჯანდაცვის
ეთიკურ და ორგანიზაციულ ასპექტებს და ასევე CPT-ის მიერ, განსაკუთრებით მის
მესამე ზოგად ანგარიშში (CPT/Inf (93) 12). ასევე სახეზეა ადამიანის უფლებათა
დაცვის ევროპული სასამართლოს მზარდი პრეცედენტები, რომელიც ადასტურებს
სახელმწიფოების ვალდებულებას უზრუნველყონ პატიმართა ჯანმრთელობის
დაცვა.

ციხი ჯანდაცვის ორგანიზება

წესი 40

წესი 40-ის იმპლემენტაციის ყველაზე ეფექტიანი გზა არის ის, რომ ეროვნული
ჯანდაცვის უზრუნველყოფის ორგანო ასევე იყოს პასუხიმგებელი ჯანდაცვაზე
ციხეში, როგორც ეს ხდება რამოდენიმე ევროპულ ქვეყანაში. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ
შეძლებისდაგვარად მჭიდრო კავშირი უნდა იყოს ციხის ჯანდაცვის პროვაიდერებსა
და ჯანდაცვის მიმწოდებლებს შორის ციხის გარეთ. აღნიშნული არა მხოლოდ
მკურნალობის განგრძობადობას უზრუნველყოფს, არამედ მისცემს შესაძლებლობას
პატიმრებსა და ციხის თანამშრომლებს ისარგებლონ ფართო განვითარებებისგან
მკურნალობის სფეროში, პროესიული სტანდარტებით და ტრენინგებით.

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No. R (98) 7 მოითხოვს, რომ „ციხეებში
ჯანდაცვის პოლიტიკა იყოს ინტეგრირებული და ეთავსებოდეს ეროვნული
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ჯანდაცვის პოლიტიკას.“ პატიმრების ინტერესების გარდა ეს ზოგადად
საზოგადოების ჯანმრთელობის ინტერესშია, განსაკუთრებით პოლიტიკებთან
მიმართებით, რომლებიც ინფექციურ დაავადებებს ეხება, რომლებიც ციხეებიდან
უფრო ფართე საზოგადოებაში შეიძლება გავრცელდეს.

პატიმართა უფლება ხელი მიუწვდებოდეთ ქვეყანაში არსებული ჯანდაცვის
სერვისებზე დადასტურებულია პატიმართა მოპყრობის შესახებ გაეროს ზოგადი
პრინციპებით, პრინციპი 9. CPT -ის მესამე ზოგადი ანგარიში ასევე დიდ აქცენტს
აკეთებს პატიმართა უფლებაზე ჯანდაცვის ეკვივალენტობაზე. ასევე მნიშვნელოვანი
პრინციპია, რომ პატიმრებს ჯანდაცვაზე ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ უფასოდ
(პრინციპი 24, გაეროს ფუძემდებლური პრინციპები ნებისმიერი ფორმით
დაკავებული და დაპატიმრებულ პირთა დაცვის შესახებ). რამოდენიმე ქვეყანა
აწყდება დიდ სირთულეს ზოგადად მოსახლეობისთვის მაღალი სტანდარტის
ჯანდაცვის უზრუნველყოფასთან მიმართებით. ამ შემთხვევაშიც კი პატიმრებს
უფლება აქვთ შეძლებისდაგვარად საუკეთესო ჯანდაცვაზე უფასოდ. CPT -იმ
აღნიშნა, რომ მძიმე ეკონომიკური სირთულეებიც კი არ ათავისუფლებს
სახელმწიფოს ვალდებულებისგან შეუნარჩუნოს სიცოცხლე მათ ვისაც თავისუფლება
აღუკვეთა. მან განმარტა, რომ სიცოცხლის შენარჩუნებაში იგულისხმა საკმარისი და
სათანადო სამედიცინო აღჭურვილობა. (იხილეთ მაგალითად, ანგარიში
მოლდოვასთან მიმართებით, [CPT/Inf (2002) 11].

ეს წესები არ უშლის ხელს სახელმწიფოს დართოს ნება პატიმარს მოიწვიოს პირადი
ექიმი საკუთარი ხარჯებით.

სამედიცინო და ჯანდაცვის პერესონალი

წესი 41

მთავარი მოთხოვნა იმისათვის, რომ პატიმრებს საჭიროების შემთხვევაში
მიუწვდებოდეთ ხელი ჯანდაცვაზე არის ის, რომ თოთოეულ ციხეში იყოს მედიცინის
მუშაკი. მედიცინის მუშაკში იგულისხმება სრულად კვალიფიცირებული ექიმი.
ციხეებში სადაც დიდი რაოდენობით პატიმრები არიან, საკმარისი რაოდენობის
ექიმები უნდა იყვნენ დანიშნულნი სრულ შტატზე. ნებისმიერ შემთხვევაში, ექიმი
ყოველთვის უნდა იყოს ადგილზე, რომ გადაუდებელ სამედიცინო შემთხვევაზე
მოახდინოს რეაგირება. აღნიშნული მოთხოვნა დადასტურებულია მინისტრთა
კომიტეტის რეკომენდაციაში N R (98) 7.

ექიმების გარდა უნდა იყვნენ სხვა შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მედიცინის
მუშაკები. აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში პარა- მედიკები (ზოგჯერ მათ
მოიხსენიებენ “feldshers”-ებად) რომელიც ექიმებს აბარებენ ანგარიშს, ასევე წევენ
სამედიცინო მომსახურებას და დახმარებას. სხვა მნიშვნელოვანი ჯგუფი არის
სათანადოდ გადამზადებული ექთნები. 1998 წელს ექთანთა საერთაშორისო საბჭომ
გამოაყვექნა განცხადება, რომელშიც სხვა დანარჩენთან ერთად აღნიშნეს, რომ
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ეროვნულმა საექთნო მომსახურების გამწევმა ასოციაციებმა უნდა უზრუნველყონ
ხელმისაწვდომობა კონფიდენციალურ რჩევაზე, დახმარებაზე და მხარდაჭერაზე
ციხის ექთნებისთვის. [ექთნების როლი პატიმართა ზრუნვაში, ექთანთა
საერთაშორისო საბჭო, 1998]

პატიმრებთან მიმართებით ექიმებმა უნდა გამოიყენონ იგივე პროფესიული
პრინციპები და სტანდარტები, რომლებსაც გამოიყენებდნენ ციხის გარეთ
მუშაობისას. აღნიშნული პრინციპი დადასტურდა ციხის სამედიცინო სერვისების
საერთაშორისო საბჭოს მიერ, როდესაც მან ათენის ფიცი შეათანხმა.

„ჩვენ პენიტენციურ დაწესებულებებში მომუშავე ჯანდაცვის პროფესიონალები,
შევხვდით რა ათენში 1979 წლის სექტემბერში, პირობას ვდებთ, ჰიპოკრატეს ფიცის
სულისკვეთების გათვალისწინებით, რომ ვუზრუნველყოფთ შეძლებისდაგვარად
საუკეთესო ჯანდაცვას მათთვის, ვინც სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში
იმყოფება (არ აქვს მნიშვნელობა მიზეზს), ყოველგვარი წინასწარგანწყობის გარეშე და
პროფესიული ეთიკის დაცვით.“

აღნიშნული ასევე მოითხოვება გაეროს პირველი პრინციპებით სამედიცინო ეთიკის
შესახებ, რომელიც რელევანტურია ჯანდაცვის პერსონალის როლისთვის,
განსაკუთრებით ექიმებისთვის, კერძოდ კი დაკავებულთა და დაპატიმრებულებთა
წამებისგან და სხვა სასტიკი, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და
სასჯელისგან დაცის თვალსაზრისით.

ექიმის მოვალეობები

წესი 42

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციის No. R (98) 7 შესაბამისად, რომელიც ეხება
ციხეებში ჯანდაცვის ეთიკურ და ორგანიზაციულ ასპექტებს, ციხის ექიმების
ვალდებულებების მთავარი იდეა არის, რომ მათ უნდა გაუწიონ სათანადო
სამედიცინო დახმარება და კონსულტაცია ყველა პატიმარს ვიზეც ისინი
კლინიკურად პასუხისმგებელნი არიან. ასევე, პატიმართა ჯანმრთელობის
მდგომარეობის კლინიკური შემოწმებისას, ექიმები უნდა ხელმძღვანელობდნენ
მხოლოდ სამედიცინო კრიტერიუმებით. წესი 42 განმარტავს, რომ სამედიცინო
მუშაკის საქმე იწყება პატიმრის დაწესებულებაში მიღებისთანავე. არსებობს
რამდენიმე მიზეზის იმისა, თუ რატომ უნდა მოხდეს პატიმართა მიღებისთანავე
მათი სამედიცინო შემოწმება. ასეთი შემოწმება :

 შესაძლებლობას მისცემს სამედიცინო პერსონალს მოახდინოს მიღებამდე
არსებული სამედიცინო მდგომარეობის იდენტიფიცირება და უზრუნველყოს
შესაბამისი მკურნალობა;
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 შესაძლებლობას შექმნის აღმოეჩინოს სათანადო მხარდაჭერა მათ, ვინც
იტანჯებიან ნარკოტიკულ საშუალებებზე თავის დანებების გამო;

 ხელს შეუწყობს მოხდეს ძალადობის კვალის იდენტიფიცირება, რომელსაც
ადგილი ქონდა ციხეში მიღებამდე და;

 შესაძლებლობას მისცემს გადამზადებულ თანამშრომლებს შეაფასოს პატიმრის
ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და აღმოუჩინოს სათანადო დახმარება მათ
ვინც შესაძლოა იყოს მოწყვლადი თვითდაზიანებების მიყენების
თვალსაზრისით.

შემოწმება აშკარად უადგილო იქნება, თუკი მისი საჭიროება არც პატიმრის
ჯანმრთელობის მდგომარებით და არც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
საჭიროებით იქნება ნაკარნახები. დეტალები ნებისმიერი დაზიანების შესახებ,
რომელთა დაფიქსირებაც მოხდება უნდა გადაეგზავნოს შესაბამის უწყებას.

თავდაპირველი სამედიცინო შემოწმების შემდეგ, სამედიცინო მუშაკმა ყველა
პატიმარი უნდა მოინახულოს იმდენად ხშირად, რამდენადაც ამას მათი
ჯანმრთელობის მდგომარეობა მოითხოვს. ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია იმ
პატიმრებთან მიმართებით, ვისაც ფსიქიკური დაავადებები აქვთ ან ფსიქიკური
აშლილობა აწუხებთ, ვისაც ნარკოტიკული საშუალებებისთვისა და ალკოჰოლისთვის
თავის დანებების სიმტომები აღენიშნებათ ან ვინც განსაკუთრებული სტრესის ქვეშ
იმყოფება მათი დაპატიმრების ფაქტის გამო. მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია
No. R (98) 7 უხვ მითითებებს აკეთებს იმ პატიმართა ზრუნვაზე, ვისაც ნარკოტიკულ
საშუალებებთან ან ალკოჰოლთან დაკავშირებული პრობლემები აქვთ და
ყურადღებას ამახვილებს რეკომენდაციებზე, რომლებიც შეიმუშავა ევროპის საბჭოს
თანამშრომლობის ჯგუფმა ნარკოტიკების მოხმარებასთან და უკანონო ბრუნვასთან
ბრძოლაში (პომპიდუს ჯგუფი). განჩინებაში საქმეზე მაკ გლინჩი ა.ო.
გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (McGlinchey a.o. vs. United Kingdom),
განაცხადის ნომერი 50390/99, 29/04/2003, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა
სასამართლომ დაადგინა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა
ჰეროინზე დამოკიდებული პირის სამედიცინო მკურნალობასთან მიმართებით,
რომელიც პატიმრობაში ყოფნის პერიოდში გარდაიცვალა.

რამდენიმე ევროპულ ქვეყანაში სერიოზულად განიცდიან ინფექციური
დაავადებების, მაგალითად როგორიც არის ტუბერკულოზი, გავრცელებას.
აღნიშნული წარმოადგენს საფრთხეს პატიმართა და ციხის თანამშრომელთა
ჯანმრთელობისათვის, ასევე მთლიანად საზოგადოებისთვის. ფაქტი აღიარა
ბალტიის ზღვისპირეთი სახელმწიფოების მთავრობების მეთაურებმა, რომელთაც
2002 წლის ივნისში გამოსცეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ
„დაავადებული პატიმრებით გადატვირთული ციხეები, რომლებშიც ცუდი
ჰიგიენური და სანიტარული პირობებია, წარმოადგენს მთავარ საფრთხეს რეგიონში
გადამდები დაავადებების თვალსაზრისით“. ციხეებში მომუშავე სამედიცინო
მუშაკები განსაკურებით ყურადღებით უნდა იყვნენ ახლად მიღებული პატიმრის
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შემოწმებისას, რათა მოახდინონ გადამდები დაავადების მატარებელი ნებისმიერი
პირის იდენტიფიცირება. როდესაც დაწესებულება გადატვირთულია ან იქ ცუდი
ჰიგიენური პირობებია, უნდა არსებობდეს რეგულარული სკრინინგის პროგრამა.
ასეთ შემთხვევებში უნდა არსებობდეს ასეთი დაავადებების მქონე პირების
მკურნალობის პროგრამა. თავის ერთერთ ანგარიშში CPT იმ ხაზი გაუსვა
ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტების არაადეკვატურ მომარაგებას
(რემელიც მნიშვნელოვანია, რადგან ამ მედიკამენტების არარეგულარულმა
მომარაგებამ შეიძლება გამოიწვიოს მულტირეზისტეტნტული ტუბრკულოზი) და
მოიშველია პრინციპი, რომ ციხის ადმინისტრაციას აქვს მკაფიო ვალდებულება
უზრუნველყოს მედიკამენტებით მუდმივი მომარაგება (ანგარიში ლატვიის
მთავრობასთან მიმართებით CPT/Inf (2001) 27). ასევე როდესაც ამას კლინიკური
მიზეზები მოითხოვენ, უნდა გადაიდგას ნაბიჯები რათა მოხდეს პატიმართა
განცალკევება მათი კეთილდღეობისა და სხვა პირთა უსაფრთხოებისთვის.
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No. R (98) 7 გვთავაზობს, რომ ჰეპატიტი ბე–ს
წინააღმდე ვაქცინაციის შეთავაზება მოხდეს პატიმართა და თანამშრომლებისთვის.

ბოლო წლებში პატიმართა მზარდი რაოდენობა ატარებდა იმუნოდეფიციტის ვირუსს
. ზოგიერთ ქვეყანაში მოქმედებდა ამ პატიმარა ავტომატური სეგრეგაციის პრაქტიკა.
აღნიშნული კლინიკურად გაუმართლებელია და ასეთი პრაქტიკა არ უნდა
წახალისდეს. მითითება კეთდება მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციის N R (98) 7 -
ის დებულებებზე, რომელიც ეხება ციხეს და ციხეში გადამდები დაავადებების, მათ
შორის შიდსის და სხვა დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემების
კრიმინოლოგიურ ასპექტებს. მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No. R (98) 7
განამტკიცებს აღნიშნულს და ასევე ხაზს უსვამს, რომ აივ ინფექციის ტესტი უნდა
გაკეთდეს მხოლოდ პატიმრის თანხმობით და ანონიმურობის დაცვით.

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სახელმძღვანელი პრინციპები (WHO
სახელმძღვანელი პრინციპები აივ ინფექციასა და შიდსზე ციხეებში, ჟენევა, 1993),
აბსოლუტურად ნათლად მიუთითებს, რომ აივ ინფექციაზე ტესტი უნდა იყოს
ნებაყოფლობითი და აივ ინფექციის მატარებელი პატიმრები არ უნდა განაცალკევონ
სხვებისგან, გარდა იმ შემხვევისა, როდესაც ისინი ავად არიან და სპეციალიზებულ
სამედიცინო დახმარებას საჭიროებენ.

42.2 წესის თანახმად, თუკი პატიმარი თავისუფლდება მკურნალობის
დასრულებამდე, მნიშვნელოვანია, რომ სამედიცინო მუშაკმა დაამყაროს კავშირი
საზოგადოებაში მოქმედ სამედიცინო სერვისებთან, რათა პატიმარმა
გათავისუფლების შემდეგ შეძლოს მკურნალობის გაგრძელება. ეს განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია, როდესაც პატიმარს აქვს ინფექციური დაავადება როგორიც არის
ტუბერკულოზი, ან როდესაც ფსიქიკურმა ან ფიზიკურმა დაავადებამ ან ნაკლმა
შესაძლოა ხელი შეუშალოს პატიმრის წარმატებულ რეინტეგრაციას საზოგადოებაში.

წესი 43
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წესი 43 ხაზს უსვამს, რომ ინდივიდუალურ პატიმრებს უფლება აქვთ რეგულარულ,
კონფიდენციალურ და სათანადო დონის სამედიცინო კონსულტაციაზე, რომელიც
სულ მცირე სამოქალაქო საზოგადოებაში არსებული კონსულტაციის
ექვივალენტური უნდა იყოს. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ პატიმართა
ინტერვიურების პირობები უნდა იყოს იმ პირობების ექვივალენტური, რომელიც
სამოქალაქო სამედიცინო პრაქტიკაზე ვრცელდება. სადაც ეს შესაძლებელია,
აღნიშნულ პროცესს ადგილი უნდა ქონდეს სათანადოდ აღჭურვილ საკონსულტაციო
ოთახში. დაუშვებელია კონსულტაციების გაწევა სხვა პატიმართა ჯგუფთან ერთად
ან სხვა პატიმართა ან არასამედიცინო პერსონალის თანდასწრებით. სამედიცინო
შემოწმებისას პატიმრებს არ უნდა დაედოთ ხელბორკილები და არ უნდა მოხდეს
მათი სამედიცინო მუშაკისგან ფიზიკურად განცალკევება.

არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოსთხოვონ პატიმრებს ექიმისგან კონსულტაციის
მიღების მიზეზების გამჟღავნება სხვა პერსონალთან, რომელთანაც ექიმის ნახვის
მოთხოვნა უნდა შეიტანონ. სამედიცინო კონსულტაციის მიღებისთვის საჭირო
პროცედურების შესახებ ინფორმაცია პატიმრებს დაწესებულებაში მიღებისთანავე
უნდა მიეწოდოთ.

ინდივიდუალურ პატიმართა სამედიცინო ჩანაწერები უნდა დარჩეს სამედიცინო
მუშაკის კონტროლის ქვეშ და მათი გამჟღავნება არ უნდა მოხდეს პატიმართა
წინასწარი წეროლბითი თანხმობის გარეშე. ზოგიერთ ქვეყანაში ციხის ჯანდაცვა
სამოქალაქო ჯანდაცვის უზრუნველმყოფელი სტრუქტურების დაქვემდებარებაშია.
იმ უპირატესობების დამატებით რაც „ჯანდაცვის ულება“–ში იქნა განხილული,
ასეთი მოწყობა ასევე ხელს უწყობს სიცხადის დაგენას, რომ სამედიცინო ჩანაწერები
არ არის ციხის ზოგადი ჩანაწერების შემადგენელი ნაწილი.

კონსულტაციის და დიაგნოზის საფუძველზე გაწეული მკურნალობა უნდა
გამომდინარეობდეს ინდივიდუალური პატიმრის საუკეთესო ინტერესებიდან.
სამედიცინო დასკვნები და მკურნალობები ინდივიდუალური პატიმრის
საჭიროებებს და არა ციხის ადმინისტრაციის საჭიროებებს უნდა ეფუძვნებოდეს.
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No. R (98) 7 ხაზს უსვამს, რომ პატიმრებმა
უნდა განაცხადონ ინფორმირებული თანხმობა ფიზიკური შემოწმების ჩატარებამდე
და მკურნალობამდე, როგორც ამას ასევე CPT-ის მესამე ზოგადი ანგარიში მოითხოვს.

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No. R (98) 7 ხაზს უსვამს საჭიროებას დაეთმოს
განსაკუთრებული ყურადღება ფიზიკური შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პატიმრებს და მათ დასახმარებლად ისეთივე პირობებით უზრუნველყონ,
როგორითაც მათ გარეთ უზრუნველყოფენ. 2001 წლის განჩინებაში საქმეზე პრაისი
გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Price v United Kingdom)(33394/96), ადამიანის
უფლებათა დაცვის ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა ევროპული კონვენციის
მესამე მუხლის დარღვევა მძიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ციხეში
მკურნალობასთან დაკავშირებით, მიუხედევად იმისა, რომ სასამართლომ ვერ
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აღმოაჩინა ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან განმცხადებლის დაჩაგვრის ან
შეურაცხყოფის განზრახვის მტკიცებულებები.

ზოგიერთ იურსდიქციებში სასჯელის ვადის გაზრდის ერთი შედეგი არის ის, რომ
ციხის ადმინისტრაციამ უნდა უპასუხის ასაკოვანი პატიმრების მზარდი რაოდენობის
საჭიროებებს. ზოგიერთ ქვეყანაში არსებულმა ბოლოდროინდელმა ტენდენციამ
სავალდებულო უვადო ან გრძელვადიან პატიმრობასთან მიმართებით, გამოიწვია იმ
პატიმართა რიცხვის მნიშვნელოვანი ზრდა, რომლებიც ციხეში მოხუცდებიან. ციხის
ადმინისტრაციამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს ამ ჯგუფის
პატიმართა სხვადასხვა პრობლემებს, როგორც სოციალურ ისე სამედიცინოს. მათ
შეიძლება დაჭირდეთ სხვადასხვა სპეციალური აღჭურვილობა მათი მობილურობის
დაკარგვისა თუ გონებრივი მდგომარეობის გაუარესების მიზეზით.

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დეთმოს პატიმრებს, რომლებიც დროებით
დაავადნენ და შესაძლოა საჭირო იყოს გადაწყვეტილების მიღება იმასთან
დაკავშირებით უნდა გათავისუფლდნენ თუ არა ისინი ვადაზე ადრე სასჯელის
მოხდისგან. ნებისმიერი დიაგნოზი და შეთავაზება ციხის სამედიცინო პერსონალის
მიერ უნდა ეფუძნებოდეს პროფესიულ დასკვნას და გამომდინარეობდეს პატიმრის
საუკეთესო ინტერესებიდან. მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციის No. R (98) 7
მიხედვით, ასეთი პაციენტების გარე ჰოსპიტალში გადაყვანის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღება სამედიცინო საფუძვლებზე დაყრდნობით უნდა მოხდეს.
2002 წლის ნოემბრის განჩინებაში საქმეში მოუზელი საფრანგეთის წინააღმდეგ
(Mouisel v. France ) განაცხადი N 67263/01 –14/11/2002, ადამიანის უფლებათა
ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის
დარღვევა დროებით დაავადებული პატიმრის სამედიცინო მკურნალობასთან
დაკავშირებით. სასამართლომ აღნიშნა სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება
უზრუნველყოს ადეკვატური სამედიცინო მკურნალობა და კრიტიკული მოსაზრება
გამოთქვა იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ პატიმარი ჰოსპიტლის საწოლზე
ხელბორკილებით მიაბეს. სხვა საქმეზე 2003 წლის ოქტომბერში [ჰენაფი საფრანგეთის
წინააღმდეგ (Henaf v. France (55524/00)] ადამიანის უფლებათა ევროპულმა
სასამართლომ დაადგინა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა
ავადმყოფი პატიმრის მკურნალობასთან მიმართებით, რომელიც ჰოსპიტლის
საწოლზე ჯაჭვით დააბეს.

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No. R (98) 7 უთითებს იმ პატიმართა
მკურნალობაზე, რომლებიც შიმშილობენ. რეკომენდაცია ხაზს უსვამს, რომ
მოშიმშილე პატიმრის კლინიკური შეფასება უნდა მოხდეს პაციენტის მკაფიო
ნებართვის შემთხვევაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სახეზეა მწვავე ფსიქიკური
აშლილობა, რომელიც მოითხოვს პირის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში გადაყვანას.
ასეთ პირებს სრულად უნდა განუმარტონ მათი ქმედების სავარაუდო მავნე შედეგი
მათ გრძელვადიან კეთილდღეობაზე. ნებისმიერი ქმედება, რომელსაც სამედიცინო
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მუშაკი (ექიმი) განახორციელებს უნდა იყოს ეროვნულ კანონმდებლობასთან და
პროფესიულ სტანდარტებთან შესაბამისი.

სამედიცინო მუშაკები ან კვალიფიციური ექთნები არ უნდა დაავალდებულონ
გამოთქვან თავიანთი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით რამდენად შესაძლებელია
პატიმართა დასჯა, მაგრამ მათ შეუძლიათ რჩევა მისცენ ციხის ადმინისტრაციას იმ
რისკების შესახებ, რომელსაც გარკვეული ზომები შეიცავენ პატიმართა
ჯანმრთელობისათვის. მათ აკისრიათ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა
სამარტოო საკანში ნებისმიერი მიზეზით მოთავსებულ პატიმრებთან:
დისციპლინური მიზნებისთვის; მათი „საფრთხის“ ან მათი „პრობლემური“
საქციელის გამო; სისხლის სამართლის გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე;
საკუთარი მოთხოვნით. დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად (იხილეთ
მაგალითად წესი 32.2, პატიმართა მოპყრობის შესახებ გაეროს სტანდარტული
მინიმალური წესები) ასეთი ტიპის პატიმრების მონახულება ყოველდღიურად უნდა
მოხდეს. ასეთი ვიზიტები არცერთ შემთხვევაში არ უნდა განიხილებოდეს როგორც
სამაარტო საკანში ჩასმის ან გაჩერების შესახებ გადაწყვეტილებისთვის
ლეგიტიმურობის მიცემად ან დაგმობად. უფრო მეტიც, სამედიცინო მუშაკებმა ან
კვალიფიციურმა ექთნებმა სწრაფარდ უნდა მოახდინონ რეაგირება ასეთ პირობებში
მოთავსებული პატიმრის მკურნალობაზე მოთხოვნაზე ან ციხის ადმინისტრაციის
მოთხოვნაზე, როგორც ამას მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No. R (98) 7
მოითხოვს, რომელიც ეხება ციხეებში ჯანდაცვის ეთიკურ და ორგანიზაციულ
ასპექტებს

წესები 44 და 45

ეს ორი წესი ეხება სამედიცინო მუშაკთა ვალდებულებას შეამოწმოს და მოსაზრება
გამოთქვას პატიმრობის პირობებთან დაკავშირებით. პირობებს, რომლებშიც
პატიმრებს სასჯელის მოხდა უწევთ ძალიან დიდი გავლენა აქვთ მათ
ჯანმრთელობაზე და კეთილდეობაზე. ამიტომ იმისათვის, რომ ციხის
ადმინისტრაციამ შეასრუოს თავისი ვალდებულება, მან ყველა ამ სფეროში,
რომელსაც შესაძლოა გავლენა ქონდეს პატიმართა ჯანმრთელობაზე და ჰიგიენაზე,
უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი სტანდარტები. სათავსოს ფიზიკური პირობები,
საკვები და სხვა რაც დაკავშირებულია ჰიგიენასთან და სანიტარიასან ისე უნდა
მოეწყოს, რომ ის ვინც თავს ცუდად გრძნობს გამოჯანმრთელდეს და მოხდეს
ჯანმრთელ ადამიანებზე ინფექციის გადადების პრევენცია. სამედიცინო მუშაკებს
მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ შემოწმების მხრივ, რომ ციხის ადმინისტრაცია
ასრულებს აღნიშნულთან დაკავშირებით მის მოვალეობებს. როდესაც ეს ასე არ
ხდება, სამედიცინო მუშაკმა აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია პენიტენციური
სისტემის ხელმძღვანელობას უნდა მიაწოდოს. მინისტრთა კომიტეტის
რეკომენდაციის No. R (98) 7 თანახმად, ჯანდაცვაზე პასუხისმგებელმა სამინისტროს
ევალება პენიტენციური დაწესებულებების ჰიგიენური მდგომარეობის
შემოწმება/შეფასება.
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ჯანდაცვის უზრუნველყოფა

წესი 46

მოცემული წესი მოითხოვს, რომ ციხის ადმინისტრაციამ უზრუნველყოს, რომ
ზოგადი სამედიცინო დაწესებულების, სტომატოლოგიური და ფსიქიატრიული
მკურნალობის გარდა არსებობდეს სპეციალისტის მიერ კონსულტაციების და
სტაციუნარული მკურნალობის გაწევის შესაძლებლობა. აღნიშნული მოითხოვს
მჭიდრო კავშირს ციხესა და სამოქალაქო საზოგადოებაში არსებულ სამედიცინო
სერვისებს შორის, რადგან ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ ციხის ჯანდაცვის
სერვისებმა შეძლონ ყველა სპეციალიზაციის დაფარვა. სპეციალიზირებული
ზრუნვის დაგეგმვისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მოწყვლადი
ჯგუფების საჭიროებებს , განსაკუთრებით ქალების და მოხუცებულების.

სპეციალისთან ხელმისაწვდომობა შესაძლოა ხშირად მოითხოვდეს პატიმრის
ადგილმდებარეობის შეცვლას. ციხის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს, რომ
პატიმართა ბადრაგირებისთვის განკუთვნილი ღონისძიებები სათანადოა, არ იწვევენ
მკურნალობის დაყოვნებას ან დამატებით აღელვებას პატიმარში. ტრასპორტირების
პირობები უნდა შეესაბამებოდეს პატიმართა სამედიცინო მდგომარეობას.

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

მოცემული წესი ეხება ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. პატიმრობის პირობებმა შესაძლოა
სერიოზული გავლენა მოახდინონ პატიმართა ფსიქიკურ კეთილდღეობაზე. ციხის
ადმინისტრაცია უნდა ეცადოს შეამციროს ამ შედეგის მოცულობა და ასევე უნდა
დაამკვიდროს პროცედურები ამ შედეგების გავლენის მონიტორინგისთვის
ინდივიდუალურ პატიმარტან მიმართებით. უნდა გადაიდგას ნაბიჯები იმ
პატიმართა იდენტიფიცირებისთვის, ვისაც მიდრეკილება აქვს თვითდაზიანების ან
სუიციდისადმი. პერსონალი უნდა იყოს ადეკვატურად გადამზადებული
პოტენციური თვითდაზიანების ინდიკატორების ამოცნობაში. როდესაც პატიმრებს
უსვამენ ფსიქიატრიული ავადმყოფობის დიაგნოზს, ისინი არ უნდა გააჩერონ ციხეში,
არამედ უნდა გადაიყვანონ შესაბამისად აღჭურვილ ფსიქიატრიულ
დაწესებულებაში. 2001 წლის განჩინებაში საქმეზე კინანი გაერთიანებული სამეფოს
წინააღმდეგ (keenan v. United kingdom), განაცხადი N 27229/95 -03/04/2001, ადამიანის
უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა ევროპული კონვენციის მესამე
მუხლის დარღვევა პატიმართან მიმართებით, რომელმაც თავი მოიკლა, იმის
გათვალისწინებით, რომ არ არსებობდა საკმარისი სამედიცინო ჩანაწერები, არ
ჩატარებულა ფსიქიატრიული მონიტორინგი და მოხდა მისი განცალკევება, რომელიც
შეუსაბამო იყო ფსიქიკურად დაავადებული პირის მკურნალობასთან. თავის მესამე
ზოგად ანგარიშში CPT-იმ აღნიშნა, რომ სუიციდის პრევენცია ციხის ჯანდავცის
სერვისის ნაწილია. უნდა მოხდეს იმის უზრუნველყოფა, რომ საკმარისი ცნობიერება
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არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით დაწესებულებაში და სათანადო პროცედურები
მოქმედებს.

მინისტრა კომიტეტის წევრი სახელმწიფოების მიმართ რეკომენდაციის Rec (2004) 10 ,
რომელიც ეხება ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირების ადამიანის უფლებებისა და
ღირსების დაცვას, 35–ე მუხლის თანახმად, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები არ
უნდა დაექვემდებარნონ დისკრიმინაციას სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში.
განსაკუთრებით მათთან მიმართებით დაცული უნდა იქნას ზრუნვის
ეკვივალენტურობის პრინციპი, საუბარია ზრუვნაზე, რომელიც ასეთი კატეგორიის
პირებისთვის უზრუნველყოფილია სამოქალაქო სექტორში. თუ ჯანმრთელობის
მდგომარეობა ამას მოითხოვს, ასეთი პირები პენიტენციური დაწესებულებიდან
ჰოსპიტალში უნდა გადაიყვანონ. პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი ფსიქიკური
აშლილობის მქონე პირებისთვის უნდა არსებობდეს სათანადო თერაპიული არჩევანი.
ფსიქიკური აშლილობის არანებაყოფლობითი მკურნალობა არ უნდა
განხორციელდეს პენიტენციურ დაწესებულებაში, გარდა ჰოსპიტლისა და
სამედიცინო განყოფილებებისა, რომელიც შესაფერისია ფსიქიკური აშლილობის
მკურნალობისათვის.

სხვა საკითხები

წესი 48

CPT -ის მესამე ზოგადი ანგარიში ხაზს უსვამს საჭიროებას „ძალიან ფრთხილი
მიდგომისა“, როდესაც საუბარია რაიმე სახის სამედიცინო კვლევაზე პატიმრების
მონაწილებით, იმ სირთულის გათვალისწინებით, რომ თანხმობაზე გავლენა
შესაძლოა პატიმრობამ მოახდინა. ადამიანური ექსპერიმენტის მარეგულირებელი
ყველა საერთაშორისო და ეროვნული ეთიკური სტანდარტების დაცვა უნდა მოხდეს.

ნაწილი IV

წესრიგი

ზოგადი მიდგომა წესრიგის საკითხებისადმი

წესი 49

49–ე წესზე მითითებით შეიძლება იმის გახსენება, რომ მნიშვნელოვანია, რომ
წესრიგი შენარჩუნებული იყოს ყოველთვის. აღნიშნული მიიღწევა, თუკი იქნება
დაცული ბალანსი უსაფრთხოების, უშიშროების, დისციპლინის საჭიროებასა და
სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ საერთაშორისო პაქტის მე–10
მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებას შორის, რომ „ყველა
თავისუფლებააღკვეთილ პირს უნდა მოექცნენ ჰუმანურად და პატივი სცენ მის
პიროვნულ ღირსებას“. ლორდმა ჯასტის ვულფმა თავის ანგარიშში, რომელიც
ეხებოდა Strangeway (მანჩესტერის ციხე) ამბოხებას, აღნიშნა, რომ იმისათვის, რომ
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ციხის არეულობა თავიდან ყოფილიყო აცილებული, აუცილებელი იყოს პატმართა
სამართლიანი და თანასწორი მოყრობა.

პატიმართა უმრავლესობა იღებს თავიანთი მდგომარეობის რეალობას. თუკი ისინი
დაექვემდებარებიან სათანადო უსაფრთხოების ზომებს და სამართლიან მოპყრობას,
ისინი არ შეეცდებიან გაქცევას ან სერიზულ ხელისშეშლას ციხის ნორმალური
ცხოვრებისათვის. ყველა კარგად ორგანიზებულმა საზოგადოებამ, ციხეების
ჩათვლით, უნდა იფუნქციონიროს გარკვეული ქცევის წესების და რეგულაციების
ერთობლიობით, რომელიც საზოგადოების მხრიდან აღიქმება როგორც სამართლიანი
და კანონიერი. ციხეებში ეს რეგულაციები ისე იქნება შემუშავებული, რომ
უზრუნველყოფილი იქნას თითოეული ინდივიდის უსაფრთხოება, როგორც ციხის
თანამშრომლების, ისე პატიმრების და თითოეულ ჯგუფს ეკისრება ვალდებულება
დაიცვას ეს წესები და ვალდებულებები. ხანდახან, ზოგიერთი გადაუხვევს ამ
რეგულაციებიდან და ამ მიზეზის გათვალისწინებით უნდა არსებობდეს სხდომათა
მკაფიოდ განსაზღვრული სისტემა, დისციპლინა და სანქციები, რომლებიც
სამართლიანად და მიუკერძოებლად გამოიყენება.

გარკვეულ პატიმრებს შეიძლება გაქცევის ცდუნება ქონდეთ. ამიტომ, ციხის
ადმინისტრაციას უნდა შეეძლოს თითოეული მათგანისგან მომავალი საფრთხის
შეფასება იმისათვის, რომ თითოეული მათგანი დაექვემდებაროს უსაფრთხოების
სათანადო პირობებს, არც ძალიან მაღალს და არც ძალიან დაბალს.

მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევში შეიძლება იყოს გამართლებული ძალის გამოყენება,
როგორც წესრიგის აღდგენის ლეგიტიმური გზა. ეს უნდა იყოს ყველაზე ბოლო ზომა.
იმისათვის, რომ თავიდან იქნს აცილებული უფლების ბოროტად გამოყენება, უნდა
არსებობდეს თანამშრომელბის მიერ ძალის გამოყენების სპეციალური და
გამჭირვალე პროცედურები .

წესი 50

წესი 50 შეიცავს დამატებით სახელმძღვანელო პრინციპებს იმასთან დაკავშირებით
თუ როგორ უნდა იქნას თავიდან არიდებული გაუმართლებელი შეზღუდვები
პატიმართა უფლებაზე იქონიონ კომუნიკაცია. წესრიგი ყველა თვალსაზრისით
სავარაუდოდ მიიღწევა მაშინ, როდესაც ყველა მხაეს შორის არსებობს კომუნიკაციის
გასაგები არხები. იმის გათვალისწინებით და დაშვებით, რომ სახეზე არ არის
აღნიშნულთან დაკავშირებული უსაფრთხოების პრობლემები, პატიმრებს უნდა
მიეცეთ საშუალება, განიხილონ საკითხები, რომლებიც შეეხება პატიმრობის ზოგად
პირობებს. ზოგადად პატიმრების ინტერესშია, რომ ციხე ხავერდოვნად
იმართებოდეს და შესაძლებელია მათ ქონდეთ სასარგებლო შეთავაზებები. ამ და სხვა
მიზნებისთვის, მათ უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა მიაწოდონ თავიანთი მოსაზრებები
ციხის ადმინისტრაციას. ციხის ადმინისტრაციაზეა დამოკიდებული თუ რა ფორმას
მიიღებს პატიმრებთან კომუნიკაცია. ზოგან შესაძლებელია პატიმრებმა აირჩიონ
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თავიანთი წარმომადგენლები და ჩამოაყალიბონ კომიტეტები, რომლებსაც
შეეძლებათ თანაპატიმრების მოსაზრებების და ინტერესების გამოხატვა. სხვა
ადმინისტრაციებმა შესაძლოა არჩევანი კომუნიკაციის სხვა ფორმებზე გააკეთონ.
როდესაც პატიმრებს ნებადართული აქვთ შეკრება ამა თუ იმ ფორმით, ციხის
ადმინისტრაციამ და პერსონალმა ხელი უნდა შეუშალონ წარმომადგენელ
ორგანოებს გადასცენ თავიანთი ძალაუფლება პატიმრებს ან ბოროტად გამოიყენონ
თავიანთი პოზიცია, რათა უარყოფითი გავლენა მოახდინონ ციხის ცხოვრებაზე.
ციხის რეგულაციები შესაძლოა შეიცავდნენ დებულებებს, რომ პატიმართა
წარმომადგენლებს ეკრძალებათ ინდივიადუალური პატიმრების სახელით
მოქმედება.

უსაფრთხოება

წესი 51

წესი 51 ეთმობა უსაფრთხოების ზომებს. არსებობს სამი ძირითადი მიზეზი იმის
მოთხოვნისათვის, რომ უსაფრთხოების ზომები რომელიც გამოიყნება პატიმრებთან
მიმართებით იყოს მინიმალური, რაც საჭიროა მათ უსაფრთხო პატიმრობისათვის.

 ციხის პერსონალი სავარაუდოდ უფრო იოლად მოახდენს იმ პირთა
იდენტიფიცირებას, ვისაც მაღალი უსაფრთხოების ზომები ესაჭირეობა, თუ
მათი რაოდენობა შეზღუდულია;

 რაც უფრო დაბალია უსაფრთხოების დონე, მით უფრო ჰუმანური მოპყრობა
არის სავარაუდო;

 უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ძვირი ჯდება და რაც უფრო მაღალია
უსაფრთხოება, მით უფრრო მეტია ხარჯები. ფინანსური თვალსაზრისით
გონივრულია, რომ მაღალი უსაფრთხოების კატეგორიაში არ ყავდეთ იმაზე
მეტი პატიმარი ვიდრე ეს საჭიროა.

უსაფრთხოებისთვის საჭირო ფიზიკური და ტექნიკური პროცედურები წარმოადგენს
ციხის ცხოვრების არსებით შტრიხს, თუმცა ცალკე აღებული მხოლოდ ეს არ არის
საკმარისი წესრიგის უზრუნველყოფისათვის. უსაფრთხოება ასევე არის
დამოკიდებული ინფორიმირებულ კადრებზე, რომელიც ურთიერთობს იმ
პატიმრებთან ვინც იცის რა ხდება ციხეში და ვინც უზრუნვეყოფს, რომ პატიმრები
დღის განმავლობაში ინარჩუნებდნენ პოზიტიურ აქტივობას. ამას ხშირად დინამიურ
უსაფრთხოებას უწოდებენ და არის ბევრად ხარისხობრივი, ვიდრე ის, რომელიც
მთლიანად დამოკიდებული სტატიკურ უსაფრთხოების ზომებზე. დინამიური
უსაფრთხოების ძალა იმაშია, რომ იგი უფრო პროაქტიულია იმ თვალსაზრისით, რომ
მისი საშუალებით უსაფრთხოებისთვის საფრთხის ამოცნობა უფრო ადრეულ ეტაპზე
ხდება. როდესაც პერსონალსა და პატიმრებს შორის არსებობს რეგულარული
კონტაკტი, მობილიზებული თანამშრომელი მოახდენს რეაგირებას სიტუაციაზე,
რომელიც არ ჯდება ნორმის ფარგლებში და რომელიც უსაფრთხოებისთვის
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შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდეს, შესაბამისად უფრო ეფექტიანად მოახერხებს
გაქცევათა თავიდან აცილებას. აღნიშნულზე მითითება კეთდება ასევე 2003(23)
რეკომენდაციაში, რომელიც ეხება უვადო პატიმრობას ან სხვა გრძელვადიან სასჯელს
დაქვემდებარებული პატიმრების მართვას, სექცია 18.ა.

რისკების შეფასება ხელს უწყობს იმ პატიმართა იდენტიფიცირებას, რომლებიც
საფრთხეს წარმოადგენენ საკუთარი თავისთვის, ციხის პერსონალისთვის, სხვა
პატიმრებისთვის და უფრო ფართე საზოგადოებისთვის. წესი 51.3 აკეთებს
უსაფრთხოების რისკების შეფასების მთავარ მიზნების ჩამონათვალს. ასეთი
შეფასების კრიტერიუმები ბევრ ქვეყანაში იქნა შემუშავებული. ისინი მოიცავენ
დანაშაული ხასიათს; საფრთხეს საზოგადოებისთვის პატიმრის გაქცევის
შემთხვევაში; გაქცევის მცდელობის წინა ისტორიას და წვდომას გარე დახმარებაზე;
სხვა პატიმრებისათვის საფრთხის პოტენციალს და წინასწარ პატიმრობაში მყოფი
პირების შემთხვევაში, საფრთხეს მოწმეებთან მიმართებით. ციხეში გაკეთებული
რისკების შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს სხვა სათანადო უწყებების მიერ
(მაგალითად როგორიც არის პოლიცია) გაკეთებულ შეფასებას.

ბევრ პენიტენციურ სისტემაში მოქმედებს პრეზუმცია, რომ წინასწარ პატიმრობაში
მყოფი პირები მაღალი უსაფრთხოების პირობებში უნდა იმყოფებოდნენ. ამის
საჭიროება ყოველთვის არ არსებობს და უსაფრთხოების რისკების შეფასების
გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს ამ ჯგუფის პატიმრებთან, ისევე როგორც
მსჯავრდბულ პირებთან მიმართებით.

ზოგიერთ ქვეყანაში მოსამართლე, რომელიც სასჯელს უფარდებს განსაზღვრავს
რეჯიმს, რომელშიც პატიმარმა სასჯელი უნდა მოიხადოს. სხვა ქყვეყნებში, უვადო
პატიმრობას დაქვემდებარებული პირები ან პირები, რომელთა გასამართლება
კონკრეტული კანონის თანახმად მოხდა, ავტომატურად ყველაზე მაღალი
უსაფრთხოების პირობებში ხვდება პიროვნული რსიკების შეფასების მიუხედავად.

წესი 51.5 მოითხოვს, რომ უსაფრთხოების დონე უნდა გადაისინჯოს რეგულარული
ინტერვალებით, პირის პატიმრობის მთელი ვადის განმავლობაში. ხშირია შემხვევა,
როდესაც პირის უსაფრთხოების რისკი მცირდება სასჯელის მოხდის განმავლობაში.
უფრო დაბალი უსაფროების კატეგორიის დონეზე გადანაცვლების პერსპექტივამ
ასევე შეიძლება ითამაშოს როლი კარგ მოქცევაში.

ფიზიკური უსაფრთხოება

წესი 52

ციხეები უნდა იყოს ადგილი, სადაც ყველა არის და გრძნობს თავს უსაფრთხოდ. წესი
52 ამიტომ ვრცელდება პატიმრებზე, პერსონალზე და ყველა ვიზიტორზე.
ძალადობის და სხვა მოვლენების, მაგალითად როგორიც არის ხანძარი, რისკის
სრულად აღმოფხვრა არასდროს იქნება შესაძლებელი, თუმცა სათანადო
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პროცედურების ქონის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება აღნიშნული რისკების
მინიმუმამდე დაყვანა. უშიშროების მსგავსად, უსაფრთხოებაც მოიცავს სხვადასხვა
მოსაზრებების ბალანსს და წეს 51–ში ნახსენები დინამიური უშიშროების ხერხებს
შეუძლიათ ანალოგიურად შეუწყონ ხელი ციხეში უსაფრთხოების გაუმჯობესებას.
გადამეტებული კონტროლი ისეთივე საზიანო შეიძლება იყოს უსაფრთხოებისთვის,
როგორც არასაკმარისი კონტროლი. უსაფრთხო გარემო მაშინ იარსებობს, როდესაც
მუდმივად გამოიყენება ნათელი პროცედურები. ნებისმიერ შემთხვევაში, ციხე
აღჭურვილი უნდა იყოს ხანძართან ბრძოლის სათანადო აღჭურვილობით და
ინსტრუქციებით მისი გამოყენების თაობაზე, ხანძრის გაჩენის შესახებ ანგარიშის
წარდგენის, შენობების ევაკუაციის, გარეთ თავმოყრის ადგილებით და იმის
შემოწმების პროცედურებით, რომ პატიმრებს და თანამშრომლებს
აუხსნეს/განუმარტეს აღნიშნულის თაობაზე.

უსაფრთხოებისა და უშიშროების საფუძვლებზე ყველა პატიმართან მიმართებით
სათანადო რისკების შეფასების განხორციელების მნიშვნელობას ხაზი გაუსვა
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განჩინებამ საქმეზე ედვარდსი
გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Edwards v. United Kingdom), განაცხადის N
46477/99. საქმეზე არსებული გარემოებების გათვალსიწინებით სასამართლომ
აღნიშნა, რომ წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირთან მიმართებით ადგილი ქონდა
სიცოცხლის უფლების დარღვევას, რადგან იგი სასიკვდილოდ ცემეს თავის საკანში
მისმა თანამესაკნემ.

ზოგიერთ პენიტენციურ სისტემაში არსებობს მზარდი ტენდენცია განაცალკევონ
პატიმართა ან ცალკეულ პირთა კატეგორიები. ამის მაგივრად ციხის
ადმინისტრაციები უნდა ილტვოდნენ იმისკენ, რომ შექმნან გარემო, რომელშიც
ყველა პატიმარი იქნება უსაფრხოდ და ძალადობისგან თავისუფალი. უნდა
არსებობდეს პროცედურები, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს პატიმრებს აირიონ
ერთმანეთში მათზე თავდასხმის განხორციელების ან სხვა ტიპის ძალადობის შიშის
გარეშე, კერძოდ პატიმრებს შესაძლებლობა უნდა ქონდეთ ნებისმიერ დროს
დაუკავშირდნენ ციხის თანამშრომლებს, ღამის პერიოდის ჩათვლით. როდესაც
საჭიროა გარკვეული პირების ან ჯგუფების განცალკევებით ყოფნა მათი
განსაკუთრებული მოწყვლადობის გამო (მაგალითად სქესობრივი დანაშაულის
ჩამდენი, ფსიქიკური შეურაცხადობის მქონე პირები, რელიგიური ან ეთნიკური
უმცირესობების წარმომადგენლები), მათ ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ დღიური
აქტივობების შეძლებისდაგვარად სრულ პაკეტზე.

სპეციალური მაღალი უსაფრთხოების ან ფიზიკური უსაფრთხოების ღონისძიებები

წესი 53

1987 წელს ციხის ევროპული წესების გამოქვეყნების შემდეგ, რამოდენიმე ქვეყანაში
მნიშვნელოვნად გაიზარდა განსაკუთრებული მაღალი უსაფრთხოების ან
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უშიშროების ზომების გამოყენება გარკვეულ პატიმართა ან პატიმართა ჯგუფების
მიმართ. აღნიშნულის, გამო სათანადოდ ჩაითვალა ახალი წესის შემოღება, რომელიც
მოცემულ პრაქტიკას დაარეგულირებდა.

წესი 53.1 ხაზს უსვამს, რომ განსაკუთრებული მაღალი უსაფრთხოების ან
უშიშროების ზომების გამოყენება შეიძლება მხოლოდ განსაკუთრებულ
შემთხვევებში. აღნიშნულის მიზეზი ის არის, რომ თუკი განსაკუთრებით მაღალი
უსაფრთხოების დაწესებულებაში განთავსდება პატიმართა დიდი რაოდენობა,
იარსებებს რისკი, რომ ბევრისთვის ეს პირიობები იქნება გადამეტებული და
არაპროპორციული იმ პოტენციურ რისკთან შედარებით, რომელსაც ისინი შეიცავენ.
როგორც წესი, პატიმრები მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა დაექვემდებარონ
განსაკუთრებული მაღალი უსაფრთხოების ან უშიშროების ზომებს, როდესაც მათმა
საქციელმა ცხადყო, რომ ისინი უსაფრთხოების და უშიშროების თვალსაზრისით
ასეთ საფრთხეებს შეიცავენ და ციხის ადმინისტრაციას სხვა არჩევანი არ რჩება. ასეთ
პირობებს დაქვემდებარება უნდა მოხდეს რაც შეიძლება მოკლე ვადით და უნდა
დაექვემდებაროს ინდივიდუალური პატიმრის ქცევის მუდმივ გადახედვას.

ზოგიერთ განსაკუთრებული უსაფრთხოების დაწესებულებაში ხდება პატიმართა
ვირტუალური იზოლირება. აღნიშნულ საკითხებზე მითითება ხდება 2003(23)
რეკომენდაციაში, რომელიც ეხება უვადო პატიმრობას ან სხვა გრძელვადიან სასჯელს
დაქვემდებარებული პატიმრების მართვას, სექცია 20.

გრძელვადიან სასჯელს დაქვემდებარებული პატიმრები ავტომატურად არ
წარმოადგენენ საფრთხის შემცველ პატიმრებს და შესაბამისად მათთან მიმართებით
არ უნდა მოხდეს იმ რეჟიმის გამოყენება, რომელიც საფრთხის შემცველ პატიმრებთან
მიმართებით გამოიყენება. საფრთხის შემცველ პატიმრების მოპყრობას
არეგულირებს რეკომენდაცია (82) 17, რომელიც ეხება საფრთხის შემცველ
პატიმრების პატიმრობას და მოპყრობას.

პატიმრებთან მიმართებით განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომების
გამოყენებასთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ
მიიღო რამდენიმე განჩინება . მან 4 საქმეში დაადგინა ევროპული კონვენციის მესამე
მუხლის (წამების აკრძალვა) დარღვევა. (საქმე ინდელიკატო იტალიის წინააღმდეგ
(Indelicato v. Italy) განაცხადის ნომერი 31143/96 –18/10/2001, საქმე ლაბიტა იტალიის
წინააღმდეგ (Labita v. Italy) განაცხადის ნომერი 26772/95 – 06/04/2000, საქმე ვან დერ
ვენი ნიდერლანდების წინააღმდეგ (van der Ven v. the Netherlands) განაცხადის
ნომერი 50901/99 – 04/02/2003 და საქმე ლორსე და სხვები ნიდერლანდების
წინააღმდეგ (Lorse and others v. the Netherlands) განაცხადის ნომერი 52750/99 –
04/02/2003). სხვა საქმეში დადგინდა, რომ შეზღუდვები კორესპოდენციაზე არღვევდა
კონვენციის მერვე მუხლს (პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემა) და
კონვენციის მე–13 მუხლს (სამართლიანი მისაგებელი) რადგან პატიმარს არ შეეძლო
ეფექტიანად გაესაჩივრებინა გადაწყვეტილება მასთან მიმართებით
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განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომების გაგრძელების თაობაზე (საქმე მესინა
იტალიის წინააღმდეგ (Messina v. Italy) განაცხადის ნომერი 25498/94 -28/09/2000).
გაეროს წამების წინააღმდეგ კომიტეტმა გამოთქვა შეშფოთება ერთერთი წევრი
სახელმწიფოს ყველაზე მაღალი უსაფრთხოების ციხეში პატიმრების მიმართ
გამოყენებულ პატიმრობის სასტიკ პირობებთან დაკავშირებით. (CAT/C/CR/29/3
წამების წინააღმდეგ კომიტეტის დასკვნები და რეკომენდაციები: ესპანეთი
23/12/2002) . CPT - იმ ასვე გააკეთა უარყოფითი კომენტარები განსაკუთრებული
უსაფრთხოების ზომებთან დაკავშირებით, რომლებიც გამოიყენებოდა პატიმართა
გარკვეული რაოდენობის მიმართ ზოგიერთ სახელმწიფოში, რომელსაც კომიტეტი
ესტუმრა.

ჩხრეკა და კონტროლი

წესი 54

ამ წესის მიხედვით, ყველა ციხეში უნდა არსებობდეს მკაფიოდ გაწერილი გასაგები
პროცედურები, რომლებიც დეტალურად აღწერენ გარემოებებს, რომელთა
არსებობისასაც ჩხრეკა უნდა ჩატარდეს, მეთოდი რომელიც უნდა გამოიყენებოდეს
და მათი სიხშირე. ამ პროცედურების გაწერის მიზანია გაქცევის თავიდან არიდება და
ასევე პატიმართა და მათი ვიზიტორების ღირსების დაცვა.

საცხოვრებელი სადგომის, როგორიც არის საკნები და საერთო საცხოვრებლები,
რეგულარულად ჩხრეკის პროცედურა უნდა არსებობდეს, რათა უსაფრთხოების
ელემენტები, კარებისა და საკეტების, ფანჯრების და ცხაურების ჩათვლით არ
შესუსტდეს. გააჩნია უსაფრთხოების რომელი კატეგორიის ციხეზე საუბარი,
პატიმრის პირადი ნივთებიც დროდადრო უნდა დაექვემდებაროს ჩხრეკას.
თანამშრომლები, რომლებიც ჩხრეკას ატარებენ უნდა იყვნენ სპეციალუარდ
გადამზადებულნი, რათა დაიცვან ბალანსი ერთის მხრივ იმაში, რომ შეძლონ
გაქცევის მცდელობის დროული გამოვლენა და აღკვეთა, ისევე როგორც
კონტრაბანდის გადამალვის მცდელობის აღკვეთა და მეორეს მხრივ იმაში, რომ
პატივი სცენ პატიმართა ღირსებას და მათ კერძო საკუთრებას. როდესაც ხდება
პატიმრის საცხოვრებელი სივრცის ან მისი ნივთების ჩხრეკა, როგორც წესი ის უნდა
ესწრებოდეს ჩხრეკას.

კონკრეტული პატიმრები, განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც ექვემდებარებიან
საშუალო ან მაქსიმალურ შეზღუდვებს უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე უნდა
გაიჩხრიკონ რეგულარულად, რათა მოხდეს იმაში დარწმუნება, რომ ისინი არ
ატარებენ ნივთებს, რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ გაქცევის მცდელობისას ან სხვა
პირთა ან საკუთარი თავის დაზიანებისთვის ან უბრალოდ აკრძალული ნივთები,
მაგალითად როგორიც არის ნარკოტიკული საშუალებები. ასეთი ჩხრეკების
ინტენსივობა დამოკიდებულია გარემოებებზე. მაგალითად როდესაც პატიმართა
დიდი რაოდენობა ბრუნდება დაწესებულებაში მათი სამუშაო ადგილიდან მათ
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საცხოვრებელ ფართში, ნორმალურია რომ ისინი დაექვემდებარონ ხელის მოსმით
ჩხრეკას. ასეთი ჩრეკის ინტიმური ბუნების გათვალისწინებით, მათი ჩატარებისას,
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს, გასაჩხრეკი პირის ღირსების
პატივისცემას. პირადი ჩხრეკა არ უნდა ჩატარდეს საჭიროების გარეშე და არასდროს
უნდა გმოიყენებოდეს როგორც სასჯელი.

მეორეს მხრივ, განსაკუთრებით, როდესაც არსებობს ვარაუდი, რომ პატიმარი
რაღაცას მალავს ან როცა მას მიაკუთვნებენ მაღალი უსაფრთხოების რისკის შემცველ
პატიმართა კატეგორიას, აუცილებელი იქნება პირადი ჩხრეკის (ჩხრეკა
გაშიშვლებით) ჩატარება. აღნიშნული მოითხოვს პატიმართა სრულ გაშიშვლებას და
იმის დემონსტრირებას, რომ ისინი არაფერს მალავენ. წესი აკეთებს იმ საკითხების
ჩამონათვალს, რომელთა გათვალისწინებაც უნდა მოხდეს პირადი ჩხრეკის
ჩატარებისას. ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მესამე მუხლის
დარღვევა იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ პატიმარი აიძულეს გაშიშვლებულიყო
ქალბატონის თანდასწრებით (საქმე ვალასინასი ლიტვის წინააღმდეგ (Valasinas v.
Lithuania) განაცხადი #44558/98 –24/07/2001) ან ჩხრეკის სიხშირის და გამოყენებული
მეთოდის გათვალისწინებით (საქმე ვან დერ ვენი ნიდერლანდების წინაარმდეგ (Van
der Ven v. Netherlands) განაცხადი #50901/99 –04/02/2003). პატიმრებს არასდროს უნდა
მოთხოვონ ჩხრეკის მიზნით სრულად გაშიშვლება.

ციხის თანამშრომელმა არასდროს უნდა ჩაატაროს სხეულის შიდა ჩხრეკა,
მაგალითად თითის ან რაიმე სახვა ინსტრუმენტის შეღწევით პატიმრის ორგანიზმში.
თუ არსებობს საფუძველი ეჭვისთვის, რომ პატიმარმა სხეულში დამალა
ნარკოტიკული საშუალება ან სხვა აკრძალული ნივთი, მას ყურადღებით უნდა
დააკვირდნენ მანამ სანამ ის არ გამოიღებს ორგანიზმიდან ნივთს, რომელიც
შესაძლოა დამალული ქონოდა. თუ სხეულის შიდა ჩხრეკას ატარებს სამედიცინო
მუშაკი, მან ყურადღება უნდა გაამახვილოს პატიმართა სხეულის ჩხრეკის თაობაზე
მსოფლიო მედიკთა ასოციაციის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე (ოქტომბერი 1993).
წესი 54.6 არ კრძალავს პატიმრის სხეულის სკანირების მიზნით თანამედროვე
ტექნოლოგიის გამოყენებას.

უნდა არსებოდეს მკაფიოდ განსაზღვრული პროცედურები იმისათვის, რომ
პატიმართა მოსანახულებლად მოსულმა პირებმა არ ცადონ ციხის უსაფრთხოების
წესების დარღვევა აკრძალული ნივთების ციხეში შეტანის გზით. ეს პროცედურები
შეიძლება უშვებდნენ ვიზიტორის პირად ჩხრეკას, თუმცა ასევე უნდა
ითვალისწინებდნენ იმ გარემოებას, რომ ისინი არ არიან პატიმრები და ამიტომ
ბალანსი უნდა იქნეს დაცული ციხის უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულებასა და
ვიზიტორების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას შორის. ბავშვებისა
და ქალების ჩხრეკის პროცედურები უნდა იყოს მგრძნობიარე მათი საჭიროებების
მიმართ, მაგალითად იმის უზრუნველყოფით, რომ თანამშრომელები რომლებიც
ჩხრეკას ატარებენ საკმარისი რაოდენობით შეიცავენ ქალებს. პირადი ჩხრეკა არ უნდა
ჩატარდეს საჯაროდ (საზოგადოებისთვის თვალსაჩინო ადგილას).
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შეიძლება საჭირო იყოს პროფესიონალი მნახველების, როგორებიც არიან
დამცველები, სოციალური მუშაკები და ექიმები, ჩხრეკა. თუმცა ეს ისე უნდა
განხორციელდეს, რომ არ შეილახოს პროფესიონალების მიერ კონფიდენციალური
ვიზიტების უფლება, კერძოდ უნდა მოხდეს ჩხრეკის ოქმის დადასტურება სათანადო
პროფესიული ორგანოების მიერ.

სისხლის სამართლის დანაშაულები

წესი 55

წესი 55 ახდენს იმის მკაფიო დემონსტრირებას, რომ კანონის უზენაესობა არ
სრულდება ციხის კარიბჭესთან. მსხვერპლის ინტერესებიდან გამომდინარე,
როდესაც სისხლის სამართლის დანაშაულს ადგილის აქვს ან სავარაუდოდ ადგილი
აქვს ციხეში, უნდა მოხდეს გამოძიების მსგავსი პროცედურების გამოყენება,
როგორიც გამოიყენება სამოქალაქო საზოგადოებაში. ზოგიერთ ქვეყანაში ამ
ფუნქციის შესრულების მიზნით კონკრეტული მოსამართლეები ან პროკურორები
ინიშნებიან. ზოგან კი სამოქალაქო პროკურორს ან პოლიციას ეძლევა შესაძლებლობა
ჩაატარონ გამოძიბა ისე, თითქოს დანაშაულს ციხის გარეთ ქონოდა ადგილი.
შესაძლოა ინციდენტი, რომელიც სერიოზულია ციხის კონტექსტის
გათვალისწინებით, არ ჩაითვალოს გამოძიების ღირსად საგამოძიებო ორგანოების
მხრიდან. ზოგიერთ ქვეყანაში აღნიშნული შემთხვევების მოგვარების ერთერთი გზა
არის ის, რომ ციხის ადმინისტრაცია და საგამოძიებო ორგანოები შეთანხმდნენ
პოლიტიკაზე თუ რომელი შემთხვევეების გადამისამართება მოხდება
პროკურატურისათვის თუ პოლიციისავის.

დისციპლინა და დასჯა

წესი 56

წესი ხაზს უსვამს, რომ დისციპლინური სასჯელის გამოყენება უნდა მოხდეს,
როგორც უკიდურესი საშუალება. თავიანთი ბუნებით, ციხეები წარმოადგენენ
დახურულ ინსტიტუციებს, რომელშიც განთავსბულია ხალხის დიდი ჯგუფი
(როგორც წესი ერთი სქესის წარმომადგენლები) თავიანთი ნების საწინააღმდეგოდ
შეზღუდულ პირობებში. დროდადრო გარდაუვალია, რომ ზოგიერთი პატიმარი
დაარღვევს ციხის წესებსა და რეგულაციებს სხვადასხვა გზით. ამიტომ, უნდა
არსებობდეს მკაფიო პროცედურები ასეთ შემთხვევბზე რეაგირებისთვის.

წესი 57

წესი 57 აკონკრეტებს, რომ დისციპლინური დარღვევები ზუსტად უნდა იყოს
განსაზვრული და პროცედურები პატივს უნდა სცემდნენ სამართლიანობისა და
კანონიერების პრინციპებს. აღნიშნული ნიშნავს, რომ ყველა პატიმარს უნდა ქონდეს
რეგულაციები, რომლებიც ნათლად აკეთებენ იმ ქმედებათა თუ უმოქმედებათა
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ჩამონათვალს, რომლებიც არღვევენ ციხის დისციპლინას და რომლებსაც შედეგად
შესაძლოა ოფიციალური დისციპლინური წარმოება მოყვეს. შესაბამისად ყველა
პატიმარს წინასწარ უნდა ქონდეს ინფორმაცია ციხის წესებისა და რეგულაციების
შესახებ. ამ რეგულაციების სამართლებრივი სტატუსი ნათელი უნდა იყოს. ბევრ
ქვეყანაში მათ პარლამენტის მხრიდან დამტკიცება ჭირდება. წესი 57.2 აკეთებს იმ
ელემენტების ჩამონათვალს, რომლებიც რეგულაციებმა უნდა გაითვალისწინონ.

წესი 58

ამ წესის თანახმად, თუკი თანამშრომელი გადაწყვეტს, რომ პატიმარმა დაარღვია
დისიპლინური რეგულაცია, მან აღნიშნულის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს
კომპეტენტურ ორგანოს. ზოგიერთ ქვეყანაში მოქმედებს უმნიშვნელო
დისციპლინური დარღვევისთვის არაფორმალური გაფრთხილების წესი მანამ სანამ
დისციპლინურ წარმოებას მიმართავდნენ. ეს გაფრთხილება ითვლება პირველ
გაფრთხილებად პატიმრისთვის. თუმცა, ასეთი გაფრთხილებები სამართლიანი და
თანმიმდევრული უნდა იყოს და არ უნდა აძლევდეს დასაბამს არაოფიციალურ
სანქციათა სისტემას.

ბრალდების განხილვა დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს კომპეტენტური უწყების მიერ.
ზოგიერთ ქვეყანაში დამოუკიდებელი მაგისტრი ან სპეციალიზაციის მქონე
მოსამართლეები ინიშნებიან, რომელთაც სასამართლო დამოუკიდებლობა მოყვებათ
და იმის დიდი ალბათობა, რომ მოხდება სათანადო პროცედურების დაცვა. ზოგიერთ
ქვეყანაში არსებობს დისციპლინური წარმოების სპეციალური საბჭო. ზოგ ქვეყანაში
ასეთი ტიპის საქმეებს განიხილავს ციხის უფროსი. როდესაც დისციპლინურ
წარმოებას ახორციელებს ციხის ადმინისტრაცია, მნიშვნელოვანია, რომ მათ ქონდეთ
გავლილი შესაბამისი მომზადება და მათ არ ქონოდათ შეხება საქმესთან რომელიც
უნდა განიხილონ.

წესი 59

ამ წესის თანახმად, ნებისმიერ პატიმარს, რომელსაც დისციპლინური ბრალდება
უნდა წაუყენონ, უფლება აქვს იცოდეს ამ ბრალდების დეტალები წინასწარ და მიეცეს
საკმარისი დრო დაცვის მოსამზადებლად. იმ შემთხვევაში, თუ მოსმენის პერიოდში
პატიმარი განცალკევებით არის მოთავსებული, არ უნდა მოხდეს მოსმენის
გაუმართლებელი დაყოვნება, კერძოდ შიდა თუ გარე გამოძიების მიზეზით.
ნებისმიერ შემთხვევაში ბრალდებული პირი უნდა ესწრებოდეს განხილვას.

CPT-იმ განავრცო წესი 59–ის რამოდენიმე ელემენტი მის ანგარიშებში (მაგალითად,
CPT/Inf (2003) 1 ანგარიში კვიპროსის მთავრობისადმი, წამებისა და არაადამიანური ან
დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კომიტეტის (CPT)
ვიზიტი კვიპროსში 22–30 მაისი 2000. სტრაზბურგი, 15 იანვარი 2003; CPT/Inf (2001) 27
ანგარიში ლატვიის მთავრობისადმი, წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი
მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კომიტეტის (CPT) ვიზიტი ლატვიაში, 24
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იანვარი - 3 თებერვალი 1999. სტრაზბურგი, 22 ნოემბერი 2001; CPT/Inf (2002) 16
ანგარიში მალტის მთავრობისადმი, წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი
მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კომიტეტის (CPT) ვიზიტი მალტაში, 13–
18 მაისი 2001. სტრასბურგი , 27 აგვისტო 2002)

სერიოზული ბრალდების შემთხვევაში პატიმრის უფლება დამცველზე დაადასტურა
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ (საქმე ეზე და კონორსი
გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Ezeh and Connors v. United Kingdom,
განაცხადის ნომერი 39665/98 და 40086/98).

წესი 60

წესის მიხედვით მკაფიოდ განსაზღვრულ და გამოქვეყნებულ დისციპლინურ
სამართალდაღვევათა ჩამონათვალს თან უნდა ახლდეს სასჯელთა ჩამონათვალიც,
რომელიც შეიძლება დაეკისროს ნებისმიერ პატიმარს, რომელიც ამ დარღვევათაგან
ერთერთს ჩაიდენს. ეს საჯელები ყოველთვის უნდა იყოს სამართლიანი და ჩადენილი
დარღვევის პროპორციული. სასჯელთა ნუსხა უნდა იყოს მოცემული სამართლებრივ
აქტში, რომელსაც სათანადო უწყება ამტკიცებს. ციხის თანამშრომლები არ უნდა
ახორციელებდნენ არაფორმალურ დასჯას, რომელიც გვერდს უვლის ოფიციალურ
პროცედურებს.

ზემოთ ნახსენებ საქმეში ეზე და კონორსი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ციხის
დირექტორის უფლება ინგლისსა და უელსში დაემატებინა 42 დღე პატიმრის მიერ
მოსახდელი ვადისთვის წარმოადგენდა კონვენციის მე–6 მუხლის (სამართლიანი
სასამართლოს უფლება) დარღვევას.

სასჯელი შეიძლება მოიცავდეს ფორმალურად დაფიქსირებულ გაფრთხილებას,
სამსახურიდან გაშვებას, ხელფასის დაკავებას (როდესაც საუბარია ანაზღაურებად
ციხის სამუშაოზე), სარეკრეაციო აქტივობებში ჩართულობის შეზღუდვას,
გარკვეული პირადი ნივთებით სარგებლობის და ციხეში გადაადგილებაზე
შეზღუდვას. ოჯახთან კონტაკტის შეზღუდვა, მაგრამ არა კონტაქტის სრული
აკრძალვა ასევე შეიძლება გამოიყენებოდეს სასჯელის სახით. ასეთი სასჯელის
გამოყენება უნდა მოხდეს მხოლოდ მხოლოდ მაშინ, როდესაც დარღვევა
უკავშირდება ასეთ ოჯახურ შეხვედრას ან ციხის თანამშრომლის შეურაცხყოფას
ადგილი აქვს ასეთი ვიზიტის ფარგლებში.

დისციპლინური მოსმენა უნდა განხორციელდეს ინდივიდუალურად. თუ
მაგალითად ადგილი ქონდა მასობრივ დაუმორჩილებლობას ციხის წესებისადმი ან
თავდასხმა/შეურაცხყოფაში მონაწილეობდა რამოდენიმე პატიმარი, თითოეული
მათგანის საქმე უნდა განიხილონ და სასჯელი შეუფარდონ დამოუკიდებლად.
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ფიზიკური დასჯის ყველა ფორმის, ბნელ საკანში მოთავსებით დასჯის და სხვა
არაადამიანური და ღირსების შემლახავი დასჯის წინააღმდეგ სფეციფიკური
აკრძალვები არსებობს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა,
რომ თავის გადაპარსვა როგორც დისციპლინური ზომა წარმოადგენს კონვენციის
მესამე მუხლის (წამების აკრძალვა) დარღვევას. (საქმე იანკოვი ბულგარეთის
წინააღმდეგ (Yankov v. Bulgaria), განაცხადის ნომერი 39084/97). უკვე მიიჩნევა, რომ
დიეტის შემცირება არის ფიზიკური დასჯის ფორმა და წარმოადგენს არაადამიანურ
მოპყრობას. აღნიშნული არის პროფესიული მოსაზრება, რომელიც ბოლო წლებში
განვითარდა.

წესს 60.5–ში ნახსენები სამარტოო საკანში მოთავსება გულისხმობს პატიმართა სხვა
პატიმრებისგან განცალკევების ნებისმიერ ფორმას და მათ ცალკე მოთავსებას საკანში
ან ოთახში. აღნიშნული სასჯელის გამოყენება მხოლოდ გამონაკლისი შემთხვევბში
უნდა მოხდეს. წესი დადასტურებულია პატიმართა მოპყრობის შესახებ გაეროს
ზოგადი პრინციპების მე–7 პრინციპით. სამარტოო საკანში მოთავსების სხვადასხვა
ფორმები არსებობს. ყველაზე ექსტრემალური ფორმაა, როდესაც პატიმარი არის
სრულიად მარტო და არ აქვს განათება, საკანში არ შემოდის ხმა და სუფთა ჰაერი,
რასაც ხშირად „ბნელ საკნებს“ უწოდებენ. სასჯელის სახით
განცალკევების/განმარტოვების ასეთი ფორმის გამოყენება არასდროს უნდა მოხდეს.
სამარტოო საკანში მოთავების სხვა ფორმაა, როდესაც პატიმარი მარტოა საკანში, აქვს
წვდომა ჩვეულებრივ განათებაზე და ჰაერზე და შეუძლია გაიგონოს მიმდებარე
ტერიტორიაზე მოძრავი პატიმრების ხმა. ასეთი ტიპის სასჯელის გამოყენება
მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში და დროის მოკლე პერიოდის განმავლობაში
უნდა მოხდეს. დროის ამ ინტერვალში ციხის თანამშრომლებმა უნდა დაამყარონ
რეგულარული და გონივრულად ხშირი კონტაკტი ამ პატიმრებთან. (იხილეთ წესი
42–ის კომენტარი). CPT განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს სამარტოო საკანში ან
ნებისმიერ მსგავს პირობებში მოთავსების საკითხს. CPT - იმ აღნიშნა, რომ „სამარტოო
საკანში მოთავსება გარკვეულ პირობებში შეიძლება უტოლდებოდეს არაადამიანურ
და ღირსების შემლახავ მოპყრობას; ნებისმიერ შემთხვევაში სამარტოო საკანში
მოთავსების ნებისმიერი ფორმის გამოყენება უნდა მოხდეს რაც შეიძლება ხანმოკლედ
პერიოდით“ (CPT, CPT - ის საქმიანობის შესახებ მეორე ზოგადი ანგარიში, პარაგრაფი
56).

ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ მოთხოვნა პატიმართა უფლებაზე დღეში
ერთსაათიან ვარჯიშზე გარეთ (წესი 27.1) თანაბრად ვრცელდება ყველა პატიმარზე,
რომელებიც სასჯელის სახით სამარტოო საკანში არიან მოთავსებულნი. ასეთი
პატიმრები ასევე უნდა უზრუნველყონ საკითხავი მასალით. იგივე ეხებათ მაღალი
უსაფრთხოების კატეგორიის პატიმრებს (წესი 53).

წესი 60.6 ეხება შეზღუდვის ინსტრუმენტის გამოყენებას, როგორც უსაფრთხოების ან
ზიანის მიყენების პრევენციის საშუალებას. შეზღუდვის საშუალებები შეიძლება
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მოიცავდნენ ხელბორკილებს, ჯაჭვს, რკინას, შემაკავებელ პერანგს და პირის
კონტროლის ნებისმიერ ელექტრონულ ფორმას.

წესი 61

ამ წესის მიხედვით, პატიმრის ბრალის დადასტურების შემხვევაში, მას უნდა ქონდეს
უფლება გაასაჩივროს გადაწყვეტილება ზემდგომ დამოუკიდებელ ორგანოში.
დისციპლინურმა რეგულაციები უნდა აკონკრეტებდნენ თუ რომელია ეს ორგანო და
როგორ უნდა მომზადდეს და გაიგზავნოს საჩივარი და ასევე უზრუნველყოს, რომ
აპელაციის პროცესი სწრაფად დასრულდეს.

წესი 62

ზოგიერთ ქვეყანაში მიღებული პრაქტიკა იყო პატიმრების ჯგუფის ლიდერებად
დანიშვნა, ხშირად სამუშაო ან საცხოვრებელ განყოფილებაში და მათგან სხვა
პატიმრების ქცევის შესახებ ანგარიშის და რეკომენდაციების მიღების მოთხოვნა.
სხვა შემთხვევებში პატიმრებს მიცემული ქონდათ ძალაუფლება დასჯილ ან
სეგრეგაციის განყოფილებებში მოთავსებულ პატიმრებზე.

ორმაგი ნასამართლეობა

პატიმარი არ შეიძლება დაისაჯოს ორჯერ ერთი და იმავე ქმედებისთვის. ამ წესის
ინტერპრეტირება უნდა მოხდეს წევრი სახელმწიფოს საერთაშორისო
ვალდებულებების კონტექსტში, განსაკუთრებით კი საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით აღებული ვალდებულებების შესრულების კონტექსტში,
რომლებიც შეიცავენ დებულებებს „non bis in idem” წესის შესახებ.

ძალის გამოყენება

წესი 64

წესი 64 განამტკიცებს პრინციპს, რომ თანამშრომელს შეუძლია ძალის გამოყენება
მხოლოდ მკაფიოდ განსაზღვრული საზღვრების ფარგლებში და უსაფრთხოებისა და
წესრიგისათვის კონკრეტულის საფრთხის საპასუხოდ.

როგორც წესი უმჯობესია ძალადობრივი ინციდენტების პრევენცია ვიდრე მათთან
გამკლავება. ფხიზლად მყოფ თანამრომლები, რომლებიც იცნობენ თავიანთ
პატიმრებს, შეძლებენ არევის ელემენტების იდენტიფიცირებას და ძალადობრივი
ქმედების თავიდან აცილებას.

კარგი პროფესიული ურთიერთობები თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის
წარმოადგენენ დინამიური უსაფრთხოების არსებით შემადგენელ ნაწილს
პოტენციური ინციდენტების განეიტრალების ან დიალოგისა და მოლაპარაკების
გზით წესრიგის აღდგენისათვის. წესრიგის აღდგენის ფიზიკური მეთოდის
გამოყენების დაშვება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ როდესაც აღნიშნული
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მეთოდები ვერ გაამართლებენ ან არ ჩაითვლებიან სათანადოდ. როდესაც უნდა
მოხდეს პატიმრების მიმართ ძალის გამოყენება თანამშრომლების მხრიდან, ძალა
უნდა იყოს კონტროლირებადი და წესრიგის აღდგენისთვის საჭირო მინიმალური
დონის.

წესი 65

წესი აკეთებს იმ ძირითად საკითხთა ჩამონათვალს, რომელიც უნდა იყოს
დარეგულირებული მოქმედი პროცედურებით, რომლებიც ძალის გამოყენებას ეხება
(როდის შეიძლება გამოყენება, ვინ შეიძლება გამოიყენოს, ვინ შეიძლება გასცეს
ნებართვა გამოყენებაზე და ანგარიშგების მექანიზმები, რომელთა დაცვაც უნდა
მოხდეს ძალის გამოყენების თითოეული შემთხვევის შემდეგ).

წესი 66

წესი განმარტავს, რომ თანამშრომლები არ უნდა იყვნენ მხოლოდ იმის იმედად, რომ
მოერევიან პრობლემურ პატიმრებს უპირატესი ფიზიკური ძალის დემონსტრირებით.
არსებობს კონტროლისა და შეზღუდვის მრავალი ტექნიკა, რომელთა გამოყენებაშიც
თანამშრომლები უნდა გაიწვრთნან, რაც საშუალებას მისცემს მათ მოიპოვონ
კონტროლი თავიანთი თუ სხვა მონაწილე პატიმრებისთვის ზიანის მიყენების
გარეშე. ხელმძღვანელობამ უნდა იცოდეს ამ ტექნიკების შესახებ და უნდა
უზრუნველყოს, რომ თანამშრომლები კომპეტენტურები არიან ძირითად უნარებში
და რომ საკმარისი რაოდენობის თანამშრომლებს აქვთ გავლილი წვრთნა .

წესი 67

წესი ეხება ციხეში სამართალდამცავ ორგანოთა ჩარევას. გამონაკლის შემთხვევებში
პატიმრის ძალადობის დონე შეიძლება ისეთი მაღალი იყოს, რომ ციხის
თანამშრომლები თვითონ ვერ გაუმკლავდნენ შემთხვევას და დაჭირდეთ სხვა
სამართალდამცავი უწყების გამოძახება. (მაგალითად როგორიც არის პოლიცია). ასეთ
შემთხვევაში განსაკუთრებული სიფრთხილის გამოჩენაა საჭირო. ძალადობასთან
გამკლავებისას ციხის თანამშრომლებს ყოველთვის ექნებათ განცდა, რომ
ინციდენტის მოგვარების შემდეგ მათ კვლავ მოუწევთ პატიმრებან ურთიერთობა. ეს
ნიშნავს, რომ ისინი ეცდებიან ძალის გამოყენების თავიდან აცილებას და ნებისმიერ
შემთხვევაში თავს შეიკავებენ გადაჭარბებული და განურჩეველი ძალის
გამოყენებისგან. ეს შეიძლება ასე არ იყოს სხვა სამართალდამცავი ორგანოს
თანამშრომლებისათვის, რომლებიც როგორც წესი ციხის პირობებში არ მუშაობენ და
რომლებიც მხოლოდ ძალადობრივი ინციდენტის მოგვარების მიზნით მოდიან.
იმისათვის რომ ასეთ გარემოებებში თავიდან იქნეს აცილებული გადამეტებული
ძალის გამოყენება, რეკომენდებულია, რომ პენიტენციური სისტემის
ხელმძღვანელობა შეთანხმდეს წესებზე იმ უწყების მაღალი დონის
ხელმძღვანელობასთან, რომელსაც შეიძლება თხოვონ ძალადობრივი ინციდენტის
მოგვარებაში დახმარება. ყველა თანამშრომელი რომელიც შესაძლოა ჩაერთოს
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ინციდენტის მოგვარებაში უნდა გაეცნოს ამ შეთანხმების შინაარსს მანამ სანამ ციხეში
შევა.

შეზღუდვის ინსტრუმენტები

წესი 68

ეს წესი ბევრით გავს წინა წესების წესს 39–ს . ციხის წესები გამოქვეყნების შემდეგ
(1987) სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა გარემოებებში პატიმრების მიმართ უფრო
მეტი სიხშირით გამოიყენება შეზღუდვის საშუალებები. თუმცა არ შეცვლილა
შეზღუდვის საშუალებების გამოყენების წესები. გამეორებას იმსახურებს 1987 წლის
წესების განმარტებითი მემორანდუმის შესაბამისი სექცია: „ასეთი ხელსაწყოს
იძულებით გარემოებებში გამოყენება სწორად გულისხმობს შედეგებს, რომლებიც
მორალურად შეუთავსებელია ცივილურ საქციელთან. ამიტომ მათი გამოყენება
მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს და თავიდან იქნეს აცილებული როცა ეს
შესაძლებელია. თუმცა, არსებობს გარდაუვალი შემთხვევები, როდესაც უნდა იქნეს
გამოყენებული ფიზიკური შეზღუდვა სპეციალურად შექმნილ ხელსაწყოებთან და
ინსტრუმენტებთან ერთად, რათა თავიდან იქნეს აცილებული რელევანტურ
პატიმართა და თანამშრომელთათვის ზიანის მიყენება , გაქცევა ან დაუშვებელი
ზარალი. ეს წესები შექმნილია იმისათვის, რომ დაადგინოს მისაღები ლიმიტები,
რომლის ფარგლებშიც ასეთ შეზღუდვის გამოყენება შესაძლებელია.

შეზღუდვის ხელსაწყოების რუტინული წესით გამოყენება დაუშვებელია,
მაგალითად პატიმართა ციხეში ბადრაგირებისას.

ყოფილი წესი 39 წაიშალა. აღნიშნულის გამო შესაძლებელი გახდა შეზღუდვის
ინსტრუმენტების სამედიცინო საფუძვლით გამოყენება, სამედიცინო მუშაკის
მითითებითა და მისი ზედამხედველობის ქვეშ. გარემოებები, რომლებსაც მოიცავს
ახალის წესი 68.2. ბ (ყოფილი წესი 39.გ) კვლავ უშვებს გამონაკლისის სახით
პატიმართა და სხვათა დაცვის მიზნით შეზღუდვის გამოყენების შესაძლებლობას.

წესი 68.4-ის მიხედვით შეზღუდვის ინსტრუმენტების გამოყენების
უფლებამოსილება უნდა განისაზღვრებოდეს კანონით ან რეგულაციებით და არ
უნდა იყოს დამოკიდებული ციხის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებაზე.

იარაღი

წესი 69

წესი არეგულირებს ციხეებში და ციხეების ირგვლივ იარაღის გამოყენების
საკითხებს. თანამშრომლებს, რომლებსაც პირდაპირი შეხება აქვთ პატიმრებთან,
საკუთარი დაცვის მიზნით შეუძლიათ ატარონ იარაღი როგორიცაა ჯოხი ან ხელკეტი.
კარგი პრაქტიკა გულისხმობს, რომ ასეთი იარაღის ტარებას არ უნდა ქონდეს მუქარის
ან ძალის დემონსტრირების დატვირთვა. დიდი ხელკეტების ტარებას არ უნდა



54

ქონდეს რუტინული ხასიათი, არამედ ისინი უნდა ინახებოდნენ სტრატეგიულ
ადგილას, რომლიდანაც მათი გაცემა მოხდება სწრაფად საჭიროების შემთხვევაში.
გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევების გარდა, არ არის კარგი პრაქტიკა, რომ
თანამშრომლებს, რომლებსაც პირდაპირი შეხება აქვთ პატიმრებთან უფლება
ქონდეთ ატარონ ცეცხლსასროლი ან მსგავსი ტიპის იარაღი, რომელიც შეიძლება ან
არასათანადოდ იქნეს გამოყენებული ან პატიმრებს ჩაუვარდეთ ხლში. CPT-იმ ამ
საკითხზე ყურადღება გაამახვილა მის ანგარიშში პორტუგალიაზე (CPT Inf (96) 31
პარაგრაფი 149) და სლოვაკეთზე (CPT Inf 2002 (36), პარაგრაფები 13 და 14).

ზოგიერთ პენიტენციურ სისტემაში თანამშრომლები რომლებიც ციხის გარე
უსაფრთხოებაზე არიან პასუხისმგებელნი ატარებენ ცეცხლსასროლ იარაღს. ამ
თანამშრომლებს უნდა ქონდეთ მკაფიო ინსტრუქცია გარემოებების შესახებ
რომლებშიც შეიძლება ამ იარაღების გამოყენება. ეს დასაშვებია მხოლოდ მაშინ,
როდესაც ან შესაბამისი ოფიცრის ან სხვის სიცოცხლეს გარდაუვალი საფრთხე
ემუქრება. გაქცეული პატიმრის გაჩერება ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით
შეიძლება თუ პატიმარი წარმოადგენს გარდაუვალ საფრთხეს სხვა პირის
სიცოცხლისათვის ან მისი გაჩერება სხვა საშუალებით შეუძლებელია. გაეროს
ძირითადი პრინციპები სამართალდამცავ ორგანოთა წარმომადგენლების მიერ
ძალისა და ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით საკმაოდ
ნათელია აღნიშნულთან მიმართებით: „ნებისმიერ შემთხვევაში განზრახი
სასიკვდილო ძალის გამოყენება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს მკაცრად
გარდაუვალია სიცოცხლის დასაცავად“ (პრინციპი 9).

ციხის ადმინისტრაციამ უნდა განსაზღვროს ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების
მკაფიო გაიდლაინები და პროცედურები, ისევე როგორც ტრენინგის პროგრამა
თანამშრომლებისთვის, რომლებიც უფლებამოსილნი იქნებიან გამოიყენონ
ცეცხლსასროლი იარაღი. პროცედურები უნდა შეიცავდნენ ფორმალურ
რეგულაციებს ნებისმიერი ინციდენტის გამოძიებისთვის რომელიც ცეცხსასროლი
იარაღის გამოყენებას მოყვა.

თხოვნები და საჩივრები

წესი 70

ეს წესი განასხვავებს თხოვნასა და საჩივრის შეტანას შორის. პატიმრებს უნდა
ქონდეთ შესაძლებლობა დააყენონ მოთხოვნები და უნდა ქონდეთ საჩივრების
წარდგენის შესაძლებლობა როგორც ციხის შიგნით ისე მის გარეთ. ციხის
ადმინისტრაციამ ხელი არ უნდა შეუშალოს ან დასაჯოს პატიმრები თხოვნების და
საჩივრების წარდგენისთვის, არამედ ხელი უნდა შეუწყოს ამ წესში მოცემული
უფლებების ეფექტიან განხორციელებას. ეს ხელს არ უშლის უმნიშვნელო საკითხების
მოკლედ მოგვარების მექანიზმის შემოღებას.
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პატიმართა თხოვნები ეხება შეღავათებს, რომელიც მათ არ ეკუთვნით, მაგრამ
შეიძლება მიენიჭოთ ციხის ადმინისტრაციის ან სხვა კომპეტენტური ორგანოს მიერ.
მაგალითად, ზოგიერთ პენიტენციურ სისტემაში შეიძლება ნებადართული იყოს
დამატებითი პაემნები, თუმცა პატიმარებს არ ქონდეთ უფლება მათზე. იგივე ეხება
ნათესავის გასვენებაზე დასწრების მიზნით დაწესებულების დატოვების ნებართვის
მიღებაზე თხოვნას და თხოვნებს კონკრეტულ ციხეში ან ციხის განყოფილებაში
გადაყვანაზე. უმეტეს შემხვევებში დირექტორი უფლებამოსილი იქნება მიიღოს
გადაწყვეტილება, მაგრამ ზოგიერთ იურისდიქციაში კონკრეტული თხოვნები
შეიძლება დააკმაყოფილოს სასამართლო ორგანომ ან გადაწყდეს სამინისტროს
დონეზე.

საჩივარი არის ფორმალური შეწინააღმდეგება გადაწყვეტილებებზე, ციხის
ადმინისტრაციის ან სხვა კომპეტენტური ორგანოების ქმედებებზე. ზოგიერთ
იურისდიქციებში სათანადო პენიტენციურ მისაგებელს უწოდებენ „პროტესტს“ ან
„აპელაციას“. ტერმინი აპელაცია ამ წესში გულისხმობს სამართლებრივ დავას
თხოვნის დაუკმაყოფილებლობის ან საჩივარზე უარის თქმის წინააღმეგ.

შესაძლებელია ასევე შემუშავდეს დებულებები სპეციალიზირებული საჩივრების
პროცედურების შესახებ. იდეალურ შემთხვევაში ეროვნული კანონმდებლობა უნდა
აძლევდეს პატიმრებს შესაძლებლობას გაასაჩივრონ სამედიცინო პერსონალის მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებები, ასევე მათი ქმედებები თუ უმოქმედობები არსებულ
სამედიცინო დისციპლინურ ორგანოებში.

ეს წესი არ მოითხოვს, რომ საჩივარი ან თხოვნა წერილობით წარადგინონ. საკმაოდ
დიდი რაოდენობის პატიმართა გაუნათლებლობის გათვალისწინებით, პატიმარს
უნდა შეეძლოს სამოქალაქო მოსამსახურესთან ან კომპეტენტურ სააგენტოსთან
შეხვედრა იმისათვის, რომ თხოვნა თუ საჩივარი ზეპირად მოახსენონ (CPT/Inf (96) 18
- ვიზიტი სლოვენიაში 1995) და ხელისუფლება ვალდებულია წერილობითი ფორმა
მისცეს მათ.

კომპეტენტურმა უწყებებმა სწრაფად უნდა მოახდინონ თხოვნებზე და საჩივრებზე
რეაგირება და მოაყოლონ ასევე დასაბუთება იმის თაობაზე მოხდება თუ არა რაიმე
ზომის მიღება და თუ მოხდება რა ზომის. აღნიშნული ასევე ეხება პატიმართა
ნათესავების ან წეს 70.6 - ში მითითებული ორგანიზაციების თხოვნებსა და
საჩივრებს.

საჩივრებმა შეიძლება გამოიწვიონ ჩართულ მხარეებს შორის ანტაგონისტური
დამოკიდებულება, რამაც შესაძლოა დააზიანოს ურთიერთობა ციხის
თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის. ამიტომ, შესაძლოა უფრო გონივრული იყოს
პირველ რიგში მედიაციის ცდა. მედიაციის მექანიზმების გათვალისწინება უნდა
მოხდეს სასჯელაღსრულების კანონმდებლობით. აღნიშნული მისია შეიძლება
დაეკისროს მაგალითად ადგილობრივ საზედამხედველო კომიტეტს ან სასამართლო
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ხელისუფლებას. თუ კონფლიქტის მოგვარება შეუძლებელია მედიაციის გზით,
პატიმარს უნდა შეუნარჩუნდეს ფორმალური საჩივრის წარდგენის უფლება.
ადგილობრივმა კანონმდებლობამ შეიძლება დაუშვებლად მიიჩნიოს უმნიშვნელო
ხასიათის საკითხებზე საჩივრები.

თხოვნები წარედგინება ციხის ადმინისტრაციას ან სხვა უფლებამოსილ უწყებას.
პატიმრებს უნდა შეეძლოთ საჩივრების კომუნიცირება ნებისმიერი უწყებისთვის
რომელიც ამოწმებს ან ზედამხედველობას ახორციელებს ციხეზე მიუხედავად ადრე
ან პარალელურად შეტანილი საჩივრებისა. როდესაც უწყება არ არის უფლებამოსილი
უშუალოდ განიხილოს საჩივარი, მან საჩივარი კომპეტენტურ უწყებას უნდა
გადასცეს.

მომჩივნებს უნდა შეეძლოთ კონფიდენციალური კომუნიკაცია დამოუკიდებელ
უწყებებთან, რომლებიც უფლებამოსილები არიან განიხილონ საჩივრები. ამ
უწყებების გადაწყვეტილებები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პატიმრებისთვის.

თხოვნები და საჩივრები უნდა დარეგისტრირდეს ციხის ადმინისტრაციის და
შემმოწმებელი ორგანოების მიზნებისთვის (CPT/Inf (2001) 1 - ვიზიტი ბულგარეთში
1999 და CPT/Inf (2001) 20 - ვიზიტი ყოფილ იოგუსლავურ რესპუბლიკაში
მაკედონიაში 1998). თხოვნებისა და საჩივრების შინაარსის ანალიზს შეუძლია ხელი
შეუწყოს დაწესებულების უკეთ მართვას.

თხოვნებისა და საჩივრების წარდგენის უფლება პირველ რიგში პატიმრებს აქვთ,
მაგრამ ეროვნული კანონმდებლობით მესამე პირებსაც შეუძლიათ პატიმრის
სახელით მოქმედება, თუ მაგალითად პატიმრის გონებრივი ან ფიზიკური
მდგომარეობა ხელს უშლის მას იმოქმედს თვითონ და მას არ ყავს დამცველი,
რომელიც მის მაგივრად იმოქმედებდა. პატიმრების ნათესავებს უფლება აქვთ
იჩივლონ, პატიმართა უფლებების სავარაუდო დარღვევის შემთხვევაში, ასევე
ორგანიზაციებს რომელთა საქმიანობასთანაც ახლოს დგას პატიმრების უფლებები
შესაძლოა დირექტორმა დართოს ჩივილის უფლება. თუმცა წესი 70.6 უფლებას
აძლევს პატიმრებს შეეწინააღმდეგონ ამ გზით წარდგენილ საჩივრებს.

როდესაც დაწესებულების შიგნით წარუმატებელი ჩივილის შემდეგ საჩივარი
წარმატებით წარედგინება დამოუკიდებელ ორგანოს, მომჩივნებს უნდა ქონდეთ
ნდობა, რომ ამ ორგანოს გადაწყვეტილება სრულად და დროულად შესრულდება
ციხის ადმინისტრაციის მიერ.

საჩივრის წარდგენის უფლების ეფექტიანობის უზრუნველყოფის მიზნით, პატიმრები
უნდა მოამარაგონ საჩივრების ფორმებით, საკანცელარიო ნივთებით და საჭიროების
შემხვევაში საფოსტო მარკებით. საჩივრის ფორმებზე პატიმრებს რომელიმე
კონკრეტულ ადგილას (მაგალითად ბიბლიოთეკაში) თავისუფლად უნდა
მიუწვდებოდეთ ხელი. გადაცემის ისეთი სისტემა უნდა მოეწყოს, რომ პატიმრებს არ
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მოუწიოთ კონფიდენციალური კონვერტის ციხის თანამშრომლისთვის გადაცემა.
(CPT/Inf (91) 15 - ვიზიტი გაერთიანებულ სამეფოში: ინგლისი/უელსი 1990).

კონფიდენციალური კომუნიაცია აგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან,
რომლებიც უფლებამოსილების არიან მიიღონ საჩივრები არსებითია. მოცემული
წესი არ ცდილობს დააწესოს საჩივრების წარდგენის ექსკლუზიური პროცედურა,
არამედ აწესებს ძირითად მოთხოვნებს რომლებსაც ასეთი პროცედურები უნდა
აკმაყოფილებდეს რათა განიხილებოდეს სამართლიან მისაგებლად ევროპული
კონვენციის მე–13 მუხლის თვალსაზრისით (იხილეთ: ვან დერ ვენი ნიდერლანდების
წინააღმდეგ (Van der Ven v. the Netherlands) განაცხადის ნომერი 50901/99 –
04/02/2003). მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩივილის პროცესი დასრულდეს
დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ მიღებული საბოლოო სავალდებულო ძალის მქონე
გადაწყვეტილებით. წევრი სახელმწიფოები თავისუფალი არიან დაასახელონ
დამოუკუდებელი ორგანო რომელსაც აქვს საჩივრების განხილვის უფლება. ეს
შეიძლება იყოს ომბუცმენი ან მოსამართლე (აღსრულების მაგისტრი ან აღსრულების
ან ზედამხედველი მოსამართლე), ზედამხედველი პროკურორი, სასამართლო, ან
სახალხო დამცველი (CPT/Inf (2002) 14 - ვიზიტი საქართველოში 2001).

საჩივრების განხილვაში მონაწილე ორგანოებმა პრაქტიკის მაქსიმალური
ჰარმონიზაციის მიზნით რეგულარულად უნდა გაცვალონ მოსაზრებები და
გამოცდილებები. (CPT/Inf (96) - ვიზიტი ესპანეთში 2001).

ნაწილი V

მართვა და პერსონალი

დაწესებულებაში მუშაობა როგორც საჯარო სამსახური

წესი 71

წესი მოითხოვს, რომ ციხეებს გააჩნდეთ დამოუკიდებელი პასუხისმგებლობა და
გამოყოფილი იყვნენ სამხედრო, პოლიციური და სისხლის სამართლის საგამოძიებო
უწყებებისგან. ციხეები უნდა ექვემდებარებოდნენ სამოქალაქო ძალაუფლების
კონტროლს. პატიმრობა სისხლის სამართლის მართმსაჯულების პროცესისი ნაწილია
და დემოკრატიულ საზოგოდაებებში ხალხს ციხეში დამოუკიდებელი
მოსამართლეები უშვებენ. ციხეების ადმინისტრაცია პირდაპირ არ უნდა
ექვემდებარებოდეს ჯარს ან სხვა სამხედრო ძალაუფლებას. ზოგიერთ ქვეყანაში
ციხის ადმინისტრაციის უფროსი არის შეიარაღებული ძალების მოქმედი წევრი,
რომელიც შეზღუდული დროით მივლინებულია ციხის ადმინისტრაციას. როდესაც
ასეთ შემთხვევას აქვს ადგილი, ამ პირმა უნდა იმოქმედოს სამოქალაქო
უფლებამოსილების ფარგლებში როგორც ციხის ადმინისტრაციის უფროსმა.
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მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს მკაფიო ორგანიზაციული განცალკევება
პოლიციასა და ციხის ადმინისტრაციას შორის. უმეტეს ევროპულ ქვეყანაში პოლიცია
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაწილია, როდესაც ციხეები ექვემდებარება
იუსტიციის სამინისტროს. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციის
მიხედვით, უნდა არსებობდეს მკაფიო განსხვავება პოლიციისა და პროკურატურის,
სასამართლო ხელისუფლებისა და სასჯელაღსრულების სისტემის როლებს შორის. (
რეკომენდაცია N R (2010) 10, პოლიციის ეთიკის ევროპული კოდექსი).

წესი 72

ეს წესი ხაზს უსვამს ციხის მენეჯმენტის ეთიკურ კონტექსტს. ძლიერი ეთიკური
კონტექსტის გარეშე სიტუაცია, რომელშიც ადამიანთა ერთ ჯგუფს მიცემული აქვს
მნიშვნელოვანი ძალაუფლება მეორეზე, მარტივად შეიძლება იქცეს
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებად. ეთიკური კონტექსტი არ არის მხოლოდ
ინდივიდუალურ თანამშრომელთა ქცევის საკითხი პატიმრების მიმართ.

ციხეებზე და პენიტენციურ სისტემაზე პასუხისმგებელი პირები უნდა იყვნენ ისინი,
ვისაც აქვთ მკაფიო ხედვა და სურვილი შეინარჩუნონ ციხის მენეჯმენტის უმაღლესი
სტანდარტები.

ამიტომ ციხეში მუშაობა მოითხოვს პიროვნული თვისებებისა და ტექნიკური უნარ–
ჩვევების უნიკალურ კომბინაციას. ციხის პერსონალს ესაჭიროება პიროვნული
თვისებები, რომლებიც შესაძლებლობას მისცემს მათ მოეპყრონ ყველა პატიმარს
თანაბრად, ადამინურად და სამართლიანად.

წესი 73

ეს წესი აკისრებს ციხის ადმინისტრაცის პოზიტიურ ვალდებულებას დაიცვან ციხის
თანამშრომლებთან დაკავშირებული წესები.

წესი 74

ეს წესი ეხება ურთიერთობას ციხის პირველი ხაზის თანამშრომლებს და მათი
ზრუნვის ქვეშ მყოფ პატიმრებს. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ამ
თანამშრომლებს მათი პატიმრებთან ურთიერთობის ადამიანური განზომილების
გათვალისწინებით.

წესი 75

ეს წესი ეხება ციხის თანამშრომლების ქცევას მოვალეობების შესრულებისას.
თანამშრომლები უნდა მოეპყრონ პატიმრებს ღირსეულად, ჰუმანურად და
სამართლიანად, დარწმუნდნენ რომ პატიმრები არიან უსაფრთხოდ; რომ პატიმრები
არ გაიქცევიან; უზრუნველყონ წესრიგი და კონტროლი ციხეებში; მისცენ
შესაძლებლობა პატიმრებს გამოიყენონ თავიანთი დრო გონივრულად რათა
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გათავისუფლებისას გაუადვილდეთ საზოგადოებაში რეინტეგრაცია. ეს სამუშაო
მოითხოვს მნიშვნელოვან უნარებს და პიროვნულ მთლიანობას. ვინც ამ საქმიანობას
ახორციელებს უნდა მოიპოვოს პატივისცემა პატიმრების მხრიდან. ციხის
თანამშრომლებს მოეთხოვებათ მაღალი პიროვნული და პროფესიული სტანდარტები,
განსაკუთრებით მათ, ვინც აპირებს იმუშაოს უშუალოდ პატიმრებთან.

ციხის თანამშრომელთა შერჩევა

წესი 76

ეს წესი ეხება ციხის თანამშრომელთა შერჩევას, გადამზადებას და სამსახურში
მიღებას. სამსახურში მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია. ციხის ადმინისტრაციას უნდა
გააჩნდეს შესაფერისი პირების ციხეში მუშაობით დაინტერესების მკაფიო პოლიტიკა.

ციხის მრავალი ადმინისტრაცია აწყდება მნიშვნელოვან პრობლემას მაღალი
კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომელთა სამსახურში მიღებასთან დაკავშირებით.
აღნიშნული შესაძლებელი იყოს დაბალი ხელფასების ბრალი. შესაძლებელია ეს იმის
ბრალი იყოს, რომ ციხეში მუშაობა არც თუ ისე პრესტიჟულია ან კოკურენციას უწევს
სხვა სამართალდამცავი უწყება, მაგალითად როგორიც არის პოლიცია. ამიტომ ციხის
ადმინისტრაციამ უნდა მიმართოს სამსახურში აყვანის აქტიურ პოლიტიკას.

წესი 77

ეს წესი ეხება თანამშრომელთა შერჩევის კრიტერიუმებს. ციხის ადმინისტრაციამ
უნდა დაამკვიდროს ნათელი პროცედურები განმცხადებელთა ჰუმანურობის და იმის
შესამოწმებლად თუ როგორ მოიქცევიან ისინი რთულ სიტუაციებში, რათა შეირჩნენ
პენიტენციურ სისტემაში მუშაობისთვის შესაფერისი პირები.

წესი 78

ეს წესი არის წესი 71–ის შედეგი. თუ ციხის თანამშრომლებმა ხანგძლივი პერიოდის
განმავლობაში უნდა იმუშაონ, ისინი თავს დაზღვეულად უნდა გრძნობდნენ. იმ
იურისდიქციებში, რომლებშიც ციხეების მართვას ახორციელებენ კერძო
კონტრაქტორები, ამ კონტრაქტორების მიერ შერჩეული ინდივიდუალური
თანამშრომლების დამტკიცება უნდა მოხდეს ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან სანამ
ისინი პატიმრებთან დაიწყებენ მუშაობას. მათი აყვანა უნდა მოხდეს მუდმივად.

წესი 79

ეს წესი ხაზს უსვამს მიმზიდველი ხელფასებისა და სამუშაო პირობების
უზრუნველყოფის საჭიროებას. პროფესიის მდგრადობა დიდწილად იზომება
ხელფასით, რომელსაც იგი იზიდავს. სახელმწიფომ უნდა აღიაროს, რომ ციხის
თანამშრომლებს უფლება აქვთ სათანადო ანაზღაურებაზე, რომელიც პასუხობს ციხის
სამუშაოს საჯაროს სამსახურის ხასიათს, ისევე როგორც ამ სამუშაოს რთულ და
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ხანდახან საშიშ ბუნებას. ისიც უნდა იქნეს გათვალისწინებული, რომ თუკი ციხის
თანამშრომლებს სათანადოდ არ გადაუხდიან, აღნიშნული შესაძლოა კორუფციის
საფუძველი გახდეს.

ბევრ ქვეყანაში ციხეები მდებარეობს საკმაოდ იზოლირებულ ადგილებში, რის გამოც
არა მხოლოდ ციხის თანამშრომლებს არამედ მათი ოჯახებსაც არ მიუწვდებათ ხელი
სკოლებზე, სამედიცინო დაწესებულებებზე, მაღაზიებზე და სხვა სოციალურ
აქტივობებზე. ამის გარდა, ციხის მრავალი თანამშრომელი რეგულარულად გადაყავთ
ერთი ციხიდან მეორეში, რაც იწვევს მათი ოჯახების საცხოვრებლად მოშორებულ
ადგილებში გადასვლას. ზოგიერთ ქვეყანაში ციხის თანამშრომლებს ძალიან
უნდოდათ ყოფილიყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაწილი, რათა ესარგებელათ
უფრო მაღალი სტატუსით (წვდომა უფასო ჯადაცვაზე, უფასო განათლებაზე , უფასო
საცხოვრისზე, უფასო მგზავრობაზე და შვებულებაზე). ასეთ გარემოებებში სხვა
სამუშაო პირობებიც ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ანაზღაურების დონე და
ფრთხილად უნდა შემოწმდეს.

წესი 80

ეს წესი უთითებს ნახევარ განაკვეთზე მომუშავე თანამშრომლებზე. შედარებით
პატარა ზომის ციხეებში შესაძლოა საჭირო იყოს თანამშრომელთა ნახევარ
განაკვეთზე აყვანა. მათ უნდა ქონდეთ იგივე სამუშაო პირობები როგორც სრულ
განაკვეთზე მომუშავე თანამშრომლებს.

ციხის თანამშრომელთა ტრენინგები

წესი 81

წესი ეხება ახლად შერჩეულ თანამშრომელთა დაწყებით (საბაზისო) ტრენინგს. ეს
ტრენინგი უნდა იყოს ადეკვატური და აქცენტი უნდა გააკეთოს სამუშაოს ეთიკურ
კონტექსტზე.

ამის შემდეგ თანამშრომლებს უნდა ჩაუტარდეთ საჭირო ტექნიკური ტრენინგი. მათ
უნდა გააცნონ უსაფრთხოების მოხოვნები. მათ უნდა ისწავლონ როგორ აწარმოონ
ჩანაწერები და რა ტიპის ანგარიშები უნდა დაიწეროს.

თანამშრომელთა სათანადო გადამზადება არის მოთხოვნა, რომელიც იწყება
სამუშაოზე აყვანის მომენტიდან და გრძელდება პენსიაში გასვლის მომენტამდე.
ყველა ასაკის და რანგის თანამშრომელთათვის უნდა არსებობდეს განგრძობადი
განვითარების შესაძლებლობათა რეგულარული სერიები.

ტრენინგები ასევე უნდა მოიცავდეს საერთაშორისო და რეგიონალური ადამიანის
უფლებათა სტანდარტების ფართო წრეს, რომელიც ეხება თავისუფლების აღკვეთას
(წესები რომლებიც გამომდინარეობენ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული
სასამაღტლოსა და (CPT )
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ციხის მართვა

ეს წესი იხსენებს, რომ კადრების შერჩევისას არ უნდა ქონდეს ადგილი
დისკრიმინაციას. ქალებს უნდა ქონდეთ ციხეებში მუშაობის იგივე შესაძლებლობა
რაც კაცებს და მათ უნდა გადაუხადონ იგივე ოდენობის ხელფასი, მათ უნდა
ჩაუტარონ იგივე ტრენინგი, უნდა ქონდეთ დაწინაურების და იმ პოზიციებზე
განაწილების შესაძლებლობა, რაც გარკვეულ უნარებს მოითხოვს. ეს პრინციპები
უნდა გავრცელდეს თანამშრომლებზე, რომლებიც მიეკუთვნებიან რასობრივ,
კულტურულ, რელიგიურ ან სექსუალურ უმცირესობებს. ზოგიერთ ციხეში
პატიმართა მნიშვნელოვანი რაოდენობა მიეკუთვნება ამ უმცირესობათა ჯგუფს. ასეთ
შემთხვევაში ციხის ადმინისტრაცია უნდა ეცადოს აიყვანოს იგივე ფონის მქონე
საკმარისი რაოდენობის თანამშრომლები.

წესი 83

ეს წესი მოითხოვს, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა ციხეები მართონ ადამიანის
უფლებათა საერთაშორისო ინსტრუმენტებით გათვალისწინებული სტანდარტების
შესაბამისად. ამ მიზნის მიღწევის ერთერთი გზა არის შიდა აუდიტისა და
ინსპექტირების სისტემის ქონა შესაბამისი კანონის შესრულების უზრუნველყოფის
მიზნით. ეს სისტემა უნდა იყოს ამ წესების მეექვსე თავში ნახსენები დამოუკიდებელი
ინსპექციისგან განსხვავებული და მისი შემავსებელი.

წესი 83.ბ უთითებს ციხეებს და თითოეულ პატიმარს შორის კარგი კომუნიკაციის
საჭიროებაზე. ოპრეციული რუტინისა და რეჟიმის მზარდი დახვეწის
გათვალისწინებით, მენეჯმენტის მხრიდან არსებობს ისეთი სამუშაო გარემოს
წახალისების საჭიროება, რომელშიც თანამშრომლებს შეეძლებათ ერთმანეთისგან
სწავლა, გამოცდილების გაზიარება და პატიმრებზე ზრუნვის გაუმჯობესების
მიზნით ერთად მუშაობა.

წესი 84

ეს წესი შეიცავს დებულებებს, რომელიც ციხის დირექტორს უკავშირდება. იმის
გათვალისწინებით თუ რა ითქვა წინა წესებში მიზნის, ხელმძღვანელობის და ხედვის
საჭიროებაზე, არსებითი მნიშვნელობა აქვს, რომ თითოეულ ციხეში იყოს
დირექტორი, რომელიც ფრთხილად იქნა შერჩეული საჯარო სამსახურში ერთერთი
ყველაზე რთული დავალების შესრულების შესაფერისობის გამო.

წესი 85

ციხის თანამშრომლებს შორის კაცების და მამაკაცების ბალანსი ემსახურება
პოზიტიურ შედეგს და ხელს უწყობს ციხის ცხოვრების ნორმალიზებას. აღნიშნული
ასევე ემსახურება პატიმართა სექსუალური ჩაგვრისა და ცუდი მოპყრობის რისკების
მინიმუმამდე დაყვანას.
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წესი 86

ეს წესი ეხება მოთხოვნას მოეწყოს სათანადო კონსულტაციები ხელმძღვანელობასა
და თანამშრომელბს შორის სამუშაო პირობებზე. ციხის სისტემები იერარქიული
ორგანიზაციებია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თანამშრომლებს არაგონივრულად
ან მათი პოზიციის მიმართ პატივისცემის გრძნობის გარეშე უნდა მოეპყრონ. უმეტეს
ქვეყნებში ციხის თანამშრომლებს უფლება აქვთ იყვნენ პროფესიული კავშირების
წევრები. თუ არ არსებობს ფორმალური პროფესილი კავშირი, თანამშრომლებს
აღიარებულ მოლაპარაკების მექნიზმზე მაინც უნდა მიუწვდებოდეს ხელი.
პროფესიული კავშირი და ციხის თანამშრომლების სხვა წარმომადგენლები არ უნდა
დაისაჯონ სამიშაოსათვის რომელსაც ისინი აკეთებენ თავიანთი კოლეგების
წარმოდგენისას.

წესი 87

ციხეები ინსტიტუციებია, სადაც ადამიანებს აქვთ პრიორიტეტები და სადაც
ადამიანური ურთიერთობები მნიშვნელოვანია. წესი 87 ხაზს უსვამს, რომ ამ
ურთიერთობების სათანადოდ ფუნქციონირება დამოკიდებულია კარგ
კომუნიკაციაზე.

უმეტესობა ევროპულ პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა მნიშვნელოვანი
პროპორცია არიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომელთა უმეტესობაც არ ფლობს
ქვეყნის ეროვნულ ენას. დირექტორს და თანამშრომელთა უმრავლესობას უნდა
შეეძლოს პატიმართა უმრავლესობის ენაზე საუბარი. თუმცა სხვა პატიმართა
საჭიროებებიც აღიარებული უნდა იქნას და თუ შესაძლებელია ციხის
თანამშრომელბს უნდა შეეძლოთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი უმცირესობის ენაზე
საუბარი. სადაც საჭიროა უნდა იყოს ხელმისაწვდომი თარჯიმანიც, როგორც ამას
წესი 37.4 მოითხოვს.

წესი 88

წევრ სახელმწიფოთა მცირე რაოდენობაში ზოგიერთი ციხე იმართება კერძო
კონტრაქტორების მიერ. წესი 88 ხაზს უსვამს, რომ ევროპული ციხის ყველა წესი
ვრცელდება მათზეც.

სპეციალიზირებული თანამშრომლები

წესი 89

ეს წესი ხაზს უსვამს სათანადო სპეციალიზაციის თანამშრომელთა პატიმრებთან
მუშაობის საჭიროებას. ჯანმრთელობა წარმოადგენს მნიშვნელოვან საკითხს ყველა
ციხეში და პატიმრებს აქვთ უფლება სათანადო ჯანდაცვაზე. აღნიშნული საკითხები
უფრო ვრცლად წესების მესამე ნაწილით რეგულირდება. პატიმართა სათანადო
ჯანდაცვით უზრუნველყოფის ერთერთი გზა არის იმის უზრუნველყოფა, რომ
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სათანადო კვალიფიკაციის ექიმი ყოველთვის ხელმისაწვდომია რომ იზრუნოს
ნებისმიერ გადაუდებელ სამედიცინო შემთხვევაზე.

თუ ციხე ასრულებს თავის ფუნქციებს და ეხმარება პატიმრებს რეაბილიტაციაში, იქ
უნდა იყვნენ საკმარისი რაოდენობის სპეციალიზირებული თანამშრომლები. ისინი
უნდა მუშაობდნენ სხვა თანამშრომლების გვერდით და ავსებდნენ მათ. იმის
გათვალისწინებით რომ ყველა პატიმარი ერთ დღეს დაუბრუნდება თავიანთ თემს,
მნიშვნელოვანია, რომ მოხალისეები ამ თემიდან წახალისდნენ, რომ მოვიდნენ
ციხეებში იმ აქტივობების ხელშეწყობის მიზნით, რომლებიც ციხეში ხორციელდება.

საზოგადოებრივი ცნობიერება

წესი 90

ეს წესი ასახავს, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ და მედიამ იცოდეს იმ
ღირებულებების შესახებ, რომლის ფარგლებშიც ციხეები ფუნქციონირებენ. ციხის
ადმინისტრაციამ კარგი ურთიერთობები უნდა ჩამოაყალიბოს ადგილობრივ
საზოგადოებასთან და მედიასთან და აცნობოს მათ ციხის ცხოვრების ყოველდღიური
რუტინის შესახებ. ციხის ადმინისტრაციამ უნდა წაახალისოს ციხის დირექტორები
რეგულარულად შეხვდნენ ჯგუფებს სამოქალაქო საზოგადოებაში, არასამთავრობო
ორგანიზაციების ჩათვლით და როცა საჭიროა მოიწვიონ ისინი ციხეში. უნდა მოხდეს
მედიისა და ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლების წახალისება, რომ
ისინი ეწვიონ ციხეებს, იმის გათვლით, რომ პატიმართა პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო გარანტიები იარსებებს.

კვლევა და შეფასება

წესი 91

ეს არის მესამე წყება იმისა, რაც ცნობილია როგორც ციხის ევროპული წესები 1973
წლის შემდეგ. წესები ალბათ შემდგომ განახლებას მოითხოვენ დროთა განმავლობაში
სამოქალაქო საზოგადობაში მიმდინარე განვითარებების, ევროპული სასამართლოს
განვრცობილი პრეცედენტული სამართლისა და წამებისა და არაადამიანური ან
დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კომიტეტის (CPT)
ანგარიშების გათვალისწინებით. წესი 91 აღიარებს ფაქტს, რომ საჭიროა ციხის
დანიშნულების, დემოკრატიულ საზოგადოებაში მისი როლისა და მისი
დანიშნულების შესრულების მოცულობის შესახებ კვლევისა და შეფასების
პროგრამის წახალისება.

ნაწილი IV

ინსპექცია და მონიტორინგი

წესები 92 და 93
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ეს წესი მიზნად ისახავდა მკაფიო განსახვავების გაკეთებას გამოყოფილი ბიუჯეტის
ეფექტიან და მიზნობრივ ხარჯვაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყების მიერ
ციხეების ინსპექტირებასა და დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ დაკავების პირობების
და პატიმართა მოპყრობის მონიტორინგს შორის.

ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშები, CPT
–ის დასკვნები და ევროპული სასამართლოს სხვადასხვა გადაწყვეტილებები
ცხადყოფენ, რომ კარგად განვითარებული და შედარებით გამჭვირვალე
პენიტენციური სისტემის მქონე ქვეყნებშიც კი, დაკავების პირობების და პატიმართა
მოპყრობის დამოუკიდებელი მონიტორინგი არსებითია პატიმართა არაადამიანური
და უსამართლო მოპყრობის თავიდან აცილების, პატიმრობის ხარისხისა და ციხის
მენეჯმენტის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის. დამოუკიდებელი ეროვნული
მონიტორინგის მექანიზმის შექმნა დამატებით სახელმწიფოსგან მართული
ინსპექტირებისა არ უნდა აღიქმებოდეს, როგორც სახელმწიფო კონტროლის მიმართ
უნდობლობის გამოხატულება, არამედ როგორც პატიმართა ცუდი მოპყრობის
პრევენციის არსებითი დამატებითი გარანტია.

ეს წესები შესაბამისობაშია წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების
შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის წინააღმდეგ კონვენციის (შემდეგში UN-CAT: G.A
res. A/RES/57/199. მიღებული 2002 წლის 18 დეკემბერს) ფაკულტატურული ოქმის
მოთხოვნებთან, რომელიც შეეხება ეროვნული პრევენციის მექანიზმის
ჩამოყალიბებასა და შენაჩუნებას, რომელიც ამ წესების თანახმად დამოუკიდებელი
საზედამხედველო ორგანოების ფორმას იღებს.

ეს წესები ტოვებს სივრცეს იმისათვის, რომ მონიტორინგის ორგანოებმა მიიღონ
სხვადასხვა ფორმები. ზოგიერთი ქვეყანა არჩევანს აკეთებს ციხის ომბუცმენზე, ზოგი
კი ეროვნულ საზედამხედველო კომიტეტზე. სხვა ფორმატი არ არის ამ წესებით
აკრძალული, თუკი ამ ფორმატში ჩართული უწყებები არიან დამოუკიდებლები და
სათანადოდ აღჭურვილნი თავიანთი მოვალეობების შესასრულებლად.

სახელმწიფო ინსპექცია

წესი 92

ეს წესი იყენებს ნეიტრალურ ტერმინს „სახელმწიფო ორგანოს“. ეს ორგანო შეილება
იყოს ერთი რომელიმე სამინისტროს, მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს ან
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაწილი ან შეიძლება იყოს ორგანო, რომელიც
ექვემდებარება ერთზე მეტი სამინისტროს კონტროლს. მთავარი არის, რომ ეს ორგანო
ან ინსპექცია დაარსებულია და ანგარიშს წარუდგენს ზემდგომ ორგანოებს.

სახელმწიფო ინსპექციის ფუნქციონირება იქნება განსხვავებული ციხეებში წიგნების
ქონის შემოწმებით დაწყებული, ადგილზე სიღრმისეული აუდიტით
დამთავრებული, რომელიც გაითვალისწინებს ციხის მართვისა და პატიმართა
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მოპრობის ყველა ასპექტს. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ ინსპექტირების შედეგების
შესახებ მოეხსენოს კომპეტენტურ ორგანოებს და გაუმართლებელი დაყოვნების
გარეშე ხელმისაწვდომი გახდეს სხვა დაინტერესებული პირებისთვის.

ეს წესები არ აკონკრეტებს როგორც უნდა მოეწყოს დაგეგმვისა და კონტროლის
სისტემა, რდაგან ეს საკითხი სახელმწიფო ორგანოებმა უნდა გადაწყვიტონ.

დამოუკიდებელი მონიტორინგი

წესი 93

ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში პატიმრობის პირობებზე მონიტორინგის
განმახორციელებელი დამოუკიდებელი ორგანოების სხვადასხვა მოდელი შეიძლება
მოიძებნოს. ზოგერთ ქვეყანაში ომბუცმენს აქვს აღნიშნული უფლებამოსილება,
ზოგიერთ ქვეყანაში ეს უფლებამოსილება მინიჭებულია სასამართლო
ორგანოებისთვის. ხშირად ეს უფლებამოსილება გაერთიანებულია პატიმრებისგან
საჩივრების მიღების და განხილვის უფლებამოსილებასთან. ეს წესი მიზნად არ
ისახავს მონიტორინგის მხოლოდ ერთი ფორმის დაწესებას, არამედ ხაზს უსვამს
ასეთი დამოუკიდებელი ზედამხედველობის მაღალი ხარისხის საჭიროებას.
აღნიშნული გულისხმობს, რომ ამ მონიტორინგის ორგანოებს მხარს უჭერს
კვალიფიციური თანამშრომელები და ხელი მიუწვდებათ დამოუკიდებელ
ექსპერტებზე.

მნიშვნელოვანია, რომ ამ ორგანოების მიერ აღმოჩენილი გარემოებები და ნებისმიერი
მოსაზრება, რომელიც ციხის შესაბამისმა მმართველმა რგოლმა წარადგინა
საპასუხოდ ღია იყოს საზოგადოებისთვის. მონიტორინგის ორგანოების ანგარიშები
შესაძლოა შეიცავდეს წინადადებებს და მოსაზრებებს არსებული კანონის თუ
კანონპროექტის შესახებ.

მონიტორინგის დამოუკიდებელი ორგანოები უნდა წახალისდნენ, რომ მათი
ანგარიშების ასლები და შესაბამისი ხელისუფლების ორგანოების შეპასუხებები
გადაეგზავნოს საერთაშორისო ორგანოებს ციხეების ინსპექტირებისა და
მონიტორინგის უფლებამოსილებით, როგორიცაა მაგალითად წამების აღკვეთის
ევროპული კომიტეტი. ეს დაეხმარება საერთაშორისო ორგანიზაციებს დაგეგმონ
თავიანთი ვიზიტები და მისცემს მათ შესაძლებლობას ეჭიროთ ხელი ეროვნული
პენიტენციური სისტემების პულსზე. მათი შეზღუდული ფინანსური რესურსების და
მათ მიერ მოსანახულებელი ქვეყნების მზარდი რაოდენობის გათვალისწინებით,
საერთაშორისო ორგანოები სულ უფრო მეტად უნდა დაეყრდნონ დამოუკიდებელი
ეროვნული მონიტორინგის ორგანოებთან კომუნიკაციას.

მრავალ პენიტენციურ სისტემაში ინდივიდუალური პატიმრების მონიტორინგს ასე
თუ ისე ახორციელებს ვიზიტორთა საბჭოები, რომლებიც შედგებიან
დაინტერესებული (პროფესიული ნიშნით) მოხალისეებისგან, რომელთა შერჩევაც
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თემიდან ხდება. საბჭოთა მხრიდან საერთო მიდგომა არის, რომ მისი წევრები
რიგრიგობით ახდენენ ციხეების მონახულებას, პატიმრებთან გასაუბრებას თავიანთი
წუხილებისა და საჩივრების შესახებ და უმეტეს შემთხვევაში ცდილობენ მედიაციას
ციხის ადმინისტრაციასა და პატიმრებს შორის რათა მონახონ გამოსავალი
პრობლემებიდან.

მიუხედავად იმისა, რომ აშკარაა რომ ვიზიტორთა ასეთი ადგილობრივი საბჭოების
არსებობა შეიძლება იყოს უფრო ინტენსიური და მონაწილეობითი მონიტორინგის
გარანტია, პატარა ქვეყნებში, სადაც მხოლოდ რამდენიმე ციხეა მცირე მოსახლეობით,
ეროვნული ორგანოს დამოუკიდებელი მონიტორინგი შესაძლებელია საკმარისი
იყოს.

ნაწილი VII

წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირები (ბრალდებულები)

წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირების (ბრალდებულების) სტატუსი

წესი 94

ეს წესი უპირველეს ყოვლისა განმარტებითია. იგი გულისხმობს, რომ პატიმარი,
რომელსაც მიესაჯა პატიმრობა სასჯელის სახით ერთი დანაშაულისთვის, მაგრამ
ელოდება მსჯავრდებას სხვა დანაშაულისთვის უნდა განიხილებოდეს, როგორც
მსჯავრდებული.

წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პატიმრების (ბრალდებულების) მიმართ მიდგომა

წესი 95

ეს წესი აღწერს წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირების (ბრალდებულების) მიმართ
ძირითად მიდგომას პოზიტიურად. იგი ხაზს უსვამს, რომ მათ კარგად უნდა
მოეპყრონ, რადგან მათი უფლებების შეზღუდვა არ მომხდარა სისხლის
სამართლებრივი სასჯელით. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ხაზი
გაუსვა, რომ ეს პრეზუმცია ასევე ეხება სამართლებრივ რეჟიმს, რომელიც ასეთი
პირების უფლებებს არეგულირებს და იმას, თუ როგორ უნდა მოექცნენ ასეთ პირებს
ციხის დაცვის თანამშრომლები (ივანჩუკი პოლონეთის წინააღმდეგ (Iwanzcul v Poland
(განაცხადის ნომერი 25196/94), პარაგრაფი 53.) ისინი იმსახურებენ სახელმწიფოს
მხრიდან სპეციალურ დაცვას.

ყველა ბრალდებული უნდა ითვლებოდეს უდანაშაულოდ. ამიტომ წესი 95.2 აწესებს
დამატებით გარანტიებს მათთვის.

წესი 95.3 ხაზს უსვამს, რომ პატიმრებს შეუძლიათ ისარგებლონ ნაწილი II ით
გათვალისწინებული ყველა გარანტიით და ასევე მიიღონ მონაწილეობა ისეთ
აქტივობებში როგორიც არის მუშაობა, განათლება, ვარჯიში და რეკრეაცია რომელიც
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მოცემული იმ ნაწილში. ნაწილი VII მთლიანობაში ისეა ჩამოყალიბებული, რომ
დაეხმაროს წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებს (ბრალდებულებს) იმის მკაფიოდ
აღნიშვნით, თუ რაზე აქვთ მათ უფლება დამატებით მათი სტატუსიდან
გამომდინარე.

განთავსება

წესი 96

ეს წესი იმეორებს პრინციპს ერთადგილიანი საკნის სასურველობასთან
დაკავშირებით (წესი 18.5) წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებთან მიმართებით. იმის
გათვალისწინებით, რომ ასეთი პატიმრები ხშირად შედარებით მცირე ხნით არიან
ციხეში, ერთადგილიანი საკანი შესაძლოა უფრო სასურველი იყოს. ვინაიდან
ბრალდებულები ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტ დროს ატარებენ თავიანთ საკნებში,
ვიდრე სხვა პატიმრები, საკნები ადეკვატური ზომის უნდა ოყოს.

იმისათვის რომ ერთ ადგილიან საკნებში დაკავება არ გადაიქცეს სამარტოო
პატიმრობად, უნდა იზრუნონ იმაზე, რომ მცირე დროით მოთავსებულ პატიმრებსაც
ქონდეთ ვარჯიშის და რეკრეაციულ ღონისძიებებში ჩართულობის შესაძლებლობა და
შეკრების უფლება როგორც ამას ნაწილი II ის წესები მოითხოვს.

ტანსაცმელი

წესი 97

ეს წესი უნდა წაიკითხოს წეს 20 თან მიმართებით. იგი ხაზს უსვამს, რომ წინასწარ
პატიმრობაში მყოფ პირებს აქვთ უფლება ატარონ საკუთარი ტანსაცმელი. როდესაც
მათ არ აქვთ შესაფერისი ტანსაცმელი, ტანსაცმელი რომელსაც მათ ციხის
ადმინისტრაცია მისცემს არ უნდა ამსგავსებდეს მათ მსჯავრდებულებს.

სამართლებრივი დახმარება

წესი 98

ეს წესი ხაზს უსვამს, რომ ციხის ადმინისტრაცია უნდა ეცადოს პატიმართა
დახმარებას, რომელთაც ბრალი აქვთ წაყენებული. ეს წესი უნდა წაიკითხოს წეს 23-
თან ერთობლიობაში.

კონტაქტი გარესამყაროსთან

წესი 99

ეს წესი ხაზს უსვამს, რომ შეზღუდვები ბრალდებულთა გარესამყაროსთან
კონტაქტის თვალსაზრისით უნდა იყოს მინიმალური. ეს წესი უნდა იკითხებოდეს
წეს 24 თან ერთად.
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სამუშაო

წესი 100

ხშირად ავიწყდებათ, რომ ბრალდებულებსაც შეუძლიათ ციხეში მუშაობა, მაშინაც კი
როცა მათ ვერ აიძულებენ ამის გაკეთებას. ერთადერთი გამონაკლისი არის როდესაც
ჰიგიენის ინტერესებიდან გამომდინარე წესი 19.5-ის გათვალისწინებით მათ
მოეთხოვებათ იყვნენ სუფთად და ასევე სუფთად და მოწესრიგებულად ქონდეთ
ტანსაცმელი და თეთრეული. წესი 100 ხაზს უსვამს ბრალდებულთა მუშაობის
შესაძლებლობას და იმის უზრუნველყოფას, რომ მათ სათანადოდ მოექცნენ და ასეთი
მუშაობისთვის ადეკვატური ანაზღაურება მისცენ.

ხელმისაწვდომობა რეჟიმზე მსჯავრდებულებისთვის

წესი 101

ეს წესი აღიარებს, რომ წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირების მხრიდან
შესაძლებელია არსებობდეს დაინტერესება, რომ ისარგებლოს იგივე რეჟიმით, რაც
დადგენილია მსაჯვრდებულისათვის, მანამდე სანამ მას სასჯელს მიუსჯიან,
მაგალითად როდესაც საუბარია ნარკოტიკული საშუალებების ან ალკოჰოლის
ბოროტად მოხმარებაზე ან სქესობრივი ხასიათის დანაშაულებზე. ამიტომ
ინფორმაცია რეჟიმების შესახებ, რომლის შეთავაზებაც შეიძლება მოხდეს წინასწარ
უნდა მიეწოდოს ბრალდებულებს, რათა მოახერხონ მოთხოვნის ჩამოყალიბება.

ნაწილი VIII

რეჟიმის მიზნები მსჯავრდებულებისთვის

წესი 102

ეს წესი აყალიბებს რეჟიმის მიზნებს მსჯავრდებულებისთვის მარტივად და
პოზიტიურად. აქცენტი კეთდება ღონისძიებებზე და პროგრამებზე
მსჯავრდებულებისთვის, რომლებიც წაახალისებენ და განავითარებენ
ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას მხოლოდ რეციდივიზმის პრევენციაზე
ყურადღების გამახვილების ნაცლად.

ახალის წესი შესაბამისობაშია ძირითადი საერთაშორისო ინსტრუმენტების
მოთხოვნებთან სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტის
(ICCPR) 10.(3) მუხლის ჩათვლით, რომელიც განმარტავს, რომ “პენიტენციური
სისტემით პატიმრებისათვის გათვალისწინებული რეჟიმის არსებითი მიზანია მათი
გამოსწორება და სოციალური რეაბილიტაცია.“ თუმცა, ICCPR-ისგან განსხვავებით ამ
წესის ფორმულირება განზრახ ირიდებს ტერმინის “რეაბილიტაცია“ გამოყენებას,
რომელიც იძულებითი მკურნალობის დამატებით მნიშვნელობასაც ატარებს. ამის
ნაცვლად, წესი ხაზს უსვამს მსჯავრდებულებისათვის (რომლებიც ხშირად
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სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან არიან) ისეთი განვითარების შესაძლებლობის
მიცემას, რომელიც მათ კანონმორჩილი ცხოვრების არჩევანის გაკეთების საშუალებას
მისცემს.

ამ თვალსაზრისით წესი 102 იგივე მიდგომას აყალიბებს რასაც პატიმართა მოპყრობის
შესახებ გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესების წესი 58. ახალი წესი ანაცვლებს
მოქმედ წესებს 64-ს და 65-ს, რომლის ზოგადი პრინციპები რომელიც ყველა
პატიმარზე ვრცელდება შესულია ახალის წესების პირველ და მეორე ნაწილებში.

რეჟიმის აღსრულება მსჯავრდებულებისათვის

წესი 103

ეს წესი ეხება მსჯავრდებულ პირთა რეჟიმს. იგი ხაზს უსვამს დაოყოვნებლივი
მოქმედების საჭიროებას, რათა ჩართონ პატიმრები თავიანთი კარიერის დაგეგმვაში
ციხეში ისე, რომ საუკეთესოდ მოხდეს იმ პროგრამების და საშუალებების გამოყენება,
რომელთა შეთავაზებაც შესაძლებელია. სასჯელის დაგეგმვა ამ პროცესის არსებითი
ნაწილია, თუმცა მიჩნეულია, რომ ასეთი გეგმა არ უნდა შედგეს იმ პატიმრებისთვის,
ვინც ძალიან მოკლე სასჯელს იხდიან. მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი დაგეგმარება
ემყარებოდეს ადეკვატურ ინფორმაციას, რომელიც რაც შეიძლება მეტი სანდო
წყაროდან არის მოპოვებული. იგი უნდა ემყარებოდეს პრობაციისა და სხვა
უწყებების შეფასებებს თუ ასეთი არსებობს/ხელმისაწვდომია.

წესი 103 ასევე მიმოიხილავს სხვადასხვა სტრატეგიებს რომელთა მიღებაც ასეთი
რეჟიმის ფარგლები შეიძლება მოხდეს. სამუშაო, საგანმანათლებლო და სხვა
აქტივობათა პროგრამული ასპექტები მხოლოდ ნახსენებია, რადგან ისინი
განხილულია ამ ნაწილის სხვა წესებში, მაგრამ ისინი არ წარმოადგენენ ერთადერთ
სტრატეგიებს რომელთა გათვალისწინებაც შეიძლება მოხდეს. წესი 103.5 ყურადღებას
ამახვილებს ამ პროგრამების სადაც საჭიროება არსებობს სამედიცინო,
ფსიქოლოგიური და სოციალური სამუშაოებით შევსებას.

წესი 103.7 უთითებს, რომ მსჯავრდებულთა მთლიანი რეჟიმის ნაწილი უნდა იყოს
რეგულარული შვებულების გამოყენების სისტემატური გეგმა. მისი პოტენციური
გამოყენების საკითხი უნდა განიხილებოდეს პირისთვის მსჯავრდებულის
სტატუსისი მინიჭების შემდეგ სასჯელის დაგეგმვის პროცესში. ეს წესი ემყარება
ციხის შვებულების შესახებ მინისტრთა კომიტეტის უფრო დეტალურ
რეკომენდაციას N R 82 (16) და განსაკუთრებით ამ რეკომენდაციაში სოციალური
რეინტეგრაციის ხელშეწყობის თვალსაზრისით ციხის შვებულების მნიშვნელობის
აღიარებას.

წესი 103.8 აცნობიერებს მზარდ აღიარებას იმისა, რომ აღმდგენითი მართმსაჯულების
ტექნიკები შესაძლებელია გამოიყენებოდეს პატიმრებთან მიმართებით, რომლებსაც
პირადპირ თუ ირიბად სურთ თავინთი დანაშაულების შედეგების აღმოფხვრა.
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მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი მონაწილეობა იყოს ნებაყოფლობითი და არ
უტოლდებოდეს შემდგომი დასჯის ირიბ ფორმას. მითითება კეთდება N R 87 (21)
რეკომენდაციაზე, რომელიც ეხება მსხვერპლათა დახმარებას და ვიქტიმიზაციის
პრევენციას და N R (99) 19 რეკომენდაციაზე, რომელიც ეხება მედიაციას სისხლის
სამართლის საკითხებზე.

წესი 103.9 ხაზს უსვამს 2003 (23) რეკომენდაციის მნიშვნელობას, რომელიც ეხება
უვადო პატიმრობას ან სხვა გრძელვადიან სასჯელს დაქვემდებარებული პატიმრების
მართვას.

მსჯავრდებულთა სასჯელის მოხდის ორგანიზაციული ასპექტები

წესი 104

ეს წესი უზრუნველყოფს, რომ მოხდეს მსჯავრდებულთა პატიმრობის ორგანიზება
ისე, რომ ხელი შეეწყოს მათ რეჟიმს: ისინი ისე უნდა განთავსდნენ და დაჯგუფდნენ,
რომ ამის შესაძლებლობა იყოს. ეს წესი აყალიბებს როგორ უნდა მოხდეს
შემუშავებული გეგმის შესრულება. უნდა გადაიდგას პრაკტიკული ნაბიჯები, რათა
მოხდეს სასჯელი მოხდის ინდივიდუალური გეგმის რეგულარული გადახედვა.

როდესაც ხდება პატიმართა გადაყვანა, უნდა მოხდეს იმის გათვალისწინება, თუ რა
გავლენას იქონიებს ასეთი გადაყვანა მათი სასჯელის მოხდის ინდივიდულაურ
გეგმაზე. როდესაც პატიმრები განთავსდებიან ციხეში რომელშიც იგი გადაიყვაეს,
უნდა გადაიხედოს მათი სასჯელის ინდივიდუალური გეგმა რათა საჭიროების
შემთხვევაში მოხდეს ცვლილებების შეტანა.

მსჯავრდებულთა შრომა

წესი 105

ეს წესი ეხება მხოლოდ მსჯავრდებულთა შრომას. იგი უნდა წაიკითხოს წეს 26–თან
ერთობლიობაში, რომელიც შეიცავს ზოგად წესებს მუშაობასთან დაკავშირებით. წესი
105 ასახავს მნიშვნელოვან როლს, რომელიც შრომას უკავია მსჯავრდებულთა
რეჟიმში, მაგრამ ასევე ხაზს უსვამს, რომ ეს არ უნდა იყოს დამატებითი სასჯელის
სახე. ყველა გარანტია რომელსაც წესი 26 შეიცავს ასევე ვრცელდება
მსჯავრდებულებზეც.

თუმცა ციხის ადმინისტრაციას შეუძლია შრომა სავალდებულო გახადოს, შეზღუდვა
რომელიც ამ დროს ვრცელდება არის, რომ ასეთი მუშაობის პირობები უნდა
შეესაბამებოდეს ყველა სტანდარტსა და კონტროლს რომელიც მოქმედებს გარე
საზოგადოებაში.

წესი 105.4 მოითხოვს, რომ ხელისუფლებამ აანაზღაუროს ყველა პატიმრის შრომა,
რომელსაც სურს იმუშაოს. ამ პრინციპის აღიარება ხელს შეუწყობს იმის
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უზრუნველყოფას, რომ მუშაობის შესაძლებლობა არ იქნეს გამოყენებული როგორც
სამუშაო ადგილების სუბიექტური ნიშნით გადანაწილების შანსი. ეს ასევე
წაახალისებს მსჯავრდებულებს გამოთქვან როგორც მუშაობის ასევე
საგანმანათლებლო და სხვა პროგრამებში მონაწილეობის სურვილი.

დებულება წეს 105.5–ში პატიმრის დანაზოგის რეპარაციის მიზნებისთვის
გამოყენების შესახებ ქმნის სივრცეს აღმდგენითი მართლმსაჯულების ტექნიკის
(რომელზე მითითებასაც აკეთებს წესი 103.7) მსჯავრდებულთა ციხის რეჯიმში
ინტეგრირებისთვის.

მსჯავრდებულთა განათლება

ეს წესი ეხება მხოლოდ მსჯავრდებულთა განათლებას და უნდა წაიკითხოს წეს 26–
თან ერთად, რომელიც შეიცავს ზოგად დებულებებს პატიმართა განათლების შესახებ.
წესი 106 ხაზს უსვამს განათლებისა და სახელობო კურსების მნიშვნელობას
პატიმართა რეჯიმში და ხელისუფლების ვალდებულებას წაახალისოს
მსჯავრდებულები ამ თვალსაზრისით და უზრუნველყოს სათანადო პროგრამები
მათთვის.

მსჯავრდებულთა გათავლისუფლება

წესი 107

წესი 107.1–ის დებულებები ავსებენ დებულებებს წეს 33–ში ზოგადად
გათავისუფლების შესახებ. წესი 107 უნდა წაიკითხოს მინისტრთა კომიტეტის (2003)
22 რეკომნდაციასთან ერთად, რომელიც ეხება პირობით ვადამდე გათავისუფლებას.
როგორც ეს რეკომენდაცია მოითხოვს, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს
იმას, რომ მსჯავრდებულები ეწეოდნენ კანონმორჩილ ცხოვრებას საზოგადოებაში.
გათავისუფლების წინა რეჟიმები ამაზე უნდა იყოს ორიენტირებული და კავშირზე
საზოგადოებასთან როგორც ეს წეს 107–შია მოცემული და მეტად არის განვრცობილი
რეკომენდაციით.

მითითება უწყებებზე/სააგენტოებზე წეს 107.4–ში ასევე მოიცავს პრობაციის
სააგნტოსაც, რადგან როდესაც ხდება პატიმართა პირობით ვადამდე გათავისუფლება,
თანამშრომლობა სააგენტოსთან, რომელიც ზედამხედველობას ახორციელებს
პირობით მსჯავრზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.

ნაწილი IX

წესების განახლება

წესი 108

ვინაიდან ციხის საუკეთესო პრაკტიკებზე ცოდნა მუდმივად ვითარდება,
მნიშვნელოვანია რომ ციხის ევროპულმა წესებმა ასახონ ეს განვითარებები. უნდა
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შემუშავდეს განახლების რეგულარული მექანიზმი. ასეთი განახლება უნდა
ეფუძვნებოდეს სამეცნიერო კვლევას და ფრთხილად განიხილავდეს ურთიერთობას
ამ წესებსა და სხვა ინსტრუმენტებს, სტანდარტებსა და სისხლის სასმართლის
მართლმსაჯულების სფეროს შორის. წესების რეგულარულად განახლების
საჭიროებას ხაზი გაესვა N 4 რეზოლუციაში რომელიც ევროპელი იუსტიციის
მინსიტრთა 26–ე კონფერენციაზე იქნა მიღებული. (MJU -26 (2005) რეზოლუცია 4,
საბოლოო, მე-11 პარაგრაფი).
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საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები ევროპაში
თანამედროვე გამოკითხვის შედეგები

იოან დურნესკუ

ბუქარესტის უნივერსიტეტი

შესავალი

ამ სტატიაში აქცენტი გაკეთებულია იმ საზოგადოებრივ სანქციებსა და
ღონისძიებებზე (CSM), რომლებიც ხელმისაწვდომია ევროპის ქვეყნებში
სასამართლეობისთვის, ძირითადად ზრდასრული ადამიანების მიმართ
გამოსაყენებლად. სტატია ეფუძნება ევროპის პრობაციის კონფედერაციის (CEP
წარმოადგენს პრობაციის მიმართულებით მომუშავე ევროპული ორგანიზაციების
ასოციაციას) მიერ ახლახანს ჩატარებული კვლევის შედეგად შეგროვებულ
მონაცემებს. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 32-მა ქვეყანამ, თითოეულმა
წარმოადგინა საგანგებოდ შედგენილ კითხვარზე დაფუძნებული ანგარიში, რაც
მიზნად ისახავდა მომხდარიყო ევროპის მასშტაბით გამოყენებული საზოგადოებრივი
სანქციებისა და ღონისძიებების აღწერა, გარკვეული დასკვნების გამოტანა და
წინადადებების შემუშავება შემდგომი განვითარებისთვის.

პენიტენციურ საკითხებთან დაკავშირებით აქამდე ჩატარებული შედარებითი
კვლევები მხოლოდ აღწერდნენ პენიტენციურ სისტემებს და განმარტავდნენ
შეფარდების სისტემებს ქვეყნების მიხედვით (მაგალითისთვის van Kalmthout and Tak,1988; Vagg, 1994; Downes, 1988; Hamai et al, 1995, van Kalmthout and Derks, 2000; vanKalmthout და სხვები., 2003). ამ ტენდენციიდან ერთი მნიშნელოვანი გამონაკლისი
არის Cavadino და Dignan (2006), სადაც მეტად თეორიული და თემატური მიდგომის
გამოყენებით მოცემულია ცამეტი სხვადასხვა ქვეყნის პენიტენციური სისტემის
ანალიზი და შესაბამისი დისკუსია.

ფართომასშტაბიანი კვლევა, რომლის შესახებაც მოთხრობილია ამ სტატიაში დაიგეგმა
ძირითადად ინფორმაციის შედროვების მიზნებისთვის – და მიზნად ისახავდა
ევროპაში არსებული პრობაციის სისტემების მაქსიმალურად სრულფასოვანი
აღწერილობის წარმოდგენას. თუმცა, მისი ერთი ნაწილი გამოკვეთილად გამოყოფს
საზოგადოებრივ სანქციებს და ღონისძიებებს (CSM), რომლებიც ბუნებრივია
განეკუთვნება პრობაციის სამსახურების ძირითადი საქმიანობის მიმართულებებს.
ბუნებრივია, რომ სხვადასხვა ქვეყნის საზოგადოებრივი სანქციებისა და
ღონისძიებების და ამ ქვეყნებში არსებული სხვადასხვა მიდგომების შედარებისას,
სასარგებლოა ყურადღების გამახვილება როგორც მსგავსებებზე, ასევე
განსხვავებებზე. ამ კვლევაშიც, გამოკვეთილია ყველაზე საფუძვლიანი მსგავსებები და
განსხვავებები და მოცემულია საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების
შემდგომი განვითარების შესახებ თეორიული და პრაქტიკული მოსაზრებები.
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სინამდვილეში, ევროპაში წინა წლებშიც განხორციელებულა მსგავსი გამოკითხვები(van Kalmtouth, Derks, 2000; van Kalmthout და სხვები, 2003) და როდესაც ვახდენთ
წარსულში ჩატარებული კვლევების შედეგების შედარებას სულ ახლახანს
ჩატარებული კვლევის შედეგებთან, განსაკუთრებულად ნათელი ხდება რომ მარტივი
და პირდაპირი სანქციების სისტემის ერა დასრულდა – მთელს ევროპაში. მათ შორის
1990 წლის შემდეგ ჩამოყალიბებულ ახალ დემოკრატიულ ქვეყნებშიც კი განვითარდა
მრავალრიცხოვანი და კომპლექსური სასჯელთა ნაირსახეობები,
პასუხისმგებლობისგან სრულად გათავისუფლებით დაწყებული და გამონაკლისებით
დასრულებული ან კიდევ საპროკურორო შეთანხმებით დაწყებული და პირობით ან
უპირობო პატიმრობით დასრულებული. დღეის მდგომარეობით უპირობო
პატიმრობაც კი შეიძლება შეჩერდეს, შეიცვალოს ან შემცირდეს.

ალბათ პატიმართა რაოდენობის ზრდის ტენდენციის, პატიმრობის უარყოფითი
გავლენის შესახებ გამოკვლეული მტკიდებულების და ასევე, ადამიანის უფლებებზე
აქცენტის გაკეთების კუთხით საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად, ქვეყანათა ნაწილმა,
მაგალითად ინგლისმა და უელსმა, საფრანგეთმა, იტალიამ, გერმანიამ და დასავლეთ
ევროპის სხვა ქვეყნებმა მოახდინეს სასამართლოსთვის ხელმისაწვდომი სანქციების
ვარიანტების სპექტრის დივერსიფიკაცია. ამ ცვლილებათა მეტი წილი
განხორციელდა პატიმრობის ალტერნატივების განსაზღვრის მიმართულებით
(გაეროს ტერმინოლოგიით) ან საზოგადოებრივი სანქციებისა და ზომების (CSM)
შეთავაზებით (ევროპის საბჭოს ტერმინოლოგიით) - ამ უკანასკნელ ტერმინს
გამოვიყენებთ ამ სტატიაში და მას ევროპის საბჭოში განმარტავენ, როგორც:

‘ისეთ სანქციებს და ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ
სამართალდამრღვევის დარჩენას საზოგადოებაში და მოიცავენ მისი
თავისუფლების გარკვეულწილად შეზღუდვას, პირობების და/ან
ვალდებულებების დაწესების გზით, და რომლებიც განხორციელდება
კანონის მიერ ამ მიზნით შექმნილი სტრუქტურების მიერ’. ეს ტერმინი
გულისხმობს სასამართლოს ან მოსამართლის მიერ დაწესებულ
ნებისმიერ სანქციას, და ამ სანქციის შესახებ გადაწყვეტილების
მიღებამდე ან მის მაგივრად დაწესებულ ნებისმიერ ღონისძიებას,
და ასევე, პატიმრობის შესახებ გადაწყვეტილების აღსრულების
გზებს საპატიმრო დაწესებულების გარეთ (რეკომენდაცია (92)16
საზოგადოებრივი სანქციების და წესების შესახებ ევროპულ წესებზე)

სანამ გადავალთ ევროპის ქვეყნების მიერ საზოგადოებრივი სანქციების და
ღონისძიებების სისტემის აღწერაზე, პირველ რიგში საჭიროა რამდენიმე ასპექტის
დაზუსტება.

პირველი არის თავად “საზოგადოებრივი სანქციების და ღონისძიებების” ცნება.
ფართო კონცეფტუალურ დონეზე შეიძლება არსებობდს რამდენიმე პრობლემა.
თუმცა, როგორც კი ვცდილობთ კონკრეტულ საზოგადოებრივ ღონისძიებაზე
ფოკუსირებას, უფრო დიდია დებატებისა და სხვადასხვა ქვეყნებს შორის
შეუთავსებლობის პოტენციალი. ევროპის საბჭოს განმარტება ემხრობა ‘ღონისძიების’
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განმარტებას, რომელიც ... “მიიღება სანქციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე ან
მის ნაცვლად ...”. თუმცა ეს მიდგომა მხოლოდ შოტლანდიის განსაკუთრებულ
მდგომარეობას მიესადაგება, სადაც “პრობაციის ბრძანებები”, ტერმინის
ტრადიციული გაგებით წარმოადგენს “მისჯის სანაცვლო” ბრძანებებს. სხვა ევროპულ
იურისდიქციებში ან კანონთა კრებულებში, ტერმინს “ღონისძიება” იგივე
მნიშვნელობა აქვს, რაც სისხლისსამართლებრივ სანქციას და შეიძლება მიღებულ
იქნეს ცალკე, ან კიდევ ძირითად სანქციასთან ერთად. ღონისძიების ‘არა-სანქციად’
განმარტებით, ევროპის საბჭოს დეფინიცია ქმნის გაუგებრობის გამოწვევის რისკს,
რადგანაც სხვაგან ღონისძიებები ძირითადად აღიქმება სისხლისსამართლებრივ
სანქციებად. მაგალითისთვის, გერმანიაში ტერმინს “ღონისძიება” აქვს მეტად მკაცრი
მნიშვნელობა. აქ განასხვავებენ ღონისძიებებს რომლებიც მიზნად ისახავენ
გამოასწორონ სამართალდამრღვევი, ღონისძიებებს რომლებიც მიზნად ისახავენ
საზოგადოების დაცვას და სხვა ღონისძიებებს (მაგალითად, კონფისკაციას,
გამოუყენებლად ცნობას და ა.შ.). იგივე კოდექსი ასევე მოიცავს ძირითად და
დამატებით სასჯელებს, დამატებით შედეგებს და ასევე “დამსჯელი ხასიათის
სისხლისსამართლებრივი სანქციების” ახალ კატეგორიას (Verwarnung mit Strafvorbehal
- ანუ, გაფრთხილებას პირობითი სასჯელით, რომელიც მოიცავს გადავადებული
სასჯელის ნიშნებს, პირობით გამონაკლისს, და ბრალის აღიარებას
პასუხისმგებლობის დაწესების გარეშე), ან პასუხისმგებლობის თანაზომიერ
ღონისძიებებს (ანუ, ვალდებულების სახით საზოგადოებისთვის სასარგებლო
შრომას). ნათელი ხდება, რომ სისხლისსამართლებრივი კანონმდებლობის სფეროს ენა
არის განსაკუთრებული და ზუსტი. არც თუ ისე პირდაპირმნიშვნელოვნად შეიძლება
პირობითი სასჯელის აღწერა საზოგადოებრივ სანქციად ან ღონისძიებად,
რამდენადაც მთელი ევროპის კოდექსებში და წესებში ეს ტერმინი გამოიყენება
პატიმრობის მისჯის ფორმად (მაგალითად გერმანიაში და საფრანგეთში) ან
სასამართლოს მიერ პატიმრობის ბუნების ინდივიდუალიზაციად (მაგალითად
რუმინეთში). დასასრულისთვის, ამ თემასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას რომ
მიზანშეწონილია არსებული დოქტრინის, წესების და კოდექსების სიტყვათა
განმარტებები შეესაბამებოდეს საერთაშორისო დოკუმენტებისას. ამგვარად,
შემცირდება არევის და მისინტერპრეტაციის რისკები. თუმცა თუ რამდენად იქნება ეს
შესაძლებელი მოსაზრებათა ფართო სპექტრის გათვალისწინებით, ამ საკითხზე
კამათი შესაძლებელია.

იმდენად, რამდენადაც ჯერ კიდევ არ არსებობს ისეთი ტერმინთა განმარტება,
რომელიც მთელს ევროპაზე ვრცელდება, შესაბამისად ყოველთვის არსებობს
გაუგებრობობების საფუძველი. მაგალითად, ქვეყანათა ნაწილში მკაფიოდ
განსხვავდება გამონაკლისი (ან უპირობოდ გათავისუფლება) და პირობითი დევნა (ან
პირობითი გათავისუფლება). თუმცა სხვა ქვეყნებში, დევნის შეწყვეტა აბსოლუტური
ტერმიანია, ანუ შეუძლებელია პირობების დამატება. ასევე, ქვეყნების ნაწილში,
ტერმინების ‘პირობითი დევნა’ ან ‘პირობითი განაჩენი’ ადგილი დაიკავა ტერმინებმა
‘დევნის გადადება’, და ‘განაჩენის გადადება’. მიუხედავად იმისა, რომ ძირეული
შინაარსი და სამართლებრივი შედეგები შეიძლება ერთიანი იყოს, მკითხველებმა
ყოველთვის უნდა გაამახვილონ ყურადღება ამ ტერმინების გამოყენებისას. ყველა
ენაზა სწორ თარგმანთან წვდომის გარეშე, შესაძლებელია ადგილი ქონდეს
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გაუგებრობებს. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც საქმე გვაქვს სტატისტიკასთან,
რთულია დარწმუნდე რომ კატეგორიები “საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული
დანაშაულის ჩამდენი” ან “წინასწარი პატიმრობა” დაახლოებით მაინც ერთნაირად
განიმარტება ქვეყნებს შორის (Cavadino and Dinan, 2006, გვ. 4).

სანამ შემოგთავაზებდეთ შემდგომ კომენტარს გამოკითხვის შედეგების შესახებ,
მნიშნველოვანია განვმარტოთ მეორე ასპექტიც, რომელიც შეეხება იმ სტრუქტურას,
რომლის მიხედვითაც ხდება საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების
ნაირსახეობების კლასიფიკაცია. ამ თვალსაზრისით შემოთავაზებულია რამდენიმე
მიდგომა. მაგალითისთვის Worrall-ი (1997) განასხვავებს საზოგადოებრივი
სანქციებისა და ღონისძიებების კლასიფიკაციებს, რეგულატორულ
პასუხისმგებლობებად (მაგალითად, გადავადება, გაფრთხილებები და ა.შ.) და
ზედამხედველობით პასუხისმგებლობებად (მაგალითად, პრობაციის ბრძანება,
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა, ცენტრები პერიოდული ანგარიშგებისთვის,
და ა.შ.). მეორეს მხრივ, Tournier-ი (2000) განსაზღვრავს საზოგადოებრივ სანქციებსა
და ღონისძიებებს პირველ კატეგორიად - რომელშიც მოიაზრება ისეთი
ალტერნატივები, რომლებიც მოქმედებს პენიტენციურ სისტემაში შესვლაზე, მეორე
კატეგორიად - ალტერნატივები, რომლებიც მოქმედებს პატიმრობის ხანგრძლივობაზე
და მესამე კატეგორიად - ალტერნატივები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ
ამცირებს ადამიანის საკანში ყოფნის ხანგრძლივობას, თუმცა არ ცვლის ამ ადამიანის
ციხის რეესტრში დაფიქსირების ხანგრძლივობას. გავრცელებული მოსაზრებით,
Kalmthout-ის და Derks-ის (2000) კლასიფიკაცია ყველაზე მეტად პირდაპირია და ყოფს
საზოგადოებრივ სანქციებსა და ღონისძიებებს ორ კატეგორიად: წინმსწრებ
ღონისძიებებად - წინასასამართლო სანქციებად და ღონისძიებებად, და შემდგომ
ღონისძიებებად - ანუ სასამართლო სანქციებად და ღონისძიებებად. ეს კლასიფიკაცია
გამართლებულია, რამდენადაც ის მისდევს სისხლისსამართლებრივ პროცესს. თუმცა,
ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმაზე, რომ ორ კატეგორიას შორის დაყოფა
ყოველთვის ასეთი ნათელი არ არის. მაგალითისთვის, ზოგიერთ ქვეყანაში
(მაგალითად, იტალია და ჩეხეთის რესპუბლიკა) მოსამართლემ შესაძლებელია
გამოიყენოს წინასასამართლო სანქციები და ღონისძიებები მას შემდეგ რაც
სასამართლო პროცესი დაიწყო და შესაბამისად, სისხლისსამართლებრივი პროცესის
სტადიის მიხედვით რთულია მათი შეფასება ‘წინასასამართლოდ’, მიაუხედავად
იმისა, რომ წინასასამრთლოდ მიიჩნევიან სამართალწარმოების შედეგიანობის
თვალსაზრისით. ასევე, თუ მედიაცია დასრულდება დადებითი შედეგებით, შემდეგ
დანაშაული არ ჩაეთვლება სამართალდამრღვევს ნასამართლეობაში.

წინასასამართლო (წინმსწრები) საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები

წინასასამართლო საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები (ზოგჯერ მათ
უწოდებენ ‘გადაწყვეტას სასამართლოს გარეთ’ ან განრიდებით ღონისძიებებს)
მოიცავს იმ სანქციებს და ღონისძიებებს, რომლებსაც სასამართლოდან საქმის
გადამისამართების მიზნით აწესებს პოლიცია/პროკურორი ან გამომძიებელი
მოსამართლე. საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები განსაკუთრებით იმ
ქვეყნებში მოქმედებს, სადაც პროკურორს ან გამომძიებელ მაგისტრატს აქვთ
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სასჯელის დაწესების უფლებამოსილება (მაგალითად, ავსტრიაში, ბელგიაში და
ჩეხეთის რესპუბლიკაში) და სადაც სისხლისსამართლებრივი დევნა ეფუძნება
სისწაფის ან შესაძლებლობების პრინციპებს. მოკლედ რომ ითქვას, ამ პრინციპის
თანახმად მიზანშეწონილად ითვლება სისხლისსამართლებრივი დევნა თუ ის
განპირობებულია საზოგადოებრივი ინტერესით. წინააღმდეგ შემთხვევაში,
პროკურორს ან საქმის განმხილველ მოსამართლეს შეიძლება გააჩნდეთ საქმის
შეწყვეტის დისკრეციული უფლება. სხვა ქვეყნებში კი, სადაც
სისხლისსამართლებრივი დევნა ეფუძნება ოფიციალურობის პრინციპს (მაგალითად,
ბულგარეთში და რუმინეთში) წინასასამართლო სანქციების და ღონისძიებების
გამოყენების ერთადერთი შესაძლებლობა დგება მაშინ, როდესაც
სისხლისსამართლებრივი დევნის განსახორციელებლად აუცილებელია
დაზარალებულის თანხმობა. მაგალითად, თუ დაზარალებული ჩივის
ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების შემთხვევაში, მაშინ პროკურორი
ვალდებულია რომ საქმე აწარმოოს სასამართლოში. მეორეს მხრივ, იმ შემთხვევაში
თუ დაზარალებული უკან გამოიტანს საჩივარს, მაგალითად მედიაციის შემდეგ,
პროკურორი ვალდებულია შეწყვიტოს სისხლისსამართლებრივი დევნა.

წინასასამართლო ეტაპზე ყველაზე მეტად გავრცელებულ საზოგადოებრივ სანქციებს
და ღონისძიებებს წარმოადგენს: მედიაცია (მაგალითად, ავსტრიაში, ბელგიაში,
კატალონიაში, უნგრეთში, ლატვიაში, ნორვეგიაში და მოლდოვაში) ან განაჩენამდე
დადებული სისხლისსამართლებრივი შეთანხმებები (მაგალითად, საფრანგეთში),
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა (მაგალითად, ავსტრიაში, ბელგიაში და
ლატვიაში), საქმის გადამისამართება პრობაციაში (მაგალითად, ავსტრიაში,
უნგრეთში, ლატვიაში, ნორვეგიაში, პორტუგალიაში და შოტლანდიაში), ბრალის
პირობით გამოთხოვა (მაგალითად, დანიაში, გერმანიაში და მოლდოვაში),
არასრულწლოვანთათვის სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტა პირობით
(მაგალიტად ესტონეთში), საგანმანათლებლო და თერაპიული პროგრამები
(მაგალითად, ბელგიაში), და საგანმანათლებლო ღონისძიებები
არასრულწლოვანთათვის ან არასრულწლოვანთა დასჯა (მაგალითად, ჩეხეთის
რესპუბლიკაში და ფინეთში). პირველი შეხედვით, შეიძლება მიგვაჩნდეს რომ სახეზე
გვაქვს საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების მრავალფეროვნება, თუმცა
ბუნებრივია, რომ მათი ნაწილი შეიძლება შეეხებოდეს ერთსა და იმავე
დაწესებულებებს. მაგალითისთვის, ‘ბრალის პირობით გამოთხოვა’ და ‘საქმის
პრობაციისთვის გადამისამართება’ შინაარსობრივად და შედეგობრივად შეიძლება
ერთი და იგივე იყოს.

ზოგჯერ დაზარალებულისთვის კომპენსაცია ან მასთან მედიაცია არ გულისხმობს
პროცესის დასრულებას, თუმცა სასამართლოსთვის სულ მცირე წარმოადგენს
შემამსუბუქებელ ფაქტორს (მაგალითად, ესპანეთში).

გარკვეულ იურისდიქციებში განსაზღვრულია განსხვავებული საზოგადოებრივი
სანქციების და ღონისძიებები კანონდამრთვევთა განსაკუთრებული ჯგუფისთვის.
მაგალითად, კარკოდამოკიდებული ადამიანებისთვის ან კიდევ ისეთი
სამართალდამრღვევებისთვის, რომლებმაც ჩაიდინეს ნარკოდანაშაული
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შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სისხლისსამართლებრივი დევნის დროებითი
გადავადება (მაგალითად, ავსტრიაში, პორტუგალიაში და შოტლანდიაში). ასეთი
ზომა ყოველთვის გამოიყენება სამართალდამრღვევის თანხმობით და მოიცავს
სამედიცინო და თერაპიული მკურნალობის გარკვეულ ვალდებულებებს.

ზოგჯერ, წინასასამართლო საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები
გამოიყენება წინასასამართლო პატიმრობის ნაცვლად, მაგალითად ავსტრიაში
(პირობითი პრობაციის სახით), ბელგიაში და პორტუგალიაში (ელექტრონული
მონიტორინგის მეშვეობით), ხორვატიაში (როგორც შინაპატიმრობა ან თავდებობის
ვალდებულება), ჩეხეთის რესპუბლიკაში (ასევე, როგორც გირაო თავდებობით ან
დაპირებით) ან საფრანგეთში და მოლდოვაში (სასამართლოს ზედამხედველობის ქვეშ
გათავისუფლებით), და შოტლანდიაში, ინგლისში და უელსში (გირაოს
უზრუნველყოფით).

რიგ შემთხვევებში ქმედებათა განსაზღვრული კატეგორიებისთვის, საზოგადოებრივი
სანქციები და ღონისძიებები წინასასამართლო ეტაპზე გამოკვეთილად გამოირიცხება.
მაგალითად, კატალონიაში მედიაცია გამოირიცხება ოჯახური ძალადობის საქმეებში.
საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები არ არის გათვალისწინებული ისეთი
დანაშაულებისთვის, რომლებიც გაერთიანებულია ტერორიზმის, დემოკრატიის
წინააღმდეგ მიმართული ქმედებების და გარკვეული ძალადობრივი დანაშაულების
კატეგორიებში (როგორც ეს არის იტალიაში).

როდესაც ხდება სისხლისსამართლებრივი დევნისგან არასრულწლოვანის განრიდება,
ისეთ ქვეყნებში როგორიც არის ესტონეთი, ფინეთი, შოტლანდია და ა.შ., სოციალური
მომსახურების დეპარტამენტი ან ადგილობრივ საზოგადოებაში არსებული
სამოხალისეო ორგანიზაცია იღებს ამ საქმეს წარმოებაში და აწარმოებს მას აღდგენითი
მართლმსაჯულების პრინციპების გამოყენებით.

პროცესი და აღსრულება (შემდგომი) საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები

საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების ნაწილი ხელმისაწვდომია
გადაწყვეტილების მიმღები მოსამართლისთვის (მაგალითად, პრობაციის ბრძანებები,
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა და ა.შ.) და მათი ნაწილი ხელმისაწვდომია
აღმასრულებელი მოსამართლისთვის. იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც
გადაწყვეტილების მიმღები მოსამართლე განაჩენის სახით ახდენს პატიმრობის
შეფარდებას, ზოგჯერ აღმასრულებელ მოსამართლეს უფლება აქვს შეცვალოს
განაჩენი რაიზე სხვა სასჯელით. ამგვარი პრაქტიკის მაგალითები შეიძლება ვნახოთ
ბელგიაში, სადაც შესაძლებელია მოკლევადიანი პატიმრობა შეიცვალოს
ავტონომიური მუშაობის სასჯელით, ან კიდევ შვედეთში, სადაც ექვს თვიანი
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პატიმრობა შეიძლება შეიცვალოს ინტენსიური მეთვალყურეობით ელექტრონული
მონიტორინგით (ამ შემთხვევაში, გადაწყვეტილებას იღებს პრობაციის სერვისი).

‘შემდგომი’ შესაძლებლობების უმეტესობა მიზნად ისახავს საპატიმრო სასჯელის
აღსრულების ინდივიდუალიზაციას, სამართალდამრღვევის მიერ საკანში
გატარებული დროის შემცირებას, მსჯავრდებულთა მომზადებას საზოგადოებაში
წარმატებული რესოციალიზაციისთვის ან/და პატიმრობის სხვა უარყოფითი
შედეგების შემცირებას.

ისეთი იურისდიქციების ნაწილში, სადაც სახეზეა რომაული სამართლის ძლიერი
ტრადიციები, ეს საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები განიხილება
საპატიმრო განაჩენის აღსრულების მოდალობებად (მაგალითად, ბულგარეთში,
ხორვატიაში, გერმანიაში, უნგრეთში, რუმინეთში, ლატვიაში, პორტუგალიაში,
ესპანეთში და ა.შ.) და მოიაზრება გადავადებული საპატიმრო სანქციების (ანუ,
სრული გადავადება ან ნაწილობრივი გადავადება) ან პირობითი საპატიმრო
სანქციების ქოლგის ქვეშ. ამ შემთხვევაში სასამართლო იყენებს ორი საფეხურისგან
შემდგარ პროცედურას: პირველ რიგში წესდება საპატიმრო სასჯელი და მეორე რიგში
ხდება ამ სასჯელის აღსრულების გადავადება გარკვეული პირობებით და
ვალდებულებებით. გადავადებული სასჯელის ან პირობითი სასჯელის შემთხვევაში,
საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომა, პერიოდული ანგარიშგების ცენტრი,
საგანმანათლებლო ან თერაპიული პროგრამები და ა.შ., შეიძლება ატარებდეს
გადავადებისთვის დაწესებული პირობების ან მოვალეობების სახეს. იგივე
მდგომარეობაში არიან ის იურისდიქციები, სადაც გარკვეული რაოდენობის წლებით
განსაზღვრული საპატიმრო ვადა შეიცვლება საზოგადოებრივი სანქციით ან
ღონისძიებით. მაგალითად, ისეთ ქვეყნებში როგორიც არის ბელგია, ესტონეთი,
იტალია, პორტუგალია, ესპანეთი და ა.შ. მოკლევადიანი საპატიმრო სასჯელი
შეიძლება შეიცვალოს საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით.

სხვა ქვეყნებში, საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები ცალკე მდგომი
მიმართულებებია. როგორ წესი, მათ სისხლის სამართლის კანონმდებლობა
განიხილავს სასჯელის ძირითად სახეებად (როგორც არის საზოგადოებისთვის
სასარგებლო შრომა ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ავსტრიაში, კატალონიაში,
ლუქსემბურგში, ან როგორც პრობაცია ბულგარეთში; და პრობაციის ბრძანება,
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის ბრძანება და ა.შ. ირლანდიაში, მალტაზე,
ინგლისში, უელსში, შოტლანდიაში და ა.შ.).

გადავადებული სასჯელების ან ავტონომიური სახით საზოგადოებრივი სანქციების
და ღონისძიებების განხორციელების პროცესში აღებული ვალდებულებების კუთხით
შეიძლება გამოიყოს ორი ძირითად კატეგორია:

 საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები, რომლებიც ცვლის, ან სრულად
ახდენს საპატიმრო სასჯელის გადავადებას და;

 საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები რომლებიც ამცირებენ ციხეში
გატარებულ დროს (მათ ასევე ეწოდებათ “ჰიბრიდული საზოგადოებრივი
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სანქციები და ღონისძიებები” (Kamthout, Derks, 2000, გვ. 15)). ამ საზოგადოებრივი
სანქციების და ღონისძიებების უმრავლესობა განიხილება როგორც
ადაპტირებული საპატიმრო სასჯელი ან როგორც საპატიმრო მკურნალობის
ნაწილი.

პირველი კატეგორიიდან ძირითადი სასამართლო სხდომის საზოგადოებრივი
სანქციები და ღონისძიებებია: პრობაცია (მაგალითად ავსტრიაში, ბელგიაში
ბულგარეთში, კატალონიაში, ესტონეთში, ირლანდიაში, მალტაზე, ჩრდილოეთ
ირლანდიაში და შვედეთში), პირობითი პრობაცია (მაგალითად, საფრანგეთში,
ირლანდიაში, ლუქსემბურგში, შოტლანდიაში და მოლდოვაში), განაჩემის
აღსრულების გადავადება პრობაციით (მაგალითად, საფრანგეთში, ლუქსემბურგში,
მალტაზე, ინგლისში, უელსში, ესპანეთში, შვედეთში, შვეიცარიაში, პოლონეთში და
მოლდოვაში), საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა (მაგალითად, ავსტრიაში,
კატალონიაში, დანიაში, საფრანგეთში, ფინეთში, მოლდოვაში, უნგრეთში,
ირლანდიაში, ლატვიაში, პოლონეთში, ლუქსემბურგში, მალტაზე, ჩრდილოეთ
ირლანდიაში, ნორვეგიაში, შოტლანდიაში, ინგლისში და უელსში, ესპანეთში,
პოლონეთში, შვედეთში და შვეიცარიაში), ვადამდე გათავისუფლება (მაგალითად,
საფრანგეთში), სოციალური, საგანმანათლებლო, თერაპიული ამოცანები (მაგალითად,
კატალონიაში და ესტონეთში), [გადანაწილება] ცენტრ[შ]ი პერიოდული
ანგარიშგებისთვის (მაგალითად, კატალონიაში, შოტლანდიაში, ინგლისში და
უელსში), სამართალდამრღვევის განაწილება პრობაციის სერვისში (იტალიაში).

საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების მნიშვნელოვანი ნაწილი შედის
მაგისტრატების ფუნქციაში ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ირლანდია, ჩრდილოეთ
ირლანდია, შოტლანდია, ინგლისი და უელსი, უფრო კონკრეტულად კი: პრობაციის
ბრძანება, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის ბრძანება, საზოგადოებისთვის
ზიანის აღდგენის ბრძანება, მეთვალყურეობის ქვეშ დასწრების ბრძანება,
თავისუფლების შეზღუდვის ბრძანება, კომპენსაციის ბრძანება, ნარკოტესტირების და
მკურნალობის ბრძანება, ზედამხედველობის და მკურნალობის ბრძანება და ასე
შემდეგ. რამდენადაც საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები შოტლანდიაში
გამოიყენება ბრძანებების სახით, შესაბამისად ხდება მათი გამოყენება და არა “მისჯა” -
სხვა ქვეყნებში კი მოხდა მათი გარდაქმნა საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომად.
დამატებით, ინგლისში და უელსში საზოგადოების (ან პოლიტიკოსების?!)
კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად მათ სახელი შეეცვალათ 2001-ში, ასე რომ
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის ბრძანებას დღეს ქვია საზოგადოებრივი
დასჯის ბრძანება. ასევე, კომბინირებულმა ბრძანებამაც შეიცვალა სახელი და მას
ამჟამად ქვია საზოგადოებრივი დასჯის და რეაბილიტაციის ბრძანება. გაერთიანებულ
სამეფოში არსებული სასჯელთა სპექტრის შემდეგ Halliday-მ (შინაგან საქმეთა
სამინისტრო, 2001) წამოაყენა საკითხი იმის შესახებ, რომ რამდენიმე კომპონენტისგან
შემდგარი ერთი არასაპატიმრო სასჯელის შემოღება შეამცირებდა შეუსაბამობას და
სასჯელთა სისტემას მეტად ლოგიკურს გახდიდა. შესაბამისად, 2003 წელს
გაერთიანებული სამეფოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება გაეერთიანებინა ძველი
ბრძანებები ერთი საზოგადოებრივი ბრძანების ქვეშ, რაც სასამართლო სისტემას მეტ
მოქნილობას და ძალაუფლებას მისცემდა იმისათვის, რომ მოეხდინა
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სამართალდამრღვევის/საზოგადოების საჭიროებების მისადაგება 12-დან ერთი ან
მეტი იმ არსებული ვალდებულებისთვის, რომელიც დაემატებოდა საზოგადოებრივ
ბრძანებას. ჯერ ჯიდევ ნაადრევია იმაზე მსჯელობა, მიაღწია თუ არა სასჯელთა
ახალმა სისტემამ დასახულ მიზნებს. თუმცა, მკვლევარები უკვე მიუთითებენ
გარკვეულ სირთულეებზე და პრობლემებზე (დამატებითი მონაცემებისთვის იხილეთ
Mair-ი და სხვები, 2007).

მეორე კატეგორიის საზოგადოებრივ სანქციებსა და ღონისძიებებს შორის გამოყენების
სიხშირის თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანს წარმოადგენს: პირობით
გათავისუფლება (მაგალითად, ავსტრიაში, ბელგიაში, ბულგარეთში, ჩეხეთის
რესპუბლიკაში, დანიაში, ესტონეთში, უნგრეთში, ლატვიაში, ნორვეგიაში,
პორტუგალიაში, ინგლისში და უელსში, შოტლანდიაში, ესპანეთში, შვედეთში,
შვეიცარიაში, პოლონეთში, მოლდოვაში და რუმინეთში), ვადამდე გათავისუფლება
(მაგალითად, იტალიაში, ინგლისში და უელსში), ელექტრონული მონიტორინგი
(მაგალითად, ბელგიაში, დანიაში, ესტონეთში, საფრანგეთში, ინგლისში, უელსში,
ესპანეთში, შვედეთში და შვეიცარიაში) და შინაპატიმრობა (იტალიაში, ნორვეგიაში,
პორტუგალიაში და შოტლანდიაში), მობილური ელექტრონული მონიტორინგი
(საფრანგეთში), თავისუფლების შეზღუდვისა და სასჯელის გადავადების კომბინაცია
(მაგალითად, დანიაში, ინგლისში და უელსში - შეზღუდვა დამატებით),
ლიმიტირებული დაკავება (მაგალითად, ბელგიაში), პერიოდული აღსრულება
(ლუქსემბურგში), თავისუფლების ნაწილობრივი შეზღუდვა (ინგლისში და უელსში),
დროებითი გათავისუფლება (მაგალითად, საფრანგეთში, ირლანდიაში, ჩრდილოეთ
ირლანდიაში), სამუშაოდ გათავისუფლება (მაგალითად, საფრანგეთში და იტალიაში),
ნახევრად თავისუფლება (იტალიაში და ლუქსემბურგში), უცხოელი პატიმრების
წინასწარი გათავისუფლება (ლუქსემბურგში), შეწყალება და ამნისტია (გამოკითხვაში
მონაწილე ყველა ქვეყანაში).

ამნისტიების, ასევე ინდივიდუალური და ჯგუფური შეწყალებების შესახებ
გადაწყვეტილებას როგორც წესი პარლამენტი, პრეზიდენტი ან იუსტიციის მინისტრი
იღებს და ეს პრაქტიკა საკმაოდ იშვიათად გამოიყენება. როგორც წესი, ეს
ინსტრუმენტები გამოიყენება უმნიშვნელო სამართალდამრღვევის ან
განსაკუთრებულ მდგომარეობაში მყოფი სამართალდამრღვევების მიმართ. მათი
გამოყენება ასევე შეიძლება საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების
კუთხით. ძალიან იშვიათია, როდესაც შეწყალებას ან ამნისტიას თან ახლავს
გარკეული ტიპის მეთვალყურეობა. თუმცა, როგორც ჩანს ამ ინსტრუმენტების
გამოყენება არ უნდა მივიჩნიოთ საზოგადოებრივ სანქციებად და ღონისძიებებად
როგორც ეს განმარტებულია ევროპის საბჭოს მიერ, არამედ პატიების აქტებად.

ისევე, როგორც ეს გვაქვს წინასასამართლო საზოგადოებრივი სანქციებისა და
ღონისძიებების შემთხვევაში, არსებობს განსაკუთრებული შემდგომი
საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები, რომლებიც გამოიყენება
სამართალდამრღვევთა განსაკუთრებული ჯგუფების მიმართ (მაგალითად,
სქესობრივი დანაშაულის ჩამდენთა, ნივთიერებაზე დამოკიდებულთა, ნასვამ
მდგომარეობაში მართვის, და ძალადობრივი დანაშაული ჩამდენთა მიმართ). ამ
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სასჯელების და ზომების უმეტესობა მოიცავს მეთვალყურეობას, კონტროლს ან/და
სამედიცინო/თერაპიულ მკურნალობას. ასეთ ზომებს განეკუთვნება: პერიოდული
ვიზიტების მეშვეობით ნარკოდამოკიდებულებისა და მენტალური ჯანმრთელობის
მიმართულებით მკურნალობა (მაგალითად, კატალონიაში, დანიაში, ნორვეგიაში,
ინგლისში, უელსში, შვეიცარიაში და პოლონეთში), ბრაზის მენეჯმენტის პროგრამა
და მკურნალობა, ასევე ნასვამ მდგომარეობაში მართვისთვის (მაგალითად დანიაში და
ნორვეგიაში), სქესობრივი დანასაულისთვის სოციო-სასამართლო მეთვალყურეობა
(საფრანგეთში), პატიმრობის სასჯელის აღსრულების გადავადება (გერმანიაში),
პრობაციის სერვისში განსაკუთრებული კატეგორიის კანონდამრღვეევთა
გადანაწილება (იტალიაში), ფსიქიატრიული პრობაცია (პორტუგალიაში),
საავადმყოფო ბრძანება (შოტლანდიაში) და თერაპიულ დაწესებულებაში ცხოვრება
(ესპანეთში).

ახალი სისხლისსამართლებრივი სასჯელების ნაწილის შემოღებასთან ერთად,
(მაგალითად, საზოგადოების დაცვის მიზნით განსაკუთრებით მძიმე
სამართალდამრღვევთათვის სასჯელი სამუდამო პატიმრობის სახით ინგლისში და
უელსში, ანდა განგრძობადი მეთვალყურეობა შოტლანდიაში) ასევე აღმოცენდა
საზოგადოებაში მეთვალყურეობის ახალი ფორმები, რომლებიც არ ცვლის
თავისუფლების აღკვეთას და არ ამცირებს ციხეში გატარებულ დროს, მაგრამ ამის
ნაცვლად ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ ახანგრძლივებს სახელმწიფოს
კონტროლს გარკვეული კატეგორიის სამართალდამრღვევთათვის (უფრო
კონკრეტულად ძალადობრივი და სქესობრივი დანაშაულის ჩამდენთათვის).
მაგალითად ინგლისში და უელსში, კვლევის მონაწილეების პასუხებში ფიქსირდება
ფრაზები სამუდამო მეთვალყურეობა ან განგრძობადი მეთვალყურეობა. სავარაუდოდ
საქმე გვაქვს ახალი თაობის საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების
ჩამოყალიბების დასაწყისთან, უფრო განსხვავებული მიზნებით, ვიდრე არსებულ
მექანიზმებს აქვთ.

გამოკითხვაში მონაწილე თითქმის ყველა იურისდიქციაში საზოგადოებრივი
სანქციები და ღონისძიებები მოიცავს გარკვეულ ვალდებულბებს, ან კიდევ მათ
ერთვის გარკვეული მეთვალყურეობითი პირობა და/ან ვალდებულებები, რომლებიც
გრძელდება პრობაციის პერიოდის დასრულებამდე. ასეთი ვალდებულებების ნაწილი
შეიძლება იმპერატიული იყოს - ანუ, გარკვეული მოქმედებების შესრულების
ვალდებულებები (მაგალითად, სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობა, სამუშაოს
დაწყება, საცხოვრებლად სხვა ადგილას გადასვლა, პრობაციის ოფიცერთან
რეგულარული შეხვედრა, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა, გარკვეული
სამედიცინო/თერაპიული/ქცევითი პროგრამები და ა.შ.) ან ამკრძალავი - ანუ,
გარკვეული ქმედებების შესრულებისგან თავის შეკავების ვალდებულებები
(მაგალითად, გარკვეულ პირთა წრესთან დაკავშირების აკრძალვა, გარკვეულ
ადგილებში ვიზიტებისგან თავის შეკავების ვალდებულება, ალკოჰოლის მიღებისგან
თავის შეკავება, მანქანის მართვისგან თავის შეკავება და ა.შ.).

იმის მიხედვით თუ რა ფორმით მოხდა ამ ვალდებულებების დაწესება, როდესაც
სამართალდამრღვევი წარმატებით დაასრულებს პრობაციის ვადას, ითვლება რომ
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დანაშაული არც კი მომხდარა, რამდენადაც მას ნასამართლეობაში არ ჩაეთვლება.
როგორც წესი, არ ხდება ღონისძიებების დარეგისტრირება [ნასამართლეობის
რეესტრში], თუმცა ხდება სასჯელის სახეების დარეგისტრირება. ამ წესიდან
გამონაკლისს წარმოადგენს გადავადებული საპატიმრო სასჯელი, რომელიც
წარმოადგენს საპატიმრო სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალიზაციას და რომლის
დაფიქსირება ხდება ნასამართლეობად [ნასამართლეობის რეესტრში].

იმ შემთხვევაში თუ სამართალდამრღვევი ვერ შეასრულებს დაწესებულ პირობებს,
მის მიმართ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სანქცია კონკრეტულ შემთხვევაში
გამოყენებული მოდელის და პირობების დარღვევის სიმძიმის გათვალისწინებით.
სანქცია შეიძლება გულისხმობდეს ბრძანების ადაპტირებას, ცვლილებას, გაღრმავებას,
გადავადებას, დამოთხოვას ან კიდევ პრობაციის პერიოდის გახანგრძლივებას.
ძირითად განსხვავებას საზოგადოებრივი სანქციების, ღონისძიებების და სასჯელის
გადავადების გამოყენებას შორის წარმოადგენს ის, რომ მეორე შემთხვევაში
პირობების შეუსრულებლობისთვის უფრო მაღალია იმის ალბათობა, რომ
სასამართლო სამართალდამრღვევის მიმართ საპატიმრო სასჯელს გამოიყენებს.
არსებობს სხვა გამოსავალიც, რომელიც გულისხმობს პრობაციის პერიოდის
გახანგრძლივებას ან ახალი პირობების/ვალდებულებების დამატებას. გაერთიანებულ
სამეფოში, გადავადების ბრძანების შემოღება მიჩნეულია ერთ-ერთად “იმ
ფაქტორებიდან, რომლებმაც გაზარდა პატიმრობის მაჩვენებელი რეკორდულ
მაჩვენებლამდე”, განსაკუთრებით კი იმიტომ, რომ ამგვარი ვალდებულებების
დარღვევა სავარაუდოდ მაღალი ალბათობით იწვევს პატიმრობას. თუმცა, ეს პოზიცია
არც მაინცდამაინც ისეთი უპირობოა, როგორც ეს გამოკითხვის პასუხში აისახა.
საზოგადოებრივი ბრძანებების და გადავადების ბრძანებების ანალიზის შედეგად,
Mair-მა და სხვებმა (2007) დაადგინეს და უფრო დიდი სიფრთხილით განმარტეს, რომ:
“არ არსებობს მტკიცებულება იმის დასამოწმებლად, რომ ახალი ბრძანებების შედეგად
[როგორც ტენდენცია] ხდება სამართალდამრღვევთა განრიდება თავისუფლების
აღკვეთისგან ან კიდევ, პირიქით, მათი პატიმრობის მაჩვენებლის ზრდა” (გვერდი 31).
როგორც ჩანს მაგისტრატებს ესმით “ციხის გადავსების თემასთან დაკავშირებული
პოლიტიკური სენსიტიურობა და ისინი თავს იკავებდნენ ღონისძიების უკან
გამოწვევისგან და დარღვევისთვის შემდგომი პატიმრობისგან” (გვერდი 29).

მაშინ, როდესაც გამოიყენება ავტონომიური საზოგადოებრივი სანქციები და
ღონისძიებები და სამართალდამრღვევი ვერ შეასრულებს პირობებს, სასამართლოს
შეუძლია შეარჩიოს უფრო მკაცრი საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები
(მაგალითისთვის, პრობაციის ბრძანებიდან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის
ბრძანებაზე გადასვლა). უმეტეს შემთხვევებში საზოგადოებრივი სანქციებისა და
ღონისძიებების აღსრულება ხდება იმ სერვისის/სააგენტოს მიერ, რომელიც ამ
ამოცანის განხორდიელებაში სპეციალიზირდება. ქვეყნების უმეტეს ნაწილში ეს არის
პრობაციის სერვისი, მაგრამ არსებობს სხვა ქვეყნებიც სადაც ეს ფუნქცია ეკუთვნის
ციხის დეპარტამენტს (მაგალითად იტალიაში) ან სოციალურ სერვისებს (მაგალითად,
იტალიაში და ირლანდიაში), ხოლო მაშინ როდესაც ერთადერთ მიზანს წარმოადგენს
ბრალდებულის მეთვალყურეობა სასამართლო განხილვის პროცესში,
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სამართალდამრღვევს შეიძლება მოსთხოვონ რომ რეგულარულად გამოცხადდეს
პოლიციაში.

რეკომენდაციები საზოგადოებრივი სანქციების და ღონისძიებების გამოსაყენებლად

გამოკითხვაში მონაწილე ევროპული ქვეყნებიდან საზოგადოებრივი სანქციებისა და
ღონისძიებების გამოყენება თითქმის ყველგან ხდება გარკვეული პირობების
დადგომის შემდეგ. ამ სანქციებისა და ღონისძიებათა დასაწესებლად ერთ-ერთ
ყველაზე მნიშვნელოვან წინაპირობას წარმოადგენს სამართალდამრღვევის თანხმობა.
ამ წესიდან გამონაკლისს ვაწყდებით ბულგარეთში, ლატვიაში, ინგლისში, უელსში და
რუმინეთში, სადაც სასამართლოები არ მოითხოვენ სამართალდამრღვევის თანხმობას
გარკვეული ვალდებულებებით გადავადებული სასჯელის დასაწესებლად.
სამართალდამრღვევის თანხმობა არ შეეხება მხოლოდ სანქციას ან ღონისძიებას,
არამედ ასევე საზოგადოებრივ სანქციებში და ღონისძიებებში გაერთიანებულ
შეზღუდვებს და/ან ვალდებულებებს. როგორც წესი, სამართალდამრღვევის თანხმობა
რომ მონაწილეობა მიიღოს ამ სქემებში არ განიხილება მისი მხრიდან დანაშაულის
აღიარებად. რიგ ქვეყნებში (მაგალითად, ავსტრიაშო და ბელგიაშო), მედიაციის
გამოყენება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაზარალებული
იდენტიფიცირებულია, ყველა მოპარული ნივთი დაბრუნებულია და თუ
დაზარალებული თანახმაა მონაწილეობა მიიღოს მედიაციაში.

ასევე, გამოკითხვაში მონაწილე ევროპული ქვეყნებიდან უმეტესობაში, პროკურორმა
ან სასამართლომ საზოგადოებრივი სანქციების და ღონისძიებების გამოყენებამდე
უნდა მოითხოვოს სოციალური მონაცემების ანგარიში ან სასჯელისწინანდელი
ანგარიში. ამ ანგარიშების მიზანია შეაფასონ საზოგადოებისთვის სასარგებლო
ღონისძიებების მიზანშეწონილობა და შინაარსი, შეამოწმონ სამართალდამრღვევის
ნასამართლეობა, განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რისკები, მოახდინონ იმ
პირობების და მოვალეობების შეფასება, რომლებიც შეიძლება დაეკისროს
სამართალდამრღვევს და მოიპოვონ მისი თანხმობა მათ შესრულებაზე.

საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები, განსაკუთრებით წინასასამართლო
სანქციები მოქმედებს მაშინ, როდესაც დანაშაული არ არის განსაკუთრებულად
სერიოზული [მნიშნველოვანი]. როგორც წესი, ქმედების სერიოზულობის
[მნიშვნელობის] ხარისხი ფასდება იმ საპატიმრო სასჯელის წლების რაოდენობის
მიხედვით, რაც დადგენილია კონკრეტული ქმედებისთვის. ისეთ ქვეყნებში,
როგორიც არის მაგალითად ავსტრია, მედიაციის დანიშნვა ხდება იმ შემთხვევებში
თუ ქმედებისთვის საპატიმრო სასჯელის ზედა ზღვარი არის ხუთი წელი, თუმცა
ასეთი ლიმიტი არ არსებობს არასრულწლოვანი სამართალდამრღვევების
შემთხვევაში.

მეორე კატეგორიის - შემდგომი საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების
ძირითადი სახეობების დაწესების წესები და პირობები როგორც წესი
დამოკიდებულია სასჯელის სიმკაცრეზე, დროებით პირობებზე და კარგ ქცევაზე (რაც
მოიცავს სამომავლო რისკის ნიშნების არარსებობას). როგორც წესი, საპატიმრო
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სასჯელი აღსრულებულად ითვლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც
სამართალდამრღვევმა პირმა წარმატებით დაასრულა პრობაციის პერიოდი.

რამდენიმე შუალედური დასკვნა

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგ ქვეყანაში პატიმრობაში მყოფი ადამიანების რაოდენობა
იზრდება, ზოგში კი მცირდება, იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომელთა მიმართაც
გამოიყენება საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები თანმიმდევრულად
იზრდება გამოკითხვაში მონაწილე ყველა ქვეყანაში. ნამდვილად, იმ პირთა
რაოდენობა რომელთაც შეეფარდად საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები
უკვე აღემატება პატიმართა რაოდენობას. მაგალითისთვის, 2006 წელს გერმანიაში
65,526 სამართალდამრღვევი იყო პატიმრობაში, მაშინ როდესაც 170,273
სამართალდამრღვევი იყო პრობაციაზე. იმავე წელს, ლატვიაში, 2,701 ადამიანი
გააგზავნეს ციხეში, მაშინ როდესაც 4,750 ადამიანის მიმართ მოხდა სასჯელის
გადავადება, რომელთაგანაც 1,865 ადამიანი ჩართული იყო საზოგადოებისთვის
სასარგებლო შრომაში. ამჟამად, ევროპაში არსებულ პატიმართა საერთო რაოდენობის
- დაახლოებით ორი მილიონის გათვალისწინებით, შეიძლება ვივარაუდოთ რომ იმ
ადამიანთა რაოდენობა, რომელთა მიმართაც რაიმე ფორმის საზოგადოებრივი
სანქციები და ღონისძიებები გამოიყენება თავისუფლად შეიძლება იყოს 3,5 მილიონი.

გამოდის, რომ საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების რაოდენობის
მნიშვნელოვან ზრდას ყველაზე მეტად განაპირობებს ის, რაც ხდება
სისხლისსამართლებრივი დევნის ეტაპზე. მაგალითად, 2005 წელს, ავსტრიაში
საპატიმრო სასჯელების მისჯის სრული რაოდენობა იყო 7,137, ამავე დროს,
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომისა და მედიაციის შესახებ პროკურორების
მიერ განრიდების სახით მიღებული გადაწყვეტილებების რაოდენობა იყო
შესაბამისად 2,568 და 10,016. მსგავსად, 2006 წელს, გერმანიაში ყველა საქმის (როგორც
არასრულწლოვანთა, ასევე სრულწლოვანთა მიმართ) დაახლოებით 50% შეწყდა
სისხლისსამართლებრივი დევნის ეტაპზე [სასამართლოს დაწყებამდე].

როგორც ჩანს, პროკურორებსა და მოსამართლეებს შორის ყველაზე პოპულარული
საზოგადოებრივი სანქციები და ღონისძიებები არის სამდაგვარი: მედიაცია,
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა და გადავადებული პატიმრობა
პირობებით/ვალდებულებებით.

შედარებით ახლო წარსულიდან მოყოლებული, ელექტრონული მონიტორინგიც
უფრო ხშირად გამოიყენება იმ იურისდიქციებში, სადაც ეს დაშვეულია. მხოლოდ
რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, (როგორებიც არის პორტუგალია და
გაერთიანებული სამეფო), ელექტრონული მონიტორინგი გამოიყენება პატიმრობიდან
ვადაზე ადრე გათავისუფლების პირობად.

კომუნიტარიზმის ტენდენციის ფარგლებში, სულ უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა
იყენებს საზოგადოებრივ სანქციებსა და ღონისძიებებს სამართალდამრღვევთა იმ
სპეციფიური ჯგუფების მიმართ, რომლებიც გამოირჩევიან განსაკუთრებული
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მკურნალობის საჭიროებებით: შესაბამისად, ნარკოდამოკიდებულთა, ფსიქიკური
ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე სამართალდამრღვევთა და სქესობრივი
დანასაულის ჩამდენ პირთა მიმართ. ეს იმას ნიშნავს, რომ პრობაციიეს სამსახურებმა
უნდა გაიუმჯობესონ ამ საკითხებთან დაკავშირებული ექსპერტიზა და რომ მათ
უფრო ინტენსიურად უნდა ითანამშრომლონ სხვა სააგენტოებთან და ადგოლობრივ
საზოგადოებრივ ჯგუფებთან. ამ ტენდენციის ილუსტრაციისთვის გამოდგება
გაერთიანებული სამეფოს მაგალითი, სადაც პოლიცია, ციხე, პრობაცია და ასევე სხვა
სააგენტოები (მაგალითად, სოციალური სერვისები, ე.წ. ახალგაზრდა
მსჯავრდებულთა ჯგუფები [YOT], დასაქმების ცენტრები, ადგილობრივი
საგანმანათლებლო ადმინისტრაციები, ადგილობრივი განსახლების
ადმინისტრაციები, რეგისტრირებული სოციალური ბინების გამქირავებლები,
ელექტრონული მონიტორინგის პროვაიდერები, სტრატეგიული ჯანდაცვის
ადმინისტრაციები და ჯანდაცვის კუთხით სერვისების სხვა მიმწოდებლები)
მოქმედებენ MAPPA-დ წოდებულ (საზოგადოებრივი დაცვის სააგენტოების
გაერთიანება) ადგოლობრივ საპარტნიორო ჯგუფებში, “თანამშრომლობის”
სამართლებივი ვალდებულების ფარგლებში.

როგორც ჩანს, არსებობს იმიგრანტებთან მიმართებით საზოგადოებრივი სანქციებისა
და ღონისძიებების გამოყენების გამოსწორების საჭიროება. იმ გარემოების გამო, რომ
ასეთი ადამიანების ნაწილს ქვეყანაში არ გააჩნია სამართლებრივი უფლებები და მათ
არ გააჩნიათ მუდმივი მისამართი, მათი უმეტესობა ხვდება ციხეში. მაგალითად,
ავსტრიაში 2005 წელს პატიმრობაში მყოფ პირთაგან 42% შეადგენდა უცხოელ
მოქალაქეებს. თუმცა ისეთმა ქვეყნებმა როგორიც არის შვედეთი და იტალია დაიწყეს
საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების გამოყენება პატიმრობის
ალტერნატივად ან კიდევ საკანში გასატარებელი დროის შესამცირებლად.
მაგალითად, იტალიაში, 2006 წელს, 1,631 იმიგრანტმა ისარგებლა საზოგადოებრივი
სანქციებითა და ღონისძიებებით, როგორც ალტერნატიული საშუალებით.

გამოკითხვის შედეგად მიღებული კიდევ ერთი დასკვნა, რომლის შესახებად ასევე
ხაზგასმული იქნა ევროპის კრიმინოლოგიის საზოგადოების ფარგლებში სამუშაო
ჯგუფის მიერ განხილვებისას არის ის, რომ პრობაციის პროცესში ადამიანის
უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები მოითხოვს მეტ განვითარებას.
პრობაციის პროცესში უფრო დეტალურ გადახედვას და განვითარებას საჭიროებს
ისეთი საკითხები, როგორიც არის თანხმობა, პირადი ცხოვრების უფლება,
გასაჩივრების პროცედურა და სხვა. მაგალითისთვის, გასაჩივრების კუთხით, ბევრი
ქვეყანა ეყრდნობა შიდა ადმინისტრაციული კონტროლის მექანიზმებს. თუმცა,
წარსულის გამოცდილებამ დაადასტურა, რომ ეს მექანიზი ყოველთვის არ არის
დამაკმაყოფილებელი და რომ საჭიროა დამოუკიდებელი ორგანოები, რომლებიც
ამგვარ საკითხებს უფრო ეფექტიანად განსაზღვრავენ. ისეთი ახალი სასჯელები,
როგორიც არის სამუდამო მეთვალყურეობა და ისეთი ახალი ინიციატივები, როგორიც
არის MAPPA-ი (საზოგადოებრივი დაცვის სააგენტოების გაერთიანება) დღის
წესრიგში აყენებენ ადამიანის უფლებათა მნიშვნელოვან საკითებს და თერაპიულ
დილემებს, განსაკუთრებით კი სქესობრივი დანაშაულის ჩამდენთა კუთხით.
რისკების მენეჯმენტის მექანიზმების გამოყენების განვითარებაც ასევე უკავშირდება
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ადამიანის უფლებათა კუთხით მნიშნელოვან საკითხებს. მაგალითისთვის,
სამართალდამრღვევთა განხილვა “ზიანის მომტან და არა უფლებების მქონე
სუბიექტებად” (Ward და Birgden, 2007, გვ. 11) სავარაუდოდ ვერ უზრუნველყოფს
ადამიანის ღირსების ადექვატურ დაცვას. ასევე ადამიანის უფლებათა კუთხით კიდევ
ერთ პრობლემურ მდგომარეობასთან გვაქვს საქმე მაშინ, როდესაც რისკების
შეფასების მექანიზმების გამოყენებისას სამართალდამრღვევებს განვიხილავთ
ჯგუფებად და არა ინდივიდებად. ასე რომ, ველით იმ დღეს, როდესაც იმ
ადამიანებისთვის, ვინც ჩართული არის პრობაციაში იარსებებს უფლებათა ფართო
ჩამონათვალი და მათი განხორციელების მონიტორინგის ნათელი მექანიზმები
(ისეთი, როგორიც უკვე არსებობს პატიმრებისთვის), რაც მათ მისცემს
შესაძლებლობას რომ უზრუნველყონ საკუთარი თავისუფლება და კეთილდღეობა.
ასევე, ისინიც შეძლებენ “ისწავლონ, თუ როგორ განავითარონ საკუთარი პიროვნება
ღირსეულად და მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობით”. (იგივე წყარო, გვ.
15).
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COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS

Recommendation Rec(2003)22
of the Committee of Ministers to member states
on conditional release (parole)

(Adopted by the Committee of Ministers on 24 September 2003
at the 853rd meeting of the Ministers’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,

Considering that it is in the Council of Europe member states’ interest to establish common principles regarding
the enforcement of custodial sentences in order to strengthen international co-operation in this field;

Recognising that conditional release is one of the most effective and constructive means of preventing
reoffending and promoting resettlement, providing the prisoner with planned, assisted and supervised
reintegration into the community;

Considering that it should be used in ways that are adapted to individual circumstances and consistent with the
principles of justice and fairness;

Considering that the financial cost of imprisonment places a severe burden on society and that research has
shown that detention often has adverse effects and fails to rehabilitate offenders;

Considering, therefore, that it is desirable to reduce the length of prison sentences as much as possible and that
conditional release before the full sentence has been served is an important means to that end;

Recognising that conditional release measures require the support of political leaders, administrative officials,
judges, public prosecutors, advocates and the public, who therefore need a detailed explanation as to the
reasons for adapting prison sentences;

Considering that legislation and the practice of conditional release should comply with the fundamental principles
of democratic states governed by the rule of law, whose primary objective is to guarantee human rights in
accordance with the European Convention on Human Rights and the case-law of the organs entrusted with its
application;

Bearing in mind the European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released
Offenders (ETS No. 51);

Recognising the importance of:

– Resolution (65) 1 on suspended sentence, probation and other alternatives to imprisonment;
– Resolution (70) 1 on the practical organisation of measures for the supervision and after-care of conditionally
sentenced or conditionally released offenders;
– Resolution (76) 2 on the treatment of long-term prisoners;
– Resolution (76) 10 on certain alternative penal measures to imprisonment;
– Recommendation No R (82) 16 on prison leave;
– Recommendation No. R (87) 3 on the European Prison Rules;
– Recommendation No R (89) 12 on education in prison;



– Recommendation No. R (92) 16 on the European rules on community sanctions and measures;
– Recommendation No. R (92) 17 concerning consistency in sentencing;
– Recommendation No. R (97) 12 on staff concerned with the implementation of sanctions and measures;
– Recommendation No. R (99) 22 concerning prison overcrowding and prison population inflation;
– Recommendation Rec(2000)22 on improving the implementation of the European Rules on community
sanctions and measures,

Recommends that governments of member states:

1. introduce conditional release in their legislation if it does not already provide for this measure;

2. be guided in their legislation, policies and practice on conditional release by the principles contained in
the appendix to this recommendation;

3. ensure that this recommendation on conditional release and its explanatory memorandum are
disseminated as widely as possible.

Appendix to Recommendation Rec(2003)22

I. Definition of conditional release

1. For the purposes of this recommendation, conditional release means the early release of sentenced
prisoners under individualised post-release conditions. Amnesties and pardons are not included in this definition.

2. Conditional release is a community measure. Its introduction into legislation and application to individual
cases are covered by the European rules on community sanctions and measures contained in Recommendation
No. R (92) 16, as well as by Recommendation Rec(2000)22 on improving the implementation of the European
rules on community sanctions and measures.

II. General principles

3. Conditional release should aim at assisting prisoners to make a transition from life in prison to a law-
abiding life in the community through post-release conditions and supervision that promote this end and
contribute to public safety and the reduction of crime in the community.

4.a. In order to reduce the harmful effects of imprisonment and to promote the resettlement of prisoners
under conditions that seek to guarantee safety of the outside community, the law should make conditional
release available to all sentenced prisoners, including life-sentence prisoners.

4.b. If prison sentences are so short that conditional release is not possible, other ways of achieving these
aims should be looked for.

5. When starting to serve their sentence, prisoners should know either when they become eligible for
release by virtue of having served a minimum period (defined in absolute terms and/or by reference to a
proportion of the sentence) and the criteria that will be applied to determine whether they will be granted release
(“discretionary release system”) or when they become entitled to release as of right by virtue of having served a
fixed period defined in absolute terms and/or by reference to a proportion of the sentence (“mandatory release
system”).

6. The minimum or fixed period should not be so long that the purpose of conditional release cannot be
achieved.



7. Consideration should be given to the savings of resources that can be made by applying the mandatory
release system in respect of sentences where a negative individualised assessment would only make a small
difference to the date of release.

8. In order to reduce the risk of recidivism of conditionally released prisoners, it should be possible to
impose on them individualised conditions such as:

– the payment of compensation or the making of reparation to victims;
– entering into treatment for drug or alcohol misuse or any other treatable condition manifestly associated with
the commission of crime;
– working or following some other approved occupational activity, for instance, education or vocational training;
– participation in personal development programmes;
– a prohibition on residing in, or visiting, certain places.

9. In principle, conditional release should also be accompanied by supervision consisting of help and
control measures. The nature, duration and intensity of supervision should be adapted to each individual case.
Adjustments should be possible throughout the period of conditional release.

10. Conditions or supervision measures should be imposed for a period of time that is not out of proportion
to the part of the prison sentence that has not been served.

11. Conditions and supervision measures of indeterminate duration should only be applied when this is
absolutely necessary for the protection of society and in accordance with the safeguards laid down in Rule 5 of
the European rules on community sanctions and measures as revised in Recommendation Rec(2000) 22.

III. Preparation for conditional release

12. The preparation for conditional release should be organised in close collaboration with all relevant
personnel working in prison and those involved in post-release supervision, and be concluded before the end of
the minimum or fixed period.

13. Prison services should ensure that prisoners can participate in appropriate pre-release programmes and
are encouraged to take part in educational and training courses that prepare them for life in the community.
Specific modalities for the enforcement of prison sentences such as semi-liberty, open regimes or extra-mural
placements, should be used as much as possible with a view to preparing the prisoners’ resettlement in the
community.

14. The preparation for conditional release should also include the possibility of the prisoners’ maintaining,
establishing or re-establishing links with their family and close relations, and of forging contacts with services,
organisations and voluntary associations that can assist conditionally released prisoners in adjusting to life in the
community.  To this end, various forms of prison leave should be granted.

15. Early consideration of appropriate post-release conditions and supervision measures should be
encouraged. The possible conditions, the help that can be given, the requirements of control and the possible
consequences of failure should be carefully explained to, and discussed with, the prisoners.



IV. Granting of conditional release

Discretionary release system

16. The minimum period that prisoners have to serve to become eligible for conditional release should be
fixed in accordance with the law.

17. The relevant authorities should initiate the necessary procedure to enable a decision on conditional
release to be taken as soon as the prisoner has served the minimum period.

18. The criteria that prisoners have to fulfil in order to be conditionally released should be clear and explicit.
They should also be realistic in the sense that they should take into account the prisoners’ personalities and
social and economic circumstances as well as the availability of resettlement programmes.

19. The lack of possibilities for work on release should not constitute a ground for refusing or postponing
conditional release. Efforts should be made to find other forms of occupation. The absence of regular
accommodation should not constitute a ground for refusing or postponing conditional release and in such cases
temporary accommodation should be arranged.

20. The criteria for granting conditional release should be applied so as to grant conditional release to all
prisoners who are considered as meeting the minimum level of safeguards for becoming law-abiding citizens. It
should be incumbent on the authorities to show that a prisoner has not fulfilled the criteria.

21. If the decision-making authority decides not to grant conditional release it should set a date for
reconsidering the question. In any case, prisoners should be able to reapply to the decision-making authority as
soon as their situation has changed to their advantage in a substantial manner.

Mandatory release system

22. The period that prisoners must serve in order to become entitled to release should be fixed by law.

23. Only in exceptional circumstances defined by law should it be possible to postpone release.

24. The decision to postpone release should set a new date for release.

V. Imposition of conditions

25. When considering the conditions to be imposed and whether supervision is necessary, the decision-
making authority should have at its disposal reports, including oral statements, from personnel working in prison
who are familiar with the prisoners and their personal circumstances. Professionals involved in post-release
supervision or other persons knowledgeable about the prisoners’ social circumstances should also make
information available.

26. The decision-making authority should make sure that prisoners understand the imposed conditions, the
help that can be given, the requirements of control and the possible consequences of failure to comply with the
conditions.

VI. Implementation of conditional release

27. If the implementation of conditional release has to be postponed, prisoners awaiting release should be
kept in conditions as close as possible to those they would be likely to enjoy in the community.



28. The implementation of conditional release and supervision measures should be the responsibility of an
implementing authority in compliance with Rules 7, 8 and 11 of the European rules on community sanctions and
measures.

29. Implementation should be organised and dealt with in compliance with Rules 37 to 75 of the European
Rules on community sanctions and measures, and with the basic requirements for effectiveness set out in the
relevant provisions of principles 9 to 13 of Recommendation Rec(2000)22 on improving the implementation of
the European rules on community sanctions and measures.

VII. Failure to comply with imposed conditions

30. Minor failures to observe imposed conditions should be dealt with by the implementing authority by way
of advice or warning. Any significant failure should be promptly reported to the authority deciding on possible
revocation. This authority should, however, consider whether further advice, a further warning, stricter conditions
or temporary revocation would constitute a sufficient penalty.

31. In general, the failure to observe imposed conditions should be dealt with in accordance with Rule 85 of
the European rules on community sanctions and measures as well as with the remaining relevant provisions of
Chapter X of the rules.

VIII. Procedural safeguards

32. Decisions on granting, postponing or revoking conditional release, as well as on imposing or modifying
conditions and measures attached to it, should be taken by authorities established by law in accordance with
procedures covered by the following safeguards:

a. convicted persons should have the right to be heard in person and to be assisted according to the law;
b. the decision-making authority should give careful consideration to any elements, including statements,

presented by convicted persons in support of their case;
c. convicted persons should have adequate access to their file;
d. decisions should state the underlying reasons and be notified in writing.

33. Convicted persons should be able to make a complaint to a higher independent and impartial decision-
making authority established by law against the substance of the decision as well as against non-respect of the
procedural guarantees.

34. Complaints procedures should also be available concerning the implementation of conditional release.

35. All complaints procedures should comply with the guarantees set out in Rules 13 to 19 of the European
rules on community sanctions and measures.

36. Nothing in paragraphs 32 to 35 should be construed as limiting or derogating from any of the rights that
may be guaranteed in this connection by the European Convention on Human Rights.

IX. Methods to improve decision-making

37. The use and development of reliable risk and needs assessment instruments which would, in
conjunction with other methods, assist decision-making should be encouraged.

38. Information sessions and/or training programmes should be arranged for decision-makers, with
contributions from specialists in law and social sciences, and all involved in the resettlement of conditionally
released prisoners.



39. Steps should be taken to ensure a reasonable degree of consistency in decision-making.

X. Information and consultation on conditional release

40. Politicians, judicial authorities, decision-making and implementing authorities, community leaders,
associations providing help to victims and to prisoners, as well as university teachers and researchers interested
in the subject should receive information and be consulted on the functioning of conditional release, and on the
introduction of new legislation or practice in this field.

41. Decision-making authorities should receive information about the numbers of prisoners to whom
conditional release has been applied successfully and unsuccessfully as well as on the circumstances of
success or failure.

42. Media and other campaigns should be organised to keep the general public informed on the functioning
and new developments in the use of conditional release and its role within the criminal justice system. Such
information should be made speedily available in the event of any dramatic and publicised failure occurring
during a prisoner’s conditional release period. Since such events tend to capture media interest, the purpose
and positive effects of conditional release should also be emphasised.

XI. Research and statistics

43. In order to obtain more knowledge about the appropriateness of existing conditional release systems
and their further development, evaluation should be carried out and statistics should be compiled to provide
information about the functioning of these systems and their effectiveness in achieving the basic aims of
conditional release.

44. In addition to the evaluations recommended above, research into the functioning of conditional release
systems should be encouraged. Such research should include the views, attitudes and perceptions on
conditional release of judicial and decision-making authorities, implementing authorities, victims, members of the
public and prisoners. Other aspects that should be considered include whether conditional release is cost-
effective, whether it produces a reduction in reoffending rates, the extent to which conditionally released
prisoners adjust satisfactorily to life in the community and the impact the development of a conditional release
scheme might have on the imposition of sanctions and measures, and the enforcement of sentences. The nature
of release preparation programmes should also be subject to research scrutiny.

45. Statistics should be kept on such matters as the number of prisoners granted conditional release in
relation to eligibility, the length of the sentences and the offences involved, the proportion of time served before
the granting of conditional release, the number of revocations, reconviction rates and the criminal history and
socio-demographic background of conditionally released prisoners.
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NOTE 

There are two sets of footnotes used in the present document, both in 
arabic numerals. One set are those used in the Standard Minimum Rules for 
Non-custodial Measures (The Tokyo Rules) and are given immediately under the 
rules in which they occur. Those numbers are not sequential because they are 
the ones used in General Assembly resolution 45/110, annex, in which the Tokyo 
Rules are set out. 

The other set are those used in the commentary, which are sequential from 
number 1, and are given at the end of the document. 

ST/CSDHA/22 

~----------------------------------------. - - -. -- -



- iii -

CONTENTS 

e ~ 
INTRODUCTION ....•..••••.•..•.•.•.•..........•.•••..••••..•.•.•.•..••••• 1 

I. GENERAL PRINCIPLES ..•.•..........•.....•.•••••••.••••...•.•.•... 5 

1. Fundarnen tal aims .......•..•..•...•.••••••••.•...••••......• 5 
2. The scope of non-custodial measures •.• ~.................... 7 
3. Legal safeguards ...............•.••.•••..••..••..•.••..•••• 10 
4. Saving clause ••..•.•.....•.•.•.....•••.•••..•••••..••.••.•• 14 

II. PRE-TRIAL STAGE ...••....•.•............•..•.•••..••.•••.....•••• 15 

5. Pre-trial dispositions .•........•.•.••..•.•.•••.•••.••..•.• 15 
6. Avoidance of pre-trial detention .•••..•••••••.••••••••••••• 15 

III. TRIAL AND SENTENCING STAGE .........•..•••..•••••.••..••...•.•••• 17 

7. Social inquiry reports ......••.•..•••••••••••••..•••••••••. 17 
8. Sentencing dispositions •..•....•••••.•.••••••.•.••...•••••. 17 

IV. POST-SENTENCING STAGE ............•.•..•.••••••.••.•....•.•.••..• 20 

9. Post-sentencing dispositions .••..•.••••••...••••.•...•.•... 20 

V. IMPLEMENTATION OF NON-CUSTODIAL MEASURES •..•••••.••..••.•.•..•.. 22 

10. Supervision ..•....... " ..•.•. " . • . . . . • . . . . . • • • . . . • • . • • • • • . . • • 22 
11. Duration. . • • • . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . • • . • • • • . • . . • • . • . . • . • . • • • . . 23 
12. Conditions. . • . • . . . • . . . . . . • • . . • . • • . • • . . . • • . . • . . • . • • • • • • • • . • • 24 
13. Treatmen t process •..•...•.........•.•••••••..•..•....••.•.. 25 
14. Discipline and breach of conditions •••...••••.••.•••••.•... 27 

VI. STAFF. • • . • • • • • • • • • • • . • . . . . . . . . • . . . • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • 29 

15. Recrui tmen t .•••.......•...••......•.••.•.••.•.•.•...•••••.. 29 
16. Staff training •......•..••..•..••.•..•..•••..••.•••••••..•• 30 

VII. VOLUNTEERS AND OTHER COMMUNITY RESOURCES ••..•.•••••••••••••••••• 32 

17. P~lic participation .•....•....•.•••••...•.••.•••.•..•.••.• 32 
18. Public understanding and cooperation •.•••••••••.•..•••••.•• 33 
19. Volunteers. • . . • . • . • • . . • . . . • • • . . . • • • • • • . • . • • . • • • • • . . . • • • . . • • 34 

VIII. RESEARCH, PLANNING, POLICY FORMULATION AND EVALUATION .•••.•....• 36 

20. Research and planning ...•...........••••.•..•.•.•.••••••..• 36 
21. Policy formulation and programme development •.••.•...•••••. 36 
22. Linkages with relevant agencies and activities ...••••••..•• 37 
23. International cooperation .........•.•..•••...•..•.....•...• 38 



- 1 -

INTRODUCTION 

The United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The 
Tokyo Rules) are the result of a global discussion and exchange of experiences 
initiated by the Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and 
the Treatment of Offenders in Tokyo, pursuant to Economic and Social Council 
resolution 1986/10, section XI, of 21 May 1986. In that resolution, the 
Council requested the Secretary-General to study the question of alternatives 
to imprisonment with a view to the formulation of basic principles in that 
area. 

The draft United Nations standard minimum rules for non-custodial measures 
were developed by the Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime 
and the Treatment of Offenders, in close cooperation with experts from all 
parts of the world, as methods and measures likely to be most effective in 
preventing crime and improving the treatment of offenders, as emphasized in 
the report of the Committee on Crime Prevention and Control on its fourth 
session (E/CN.5/536, annex IV). 

The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, ~/ which were 
adopted by the first United Nations Congress on the Prevention of Crime and 
the Treatment of Offenders, held at Geneva from 22 August to 3 September 1955, 
and were subsequently approved by the Economic and Social Council in its reso
lution 663 C (XXIV) of 6 November 1957, fulfil a similar function in respect 
of custodial measures. 

Various intergovernmental and non-governmental organizations, in parti
cular the International Penal and Penit~ntiary Foundation, contributed to the 
final version of the draft United Nations standard minimum rules for non
custodial measures. 

At its tenth session, the Committee decided to submit the draft rules to 
the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treat
ment of Offenders, held at Havana from 27 August to 7 September 1990. 

On the recommendation of the Eighth Congress, the General Assembly, in 
its resolution 45/110 of 14 December 1990, adopted the United Nations Standard 
Minimum Rules for Non-custodial Measures and approved the recommendation of 
the Committee that the Rules should be known as "The Tokyo Rules". 

The General Assembly, in its resolution lf5/ll0, also requested the 
Secretary-General to take the necessary steps to prepare a commentary to 
the Tokyo Rules for submission to the Committee at its twelfth session for 
approval and further dissemination, paying special attention to the legal 
safeguards, the implementation of the Rules and the development of similar 
gu·l.delines at the regional level. 

On the recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal 
Justice at its first session, the Economic and Social Council adopted its 
resolution 1992/22 of 30 July 1992. In section VI of that resolution, the 
Council determined that three priority themes should guide the work of the 
Commission in the development of a detailed United Nations crime prevention 
and criminal justice programme and the budget allocations for the period 
1992-1996. One of those priority themes was efficiency, fairness and 
improvement in the management and administration of criminal justice and 
related system, with due emphasis on the strengthening of national capacities 
in developing countries for the regular collection, collation, analysis and 
utilization of data in the development and implementation of appropriate 
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policies. The Council also determined that in implementing special operational 
activities and advisory services, the Secretariat should place major emphasis 
on serving as a broker and clearing-house, providing advisory services and ~ 
training to Member States from within existing budgetary resources and through ~ 
voluntary contributions. 

The present commentary is an attempt to provide guidance in the imple
mentation of the Tokyo Rules, as well as basic material for advisory services, 
including workshops and seminars, to Governments. Special acknowledgement is 
owed to the Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the 
Treatment of Offenders, the Asia Crime Prevention Foundation and the Inter
national Penal and Penitentiary Foundation, whose financial contributions have 
made this publication possible. 

The Tokyo Rules represent an important step in increasing the effective
ness of society's response to crime. Non-custodial sanctions and measures 

~ playa significant part in criminal justice in many different cultures and 
legal systems. Most penal sanctions imposed on convicted offenders are in 
fact non-custodial. One goal of the Tokyo Rules, therefore, is to emphasize 
the importance of non-custodial sanctions and measures themselves as a means 
of dealing with offenders. 

In this connection, there needs to be an explanation of the terminology 
used in the Tokyo Rules. The common practice of referring to sanctions and 
measures not involving custody as "non-custodial" or "alternative" has been 
followed to facilitate understanding; however, this should not be taken to 
mean that custody or imprisonment is the primary penal sanction and that mea
sures or sanctions that keep an offender in the community are secondary to or 
less important than imprisonment. On the contrary, developing views around ~ 
the world about the problems of imprisonment have led to increased interest in ~ 
finding effective ways of helping offenders in the community without resorting 
to imprisonment. Doubts are increasing about whether imprisonment can rehab-
ilitate offenders. It is often suggested that sending offenders to prison can 
turn them into worse criminals and that, for that reason, imprisonment should 
be reserved for the more serious and dangerous offenders. Imprisonment, which 
is itself a costly undertaking, brings with it other social costs. Prison 
overcrowding is a problem faced by many countries. In severely overcrowded 
prisons it can be impossible to train prisoners to lead law-abiding lives 
following their release. 

Against this background, there. is a growing belief that non-custodial 
sanctions and measures may constitute a better way, providing penalties that 
are proportionate to the offence committed by the offender and that carry 
greater possibilities for the rehabilitation and constructive reintegration 
of the offender into society. 

Non-custodial measures do not restrict offenders' liberty as much as 
imprisonment. They do not require offenders to leave their families or com
munities, relinquish their responsibilities or give up any employment they 
might have had. Nevertheless, offenders undergoing non-custodial measures may 
be subject to various conditions, restrictions and requirements. In order to 
enforce a non-custodial measure, the appropriate authorities must have the 
power to require offenders to comply with certain conditions and to refrain 
from certain activities. To exercise this power, the authorities need to col- ~ 
lect information on the actions and behaviour of offenders. The authorities ,.., 
also have the power to modify or revoke the conditions during implementation 
of the sanctions or measures. Accordingly, the implementation of non-custodial 
measures is to a certain extent intrusive. Furthermore, non-compliance with 
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the conditions imposed can have serious consequences for offenders, such as 
imprisonment. Safeguarding respect for hl~an rights and human dignity requires 
that standards be set for the imposition and implementation of any restrictions 
and conditions. This is one of the main purposes of the Tokyo Rules. 

\ 
II 

There is a great variety of political, economic, social and cultural 
conditions in the world; the Tokyo Rules have been formulated so as to be <.In 
applicable in a wide range of legal systems and to help those systems in the 
promotion of fair and equitable use of community sanctions and measures. The I 
Tokyo Rules represent the minimum standards that should prevail in the use of /! 

non-custodial measures. The Tokyo Rules should, therefore, promote efforts 
to overcome practical difficulties in the application of such measures. 

The Tokyo Rules cover an area in which ideas are constantly developing. 
Non-custodial measures relate closely to life in the community. The potential 
for developing new ways of keeping offenders in the community is substantial. 
There is much scope for requiring offenders to make recompense to society in 
some way for. their crimes. At the same time, offenders can undertake some 
form of rehabilitation that could well reduce the likelihood of their return
ing to crime. Thus, the Tokyo Rules are not intended to precluue experimenta
tion and the development of practice; however, new developments should proceed 
with the full recognition of the need for the legal safeguards incorporated in 
the Tokyo Rules and should be in harmony with the aim of promoting the use of 
non-custodial measures. 

The Tokyo Rules are not intended to be read as a detailed model for a 
systeln of non-custodial measures. Instead, they are based on the general con-
sensus of contemporary thought and experience. They seek to set out what are . I 
generally accepted as good principles and curr.ent good practice in imposing and 
implementing non-custodial measures. The development of more detailed rules, 
with particular applicability to regional or subregional conditions. is to be 
encouraged. 

The Tokyo Rules should be read within the context of int~rnationally 
recognized human rights instruments. such as the Universal Declaration of 
Human Rights 21 and the International Covenant on Civil and Political 
Rights. JI This point is stressed in rule 4.1. 

Throughout the Tokyo Rules, the term "non-custodial measure" refers to 
any decision made by a competent authority, at any stage of the administration 
of criminal justice, which requires a person suspected of, accused of or sen
tenced for an offence to submit to certain conditions or obligations that do 
not include imprisonment. The term refers in particular to sanctions for an 
offence that require an offender to remain in the community and to comply with 
certain conditions. 

As noted in rule 2.1, the term "offender" refers to all persons subject 
to prosecution, trial or the execution of a sentence. This usage simplifies 
the presentation of the Tokyo Rules, which would otherwise require the terms 
"offender, defendant.or suspect" to be used throughout. The term is used only 
for the sake of convenience. Its usage must not be seen in any way as a 
detraction from the presunlption of innocence or from strict observance of the 
rights of suspected and accused persons. 

The term "competent authority" means a member of the judiciary, a prose
cutor or a body that is empowered by law to make decisions about the imposi
tion or implementation of a non-custodial measure. 

----------------------------------- -- ---

1.\ 
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The Tokyo Rules constitute a comprehensiv~ guide to the operation of non
custodial measures at all stages of the criminal justice process. Following 
an introductory section settins out general principles, there is a section on ~ 
the pre-trial stage, which includes a measure to avoid detention before trial. ~ 
Then, considerations that should be taken into account at the trial and sen-
tencing stage are set out; it is argued that non-custodial measures rather than 
imprisonment should be used whenever possible in sentencing offenders. The 
section on the post-sentencing stage presents ways of reducing the length of 
terms of imprisonment by substituting community measures at some point in a 
prison sentence. 

The section on implementation of non-custodial measures presents require
ments for supervision, treatment, and breaches of conditions. Staffing is 
covered in section VI, and the involvement of volunteers and the general public 
is the subject of section VII. Finally, section VIII deals with research, 
planning, policy formulation and evaluation. 
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I. GENERAL PRINCIPLES 

General observations 

Section I sets out the general ideas that form the basis for the Tokyo 
Rules. These ideas constitute the philosophy and framework that should guide 
legislative action, sentencing, implementation and new developments. The prin
ciples call for the promotion of non-custodial measures and the strengthening 
of community involvement. They stress that, as in all areas of criminal jus
tice, a balance has to be achieved when developing, imposing or enforcing non
custodial measures. Section I emphasizes the importance. of rational criminal 
justice policies. 

1. Fundamental aims 

1.1 The present Standard Minimum Rules provide a set of basic principl~s to 
promote the use of non-custodial measures, as well as minimum safeguards 
for persons subject to alternatives to imprisonment. 

1.2 The Rules are intended to promote greater community involvement in the 
management of criminal justice, specifically in the treatment of offen
ders, as well as to promote among offenders a sense of responsibility 
towards society. 

1.3 The Rules shall be implemented taking into account the political, econ
omic, social and cultural conditions of each country and the aims and 
objectives of its criminal justice system. 

1.4 When implementing the Rules, Member States shall endeavour to ensure a 
proper balance between the rights of individual offenders, the rights of 
victims, and the concern of society for public safety and crime preven
tion. 

1.5 Member States shall develop non-custodial measures within their legal 
systems to provide other options, thus reducing the use of imprisonment, 
and to rationalize criminal justice policies, taking into account the 
observance of human rights, the requirements of social justice and the 
rehabilitation needs of the offender. 

Commentary 

Rule 1.1 expresses two of the fundamental aims of the Tokyo Rules: to 
encourage the widest possible use of non-custodial measures and to ensure that 
non-custodial measures are imposed and implemented in a fair and just manner 
and that the human rights of offenders are protected. The balance between the 
two aims is important. Developing new non-custodial measures and promoting 
existing measures is worth while; but enthusiasm for non-custodial measures 
should not lead to developments that infringe human rights or subject offenders 
to more control than is justified or proportionate. 

The reasons for advocating the promotion of non-custodial measures are 
substantial. First, non-custodial measures have considerable potential value 
for offenders, as well as for the community. Custodial measures may have 
detrimental effects on those subjected to them. Imprisonment cannot be con
sidered an appropriate sanction for a wide range of offences and many types of 
offenders, in particular those who are not likely to repeat offences, those 
convicted of minor crimes and those needing medical, psychiatric or social 
help. Imprisonment severs community ties and hinders reintegration into 
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society. Imprisonment reduces offenders' sense of responsibility and their 
ability to make their own decisions. Avoiding custodial measures whenever pos-
sible, however, is likely to enhance the prospect of better reintegration into ~ 
society and better internalization of social values. Non-custodial measures ~ 
have the unique characteristic of making it possible to exercise control over 
an offender's behaviour while allowing it to evolve under natural circumstances. 
This offers opportunities for the development of the offender's sense of res
ponsibility. Reducing the likelihood of further crime and helping offenders to 
become responsible citizens would benefit society as a whole. 

Secondly, crime and the effects of crime are a great financial burden to 
States. The administration of criminal justice alone is expensive. Many non
custodial measures cost less to implement than custody. Specifically, the cost 
of the enforcement of the sentence may be less than the cost of imprisonment. 
In addition, indirect financial benefits may result from a reduction in the 
social costs of imprisonment and a reduction in crime. 

Non-custodial measures have the advantage that it is easier to involve 
the public in them than in the sanction of imprisonment. This is stressed in 
rule 1.2. The Tokyo Rules set out two facets of a community focus. First, 
offenders undergoing non-custodial measures are not locked away in a separate, 
perhaps distant institution. They are still living in society. Thus, by 
their very nature non-custodial measures should encourage community involve
ment in their implementation. This should have the wider benefit of involving 
the public in the administration of criminal justice more generally. Public 
participation and community involvement should have the added advantage of 
improving the public's understanding and acceptance of non-custodial measures. 
The more the public can see the beneficial results of non-custodial measures, 
the more credible those measures will become. ~ 

Secondly, community involvement is essential if non-custodial measures 
are to succeed in reintegrating the offender into society. Involvement of the 
community can contribute to the rehabilitation of the offender and may reduce 
the risk of stigmatization. 

Rule 1.3 emphasizes that the Tokyo Rules are not intended to describe a 
model system of non-custodial measures and their implementation. The variety 
of criminal justice systems throughout the world and the differences in the 
infrastructure of the various criminal justice administrations preclude such a 
possibility. The variety of systems should, however, encourage a diversity of 
approaches and should allow for a fruitful exchange of ideas about methods and 
developments. 

Rules 1.4 and 1.5 serve as reminders of the different goals of the admin
istration of criminal justice. Each set of international norms and guidelines 
applicable to law enforcement and criminal justice operations ensures that a 
balance is maintained between the different elements involved. The Tokyo 
Rules follow this pattern. They call for implementation directed at defending 
society against crime. They promote the use of measures aimed at reducing 
crime. At the same time, limits are placed on the amount of deprivation of 
liberty and restriction of rights of the individual that is acceptable in pur
suing that end. In addition, the important role of the victim is recognized 
and it is suggested that measures that assist the individual victim or victims 
in general should be encouraged. 

Rule 1.5 emphasizes the need for non-custodial measures to be developed 
within a framework of legality. It also highlights the importance of taking 
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an overall view of the development and promotion of non-custodial measures 
within criminal justice and social policy. 

~) Despite the obvious advantage of non-custodial measures, reforms intended 
to promote the use of such measures contain potential dangers and may lead to 
unintended consequences. For example, the use of non-custodial measures may 
be increased, not at the expense of imprisonment but at the expense of other 
less onerous penalties. This may lead to an increase in the total use of penal 
measures in society, an increase that cannot be justified by a reference to a 
worsened crime situation. At the same time, there may be no reduction in the 
use of imprisonment. This has been termed the net-widening effect. 

Another possible danger is that new non-custodial measures may be intro
duced that impose more intensive forms of control. Instead of replacing 
imprisonment, they may replace non-custodial penalties that involve less con
trol. More intrusive control than the circumstances warrant may thus be intro
duced. Ways of identifying and avoiding these disadvantages can be found in 
the Tokyo Rules. 

Rule 1.5 states clearly that the reduction of imprisonment is an aim. 
This should be understood to refer not only to a reduction in the number of 
custodial measures imposed (including both pre-trial detention and prison 
sentences), but also to a reduction of the actual length of any such depriva
tion of liberty. This is also stressed in rule 2.7. 

In line with rule 1.4 on the need for balance, in rule 1.5 it is noted 
that the reduction of imprisonment and the use of non-custodial measures must 
be done with due respect for human rights, social justice and rehabilitation. 
The Tokyo Rules seek to ensure that a wider use of non-custodial measures 
should not lead to an increase in the number of people subject to penal mea
sures or to an increase in the intensity of such measures. The Tokyo Rules 
seek to protect basic human rights and to avoid the abuse of discretion by 
setting out rules of conduct for the persons responsible for the implementa
tion of non-cus todial measures. 'it 

2. The scope of non-custodial measures 

2.1 The relevant provisions of the present Rules shall be applied to all 
persons subject to prosecution, trial or the execution of a sentence, at 
all stages of the administration of criminal justice. For the purposes 
of the Rules, these persons are referred to as "offenders", irrespective 
of whether they are suspected, accused or sentenced. 

2.2 The Rules shall be applied without any discrimination on the grounds of 
race, colour, sex, age, language, religion, political or other opinion, 
national or social origin, property, birth or other status. 

2.3 In order to provide greater flexibility consistent with the nature and 
gravity of the offence, with the personality and background of the 
offender and with the protection of society and to avoid unnecessary use 
of imprisonment, the criminal justice system should provide a wide range 
of non-custodial measures, from pre-trial to post-sentencing dispositions. 

*See also the Code of Conduct for Law Enforcement Officials (~ 
Rights: A Compilation of International Instruments (United Nations 
publication, Sales No. E.88.XIV.l), sect. G) •. 
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The number and types of non-custodial measures available should be deter
mined in such a way that consistent sentencing remains possible. 

2.4 The development of new non-custodial measures should be encouraged and \~ 
closely monitored and their use systematically evaluated. 

2.5 Consideration shall be given to dealing with offenders in the community, 
avoiding as far as possible resort to formal proceedings or trial by a 
court, in accordance with legal safeguards and the rule of law. 

2.6 Non-custodial measures should be used in accordance with the principle of 
minimum intervention. 

2.7 The use of non-custodial measures should be part of the movement towards 
depenalization and decriminalization instead of interfering with or 
delaying efforts in that direction. 

Commentary 

Rule 2.1 sets out the scope of the Tokyo Rules, making it clear that they 
and the safeguards contained in them extend very widely. The Tokyo Rules 
apply to non-custodial measures imposed on a convicted person by a court as a 
penalty for an offence. They also cover measures taken and applied to sus
pected persons and defendants before their trial. Finally, they cover mea
sures that enable some part of a prison sentence to be served in the community 
rather than in prison and measures that reduce the length of imprisonment and 
substitute for it some form of supervision. 

Rule 2.1 thus makes it clear that one of the fundamental aims of the Tokyo A 
Rules, namely the promotion of non-custodial measures, applies equally to all ~ 
stages of the process, to the pre-trial stage, to sentencing, and to the stage 
after some period of imprisonment has been served. The developlnent and use of 
non-custod1al measures instead of pre-trial detention is particularly to be 
encouraged. In principle, the use of pre-trial custody should be used sparingly 
whenever possible, as those subjected to it have not yet been found guilty of 
any offence and are still innocent persons. 

The reduction of the length of prison sentences by the imposition of a 
non-custodial measure is also worth encouraging in the light of the general 
objective of reducing the uses of imprisonment set out in rule 1.5 .. 

Rule 2.1 deals also with terminology. Persons suspected or accused of an 
offence may become subject to a non-custodial measure before or in place of 
court proceedings. In the Tokyo Rules, the term "offender" is used to describe 
a person who is suspected, accused or sentenced. This usage should in no way, 
however, allow the important distinction between convicted and unconvicted per
sons to become blurred. The principle of the presumption of innocence must be 
maintained when non-custodial measures are being considered. 

The requirement of non-discrimination and equal treatment enunciated in 
rule 2.2 is of special importance. An unfair exercise of discretion that 
results in an unwarranted distinction being made between people is a violation 
of the basic principle of equality. 

One of the great advantages of non-custodial measures is their flexibil- 4It 
ity and capacity to be suited to the needs of the individual offender. One of 
the dangers of such a level of discretion is, however, the possibility of dis
crimination against a person or group. When measures are carried out in the 
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community, their implementation can reflect any discrimination currently being 
practised in that community. Thus, groups that face discrimination in the 
wider community could find themselves, for a range of reasons, more likely than 
other groups to be sentenced to imprisonment rather than to become subject to 
a non-custodial measure. The content of the measures imposed on groups facing 
discrimination could also be less favourable and helpful to social reintegra
tion. For example, it could prove more difficult to find training opportuni
ties or work placements for ethnic minorities or women undergoing non-custodial 
measures. 

Rule 2.2 requires that, in imposing and implementing non-custodial mea
sures, every effort must be made to avoid any discrimination and ensure equal 
access to non-custodial measures and equal treatment within them. A distinc
tiun must be made, however, between discrimination and positive differentia
tion. Avoiding discrimination does not mean that all offenders must be dealt 
with identically. Offenders must, to a certain extent, be treated differently 
in order to take account of their individual problems, to meet their special 
individual needs or to take account of particular situations. 

It is also important to ensure that, when dealing with offenders, the 
religious beliefs and moral precepts of the group to which the offender 
belongs should be respected. Furthermore, there are a number of special 
categories of offenders, such as aged people, women, and people with specific 
mental or physical health problems, on whom imprisonment may have a parti
cularly damaging effect, and for whom non-custodial measures would thus be 
appropriate. It may be desirable or even necessary in these circumstances to 
distinguish between offenders in order to meet their special needs. Regula
tions such as the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration 
of Juvenile Justice (The Beijing Rules) (General Assembly resolution 43/173, 
annex, of 9 December 1988) and the United Nations Guidelines for the Pre
vention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) (General Assembly 
resolution 45/112, annex, of 14 December 1990) set out a framework for such 
differentiation. The important distinction between differentiation and dis
crimination is that differentiation takes place in order to affect the 
offender favourably rather than adversely. 

Non-custodial measures have the potential to be much more flexible than 
imprisonment. Rule 2.3 recognizes this potential. It lists the range of dif
ferent considerations to be taken into account in imposing non-custodial mea
sures, namely the nature of the offence, the characteristics of the offender 
and the need to protect society and avoid the use of imprisonment. It sug
gests that a range of non·-custodial measures should be provided to meet this 
range of needs. It also points out, however, the inevitable consequence of 
flexibility and wide niscretion, that is, inconsistency in imposing measures. 
Consistency is clearly desirable in the interests of fairness and justice. 
Ways should bp. found to ensure consistency while allowing flexibility and 
discretion. Sentencing guidelines that establish the equivalencies among 
different measures would assist those imposing non-custodial measures. 

Rule 2.4 calls for the systematic evaluation of non-custodial measures. 
This is particularly important because of the flexibility inherent in non
custodial measures. Monitoring and evaluation, referred to in rule 2.4, are 
necessary to ascertain whether the objectives of the various measures, as set 
out in rule 2.3, are met. In recent y~ars, many countries have developed 
non-custodial measures such as community work, victim-offender reconciliation, 
compensation orders, and differentiated forms of parole and probation assis
tance. From the viewpoint of a rational criminal justice policy, as stressed 
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in rule 1.5, new non-custodial measures should be added and further developed 
only if accompanied by systematic evaluation. This evaluation provides feed
back that is also essential to operational effectiveness. 

Monitoring and evaluation also focus on the appropriate use of each non
custodial measure by the judiciary and administrative authorities and can 
assist with ensuring consistency and fairness. Unintended consequences of non
custodial measures also need to be monitored. As mentioned in the commentary 
to rule 1.5, introducing new non-custodial measures may have an effect contrary 
to the one intended, resulting in offenders being subjected to more severe mea
sures than before. 

Rule 2.5 highlights the possibility of the great advantage in suitable 
cases of avoiding all the consequences of trial, prosecution and formal sanc
tioning, both for the suspect and his or her family and for society. Such a 
possibility is very much in accordance with the principles of minimum interven
tion, depenalization and decriminalization set out in rules 2.6 and 2.7. 

It is very important, however, that such a process of diversion from 
formal proceedings should be within the framework of due process and the rule 
of law. When informal measures such as sanctions imposed by the police or 
prosecution are used instead of formal prosecution, the full rights of the 
suspected person must be respected. 

Rule 2.6 emphasizes the important principle that, in order to respect 
basic rights and freedoms, the intervention of the criminal justice system 
should be kept to the minimum amount needed to protect society. The Tokyo 
Rules therefore require that the sanction chosen in all circumstances should 
be the least intrusive one available. 

Rule 2.7 places the development and use of non-custodial measures firmly 
in the context of the movement towards restricting and reducing the use of 
criminal law and the numbers of persons affected by it as the social environ
ment changes. Respect for individual rights and freedoms as set out in inter
national instruments requires that penal measures should not be imposed where 
they cannot be justified using strict criteria. Since non-custodial measures 
are less intrusive than custody there is a danger that they may be imposed 
even when the development of society would no longer require it. 

3. Legal safeguards 

3.1 The introduction, definition and application of non-custodial measures 
shall be prescribed by law. 

3.2 The selection of a non-custodial measure shall be based on an assessment 
of established criteria in respect of both the nature and gravity of the 
offence and the personality, the background of the offender, the purposes 
of sentencing and the rights of victims. 

3.3 Discretion by the judicial or other competent independent authority shall 
be exercised at all stages of the proceedings by ensuring full account
ability and only in accordance with the rule of law. 

3.4 Non-custodial measures imposing an obligation on the offender, applied 
before or instead of formal proceedings or trial, shall require the 
offender's consent. 
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3.5 Decisions on the imposition of non-custodial measures shall be subject 
to review by a judicial or other competent independent authority, upon 
application by the offender. 

3.6 The offender shall be entitled to make a request or complaint to a 
judicial or other competent independent authority on matters affecting 
his or her individual rights in the implementation of non-custodial 
measures. 

3.7 Appropriate machinery shall be provided for the recourse and, if pos
sible, redress of allY grievance related to non-compliance with inter
nationally recognized human rights. 

3.8 Non-custodial measures shall not involve medical or psychological 
experimentation on, or undue risk of physical or mental injury to, 
the offender. 

3.9 The dignity of the offender subject to non-custodial measures shall be 
protected at all times. 

3.10 In the implementation of non-custodial rneasures, the offender's rights 
shall not be restricted further than was authorized by the competent 
authority that rendered the original decision. 

3.11 In the application of non-custodial measures, the offender's right to 
privacy shall be respected, as shall be the right to privacy of the 
offender's family. 

3.12 The offender's personal records shall be kept strictly confidential and 
closed to third parties. Access to such records shall be limited to 
persons directly concerned with the disposition of the offender's case 
or to other duly authorized persons. 

Commentary 

Rule 3.1 stresses the importance of the legal framework for all aspects of 
non-custodial measures. The establishment of such measures in the legislation 
and their definition shall be exclusively based on law. 

Rule 3.1 also requires that the application of non-custodial measures 
shall be based on law. Thus, the imposition of requirements and obligations 
by the competent authorities shall have a legal basis. The law should specify 
which authorities are responsible for the implementation of non-custodial 
measures and should also provide the basis for their work. The delegation of 
authority to third parties when this is required should be founded in law. If 
the offender fails to comply with the conditions imposed on him or her, the 
measures taken by the implementing or competent authorities in response to 
this breach must be founded in law. 

Rule 3.2 requires the selection of the non-custodial measure to take 
place within a clear framework. Criteria should be established setting up the 
relative weight to be given to the offence, its nature and seriousness, the 
offender, his or her background and personality, the purposes of sentencing 
and the need to give attention to the rights of the victim. Further guidance 
on criteria comes from rule 1.4, on the balance between various considera
tions, and rule 2.6, on the principle of minimum intervention. 
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By their nature, non-custodial measures call for more discretion and 
flexibility to be exercised by the competent authority than do custodial 
measures. These possibilities of flexibility and discretion, while welcome, ~, 
can lead to arbitrary decisions and abuses of basic rights. In order to avoid ~ 
such a possibility, which harms not only the offender but society in general, 
rule 3.3 underlines the fact that discretion should be exercised in accordance 
with lawful principles. This applies both to any original decision imposing a 
non-custodial measure and to any subsequent decision about implementation. 
The original decision may well set limits to the exercise of discretion during 
implementation. 

Rule 3.4 is of relevance exclusively to measures applied before or instead 
of formal proceedings or trial. It therefore relates to persons accused but 
not yet convicted. Particular safeguards are necessary in such cases. It is 
essential that the suspected or accused person consents to the imposition of 
such measures. Where a measure is imposed instead of formal proceedings, con
sent to it can lead to the renunciation of the legal safeguards that would 
exist if the case were proceeded with. 

Therefore, consent must be informed consent. The accused person should 
be given clear and accurate information on the potential consequences of refus
ing to consent to the measure. Any indirect pressure on the suspected person 
to consent should be avoided. The suspect should be given a realistic chance 
to obtain access to every possible means of defence. Refusal to consent to 
the imposition of a non-custodial measure before trial or instead of formal 
proceedings should not be held against the suspected person or affect his or 
her position adversely in any way. 

Rule 3.5 is important in safeguarding the legal and human rights of the ~ 
offender and offers protection against arbitrary decision-making. In order 
for this safeguard to be truly effective, the offender must be ab'e to make 
use of it. He or she must be informed of this right and must be provided with 
the possibility of contacting the authority in question. The review by the 
judicial or other competent independent authority should be speedy. The 
offender should have the right to appear in person or to have access to some 
other way of being heard by the review body. Ex post facto review may be 
important to establish principles, but might be only of symbolic assistance to 
an offender who has already been subjected to an arbitrarily imposed measure. 

Good practice would suggest that offenders and, where appropriate, their 
legal representatives should be given at the time of the imposition of the 
measure a document setting out the right to have the decision reviewed by a 
judicial or other competent authority and explaining where to contact the 
review body and the procedures to be followed when asking for a review. To 
ensure the effectiveness of rule 3.5 at the time of imposition of the non
custodial measure, an explanation of this right should be given to the 
offender by the authority imposing the measure. 

Even after the offender has accepted the imposition of a non-custodial 
measure, he or she may need to seek recourse through an independent body to 
complain about arbitrary or unfair implementation. Rule 3.6 provides for this 
right. The body hearing the complaints should be independent of the authority 
implementing the measure and could be a court, a review board or an ombudsman 
empowered to investigate. As with rule 3.5, it is essential that offenders ~ 
and their legal representatives, where appropriate, know about the entitlement ,.., 
set out in this rule, know how to contact the appropriate body and have those 
rights explained to them in a way and in a language that they understand. 
Similarly, investigation by the appropriate independent body should be speedy 
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and the results should be communicated to offenders in a language and in a 
manner that they understand. 

The restriction of liberty possible in non-custodial measures can give 
rise to the possibility that internationally recognized human rights might be 
infringed. Rule 3.7 requires that States should establish machinery that 
allows offenders who consider their basic human rights to have been abused to 
seek redress. To exercise the right to seek redress, offenders and their 
legal representatives, where appropriate, should be given access to informa
tion on the rele1 rant human rights instruments and on the machinery available 
for the redress of grievances. 

Authorities administering sanctions are responsible for the safety and 
well-being of persons under their charge. The imposition of non-custodial 
measures involves the exercise of power. In many cases, the offender has no 
choice but to submit. Rule 3.8 makes it clear that it would be an unwarranted 
violation of the offender's right to security of person to apply non-custodial 
measures or any conditions of non-custodial measures that involve any medical 
or psychological experimentation or that place the offender at undue risk of 
physical or mental injury. The imposition of a non-custodial measure rather 
than imprisonment should never be dependent on the offender agreeing to become 
involved in any activity that places him or her in undue danger or that is a 
threat to his or her mental or physical health. 

Rule 2.4, which calls for the development of new non-custodial measures 
and for a continuing search for new methods of dealing with offenders without 
recourse to custody, should be seen in the light of rule 3.8. The application 
of rule 3.8 should not prevent the development of new non-custodial methods of 
dealing with offenders. It is possible, however, to develop new methods of 
dealing with and helping offenders without using them as guinea-pigs or 
requiring them to participate in medical or psychological experiments. 

Rules 3.9-3.12 all relate to the importance of maintaining the offender's 
rights to dignity and privacy while he or she is subject to non-custodial 
measures. Taken together, they require that supervision shall not be carried 
out in a way that would harass offenders, jeopardize their dignity or intrude 
on their privacy or that of their families. Methods of supervision that treat 
offenders solely as objects of control should not be employed. Surveillance 
techniques should not be used without the offenders' knowledge. Third parties 
other than properly accredited volunteers should not be employed for the sur
veillance of offenders. 

In line with international guarantees of human rights, rule 3.9 requires 
respect for the dignity of the offender undergoing non-custodial measures. 
Non-custodial measures keep the offender in the community. They may involve 
the offender working in the community or participating in a community activity. 
It may then become publicly known that that work or participation is part of a 
non-custodial measure and that the person is an offender. Damaging publicity, 
insult or stigmatization may result. Such an outcome can be an affront to the 
offender's dignity. It can also hinder rehabilitation and social reintegra
tion. For this reason, provisions aimed at protecting the dignity of the 
offender have been incorporated into a number of the Tokyo Rules, such as 
rules 3.11, 6.2 and 10.1. 

~ The reference in rule 1.5 to the protection of human rights, the require-
ment of social justice and the rehabilitative needs of the offender presuppose 
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that a non-custodial measure shall not be used for the purpose of restricting 
the offender's civil and political rights beyond the restrictions contained 
in the measure. This is also reflected in rule 3.10, which states that the 
offender's rights shall not. be restricted in the implementation of non
custodial measures to any greater extent than would necessarily follow from 
the decision of the competent authority. 

The right to privacy of the offender and his or her family, mentioned in 
rule 3.11, is of special importance. Current developments and new intensi
fied forms of supervision and control, such as electronic monitoring and 
house arrest, give this rule particular significance; the utmost vigilance 
is required to ensure that undue intrusion does not take place. 

Another aspect of privacy is the right to have personal information kept 
confidential. Rule 3.12 recognizes this right and restricts access to case 
records to the offender, supervisor and any other person directly involved with 
the case or otherwise authorized. Offenders and their families are entitled to 
know that personal information about them will not become public knowledge and 
will not be used to hinder their chances of social reintegration. 

Keeping records confidential, involves not only limiting access to the 
records, but also properly storing records long after they are no longer 
necessary. This is particularly important when the offender has not committed 
a new offence for a long period. Consideration should therefore be given to 
the desirability of destroying records after a reasonable period. 

4.1 

4. Saving clause 

Nothing in the present Rules shall be interpreted as precluding the appli
cation of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners,79 
the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 
Juvenile Justice (The Beijing Rules),82 the Body of Principles for the 
Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment35 
or any other human rights instruments and standards recognized by the 
international community and relating to the treatment of offenders ~nd 
the protection of their basic human rights. 

35General Assembly resolution 43/173, annex. 

79See Human Rights: A Compilation of International Instruments (United 
Nations publication, Sales No. E.88.XIV.l), sect. G. 

82General Assembly resolution 40/33, annex. 

Commentary 

Rule 4.1 states that the contents, intention and application of the Tokyo 
Rules are in no way meant to contravene or supersede any relevant existing or 
emerging United Nations instrument or other international instruments. The 
Tokyo Rules should not impair the use or application of the principles 
incorporated in such instruments and should be applied within the particular 
national context of each Member State. 
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II. PRE-TRIAL STAGE 

General observations 

Section II highlights non-custodial measures that could be applied instead 
of proceeding with prosecution or at the pre-trial stage in order to avoid pre
trial detention. In -';'ew of the principles of the presumption of innocence and 
of minimum intervention, pre-trial detention should only be used when considered 
absolutely necessary for specific purposes. 

5. Pre-trial dispositions 

5.1 Where appropriate and compatible with the legal system, the police, the 
prosecution service or other agencies dealing with criminal cases should 
be empowered to discharge the offender if they consider that it is not 
necessary to proceed with the case for the protection of society, crime 
prevention or the promotion of respect for the law and the rights of 
victims. For the purpose of deciding upon the appropriateness of dis
charge or determination of proceedings, a set of established criteria 
shall be developed within each legal system. For minor cases the pro
secutor may impose suitable non-custodial measures, as appropriate. 

Commentary 

Judicial or administrative authorities may be empowered by law to dis
charge the offender even before formal action has been taken if they consider 
that it is not necessary for the protection of society, the prevention of crime 
or the promotion of respect for the law and the rights of victims to proceed 
with the case. 

Discharge constitutes the earliest possible non-custodial measure in the 
pre-trial stage. It has been accepted formally and informally in many legal 
systems as an effective means of dealing with certain types of offender, as 
well as for certain categories of offences, in accordance with the principle 
of minimum intervention as set out in rule 2.6 and in order to avoid stigma
tization. It could be considered a particularly appropriate method of dealing 
with juveniles. Keeping juveniles out of the formal criminal justice process 
whenever possible is believed to reduce the chances of them becoming more 
deeply involved in crime. 

As a secondary consideration, using discharge rather than proceeding to 
prosecution may contribute to reducing the overburdened case-load of the judi
cial system and prison overcrowding, thus decreasing the cost to society and 
promoting efficiency in the criminal justice system. 

The discretionary power to dismiss proceedings or discharge the offender 
should be restricted and clearly defined by legal criteria as expressed in 
rule 5.1. If certain conditions are to be imposed in connection with dis
missal or discharge, only authorities mandated by law should be empowered to 
do so. The principle of the presumption of innocence and rule 3.4 require the 
offender's agreement to the conditions to be imposed. 

6. Avoidance of pre-trial detention 

6.1 Pre-trial detention shall be used as a means of last resort in criminal 
proceedings, with due regard for the investigation of the alleged offence 
and for the protection of society and the victim. 



- 16 -

6.2 Alternatives to pre-trial detention shall be employed at as early a stage 
as possible. Pre-trial detention shall last no longer than necessary to 
achieve the objectives stated under rule 6.1 and shall be administered 
humanely and with respect for the inherent dignity of human beings. 

6.3 The offender shall have the right to appeal to a judicial or other compe
tent independent authority in cases where pre-trial detention is employed. 

Commentary 

Pre-trial detention involves depriving an unconvicted person of his or 
her liberty. As rule 6.1 makes clear, pre-trial detention should therefore be 
avoided whenever possible. Reasons for imposing pre-trial detention should be 
related to the requirements of the investigation or to fears that further 
offences. may take place or that the alleged victim may be endangered. 

Rule 6.2 requires that alternatives to pre-trial detention should be made 
available as soon as possible during tqe criminal procedure. Furthermore, 
whenever the circumstances surrounding the holding of a defendant in pre-trial 
detention change, there should be an opportunity for a hearing in which con
sideration is given to releasing the defendant. Among the alternatives to 
pre-trial detention that merit consideration and wider application are bail, 
release on recognizance and release under supervision. 

Rule 6.3 provides a safeguard for defendants subject to pre-trial deten
tion. When pre-trial detention is imposed, it is essential that opportunities 
exist for appeal to a higher authority to challenge the decision. As with 
other rights of appeal (see rules 3.5 and 3.6) defendants should be informed 
of their right to appeal and of the method to be used, should be given help ~ 
when necessary in preparing their case and should have an opportunity to be ..., 
heard. 
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III. TRIAL AND SENTENCING STAGE 

General observations 

Section III deals with social inquiry reports and sentencing dispositions. 
It provides a non-exhaustive list of non-custodial measures. As noted in the 
section, when choosing the sanction, the sentencing authority should be guided 
by the principle that imprisonment should be a measure of last resort. Accord
ingly, every effort should be made to apply non-custodial measures. 

7. Social inquiry reports 

7.1 If the possibility of social inquiry reports exists, the judicial 
authority may avail itself of a report prepared by a competent, author
ized official or agency. The report should contain social information on 
the offender that is relevant to the person's pattern of offending and 
current offences. It should also contain information and recommendations 
that are relevant to the sentencing procedure. The report shall be 
factual, objective and unbiased, with any expression of opinion clearly 
identified. 

Commentary 

Rule 7.1 recognizes that a decision by a competent authority on non
custodial measures has important consequences for the offender, society and 
the victim. It should therefore be based on valid and reliable information. 
As a first step in this direction the rule 7.1 requires that a social inquiry 
report should be prepared by a competent and authorized official or agency as 
a guarantee of the quality of the information submitted. 

Rule 7.1 defines some essential elements of valid and reliable informa
tion. Such information should be relevant to the alleged offence and, where 
appropriate, to any pattern of offending. Opinions may be expressed, but they 
should be clearly distinguished from factual information. Information that may 
be considered relevant to sentencing should be included and recommendations may 
be made. The principle of minimum intervention laid down in rule 2.6, however, 
requires that the information in social inquiry reports should be restricted to 
what is clearly relevant to the imposition of the non-custodial measure. It is 
in the interests of justice that the preparation and presentation of social 
inquiry reports should be made in such a way that the decision of a competent 
authority is not unduly delayed. 

A social inquiry report requires an official or competent person to col
lect information about an offender. This must be done with proper regard to 
rule 3.11, which calls for the offender's right to privacy to be respected. 

Furthermore, since the Tokyo Rules call for an offender's dignity to be 
respected (rule 3.9) and his or her sense of responsibility to be developed 
(rule 1.2), it would be appropriate for the information provided in the social 
inquiry report to be made available to the offender, unless there are special 
grounds for not releasing specific pieces of information. 

8. Sentencing dispositions 

8.1 The jUdicial authority, having at its disposal a range of non-custodial 
measures, should take into consideration in making its decision the 
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rehabilitative needs of the offender, the protection of society, and the 
interests of the victim, who should be consulted whenever appropriate. 

8.2 Sentencing authorities may dispose of cases in the following ways: 

(a) Verbal sanctions, such as admonition, reprimand and warning; 
(b) Conditional discharge; 
(c) Status penalties; 
(d) Economic sanctions and monetary penalties, such as fines and 

day-fines; 
(e) Confiscation or an expropriation order; 
(f) Restitution to the victim or a compensation order; 
(g) Suspended or deferred sentence; 
(h) Probation and judicial supervision; 
(i) A community service order; 
(j) Referral to an attendance centre; 
(k) House arrest; 
(1) Any other mode of non-institutional treatment; 
(m) Some combination of the measures listed above. 

Commentary 

The commentary to rule 1.1 sets out the arguments for choosing non
custodial measures whenever possible when imposing a sentence; rule 2.3 calls 
for consistency in sentencing; and rule 3.2 sets out the criteria to be used 
in choosing a non-custodial measure. Rule 8.1 on sentencing must be seen 
within this framework. It requires the judicial authority to balance a range 
of considerations when choosing the appropriate sentence. 

One of these considerations is the interests of the victim. In accord
ance with paragraph 6 (b) of the Declaration of Basic Principles of Justice 
for Victims of Crime and Abuse of Power, ~/ in which active involvement of 
victims in judicial and administrative processes is encouraged, the views and 
concerns of victims should be presented and considered when appropriate. 
Victim involvement may raise the possibility of compensation or restitution to 
the victim. Such compensation or restitution may constitute a penalty in its 
own right and could make the imposition of further sanctions unnecessary. 

Rule 8.2 lists a number of sentencing dispositions. The list, though not 
exhaustive, contains a wide range of non-custodial measures to suit different 
circumstances and achieve different objectives. For example, verbal sanctions 
such as admonition, rep~imand and warning may be appropriate for young offen
ders, enabling them to realize that they have done wrong without being stigma
tized as criminals. 

Economic penalties such as fines and day-fines are widely used in many 
countries. The disadvantage of fines is that offenders with little money have 
difficulty in paying them. Day-fines can solve this problem by linking the 
amount to be paid to the level of disposable income of the offender. 

Restitution and compensation to the victim are valuable sentencing tools. 
Their application is very much within the spirit of the Tokyo. Rules, especially 
rules 1.4 and 3.2, which require the needs of the victim to be taken into 
account. 

Community service is a form of restitution that benefits the community 
rather than the individual victim. It has the advantage of making demands on 
the offender and, at the same time, producing a useful outcome, that is. the 
work done for the community. 
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Supervision and other forms of treatment have the advantage that they can 
be adapted to the rehabilitative needs of individual offenders, helping them to 
reintegrate into society. 

Rule 8.2 provides scope for new non-custodial measures such as traffic 
education for offenders sentenced for drunken driving. It also leaves scope 
for upgrading non-custodial measures that were originally ancillary or supple
mentary to a principal sentence, such as suspension or revocation of a driving
licence, confiscation of profit, and forfeiture, to principal measures in their 
own right. Combinations of custodial and non-custodial measures may also be 
considered. 

The legislative authorities should continue to study the potential of non
custodial measures, with a view to expanding the options available within their 
legal system. 
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IV. POST-SENTENCING STAGE 

General observations 

Section IV deals with measures to reduce the length of prison sentences or 
to offer alternatives to enforcing prison sentences. 

9. Post-sentencing dispositions 

9.1 The competent authority shall have at its disposal a wide range of post
sentencing alternatives in order to avoid institutionalization and to 
assist offenders in their early reintegration into society. 

9.2 Post-sentencing dispositions may include: 

(a) Furlough and halfway houses; 
(b) Work or education release; 
(c) Various forms of parole; 
(d) Remission; 
(e) Pardon. 

9.3 The decision on post-sentencing dispositions, except in the case of 
pardon, shall be subject to review by a judicial or other competent 
independent authority, upon application of the offender. 

9.4 Any form of release from an institution to a non-custodial programme 
shall be considered at the earliest possible stage. 

The basis of rules 9.1-9.4 is the system, practised in many countries, 
for reducing the actual length of the prison term originally imposed by the 
jUdicial authorities. This can be done by substituting other, less severe, 
forms of supervision, by reducing the sentence as a reward for good behaviour 
in custody or by administrative action, such as a pardon. 

Rule 9.1 encourages such action on the grounds that reducing the length 
of imprisonment can reduce the danger of offenders becoming institutionalized 
and thus unable to cope with society once they have been released. More 
positively, early release can help offenders to take advantage of practical 
opportunities for reintegration into society while being subject, if neces
sary, to supervision. 

Rule 9.2 lists some viable options for early release that have proved to 
be successful in different legal systems. The options can take various forms. 
Some constitute alternative ways of serving a prison sentence. The offender 
is still under the authority of the prison but spends his or her days outside 
the prison working or undergoing training. The advantage of allowing the 
offender to undertake work release is that he or she can earn money that can 
be used to help meet commitments to any family members or can be saved to 
assist with reintegration on release. In a halfway house, the offender is 
still technically tmder the supervision of the prison authorities but lives in 
"semi-freedom", readjusting to life in the community. Such options can con
tribute to the protection of society by preparing prisoners for release, thus 
making it more likely that they will be able to settle into the community at 
the end of their prison sentences. 

Rule 9.3 requires that decisions by the competent or implementing 
authorities to give or withhold various forms of early release should be 
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subject to review upon application by the offender. This is a necessary 
response to the requirements of due process set out in rule 3.5. As with 
rules 3.5 and 3.6, offenders should be given clear information on the pos
sibilities for review and on how to apply for it. 

As a decision on early release or the granting of parole requires an 
implicit review of a previous sentencing decision, a formal decision-making 
procedure by a judicial or other competent independent authority should be 
developed for such cases. W~ll-defined criteria for the granting of early 
release or parole should be drawn up. The criteria should be made clear and 
understandable to the prisoners. They should also be explained to prison staff 
who often have to explain them to prisoners. By setting out clear criteria, 
abuses of discretionary power can be reduced to a minimum and prisoners can 
work towards release knowing what criteria they will need to satisfy. An 
additional advantage of clear criteria is that measures of early release will 
be easier to explain to the general public, who may be suspicious of such 
measures. 

Legal provisions should be enacted to ensure that the competent authority 
in charge of granting early release takes its decision before the earliest 
possible release date. This is necessary to provide enough time for prison 
administrators and parole officers in the community to prepare for the offen
der's release, thereby helping to meet the requirement expressed in rule 9.4 
that any form of release to a non-custodial programme should be considered at 
the earliest stage.. It would also be helpful if offenders were made aware of 
their earliest possible release dates and were given all the available infor
mation on the release procedures and their rights in those procedures. 
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V. IMPLEMENTATION OF NON-CUSTODIAL MEASURES 

General observations 

Section V focuses on the implementation of non-custodial measures. The 
authori!:iesresponsible for implementation should be guided by the principle 
that non-custodial measures should help the offender to avoid a relapse into 
crime. The emphasis should be on increasing the offender's sense of respon
sibility and providing opportunities for reintegration into society. The 
punitive or penal element of the measure lies in the obligations it imposes 
on the offender to comply and accept the amount of deprivation of liberty 
inherent in the sanction. As the rules in section V indicate, the purposes 
of supervision are not punitive but constructive. 

10. Supervision 

10.1 The purpose of superv~s~on is to reduce reoffending and to assist the 
offender's integration into society in a way which minimizes the likeli
hood of a return to crime. 

10.2 If a non-custodial measure entails supervision, the latter shall be 
carried out by a competent authority under the specific conditions 
prescribed by law. 

10.3 Within the framework of a given non-custodial measure, the most suitable 
type of supervision and treatment should be determined for each indivi
du~l case aimed at assisting the offender to work on his or her offend
ing. Supervision and treatment should be periodically reviewed and 
adjusted as necessary. 

10.4 Offenders should, when needed, be provided with psychological, social 
and material assistance and with opportunities to strengthen links with 
the community and facilitate their reintegration into society. 

Commentary 

Many non-custodial measures such as verbal sanctions, fines or confisca
tion do not require any kind of supervision at all. A number of different non
custodial measures (including probation, parole, community service, attendance 
centres and furloughs), however, are designed to provide the offender with 
guidance and assistance towards his or her rehabilitation. The basis of such 
measures is supervision and the important element is the person.al relationship 
between supervisor and offender. It is obvious that such measures cannot be 
implemented without the consent of the offender as they are dependent on the 
offender's cooperation and participation. 

The main objectives of supervision are set out in rule 10.1. On the one 
hand, supervision has a control function, encouraging the offender not to 
reoffend. On the other hand, supervision has a welfare and assistance func
tion, helping the offender to integrate into society. These objectives of 
supervision are reflected in two approaches. The more control-oriented 
approach is focused on the responsibilities of the offender to the community. 
The other more help-oriented approach is focused on overcoming the problems 
that may have caused. the offending. 

Supervision is therefore a highly skilled task. Rule 10.2 requires that 
supervision of offenders must be carried out within a legal framework by a 
properly constituted authority. Parts of the supervisory task may be 
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delegated or contracted out to community groups or volunteers. When this is 
qone it must be made clear that all the statutory power rests with the compe
tent authorities. When supervisory functions are delegated to agencies working 
for commercial profit, many questions arise that need careful consideration in 
the light of rule 10.2. 

In view of the large scope of possible measures of superv~s~on, ~he prin
ciple of minimum intervention as laid down in rule 2.6 should be applied, 
together with rule 10.3, which calls for decision-making based on the indivi
dual background and circumstances of the offender. The goal of supervision is 
achieved when the offender assumes responsibility for his or her action and is 
able to live a law-abiding life without further outside control. Excessive 
intervention may undermine the offender's self-confidence and might result in 
the offender becoming overly dependent on the supervising officers. 

The method of implementation used should be adapted to the particular 
circumstances of each offender. This requires considerable discretion on the 
part of the implementing authorities, who must also make great efforts to 
ensure that offenders are treated equally. 

The offender should be involved to the greatest possible extent in the 
formulation of the treatment plan, the assessment of the intensity of the 
supervision and its revision in the light of changed circumstances. 

The supervision methods should be focused on the individual needs of the 
offender. It is important that the plan should seem meaningful and helpful to 
the offender and should contribute to his or her personal and social develop
opment. The progress made by the offender may require an adjustment of the 
supervision and treatment. The periodical review noted in rule 10.3 should 
apply to the duration of the measure, to conditions attached to the non
custodial measure, and to the treatment process as addressed in rules 13.1-13.6. 
The offender should be involved in the review and should have a chance to 
express his or her viewpoint. If the offender asks for a change of supervisor, 
the request should be seriously considered. 

Offenders may have a wide range of needs and problems. The assistance to 
be provided to the offender in order to facilitate his or her reintegration or 
to strengthen his or her links with society may include specialized psycho
logical help. Help with acquiring the basic skills to live in society may be 
required. Straightforward material assistance, such as a place to live, may 
be all that is necessary. Because of the principle of minimum intervention 
this assistance, as required by rule 10.4, should only be provided when approp
riate and must be carried out under the conditions prescribed in rule 10.2. 

11. Duration 

11.1 The duration of a non-custodial measure shall not exceed the period 
established by the competent authority in accordance with the law. 

11.2 Provision may be made for early termination of the measure if the 
offender has responded favourably to it. 

Commentary 

Rule 11.1 reinforces the principle of strict legality. The duration of a 
non-custodial measure has to be set by a judicial authority. The implementing 
authorities have no rower to extend the duration of the measure. An ongoing 
measure may be extended if doing so can be shown to be beneficial to the 
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offender, for example continuing a course of treatment; any such extension 
must be entirely voluntary, a point that must be made completely clear to the 
offender. 

It follows from the principle of minimum intervention that non-custodial 
measures should not be too long. The aim of non-custodial measures, that is 
the reintegration of offenders into society, is best served in many cases by 
measures of short duration. 

Rule 11.2 reflects the principle that non-custodial measures should be 
limited to the shortest possible time. It provides for possible early dis
charge of a non-custodial measure when the offender has made satisfactory pro
gress. This should encourage the offender in his or her efforts to become 
rehabilitated. Procedures for early termination should be clear and under
stood by the offender. 

12. Conditions 

12.1 If the competent authority shall determine the conditions to be observed 
by the offender, it should take into account both the needs of society 
and the needs and rights of the offender and the victim. 

12.2 The conditions to be observed shall be practical, precise and as few as 
possible, and shall be aimed at reducing the likelihood of an offender 
relapsing into criminal behaviour and at increasing the offender's 
chances of social integration, taking into account the needs of the 
victim. 

12.3 At the beginning of the application of a non-custodial measure, the 
offender shall receive an explanation, orally and in writing, of the 
conditions governing the application of the measure, including the 
offender's obligations and rights. 

12.4 The conditions may be modified by the competent authority under the 
established statutory provisions, in accordance with the progress made 
by the offender. 

Commentary 

Whichever authority decides on the conditions to be observed by the 
offender, it should base its decisions on achieving a balance between satis
fying the needs of society, the needs and rights of the offender, and the 
needs of the victim. The implementing authority should never impose condi
tions that subject the offender to requirements going beyond those resulting 
from the decision of the judicial authority. This is in line with rule 1.4, 
on the need for a proper balance in the implementation of the Tokyo Rules, and 

'rules 2.3 and 3.2, on achieving a balance in the range and selection of the 
non-custodial measures themselves. 

Conditions should be as few as possible, taking into account rule 2.6, on 
minimum intervention. If the offender is to benefit from them and to achieve 
some progress towards social reintegration, then the conditions should be 
achievable and realistic. They should also be precise. Vague conditions will 
only confuse the offender and cause difficulties in the relationship between ~ 
the offender and the supervisor. It is important for the offender to under- ~ 

stand the conditions. 
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Conditions may include those reinforcing the offender's responsibility to 
society and his or her family; other examples are keeping a job, pursuing an 
education, living at a specific address, refraining from involvement in crim
inal activities, and avoiding specific places. The conditions that are imposed 
should never interfere unreasonably with an offender's religious and cultural 
requirements or unduly impair his or her ability to exercise family respon
sibilities. 

If one of the conditions of a non-custodial measure is the performance 
of community service, the work assigned to the offender should be socially 
useful and meaningful rather than pointless and should enhance the offender's 
skills as much as possible, in line with rule 12.2. Furthermore, in line with 
rule 3.8, the working and occupational conditions in community service should 
be in accordance with all current health and safety legislation, Offenders 
carrying out work as part of a non-custodial measure should be insured against 
accident, injury and public liability, in accordance with the national 
legislation. 

Since the conditions are important instruments for the implementation of 
non-custodial measures and since non-observance of imposed conditions can have 
serious consequenc€s, it is essential that the offender understand what is 
required of him or her. Rule 12.3 therefore requires the offender to be care
fully informed, both by word of mouth as well as in writing, of his or her 
obligations and rights and of the consequences of non-compliance. Professional 
staff and any volunteers involved with the offender should also be given that 
information. Such information also serves the implementing authority in that 
it establishes the criteria for assessing whether or not the obligations and 
conditions have been complied with. 

Rule 12.4 states that the conditions may be subject to modification in 
accordance with the progress made. If the offender responds favourably to the 
non-custodial measure, the conditions may be modified by the competent author
ity. Alternatively, if the offender does not respond favourably, the condi
tions may be made more stringent within the limits of discretion allowed by the 
law. This flexibility makes it possible to maintain the use of a non-custodial 
measure, without immediately proceeding to its revocation and, consequently, 
to the possible imposition of a custodial measure. 

13. Treatment process 

13.1 Within the framework of a given non-custodial measure, in appropriate 
cases, various schemes, such as case-work, group therapy, residential 
programmes and the specialized treatment of various categories of 
offenders, should be developed to meet the needs of offenders more 
effectively. 

13.2 Treatment should be conducted by professionals who have suitable 
training and practical experience. 

13.3 When it is decided that treatment is necessary, efforts should be made 
to understand the offender's background, personality, aptitude, intel
ligence, values and, especially, the circumstances leadirlg to the com
mission of the offence. 

13.4 The competent authority may involve the community and social support 
systems in the application of non-custodial measures. 



- 26 -

13.5 Case-load assignments shall be maintained as far as practicable at a 
manageable level to ensure the effective implementation of treatment 
programmes. 

13.6 For each offender, a case record shall be established and maintained by 
the competent authority. 

Commentary 

Rule 13.1 should be read in conjunction with rule 10.1, which stresses the 
constructive purposes of supervision and the positive aims it seeks to achieve. 
Rule 13.1 outlines the scope of various forms of treatment aimed at helping 
offenders with particular problems or with meeting particular needs. It calls 
for programmes to be developed so that the needs of offenders can be met more 
effectively. Much more needs to be known about appropriate treatments and 
rule 13.1 encourages implementing authorities to be innovative. Groups such 
as sex offenders and drug-dependent persons pose particular problems and the 
development of innovatory treatment programmes is encouraged by this rule. 

Rule 13.2 requires the treatment to be conducted by suitably trained and 
experienced professionals. This should be understood as a reference to formal 
treatment (various examples of which are given in rule 13.1), which should be 
controlled by professionals. It should not be understood as a prohibition of 
the use of non-professionals in programmes of assistance, where the essential 
strength of such programmes lies in persons with practical experience rather 
than professional qualifications. 

Rule 13.3 stresses that it is important to assess information on the 
offender and the offence in choosing an individualized and suitable treatment 
programme. The information required goes considerably beyond what would nor
mally be contained in the social inquiry report referred to in rule 7.1. 

Rule 13.4 amplifies the general provision in rule 1.2 on the importance of 
community involvement and the involvement of social support systems such as the 
family, neighbourhoods, schools, the work place and social or religious organi
zations (including women's organizations in the case of female offenders) in 
the implementation of non-custodial measures. In the Tokyo Rules it is recog
nized that community acceptance of and participation in the treatment process 
contribute greatly to the successful integration of the offenders into society. 

The competent authority may decide whether community involvement in an 
llldividual case is deemed appropriate and what form that involvement should 
take. Coordination and utilization of all available professional and commun
ity resources play an important role in meeting the needs of the offender and 
in encouraging the development and utilization of various special measures as 
necessary. 

Specialized treatment of the kind advocated in rules 13.1-13.6 needs time 
and resources. If supervisors have a heavy case-load, they may not be able to 
implement effectively the treatment programmes that are needed. Therefore, 
rule 13.5 stresses the need to limit the case-load and to maintain practicable 
and manageable case-load assignments. 

The case record called for in rule 13.6 is an important tool in the treat
ment process. The needs of treatment, however, should never be allowed to take 
precedence over protection of basic rights. Thus, case records should be con
fidential. Access to them should be restricted to persons directly concerned 
with the disposition or the imp1elnentation of the non-custodial measure. Case 
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records should be kept up to date so that cases are not evaluated on the basis 
of out-of-date information. The case record should only cover material rele
vant to the measure and its treatment. It should be as reliable and objective 
as possible. Good practice requires the case record to be seen by and dis
cussed with the offender. Case records should be destroyed after an appro
priate amount of time has passed. 

14. Discipline and breach of conditions 

14.1 A breach of the conditions to be observed by the offender may result in 
a modification or revocation of the non-custodial measure. 

14.2 The modification or revocation of the non-custodial measure shall be 
made by the competent authority; this shall be done only after a careful 
examination of the facts adduced by both t~e supervising officer and the 
offender. 

14.3 The failure of a non-custodial measure should not automatically lead to 
the imposition of a custodial measure. 

14.4 In the event of a modification or revocation of the non-custodial 
measure, the competent authority shall attempt to establish a suitable 
alternative non-custodial measure. A sentence of imprisonment may be 
imposed only in the absence of other suitable alternatives. 

14.5 The power to arrest and detain the offender under supervision in cases 
where there is a breach of the conditions shall be prescribed by law. 

14.6 Upon modification or revocation of the non-custodial measure, the offen
der shall have the right to appeal to a judicial or other competent inde
pendent authority. 

Commentary 

Even though the imposition of some non-custodial measures is dependent on 
the consent of the offender, most non-custodial measures are still sanctions 
that are imposed on an offender as a penalty and imply some restriction of 
liberty. Offenders may therefore, for a variety of reasons, fail to observe 
the conditions imposed on them. Rule 14.1 states that such non-observance can 
lead to modification or revocation of the non-custodial measure. 

The principles of proportionality and minimum intervention lead to the 
conclusion that the violation of all or any of the conditions of the non
custodial measure should not in itself be considered an offence unless it 
fulfils the legal definition of a separate offence. If violations of condi
tions were to be considered as offences in themselves, it might result in an 
accumulation of penalties quite disproportionate to the original offence. 

Rule 14.1 states that a breach of the conditions may result in a modifica
tion or revocation of the non-custodial measure. Not all breaches, however, 
need lead to modification or revocation. Some may be minor transgressions 
that can be dealt with by the supervisor or competent authority by less formal 
means. 

Modification or revocation of a non-custodial measure can have serious 
consequences for the offender. Rule 14.2, therefore, requires that a decision 
to modify or revoke a non-custodial measure must be made by a competent author
ity in accordance with established provisions. To ensure that the rights of 
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the offender are protected, great care should be taken in reaching the decision 
to modify or revoke the measure. The offender should have the right to see 
the documents on which the request for modification or revocation is based, to 
make representations and to be heard. 

The procedures for modifying or revoking a non-custodial measure should 
be laid down and should be made clear to the officers of the implementing 
authority and to the offender. If revocation or modification is being con
sidered, account should be taken of the extent and manner of compliance by the 
offender before the breach occurred. If, for example, the offender has already 
satisfactorily carried out a substantial proportion of the number of hours of 
community work imposed, this should be a favourable factor. 

Rules 14.3 and 14.4 are based on the principle that imprisonment should be 
a penalty of last resort. If a non-custodial measure is imposed on a convicted 
offender, the offence has not been deemed so serious as to merit imprisonment. 
To impose imprisonment for a breach of the non-custodial measure can therefore 
be disproportionate to the original offence. Rule 14.4 requires the competent 
authority to look for another appropriate non-custodial measure before con
sidering imprisonment. Non-payment'of a fine is a common form of breach of 
conditions. There could be many reasons for inability to pay, some of which 
could be beyond the offender's control and for which he or she could not be 
blamed. According to rule 14.3, if there is a breach for such reasons, non
payment of a fine should not lead automatically to imprisonment. Other means 
could be found of enforcing the fine. Alternatively, rule 14.4 gives scope 
for the fine to be replaced by a different non-custodial measure. Imprison
ment may be an appropriate response to non-payment of a fine only if the 
offender can pay and wilfully refuses to do so. 

Rule 14.5 circumscribes the method of responding to non-compliance with 
the conditions of a non-custodial measure. If an offender is to be arrested 
a.nd detained because of a breach of conditions, the law must lay down how this 
can be done and the criteria according to which the cases are to be determined. 
The implications of rule 14.5 are that all the safeguards of due process should 
be in place. The offender's essential freedoms' and rights should be protected. 
A maximum period for detention prior to investigation and decision by the com
petent authority should be laid down. This period should be short. The deci
sion of the competent authority should be made as soon as possible after the 
investigation is completed. 

As the modification or revocation of a non-custodial measure can have 
serious consequences for the offender, rule 14.6 provides for the right of 
appeal to a judicial or other independent authority. This is in line with 
the right to review the imposition of the original measure, provided for in 
rule 3.5. The offender should be informed, in a manner that he or she under
stands, of the nature of the appeal process and of the mechanism for gaining 
access to it. 
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VI. STAFF 

General observations 

The demanding and complex nature of the implementation of non-custodial 
measures makes it essential that the staff have professional knowledge, skills 
and experience. They need therefore to be recruited, selected, trained and 
supported so as to ensure the necessary professional competence. 

15. Recruitment 

15.1 There shall be no discrimination in the recruitment of staff on the 
grounds of race, colour, sex, age, language, religion. political or 
other opinion. national or social origin, property, birth or other 
status. The policy regarding staff recruitment should take into con
sideration national policies of affirmative action and reflect the 
diversity of the offenders to be supervised. 

15.2 Persons appointed to apply non-custodial measures should be personally 
suitable and. whenever possible, have appropriate professional training 
and practical experience. Such qualifications shall be clearly speci
fied. 

15.3 To secure and retain qualified professional staff, appropriate service 
status, adequate salary and benefits commensurate with the nature of the 
work should be ensured and ample opportunities should be provided for 
professional growth and career development. 

~ Commentary 

Rule 15.1 asserts the basic principle that all individuals who fulfil the 
recruitment criteria should be given equal opportunity for employment. Dis
crimination in recruitment, selection, appointment and promotion is unaccept
able. Rule 15.1 does not, however, preclude the application of policies that 
promote positive or affirmative action in employment and thus give opportuni
ties to previously disadvantaged groups such as ethnic minorities and women. 

Steps should be taken to ensure that the professional staff includes both 
men and women, as well as people from various minority groups. Women offenders 
may require a woman supervisor in order to make progress. If there are minor
ities in a society, it may be appropriate to have staff recruited from those 
minorities, who might have a better understanding of the background of certain 
offenders. 

As a result of internationalization and migration, the number of foreign 
offenders who are subject to non-custodial measures is growing. They may have 
problems relating to language and cultural differences. This, too, should be 
considered when staff are being recruited. 

Rule 15.2 highlights the importance of recruiting staff capable of forming 
relationships with offenders and of helping them to reintegrate into the com
munity. This work calls for skills of the highest order, sensitivity and 
understanding, together with firmness and clarity. The implementing authority 
employing the staff should set out clear criteria for recruitment. 

Rule 15.3 lays stress on the professional nature of the task and the need 
to attract staff of the highest quality. There must be appropriate pay. proper 
conditions of service and prospects for advancement. 
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Staff superv1s1ng non-custodial measures should be given status equal to 
staff performing comparable functions in the administration of criminal jus-
tice. Staff with long-term contracts and legally defined conditions of service ~ 
are likely to function better than part-time or temporary staff. Continuity .~ 

and stability are important in this kind of work, where the psychological pres-
sure can be intense. Frequent contact needs to be maintained with others in 
the criminal justice administration. 

16. Staff training 

16.1 The objective of training shall be to make clear to staff their res
ponsibilities with regard to rehabilitating the offender, ensuring the 
offender's rights and protecting society. Training should also give 
staff an understanding of the need to cooperate in and coordinate 
activities with the agencies concerned. 

16.2 Before entering on duty, staff shall be given training that includes 
instruction on the nature of non-custodial measures, the purposes of 
supervision and the various modalities of the application of non
custodial measures. 

16.3 After entering on duty, staff shall maintain and improve their knowledge 
and professional capacity by attending in-service training and refresher 
courses. Adequate facilities shall be made available for that purpose. 

Commentary 

Rule 16.1 stresses the need to provide all personnel with a broad and 
clear understanding of their primary responsibilities. Since the effective use 
of non-custodial measures requires the cooperation of the community and social 
support systems, as noted in rule 13.4, the staff should be trained in coopera
tion and coordination with other agencies. As with all personnel working in 
law enforcement, staff should be given adequate training in human rights and 
should be informed of the international norms and guidelines that protect human 
rights. 

Rule 16.2 stresses the importance of adequate. preparation for any kind of 
supervisory activities. The staff should have an understanding of the various 
kinds of non-custodial measures and of the differences between them. 

The training should include appropriate instruction on the nature, the 
purposes and the modalities of the application of non-custodial measures. The 
use of research findings on non-custodial measures as resource materials in 
training courses for criminal justice personnel should be encouraged. 

It would also be desirable for staff to be given training in a wide range 
of basic subjects such as law, sociology, psychology and criminology. Special
ized staff should be made available as far as possible. Staff involved in the 
treatment processes set out in rule 13.1 should have appropriate training in 
those areas. 

Although it is desirable that staff be given training in a broad range of 
subjects, it should also be borne in mind that there are difficulties in giving 
extensive training to staff members who lack essential experience, since they ~ 
do not yet have the required frame of reference for the assimilation of theo- ~ 
retical training. Theoretical training in a broad range of subjects should 
therefore be combined with practical assignments connected to the theoretical 
area to be taught, or should be part of ongoing in-service training. The 
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latter form of education permits staff members to widen their theoreti(:a1 know
ledge in relation to problems that they have themselves experienced, thereby 
enhancing the motivation to learn and the assimilation of what is being taught. 

Staff should have sufficient opportunities to share experiences with 
others responsible for non-custodial measures and should be permitted and 
encouraged to participate in in-service training and refresher courses in 
order to maintain and enhance their professional competence. Rule 16.3 states 
that adequate facilities should be made available for that purpose. In addi
tion, Member States may also avail themselves of the training programmes 
offered by the United Nations at the regional and interregional levels, in 
line with rule 23.1. 
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VII. VOLUNTEERS AND OTHER COMMUNITY RESOURCES 

General observations 

Section VII stresses the need to involve the general public and volunteers 
in particular in the application of non-custodial measures, to increase their 
acceptability and to improve their effectiveness. 

17. Public participation 

17.1 Public participation should be encouraged as it is a major resource and 
one of the most important factors in improving ties between offenders 
undergoing non-custodial measures and the family and community. It 
should complement the efforts of the criminal justice administration. 

17.2 Public participation should be regarded as an opportunity for members of 
the community to contribute to the protection of their society. 

Commentary 

Effective criminal justice administration cannot be achieved through the 
efforts of governmental agencies alone, without involving the community. It 
is essential that the full range of community resources be mobilized to assist 
and support the criminal justice administration authorities in achieving the 
social reintegration of the individual offender. Public participation can help 
offenders to develop meaningful ties in the community, to become aware of the 
community's interest in them and to broaden possibilities for contact and sup
port. That contact and support may continue once the non-custodial measure is 
over and may contribute towards the offender's reintegration into society. ~ 

Rule 17.1 calls for a policy that encourages public participation and 
accepts it as an integral aspect of efforts to broaden the application of 
non-custodial measures. Technical and financial support should be provided 
for this purpose. 

Public participation can increase public confidence in non-custodial 
measures and can secure a commitment to them. The active support and par
ticipation of concerned groups and individuals within the community are 
indispensable for the success of non-custodial measures. Volunteers should 
be recruited from a wide range of social and ethnic backgrounds and from 
different age groups in order to ensure that volunteers have some natural 
affinity with the offenders they are to assist. The services that the com
munity can mobilize to assist in effectively resocia1izing offenders and their 
families are unique and qualitatively different fronl those provided by the 
official organizations. The local community can tap a wealth of resources, 
such as voluntary welfare agencies and associations, employer groups and 
employee unions, ethnic organizations, social and sporting clubs, women's 
organizations and many others. Such organizations often have the capability 
and motivation to extend specific aid to meet the needs of offenders and 
their families. 

Rule 17.2 underlines the fact that arrangements for public participation 
do not solely benefit the criminal justice system, or the rehabilitation of 
offenders. At the same time, as offenders are assisted by volunteers who can 
provide them with access to appropriate community networks, volunteers are ~ 
given an opportunity to become directly involved in the treatment process and 
to contribute in that way to the protection of society. 
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Measures to involve the public should be taken seriously by the implement
ing authority. Such measures should be regarded as an intrinsic part of the 
administration of non-custodial measures. The implementing authority should 
therefore consider entering into an agreement with community groups specifying 
the nature of their involvement and the way they should work. 

lB. Public understanding and cooperation 

lB.l Government agencies, the private sector and the general public should be 
encouraged to support voluntary organizations that promote non-custodial 
measures. 

18.2 Conferences, seminars, symposia and other activities should be regularly 
organized to stimulate awareness of the need for public participation in 
the application of non-custodial measures. 

lB.3 All forms of the mass media should be utilized to help to create a con
structive public attitude, leading to activities conducive to a broader 
application of non-custodial treatment and the social integration of 
offenders. 

18.4 Every effort should be made to inform the public of the importance of its 
role in the implementation of non-custodial measures. 

Commentary 

Non-custodial measures need the widest support if they are to be used 
to their full potential. Voluntary organizations are a medium through which 
members of society can participate, express their concerns and influence 
social developments. Voluntary organizations therefore have an important part 
to play in the promotion of non-custodial measures. Rule 18.1 calls on all 
elements of society to support such organizations in this work. Furthermore, 
voluntary organizations working with offenders in the community, with their 
unique perspective, can make a valuable contribution to the thinking of the 
implementing authority about organizational and managerial matters. 

When the State imposes custody on offenders or defendants, they are taken 
out of society and dealt with by a specialist prison administration, which 
keeps them incarcerated and caters for their needs. Non-custodial measures 
are an expression of the opposite principle, that people should be kept in 
society and that their needs should be lllet within the community. Thus, the 
support of the wider public and of local communities is essential to the suc
cess of non-custodial measures. Rules 18.2, 18.3 and 18.4 therefore call for 
efforts to be made to inform the public of the importance of non-custodial 
measures and of the need for public participation in them. 

The public has a need and a right to know what non-custodial measures are 
available. They should also be informed of the conditions that are applied to 
offenders and of offender's rights and responsibilities. The public needs to 
be aware of how effective various measures are and how the effecthreness of 
non-custodial measures compares with that of custody. 

The mass media plays an extensive social role and has great influence on 
public opinion. Therefore rule 18.3 suggests in particular that the mass media 
should be used to inform the public and to create a positive climate for non
custodial measures and their expansion. The Inass media also plays an important 
role in helping the public to understand the importance to crime prevention of 
reintegrating offenders into society. In this context, reference should be 
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made to rule 22.1, which calls for links between services responsible for non
custodial measures and, among others, the. mass media. 

19. Volunteer~ 

19.1 Volunteers shall be carefully screened and recruited on the basis of 
their aptitude for and interest in the work involved. They shall be 
properly trained for the specific responsibilities to be discharged by 
them and shall have access to support and counselling from, and the 
opportunity to consult with, the cOlnpetent authority. 

19.2 Volunteers should encourage offenders and their families to develop 
meaningful ties with the community and a broader sphere of contact by 
providing counselling and other appropriate forms of assistance accord
ing to their capacity and the offenders' needs. 

19.3 Volunteers shall be insured against accident, injury and public liability 
when carrying out their duties. They shall be reimbursed for authorized 
expenditure~ incurred in the course of their work. Public recognition 
should be extended to them for the services they render for the well
being of the community. 

Commentary 

Voluntary involvement in implementing non-custodial measures provides an 
opportunity for members of society to make a contribution to the rehabilitation 
of offenders and thereby to social defence. Volunteers provide an important 
link between offenders and society. Involvement of volunteers also ensures 
public scrutiny of the way offenders are treated. It can therefore provide an ~ 
additional protection for offenders' basic rights and freedoms. Rules 19.1, .., 
19.2 and 19.3 set out the requirements to be preserved when involving volun-
teers in work with offenders undergoing non-custodial measures. 

Rule 19.1 sets out the responsibilities of the competent authorities 
towards volunteers. Working with offenders can be difficult and demanding. 
It requires those who undertake it to have special knowledge and experience, 
as well as particular personal qualities. Though many members of the general 
public have such qualities, they are not universal. It is therefore necessary 
for the authority responsible for recruiting volunteers to have clear criteria 
for recruitment, selection and training. 

Volunteers should receive initial training before they begin their tasks. 
They should also receive further training during their involvement. The 
training given to volunteers should infonn them of the nature of non-custodial 
measures, their aims and objectives and the rights of those undergoing them. 
Volunteers need to understand the importanc~ of social reintegration and of 
the offender acquiring a sense of responsibility. 

The competent authority should enter into an agreement with the volunteers 
that takes into account the amount of training that the authority will provide 
and the amount of support that will be provided by the professional staff in 
charge of the implementation of the non-custodial measure. 

Rule 19.2 stresses the important contributions that volunteers can make 
to non-custodial measures. Volunteers have extensive information about the ~ 
local community and its available resources. They are especially able to 
diminish possible resistance by the offender to treatment by virtue of their 
unofficial status. Thus, they provide a bridge between offenders and the 



- 35 -

community. It is in the interest of the implementing authority, the volunteers 
and the offenders with whom they are working, however, that the relationships 
should be made clear. It is important that volunteers and offenders understand 
the nature and limits of the authority of the volunteers and the basis of the 
relationship between them. This clarity should be extended to the nature and 
limits of the volunteers' relationships with the offenders' families. In 
establishing such relationships the importance of respect for privacy should 
be borne in mind. 

The tasks undertaken by volunteers should always be complementary to the 
work of the professional staff. It should be clear that volunteers are not 
being employed in order to take on work that ought to be carried out by profes
sional staff fully accountable to the implementing authority. 

Member States, as well as agencies responsible for the implementation of 
non-custodial measures, should protect individuals willing to contribute as 
volunteers from dangers inherent in their volunteer activities. Also, it is 
important to 'ensure that the conditions under which volunteers work should 
encourage people rather than discourage them fr.om coming forward and offering 
to become involved. It is therefore important that volunteers should be 
insured and protected when carrying out their duties. 

According to rule 19.3, volunteers should receive public recognition and 
the agencies in charge should reimburse them for authorized expenses incurred 
in the performance of their duties. The public recognition may be in the form 
of, for example, public awards for meritorious service or reports in the media 
on individual volunteers or the activity of such volunteers in general. 

I 
~~ _________ ~ ___ ~ ___ ~ ___ J 
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VIII. RESEARCH, PLANNING, POLICY FORMULATION AND EVALUATION 

General observations 

Section VIII deals with further research and planning, policy formulation 
and evaluation. It highlights the importance of intergovernmental coopera
tion. It should be read in the light of the resolution entitled "Principles 
and directions for research on non-custodial sanctions", adopted by the Eighth 
Congress. ~/ 

20. Research and planning 

20.1 As an essential aspect of the planning process, efforts should be made to 
involve both public and private bodies in the organization and promotion 
of research on the non-custodial treatment of offenders. 

20.2 Research on the problems that confront clients, practitioners, the com
munity and policy makers should be carried out on a regular basis. 

20.3 Research and information mechanisms should be built into the criminal 
justice system for the collection and analysis of data and statistics 
on the implementation of non-custodial treatment for offenders. 

Commentary 

The systematic collection and exchange of information, together with the 
results of research and policy analysis, are desirable for the evaluation and 
promotion of non-custodial measures, as well as for the planning of programmes 
for non-custodial measures and periodical reviews of those plans. ~ 

Research is an important tool for planning and policy-making on non
custodial measures. The exchange of information on the results of research 
can facilitate the development of an appropriate response to pressing problems 
in criminal justice and can be used to promote a better understanding by the 
public of the advantages of non-custodial measures. This research should be 
supplemented by research on the development and use of custodial measures. 

Accordingly, rule 20.~ calls upon public and private organizations to 
promote research on non-custodial measures and to ensure its funding. Close 
cooperation between schola.rs and practitioners is necessary for the develop
ment of action-oriented research on non-custodial measures. 

According to rule 20.2, this research should be carried out on a regular 
basis. As noted in the resolution entitled "Principles and directions for 
reaearch on non-custodial sanctions" adopted by the Eighth Congress, ~/ policy
relevant research should focus on those areas and issues that present obstacles 
to the realization of the potential of non-custodial sanctions within a speci
fic system. 

Rule 20.3 emphasizes that the research and information mechanisms should 
be an integral part of the criminal justice system. The data and statistics 
thus collected and analysed provide the basis for rational policy decisions and 
for the effective implementation of non-custodial measures in individual cases. 

21. Policy formulation and programme development 

21.1 Programmes for non-custodial measures should be systematically planned 
and implemented as an integral part of the criminal justice system within 
the national development process. 
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21.2 Regular evaluations should be carried out with a view to implementing 
non-custodial measures more effectively. 

21.3 Periodic reviews should be conducted to assess the objectives, function
ing and effectiveness of non-custodial measures. 

Commentary 

The Tokyo Rules emphasize the need to develop additional innovative mea
sures in response to changing conditions in the criminal justice system. The 
planning and implementation of non-custodial measures should not be solely 
viewed as a criminal justice issue or even more narrowly as a response to an 
immediate crime problem. Instead, according to rule 21.1, the measures imposed 
on offenders should be developed and implemented within the framework of com
prehensive national development plans, including the development of employment, 
education, social welfare and health. In this way treatment programme prior
ities and objectives can be coordinated with overall development goals. 

Rule 21.2 stresses the importance of the regular review and evaluation of 
existing programmes aimed at improving the effectiveness of these services. 
This includes regular evaluation aimed at the identification and allocation of 
sufficient financial and other necessary resources to ensure effective imple
mentation. 

Statistical information should be used together with qualitative research 
and evaluation data to obtain valid and reliable information on the effective
ness of the implementation of non-custodial measures. Such evaluations may 
require further development of policy plans for non-custodial measures. 
Special attention should be paid to the criteria and methodologies for mea
suring the effectiveness of non-custodial measures from the perspectives of 
the various interests and needs involved. The principles and directions for 
policy-oriented research on non-custodial measures adopted by the Eighth 
Congress 21 should be taken into lull consideration. 

An evaluation by non-governmental institutions is also important, and it 
is essential that independent researchers have access to the relevant data. 
Financial resources for scientific research on evaluation and implementation 
should ~lso be provided. Substantive progress or an expansion in the applica
tion of non-custodial measures in conformity with the principle of due process 
cannot be reached if evaluation is left solely to state researchers. 

The interregional and regional institutes cooperating with the United 
Nations in the field of crime prevention and criminal justice may assist 
Member States in conducting resea!.~ and in utilizing Lesearch results to 
promote credible and effective non-custodial measures. 

The periodic reviews required by rule 21.3 should be carried out with the 
cooperation of the legislator, criminal justice agencies, volunteers and other 
competent individuals and bodies. The reviews should be made widely available 
to stimulate public discussion and debate in line with rule 18.3. 

22. Linkages with relevant agencies and activities 

22.1 Suitable mechanisms should be evolved at various levels to facilitate the 
establisrunent of linkages between services responsible for non-custodial 
measures, other branches of the criminal justice system, social develop
ment and welfare agencies, both governmental and non-governmental, in 
such fields as health, housingj education and labour, and the mass media. 
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Commentary 

One of the most commonly used non-custodial measures is some form of 
superv1s10n by trained professionals, which is aimed at helping the offender to 
solve his or her problems and to reintegrate into society. For such measures 
to be successful, a wider range of resources of society needs to be accessible 
to the implementing authority and ultimately to the offender. Accordingly, 
rule 22.1 suggests that the services responsible for non-custodial measures 
should make the necessary links with the social and welfare agencies that can 
help. Such links should include not only governmental agencies but also non
governmental organizations in the social and welfare fields. Such non
governmental organizations can be particularly useful in helping offenders in 
a non-stigmatizing way. The general social and welfare agencies in society, 
both governmental and non-governmental, may need encouragement to include 
offenders within their remit. To provide that encouragement, rule 22.1 calls 
for suitable mechanisms to be set up so that the necessary linkages can be 
formalized and incorporated into the daily work of the authority implementing 
non-custodial measures and into the regular procedures of social and welfare 
agencies. 

23. International cooperation 

23.1 Efforts shall be made to promote scientific cooperation between coun
tries in the field of non-institutional treatment. Research, training, 
technical assistance and the exchange of information among Member States 
on non-custodial measures should be strengthened, through the United 
Nations institutes for the prevention of crime and the treatment of 
offenders, in close collaboration with the Crime Prevention and Criminal 
Justice Branch of the Centre for Social Development and Humanitarian 
Affairs* of the United Nations Secretariat. 

23.2 Comparative studies and the harmonization of legislative prov1s10ns 
should be furthered to expand the range of non-institutional options 
and facilitate their application across national frontiers, in accor
dance with the Model Treaty on the Transfer of Supervision of Offenders 
ConditionaJ1y Sentenced or Conditionally Released. 83 

83Genera1 Assembly resolution 45/119, annex. 

Commentary 

Rule 23.1 emphasizes the importance of broad international cooperation 
and exchange of information. Non-custodial measures are new and developing. 
States have much to learn from each other. Comparative research, evaluation 
of the success of the various non-custodial measures and intensified training 
to extend their use would further the application of more effective and humane 
non-custodial measures within the criminal justice system. 

In view of the Model Treaty on the Transfer of Supervision of Offenders 
Conditionally Sentenced or Conditionally Released, efforts should be made to 

*In May 1993, the Centre for Social Development and Humanitarian Affairs 
was dissolved. The Crime Prevention and Criminal Justice Branch remained as 
part of the United Nations Office at Vienna. 
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harmonize the legislative prov~s~ons on non-custodial measures transnationally 
in order to facilitate their application across national boundaries. Foreign 
offenders are often less likely to be given a non-custodial measure because of 
the difficulties of serving such a measure in a foreign country rather than the 
country where the offender will eventually settle. Harmonization of the legis
lative provisions could encourage a wider application of non-custodial measures 
to foreign offenders. Rule 23.2 stresses the need for conducting further 
studies of non-custodial measures in different countries and for harmonizing 
the legislative provisions on non-custodial measures so that transfers of 
sentenced offenders can take place. 

II Human Rights: A Compilation of International Instruments (United 
Nations publication, Sales No. E.88.XIV.l), sect. G. 

ZI Ibid., sect. A. 

JI Ibid. 

~I Ibid., sect. G. 

21 Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the 
Treatment of Offenders. Havana. 17 August-7 September 1990 (United Nations 
publication, Sales No. E.9l.IV.2), chap. I, sect. C.16. 
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INTRODUCTION

The focus of this article is community sanctions and

measures (CSM) that are available to the courts

for mainly adults in different European countries.

The article draws on data gathered from a recent

survey commissioned by The Conférence

Permanente Européenne de la Probation (better

known as CEP) which is a paneuropean association

of probation organizations.  Some thirty two

countries participated in the survey, each submitting

a report based on a specially developed

questionaire1, with the intention being to provide an

inventory of CSM as used across Europe and from

this to draw some conclusions and suggestions for

development into the future.

Most previous comparative reasearch on penal

issues tends simply to describe and comment on

the penal systems or aspects of the sanctioning

systems in different countries (see for example, van

Kalmthout and Tak, 1988; Vagg, 1994; Downes,

1988; Hamai et al, 1995, van Kalmthout and Derks,

2000; van Kalmthout et al., 2003).  One significant

exception to this tendency is the work of Cavadino

and Dignan (2006) where the penal systems in

thirteen different countries are analysed and

discussed using a more theoretical and thematical

approach.

The survey reported in this article was wide-ranging

and was designed primarily for information-gathering

purposes – the aim being to provide as

comprehensive as possible an inventory of probation

systems in Europe.  However, one part of it focused

specifically on community santions and measures

(CSM) which of course provides the main business

for probation services.  Obviously when comparing

the CSM of different countries and their use of

different approaches, it is useful to focus on both

the comunalities and the differences. Here in this

article some of the most striking similarities and

differences are highlighted before offering some

suggestions for the future development of CSM both

in theory and in practice.

Similar surveys across Europe have in fact been

conducted in previous years (van Kalmtouth, Derks,

2000; van Kalmthout et al, 2003) and when

comparing the findings derived in the past with those

from this most recent study, highlights in particular

how the era of simple and straight forward
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sanctioning systems has now passed – and all over

Europe.  Even the new democracies established after

1990 have developed numerous and complex

sanctioning options, ranging from absolute

discharges to waivers or from defered prosecution

to conditional or unconditional imprisonment.  Even

unconditional imprisonment these days can be

suspended, replaced or reduced.

Probably as a response to rising prison populations,

the research evidence on the negative effects of

imprisonment and perhaps also because of the

international pressure for a greater emphasis on

human rights, a number of countries such as England

and Wales, France, Italy, Germany and various

others from Western Europe have greatly diversified

the spectrum of sentencing options available to the

courts.  Most of these changes have been in the

general direction of providing alternatives to

imprisonment (according to the UN language) or

as offering community sanctions and measures

(CSM) (according to the Council of Europe

language) – the latter term being the one we use in

this article and which is widely understood within

the Council of Europe as follows:

‘sanctions and measures which

maintain the offender in the community

and involve some restriction of his/her

liberty through the imposition of

conditions and/or obligations, and

which are implemented by bodies

designated in law for that purpose’.

The term designates any sanction

imposed by a court or a judge, and

any measure taken before or instead

of a decision on a sanction as well as

ways of enforcing a sentence of

imprisonment outside a prison

establishment’ (Rec. (92)16 on the

European Rules on Community

Sanctions and Measures)

Before proceeding to describe the system of

community sanctions and measures in European

countries, there are, however, a few aspects first to

be clarified.

First is the notion of “community sanctions and

measures”.  At a broad conceptual level, there may

be few problems.  However, as soon as one tries to

focus on particular community measures, of course,

there is great potential for debate and

misunderstanding between different countries.  The

Council of Europe’s definition favours the idea of a

‘measure’ as being “… taken before or instead of a

decision on a sanction …”.  But this approach suits

only a very particular situation in Scotland where

“probation orders” are still an order in the traditional

sense meaning “instead of a sentence”.  In other

European jurisdictions, or in the law manuals, the

term “measure” has the same meaning as a penal

sanction, and can be imposed either independently

of, or alongside, the main penalty.  By defining the

measure as a ‘non-sanction’ the Council of Europe

definition does risk creating potential for confusion

since elsewhere they are generally regarded as penal

sanctions. In Germany for instance the term

“measure” has a very strict meaning.  Here a division

is made between measures intended to improve the

offender, measures aimed at protecting the public

and other measures (for example, confiscation, and

rendering unusable etc.). The same code also covers

principal and additional sentences, additional

consequences and also a new category of “criminal

sanctions of a punitive kind” (Verwarnung mit

Strafvorbehald – i.e. a caution with deferred

sentence, which incorporates characteristics of the

suspended sentence, the conditional waiver and the

declaration of guilt without imposition of a penalty),

or measures comparable to a penalty (i.e.

community service as an obligation). As will be

apparent, the language in the penal law field is very

particular and precise.  It is not so straightforward

as describing a suspended sentence as a community

sanction and measure when this term is used in the

codes and manuals all around Europe as a form of

enforcement of a prison sentence (e.g. in Germany

and France) or as a judicial way of individualising

the nature of a prison sentence (e.g. in Romania).

To conclude on this point, it is arguably best to

accommodate the vocabulary used in the doctrine,

manuals and codes with the one used in international

documents.  In this way the risks of confusion and

misinterpretation are minimised. However, exactly

how feasible this is in practice, given the huge

diversity of options, is a matter on which we can

only guess.
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Since there is not yet a single comprehensive

glossary of juridical terms that applies throughout

Europe there is always likely to be scope for

misunderstandings.  For example in some countries

a clear distinction is made between a waiver (or

unconditional discharge) and deferred prosecution

(or conditional discharge).  In other countries,

however, a discharge is exactly that and no more –

i.e. with no possibilities for conditions to be added.

Likewise, in some countries the terms ‘deferred

prosecution’ or ‘deferred sentence’ have been

replaced with ‘postponement of the prosecution’,

or ‘postponement of the sentence’. While the

substantive content and the juridical consequences

may very well be much the same, readers always

need to take care when using such terms.  Without

access to accurate translations into all the languages,

some misunderstandings could very well arise.  And

even when dealing with statistics one cannot always

be sure that “the meaning of a category such as

“property offender” or “remand in custody” is even

roughly consistent between countries …” (Cavadino

and Dignan, 2006, p.4).

The second aspect, which should be clarified before

commenting further on the survey findings, is the

structure within which CSM options are classified.

In this respect, various approaches have been

proffered.  Worrall (1997), for example,

distinguishes between classifies CSM as self-

regulatory penalties (e.g. suspension, warnings etc.)

and supervisory penalties (e.g. probation order,

community service, attendance centres etc.).

Tournier (2000), on the other hand, defines one

category of CSM as encompassing alternatives that

affect entries in the prison system, a second as

alternatives that affect the duration of imprisonment,

and a third category comprising alternatives which

also reduce the time spend behind bars but which

do not change the time spent on the prison register.

Arguably the classification by Kalmthout and Derks

(2000) is the most straight-forward – this dividing

the CSM into two main categories: those at the

front-end, as pre-trial sanctions and measures and

those at the back-end, i.e. trial sanctions and

measures. This classification has the benefit of

following criminal procedure.  However, it needs to

be borne in mind that there is not always such a

clear cut division between the two categories.  For

instance, in some countries (e.g. Italy and the Czech

Republic) pre-trial sanctions and measures can be

imposed by the judge after the trial has started and

therefore they are hardly to be described as ‘pre-

trial’ in terms of criminal procedure stage even though

they are pre-trial in terms of juridical consequences.

If mediation, for instance, is finalized with positive

results, then the crime does not get recorded on the

offender’s criminal register.

PRE-TRIAL (FRONT-END) CSM

Pre-trial CSM (sometimes also referred to as ‘out

of court settlements’ or diversionary measures)

covers those sanctions and measures imposed by

the police/prosecutor or by the investigative judge

in order to divert the case from coming to court.

These CSM are available especially in the countries

where the prosecutor or the investigative magistrate

has sentencing powers (e.g. in Austria, Belgium, and

the Czech Republic) and where the governing

principle of prosecution is the expediency or

opportunity principle.  In short, according to this

principle, it is considered worthwhile prosecuting if

it is in the public interest to do so.  If not, however,

the prosecutor or the examining judge may have

discretionary power to settle the case.  In the other

countries where the governing principle of

prosecution is the principle of officiality (e.g.

Bulgaria and Romania) the only opportunity for

these pre-trial sanctions and measures to be applied

is when the victim’s consent is required in order to

prosecute.  For instance, in a case of bodily harm,

if the victim presses charges then the prosecutor

must take the case to the court.  If, on the other

hand, the victim withdraws the charge, for example,

after the mediation, then the prosecutor must drop

the case.

The most common types of CSM available at the

pre-trial stage are: mediation (e.g. in Austria,

Belgium, Catalonia, Hungary, Latvia, Norway and

Moldova) or pre-sentence penal agreements (e.g.

in France), community service (e.g. in Austria,

Belgium and Latvia), diversion of the case to

probation (e.g. in Austria, Hungary, Latvia,

Norway, Portugal and Scotland), conditional

withdrawal of charges (e.g. in Denmark, Germany

and Moldova ), termination of criminal

proceedings with conditions for juveniles (e.g.

Estonia), educational and therapeutic programs
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(e.g. in Belgium), and educational measures for

juveniles or juvenile punishment (e.g. in the Czech

Republic and Finland).  At first sight this might seem

to amount to quite a wide variety of CSM options,

but of course some of them might involve the same

institutions. For example the content and the

consequences of ‘conditional withdrawal of charges’

might be the same as ‘diversion of the case to

probation’.

Sometimes compensation or mediation with the

victim does not mean the end of the procedure, but

this will at least be a mitigating factor before the

court (e.g. in Spain).

In some jurisdictions there are special CSM for

special offender’s group. For instance, for addicts

or for offenders who have committed drug related

offences, there is the possibility available of a

temporary suspension of proceedings (e.g. in

Austria, Portugal and Scotland).  This measure is

always taken with the consent of the offender and

involves some medical or therapeutic treatment

obligations.

Sometimes pre-trial CSM are used to replace

custody awaiting trial in countries like Austria (in

the form of provisional probation), Belgium and

Portugal (through electronic monitoring), Croatia (as

house arrest or requirement of a surety), Czech

Republic (again through bail with a surety or promise)

or France and Moldova (through release under court

supervision), and Scotland, England and Wales

(through bail supervision).

In some cases CSM at the pre-trial stage is explicitly

excluded for certain categories of offence.

Mediation, for example, is excluded for domestic

violence cases in Catalonia.  CSM are not available

for crimes that fall under the headings of terrorism,

offences that target the democracy and also for some

serious violent crimes (as in Italy).

In countries like Estonia, Finland, Scotland etc.

when a juvenile offender is diverted from

prosecution, the social services department or a

voluntary organisation within the local community

takes over the case and deals with it in a more

restorative justice manner.

TRIAL AND ENFORCEMENT (BACK-

END) CSM

Some of these CSM are available to the sentencing

judge (e.g. probation orders, community service

etc.) and some of them are available also to the

executional judge.  Even if the sentencing judge

imposes a prison sentence sometimes the

executional judge could modify the penalty into

something else. Examples of this kind are to be

found in Belgium where a short-term imprisonment

could be replaced by a autonomous work sentence,

or in Sweden where a six months prison sentence

could be replaced with intensive supervision with

electronic monitoring (in this case, the decision being

taken by the probation service).

Most of these ‘back-end’ options are meant to

individualize the execution of the prison sentence,

to reduce the offender’s time spent behind the bars,

to prepare convicts for successful resettlement into

community and/or to reduce other negative effects

of imprisonment.

In some jurisdictions with strong Roman Law

traditions, these CSM are regarded as modalities

of enforcing the prison sentence (e.g. in Belgium,

Croatia, Germany, Hungary, Romania, Latvia,

Portugal, Spain etc.) and they appear under the

umbrella of suspended prison sentences (i.e. full

suspension or partial suspension) or conditional

prison sentences.  In this case the court uses a two-

stage procedure: first it imposes a prison sentence

and second suspends the enforcement of the

sentence with certain conditions and obligations.  In

the case of a suspended sentence or a conditional

sentence, community service, attendance centre,

educational or therapeutic programs and so on, may

appear as conditions or obligations attached to the

suspension. In much the same situation are the

jurisdictions where the prison sentence of up to a

certain number of years is replaced with one CSM.

For instance, in countries like Belgium, Estonia, Italy,

Portugal, Spain etc. a short term prison sentence

could be replaced with community service.

In other countries, CSM stand in their own right, as

pure and simple CSM. Usually the Criminal Code

categorises them as main punishments (like

community service in the Czech Republic, Austria,
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Catalonia, Luxembourg, or as probation in Bulgaria;

and probation order, community service order etc.

in Ireland, Malta, England, Wales, Scotland   etc.).

As obligations attached to suspended sentences or

as autonomous CSM these community sanctions

and measures can be divided into two main

categories:

� CSM that replace, or suspend in full, the prison

sentence and

� CSM that reduce the time spent behind bars

(also called “hybrid CSM” (Kamthout, Derks,

2000, p.15)). Most of these CSM are either

considered as forms of prison sentence

adaptation or as part of the prison treatment.

The main trial CSM from the first category are:

probation (e.g. in Austria, Belgium, Bulgaria,

Catalonia, Estonia, Ireland, Malta, Northern Ireland,

and Sweden ), deferment with probation (e.g. in

France, Ireland, Luxembourg, Scotland, and

Moldova), suspended the execution of the sentence

with probation (e.g. in France, Luxembourg, Malta,

England, Wales, Spain, Sweden, Switzerland,

Poland, and Moldova ), community service (e.g. in

Austria, Catalonia, Denmark, France, Finland,

Moldova, Hungary, Ireland, Latvia, Poland,

Luxembourg, Malta, Northern Ireland, Norway,

Scotland, England and Wales, Spain, Poland,

Sweden, and Switzerland), release on parole (e.g.

in France), social, educational, therapeutically tasks

(e.g. in Catalonia and Estonia), attendance centre

(e.g. Catalonia, Scotland, England and Wales),

assignment of offender to the probation service

(Italy).

An impressive number of CSM are at the disposal

of magistrates in countries like Ireland, Northern

Ireland, Scotland and England and Wales, notably:

probation order, community service order,

community reparation order, supervised

attendance order, restriction of liberty order,

compensation order, drug testing and treatment

order, supervision and treatment orders and so

on. While these CSM remained in Scotland as orders

– and therefore applied “instead of sentencing” – in

the other countries they have been turned into

community sentences.  Furthermore in England and

Wales they were renamed in 2001 as part of an

initiative to build confidence among the public (or

the politicians?!) so that a community service order

is now referred to as a community punishment order.

Similarly, a combination order has been renamed

as a community punishment and rehabilitation order.

After reviewing the sentencing framework in UK,

Halliday (Home Office, 2001) argued that the

introduction of a single non-custodial sentence with

certain ingredients would decrease the risk of

inconsistency and put some more logic into

sentencing.  Therefore in 2003 the UK Government

decided to unify the old orders under one single

Community Order which will provide the judiciary

with more flexibility and power to match the

offender/public needs with one or more of the twelve

available requirements which can be added to the

Community Order.  It is early days to conclude if

this new sentencing framework is achieving what

was meant of it.  However, researchers are already

pointing to some possible issues and problems (see

for instance Mair et al, 2007).

Of the second category of back-end CSM the most

important ones in terms of frequency of use are:

conditional release or parole (e.g. in Austria,

Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark,

Estonia, Hungary, Latvia, Norway, Portugal,

England and Wales, Scotland, Spain, Sweden,

Switzerland, Poland, Moldova, and Romania), early

release (Italy, England and Wales), electronic

monitoring (e.g. Belgium, Denmark, Estonia, France,

England, Wales, Spain, Sweden, and Switzerland)

or home detention (Italy, Norway, Portugal, and

Scotland), mobile electronic monitoring (France),

combination of custodial and suspended sentence

(e.g. Denmark, England and Wales – Custody

Plus), limited detention (e.g. Belgium), periodic

enforcement (Luxembourg), intermittent custody

(England and Wales), temporary release (e.g.

France, Ireland, Northern Ireland ), work release

(e.g. France and Italy ), semi-liberty (Italy and

Luxembourg ), pre-release for foreign prisoners

(Luxembourg), pardon and amnesty (in all the

countries represented in the survey).

Amnesties and individual or collective pardons are

granted usually by the Parliament, the President or

the Minister for Justice and are used very

infrequently.  Most of the time they apply to low

profile offenders or offenders in special
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circumstances.  They can also be applied to CSM.

Very rarely some kind of supervision is attached to

a pardon or amnesty.  Arguably, however, they

should not be considered CSM – as defined by the

Council of Europe - but rather as acts of clemency.

As in the case of pre-trial CSM, there are special

back-end CSM available for special groups of

offenders (e.g. sex offenders, addicts, drunken

drivers, and violent offenders).  Most of these

sanctions and measures involve supervision, control

and/or medical/therapeutic treatment.  Some such

measures are: outpatient treatment for drug abuse

or mental health (e.g. in Catalonia, Denmark,

Norway, England, Wales, Switzerland, and Poland),

treatment and anger management program or

drunken driving (e.g. Denmark and Norway), socio-

juridical supervision for sex offenders (in France),

postponement of execution of the prison sentence

(in Germany, ), assignment of special categories of

offenders to the Probation Service (in Italy),

psychiatric probation or parole (in Portugal), hospital

order (in Scotland) and living in a therapeutic

community (in Spain).

Alongside the introduction of some new criminal

sentences (e.g. a life sentence of imprisonment for

reasons of public protection for serious offences in

England and Wales, or extended supervision in

Scotland) have also emerged new forms of

supervision in the community, which are not replacing

custody nor reducing the time spent behind bars

but which instead prolong the state control upon

some categories of offenders (notably violent and

sex offenders) after release from prison.  In England

and Wales, for instance, the survey revealed phrases

from respondents such as life supervision or

extended supervision.  It seems here as though a

new generation of CSM is beginning to emerge with

rather different objectives than previously.

In almost all the jurisdictions covered by the survey,

the CSM involve certain obligations or are

accompanied by some sort of supervisory

conditions and/or obligations lasting until the

probation period is up.  Some such obligations could

be imperative – i.e. requirements to do certain

things (e.g. attend different programs, take up a job,

move to another area, meet the probation officer

on a regular basis, undertake community service,

follow a certain medical/therapeutic/behavioural

program and so on) or prohibitive – i.e.

requirements not to do certain things (e.g. not to

contact certain people, not to visit certain places,

not to drink alcohol, not to drive a vehicle etc.).

Depending on the form in which such requirements

have been set, once the probation period ended

successfully for the offender, the offence is

considered as if it had not happened as it will not

appear on the criminal register/record.  Usually the

measures are not registered but the sanctions are.

One exception to this norm is the suspended prison

sentence which is mostly a measure of

individualization of the execution of a prison

sentence and which will usually be recorded in the

criminal register.

In cases of failure to comply with the conditions

imposed, the offender might be sanctioned

depending on the modality awarded and the gravity

of such a failure.  Sanctions could take the form of

adaptation, revision, enlargement, suspension,

revocation of the order or the probation period could

be prolonged.  The main difference between

imposing the CSM per se and using the suspended

sentence route is that in the second scenario, in the

event of non-compliance, the court is most likely to

order the offender to a term of imprisonment.  The

other options are to extend the probation period or

to add new conditions/obligations.  In UK, the

introduction of a suspended sentence order seems

to be one of the “forces driving the level of

incarceration to record levels” especially because

the breach of any such requirement is likely to lead

to imprisonment.  However, the position here is not

necessarily as straightforward as was indicated in

the survey response.  For, after examining the use

and the impact of Community Order and the

Suspended Sentence Order, Mair et al (2007)

concluded more cautiously in noting that: “There is

no evidence to suggest that the new orders are either

diverting offenders from custody or having an impact

on uptariffing” (p. 31). It seems that the magistrates

are aware of the “political sensitivities around prison

overcrowding and were reluctant to revoke and

imprison breaches” (p. 29).
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When using autonomous CSM, in cases of offender

non-compliance, the court could opt for a more

severe CSM (for example moving from a probation

order to community service order).  In most cases

CSM are enforced by a service/agency that

specializes in this task.  In most of the countries this

is the probation service, but there are other countries

where the task belongs to the prison department

(e.g. in Italy) or to the social services (e.g. in

Scotland).  In some jurisdictions (e.g. in Italy and in

Ireland), when the only intention is to supervise the

defendant during the trial, the offender may well be

asked to report regularly to the police.

PRECONDITIONS FOR APPLYING CSM

In almost all the European countries surveyed, CSM

are applied only after certain conditions are met.

And one of the most important pre-conditions for

these sanctions and measures to be imposed is the

consent of the offender. Exceptions to this rule

include Bulgaria, Latvia, England and Wales and

Romania, where the courts do not need defendant

consent in order to impose a suspended sentence

with certain requirements.  The offenders consent

does not only refer to the sanction or the measure

itself but also to the restrictions and/or the obligations

included with the CSM.  For the most part, the

offender’s agreement to participate in these schemes

is not regarded as a guilty plea.  In some countries

(e.g. Austria and Belgium) mediation can be imposed

only after the victim has been identified, any stolen

goods returned and with the victim’s agreement to

mediation.

Also in most of the European countries surveyed,

the prosecutor or the court has to ask for a Social

Enquiry Report or a Pre-Sentence Report before

imposing CSM.  Such reports are meant to assess

the appropriateness and scope for imposing a

community measure, to check on the criminal record

of the offender, to assess the risk of re-offending,

to estimate the conditions and the obligations which

might be imposed upon the offender, and to obtain

the offender’s consent to compliance with them.

CSM and especially pre-trial sanctions and

measures are available only when the crime has not

been especially serious.  Mostly, the seriousness of

the offence is estimated according to the number of

years of imprisonment with which that particular

crime might be punishable.  In countries like Austria,

for instance, the upper limit for imposing mediation

is five years of imprisonment, although such a limit

does not exist in cases of juvenile offenders.

The terms and conditions for granting most of the

second category of back-end CSM usually depend

on the severity of sentence, temporal conditions,

and good behaviour (including absence of signs of

future risk).  Usually the prison sentence is

considered executed only after this probation period

has ended successfully on the offender’s part.

SOME INTERIM CONCLUSIONS

Although the number of prisoners is rising in some

countries and decreasing in others, the number of

people under some kind of CSM has been rising

steadily in all the countries represented in this survey.

Indeed, the number of people on community

sanctions and measures already exceeds the number

of prisoners.  In Germany, for instance, in 2006 there

were some 65,526 offenders in custody while

170,273 were on probation.  In Latvia, in the same

year, 2,701 people were sent to prison while 4,750

were under a suspended sentence, out of which

1,865 people were on community service.  With

the total number of prisoners in Europe currently at

about 2 million, we might estimate that the number

of people under some kind of CSM could well be

around 3.5 million.

It looks like the most significant factor accounting

for this increase in the number of CSM imposed is

what happens at the prosecution stage.  In 2005, in

Austria for example, the total number of prison

sentences imposed was 7,137 and the number of

community service and mediation decisions made

by the prosecutors as diversion was 2,568 and

10,016 respectively.  Similarly in Germany in 2006,

about 50 % of all cases (juveniles and adults) were

discontinued at the prosecution level.

The most popular CSM among prosecutors and

judges seems to be threefold:  mediation, community

service, and suspended prison sentence with

conditions/obligations.



Main Articles

EuroVista 17 Vol. 1 no. 1

More recently electronic monitoring (EM) too is

becoming more commonly used in the jurisdictions

were this option exists.  With just a few exceptions,

(e.g. Portugal and UK) electronic monitoring is used

as an obligation attached to conditional or early

release from prison.

As a part of the communitarism trend, more and

more countries are using CSM for special groups

of offenders with special treatment needs: notably

for drug addicts, mentally disturbed offenders and

sex offenders.  That means that probation services

are having to increase their expertise in these matters

and also that they need to cooperate more intensively

with other agencies and with the local communities.

An illustration of this trend is to be found in the UK

where police, prison, probation but also other

agencies (e.g. Social Services, YOTs, Jobcentres,

Local Education Authorities, Local Housing

Authorities, Registered Social Landlords, Electronic

Monitoring Providers, Strategic Health Authorities

and other health providers) now operate under a

legal duty to “co-operate” in local partnerships know

as Multi Agency Public Protection Arrangements

(MAPPA).

There appears to be some room for improvement

in relation to the application of CSM to immigrants.

Due to the fact that some such people have no legal

rights in the country or because they have no fixed

address, most are sent to prison.  In Austria, for

instance, 42% of the prison population in 2005

comprised foreign citizens.  But countries like

Sweden and Italy have started to use CSM either

as alternatives to imprisonment or as a mean to

reduce the time spent behind bars.  In Italy in 2006,

for instance, 1,631 immigrants benefited from CSM

as an alternative measure.

Another conclusion resulting from the survey and

also emphasised in the deliberations of a working

group of the European Society of Criminology is

that mechanisms for ensuring respect for human

rights while on probation could be better developed.

Issues such as consent, right to privacy, complaint-

handling and so on, could usefully be more

thoroughly reviewed and improved within probation

services.  In terms of complaint-handling, for

instance, many countries are relying simply on internal

administrative mechanisms of control.  However,

past experience has proved that this mechanism is

not always satisfactory and that independent bodies

are needed to provide a more appropriate response

to such issues.  The new sentences like life

supervision and new initiatives like MAPPA also

raise some very serious human rights issues and

therapy dilemmas, particularly in relation to the

treatment of sex offenders.  The increasing use of

the risk management tools also raises some

important human rights issues.  Treating “the

offenders as agents of harm rather than as rights-

holders” (Ward and Birgden, 2007, p.11), for

example, arguably fails sufficiently to respect human

dignity. Furthermore, treating offenders as groups

rather than as individuals when applying risk

assessment tools is also problematic when it comes

to human rights.  We await the day when there exists

for those on probation an extended list of rights and

clear mechanisms for monitoring their realisation (as

already exists for the prisoners) and which will enable

them to enjoy more freedom and well–being.

Perhaps too they will “learn how to advance their

own good in ways that are personally meaningful

and socially responsible”. (ibidem, p.15)

NOTES

1

The questionnaire was developed jointly by Mr. Anton

van Kalmthout and the author.
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10.3 European Committee on Crime Problems (CDPC) –
d. Draft Recommendation CM/Rec (2010) …of the Committee of Ministers to member states on the
Council of Europe probation rules

Commentary

Item to be prepared by the GR-J on 14 January 2010

——————————————
In accordance with its ad hoc terms of reference adopted by the European Committee for Crime Problems
(CDPC), the Council for Penological Co-operation (PC-CP)2 addressed the structure, the role and the place
of probation agencies in the European justice systems. The PC-CP was of the opinion that in order to
encompass the large variety of agencies which implement community sanctions and measures, as defined in
Recommendation n° R(92) 16 on the European Rules on community sanctions and measures and whose
tasks may also involve other functions and responsibilities, the term “probation” should be defined as broadly
as possible. The PC-CP was also of the opinion that as long as in many Council of Europe member states
interventions with juvenile offenders are carried out by special agencies and that in addition
Recommendation Rec(2008)11 on the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions and
measures addresses the special needs of these, the latter should be excluded from the scope of the present
Recommendation.

At the CDPC plenary meeting (12-16 October 2009), which approved the draft recommendation and
forwarded it to the Committee of Ministers for adoption, some national delegations expressed concerns
regarding the use of "shall" in its text rather than “should”. These delegations considered that in case “shall”
is used, certain rules would be mandatory requirements which would be unrealistic on many occasions. They
were of the opinion that these rules should encourage rather than impose standards of best practice as this
would be more reasonable and practical in view of the differing probation practices which exist in Europe.

It should be noted in this respect that a number of other Committee of Ministers recommendations in the field
such as Recommendation No. R (92) 16 on the European Rules on community sanctions and measures,
Recommendation Rec(2006)2 on the European Prison Rules, Recommendation Rec(2006)13 on the use of
remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards against abuse and
Recommendation Rec(2008)11 on the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or
measures use “shall” instead of “should”. The practice of defining a set of rules in an appendix to a
recommendation, which is the case in the above mentioned texts, does in no way modify its legal nature. It is
meant to send a strong political message to the national authorities as regards their policy and practice in the
field.

1 This document has been classified restricted until examination by the Committee of Ministers.
2 Chair: Sonja Snacken (Belgium); members : Marta Ferrer Puig (Spain) ; Antanas Jatkevicius (Lithuania) ;  Irene Koeck
(Austria) ; Natalya Khutorskaya (Russian Federation) ;  Roger McGarva (UK) ; Pavel Stern (Czech Republic) ; Riccardo Turrini Vita
(Italy) ; André Vallotton (Switzerland); scientific experts : Robert Canton (UK) ; Anton van Kalmthout (the Netherlands) ; observers :
Thomas Ljungquist (European Commission) ; Leo Tigges (CEP)
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It was therefore agreed to follow this established practice also in the case of the present Recommendation,
which builds upon and is to be read together with Recommendation No. R(92)16, in order to urge member
states to bring their national legislation and practice in line with the European standards in the area.
Part I: Scope, application, definitions and basic principles

Scope and application

While probation is not easy to define simply or precisely, it is a familiar term understood widely and
internationally to refer to arrangements for the supervision of offenders in the community and to the
organisations (probation agencies, probation services) responsible for this work. In many countries, the
statutory supervision of offenders in the community is the main characteristic of probation.  Probation also
denotes conditionality: if people offend again or fail to comply with specified conditions, they may be taken
back to court and be liable for punishment. The definition adopted in these rules emphasises especially the
statutory basis of probation in the implementation of sanctions and measures in response to criminal
offences; supervision, which involves guidance and support as well as control in appropriate cases; and the
purpose of its work, which is to enhance both the social inclusion of offenders and community safety. The
rules adopt the broad term probation to encompass the diverse range of work undertaken by probation
agencies across Europe, taking account of different probation traditions, institutions and practices across the
continent, not only in those countries where probation is well-established, but also where new services are
emerging and being developed.

The term “Probation agencies” includes probation services and criminal justice social work services, whether
organised at national, regional or local level. These rules apply to other organisations in their performance of
the tasks covered in these rules, including other state organisations, non-governmental and commercial
organisations.

Probation agencies are here defined with reference to their responsibilities and the tasks they undertake.
Across Europe, probation agencies perform a wide and diverse range of tasks, reflecting the various origins
and developments of probation practice in different countries, as well as legal, social and cultural differences.
The definition refers explicitly to the most common ‘core’ tasks. These and other tasks are discussed in more
detail later in the rules and commentary. While most probation agencies were originally established to work
with offenders, in many countries the responsibility to work with victims as well has been assigned to these
agencies. The general duties of states to victims of crime are set out in Recommendation Rec(2006)8 of the
Committee of Ministers to member states on assistance to crime victims and in many countries probation
agencies make an important contribution to fulfilling those duties.

Basic principles

1.

Probation agencies work as part of a system of criminal justice. They implement the decisions of the court
and other authorities and work with other agencies to try to reduce crime. Probation agencies are
distinguished by their emphasis on assistance, guidance and persuasion in working with offenders. Personal
relationships are central to this. There is authoritative research evidence to show that strong professional
relationships are effective in bringing about change in offenders’ attitudes and behaviour. There is also
evidence to suggest that relationships are more influential than any single specific method or technique.

The term supervision includes control in appropriate cases. Probation agencies do all they can to reduce
reoffending and, where interventions providing help and support are insufficient to protect the public or are
rejected by the offender, measures of control may also be necessary and are applied. At the same time,
probation agencies never just deliver monitoring and control, even in circumstances where these may be a
necessary part of supervision.  In the belief that people can change, probation aims to achieve rehabilitation
through working with offenders to help them and to encourage them to lead law-abiding lives. This includes
creating opportunities for offenders, helping them acquire the skills they need to make good use of these
opportunities and motivating them to do so. Social inclusion is a requirement of justice and is a key objective
of probation practice. Probation’s commitment to promoting social inclusion can contribute to reducing
offending.

2.
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Probation staff must always have regard to the human rights of offenders. A principle of minimum
intervention should apply such that any curtailment of offenders’ rights must be no more than is required by
the seriousness of the offence and / or the risks posed. If an offender poses significant risks which are not
directly related to the seriousness of the original offence or sentence, these should be addressed  using
other procedures relevant to their situation such as mental health procedures. Their human rights should not
be jeopardised simply because of their offending behaviour. In the attempt to reduce the risks of reoffending
and in particular any risk of serious harm, offenders’ rights may sometimes have to be constrained. In
particular, there are circumstances in which the right of freedom of movement may be limited and the right to
privacy may also have to be curtailed. This rule accepts that offenders’ rights may be limited in this way, but
insists that respect for their rights is always a necessary consideration. Rights should be restricted no further
than is required by a legitimate penal purpose. Respect for the rights of offenders is also a precondition for
their social inclusion and supports their rehabilitation.

3.

In some jurisdictions, probation agencies offer services directly to victims of crime. Elsewhere, they often
work in co-operation with other organisations or individuals who offer support to the victim. This rule requires
probation agencies to protect the human rights of actual and potential victims and to have regard to their
interests in all their work. The responsibilities of probation agencies towards victims are set out in Part VI of
these rules.

4.

This well-established principle of non-discrimination recognises that the services of probation are often
designed and delivered to meet the circumstances of the majority of service users. It may not be assumed,
however, that the same services are appropriate to everyone. For example, supervision arrangements that
are thought to be suitable for men may not always be suitable for women. Unfair discrimination may also be
based on other considerations, including sex, race, colour, disability, language, religion, sexual orientation,
political or other opinion, nationality, social origin, association with a national minority, property, birth or other
status. Since discrimination can often be indirect or even unwitting, agencies should be active in undertaking
periodic reviews of their own policies and practices to make sure they do not have discriminatory
consequences. Any new policy or practice should routinely be subject to some such ‘equality assessment’. It
is also unacceptable and unjust to exaggerate difference and to suppose that (for example) all minority
ethnic groups have the same needs and are necessarily different from the majority. Since everyone has her
/ his sex, race, colour, language, etc., dealing with people on the basis of their membership of a group can
often lead to unfair discrimination.  To ensure that everyone is dealt with appropriately and equitably,
services must take full account of individual circumstances and needs.

5.

This is a particular application of basic principle No. 2. The judicial decision should determine the restriction
of rights appropriate in particular cases (the term judicial here includes the prosecuting authority who, in
some jurisdictions, determines the nature and level of probation involvement, especially when such
involvement takes the form of a measure rather than a sanction).

Rights may be restricted as punishment for offences and / or to protect the public. Where rights are restricted
in order to protect the public from future offending, this must be guided by a proper and rigorous assessment
of the risks that offenders pose, by making use of the best available methods of assessment (see Rule 66
and Commentary on that Rule).  In giving effect to a judicial decision, the probation agency shall not restrict
the rights of offenders beyond the necessary consequences and implications of the lawfully imposed
sanctions or measures.

In some countries decisions may be taken by other authorities as well, for example the prison authorities.
There should be provision to appeal to a court such administrative decisions.

6.

Wherever the offender’s formal consent to probation involvement is required, probation staff must ensure
that offenders understand their rights and the full implications of granting (or withholding) consent. This must
be explained clearly to offenders and care must be taken to make sure that they understand. Even where
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consent is not formally required, probation staff shall do all they can to secure the offender’s understanding
of and, so far as possible, consent to any decisions that affect them. While the duty of probation staff to
prevent offending will sometimes require them to take action against the offenders’ wishes, this must be
explained to offenders and the attempt made to gain their acceptance of the legitimacy of the decision. As
well as being an ethical principle, this approach enhances the likelihood of co-operation.

7.

Although probation’s involvement before guilt has been established is limited in some jurisdictions, in other
jurisdictions the judicial authorities may instruct the probation agency to become involved before or instead
of prosecution and trial. This principle states that defendants must be presumed innocent and therefore any
probation intervention in such circumstances must depend upon their informed consent. Giving consent in
this way must not be taken to be an admission of guilt. In this Rule, ‘intervention’ does not include providing
information to judicial authorities – for example, by the preparation of a report.

8.

Probation agencies have many duties and, in particular, are involved in implementing judicial decisions, in
public protection and in the supervision of offenders. Most, if not all, of their work therefore has significant
implications for human rights. The agencies’ responsibilities and tasks must accordingly be founded on a
sound legal basis to establish their authority and their accountability.

9.

In some jurisdictions probation tasks are delivered by other agencies, including other public authorities,
independent, charitable or non-governmental organisations. Commercial companies also sometimes
participate in such work. This principle affirms that, independent of how services are delivered, the
government or public authority retains the responsibility for ensuring that this is undertaken appropriately and
in accordance with these Rules. Public authorities, therefore, may commission work to other organisations
and individuals, but there must be robust and adequate systems of scrutiny and accountability to enable the
public authorities to meet their responsibility to assure quality and standards.

10.

This principle affirms that probation work should be recognised as a key element in a just and humane
criminal justice system. Such work requires considerable knowledge and skills and must be accorded a
status that recognises its value and the expertise of practitioners. It is also clear that agencies must be
adequately resourced to meet their responsibilities. Just as prisons are overcrowded in many countries,
putting the rights of prisoners at risk and limiting the possibility of constructive work, probation too can be
“overcrowded” in this way and this constrains its potential to protect the public and to work to rehabilitate
offenders successfully.

11.

The deciding authorities should recognise and value the knowledge and skills of probation staff which can
help them take just and effective decisions. Probation staff can offer information and opinion about the
reasons for offending, the risks of re-offending, the risk of harm, the possible interventions that can reduce
these risks and, in general, the specific consequences of different decisions in particular cases. In particular,
probation staff can advise on an offender’s suitability for and likely compliance with community supervision.
While Rule 11 requests the deciding authorities to respect the expertise and experience of probation
agencies and to consider attentively the advice they offer, the Rule should in no way be interpreted as
recommending interference with the independence of the judicial authorities which alone will decide whether
and to what extent to use this advice.

In many jurisdictions probation staff can also report back to the competent authorities on the progress of their
work and may, in some circumstances, seek further guidance or instruction from these authorities.

12.
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Rule 1 affirms social inclusion as a guiding principle of probation practice.  This Rule recognises that if the
social inclusion of offenders is to be achieved, probation must work in close co-operation with a wide range
of other agencies. Organisations may need the advice of probation to help them make sure that their
services are readily and fairly accessible to offenders.

The complex needs of many offenders also call for co-ordinated and complementary inter-disciplinary work.
The different skills and perspectives of a range of professions are an indispensable part of working with
offenders in the community and promoting public safety.

13.

Probation agencies should appraise their work against the principles and standards set out in their national
law. This can also be seen as an aspect of social inclusion – a way of ensuring that offenders’ rights are
retained to the fullest extent consistent with the punishment and with community safety. The international
community, through the Council of Europe, sets standards, grounded in human rights, which enables
countries to compare their own practices with those of other countries and to use this as a check against
disproportionate or otherwise unethical intervention. Recommendation No. R (97) 12 on staff concerned with
the implementation of sanctions and measures in its Appendix II sets out many of these ethical standards.

14.

This can be seen as another aspect of accountability. Probation agencies must be accountable not only to
the public authorities, but also to those who use their services. It is essential for the legitimacy of the agency
that it should be responsive in this way to people who have been affected by its decisions and practices.
Service users should be informed about how to complain and straightforward and impartial procedures
should be made available. This is considered more fully in Part VII of these rules.

15.

This is a corollary of Rules 8 and 9. Since probation practice must be guided by law, there must be adequate
systems of inspection and monitoring to ensure proper accountability. In this way, the authorities and the
public can have confidence that probation work is being practised as it should be. This Rule also refers to
independent monitoring, as, in addition to the routine inspection that managers should undertake as part of
their duties, agencies must be open to question and scrutiny through independent inquiry. Transparent
inspection by government agencies, as well as independent monitoring by an Ombudsman or human rights
defendants are among the ways in which this may be achieved.

It is also important that probation agencies can, as appropriate, give account to the competent authorities
about the way in which the agency is implementing decisions in particular cases. This may include, for
example, ‘progress reports’ on individuals under supervision.

16.

The best probation practice should be evidence-led. In particular, practices should be researched to
determine their effectiveness in achieving their stated objectives. Research should also investigate other
consequences of policies and practices, some of which may be unintended. Research should be rigorous
and impartial and the participation of universities and other centres of research can ensure impartiality and
give authority to such inquiries. The findings of research should be made public as it is essential that
research findings are used to guide the development of policy and practice.

17.

It is quite common to find that, in a number of countries, the public has little understanding of what probation
agencies do. Probation rarely attracts public attention, for example, in the same way that prison does. This
principle urges the responsible authorities and the probation agencies themselves to ‘champion’ probation –
to work with the media to explain what probation tries to do, what it achieves and why it is important.
Authorities should be imaginative and creative in the way in which they set about this task in order to
enhance public understanding of and confidence in probation work.
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Part II: Organisation and staff

Organisation

18.

Part II recognises the importance of organisation, staffing, management and resources in realising the
principles of probation. Without this infrastructure, probation is unlikely to achieve its purposes or
demonstrate its worth.  Rule 18 affirms that a well-ordered and adequately resourced organisation is
required if the importance and value of probation are to be recognised.

19.

Service delivery is managed in different ways in different countries. Whatever the arrangements and
administration, policy and practice must be founded on clear rules and guidance, which should be regularly
reviewed and updated as necessary. The status of such instructions should be made clear – for example,
there are differences among laws and orders to be followed, guidance to be interpreted and applied and
advice to be heeded. This should not preclude but rather encourage staff to use as appropriate their
professional judgement in implementing these instructions.

20.

While many probation agencies are part of the public sector, this Rule recognises that there are private
agencies (non-governmental, charitable and commercial) involved in the administration and delivery of
probation tasks and services in many countries. Wherever services are commissioned in this way, the public
authorities must ensure that they are undertaken by a proper organisation. Commissioning should inquire
into the soundness and probity of the organisation concerned and procedures must be set in place to ensure
adequate scrutiny and accountability. Standards of service delivery must be – and must be seen to be –
equally high both in the private / independent sector and in the public sector.

Staff

21.

This Rule urges that probation staff should have a status and respect that reflects the value of their work,
their skill and their knowledge. Just as the work of the probation agencies in general (see comment on Rule
10) is poorly understood, other professionals and members of the public often have an insufficient
understanding of the distinctive expertise of probation staff. Sound management, adequate resourcing,
rigorous staff selection procedures, high standards of professional education and training and a
remuneration that reflects the skills and standing of staff are all necessary to make sure that probation
agencies and their staff command appropriate levels of status, confidence, and respect.

It is to be noted that modern probation services often employ a very wide range of staff – including those
responsible for different forms of service delivery, managers, support workers and administrators – and these
rules apply to them all.

22.

Recruitment and selection shall be fair and rigorous and in all other ways respect the principles of good
employment practice. Probation agencies should be as clear as possible about what qualities and
characteristics are required and it is these that should be tested in the selection process. As well as
intellectual abilities and appropriate educational level selection procedures should test for personal qualities
including honesty, personal integrity, humanity, patience and tolerance. Procedures should test for
candidates’ potential to benefit from the initial training and knowledge to do the work required of them.
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Recruitment and selection should respect the best principles of equality of opportunity. Equality of
opportunity should go beyond the setting of quotas. Wherever certain groups are found to be under-
represented in the workforce, agencies should try to find out why this is the case and take steps to remove
any disincentives to application or obstacles to appointment so that all groups have a fair chance to gain
employment. This implies some monitoring of applications and appointments as well as a review of the
reasons in case staff leave the agency. The workforce should reflect the character of the community that it
serves, contributing to the agency’s legitimacy. Agencies should recognise the values and strength of a
diverse staff group.

Since the defining values of probation include a belief in the possibility of personal change and the
importance of social inclusion of former offenders, having a previous conviction or criminal record should not
automatically bar applicants from appointment. Indeed ex-offenders can make a unique contribution to
probation work because of their own experiences of offending, desistance (stopping offending and staying
stopped) and the processes of criminal justice. In taking a decision about appointment, account shall be
taken of (a) the nature and seriousness of the offence(s); (b) the length of time since the offence(s) took
place; and (c) the applicant’s attitude to their record.

23.

Different staff has different roles to play in probation and therefore different levels of education and training
would be required. Access to education and training at different stages of their career should be made
available to all staff in order to ensure the best quality of service provided. It should be linked to their tasks
and responsibilities and useful for their professional development.

24.

The initial training curriculum shall be based on a clear understanding of the skills, knowledge and values
required to do the work. Since there are different roles and different areas of expertise needed within the
agency, all staff must have educational and training opportunities appropriate to their role. Attendance at
training events or ‘on the job’ training, while often of value, are not enough: staff must be assessed to
determine that they have achieved the standards required. It is also important that staff have access to
qualifications that confirm the level of competence achieved. Since probation staff aspire to proper
professional standing, these qualifications should be subject to processes of independent, external
verification as a guarantee of their quality and should be recognised beyond the probation sector.

25.

Initial training should prepare staff to work reliably in their new professional role. In-service training should
also be available to all staff. This is needed to take account of new legislation, policy, practices and other
relevant developments. At the same time, there should be training to enable staff to move into new roles as
the agency may require and to develop their own continuous professional development.

26.

Probation work involves making judgements and taking decisions. While the actions of staff are
circumscribed by law and by agency policy, staff shall be trained and encouraged to exercise their
professional judgement to take valid decisions whilst recognising the need for accountability.

27.

This Rule deals with the particular case of offenders who tend to commit particular kinds of offences (for
example, sexual offences, violent offences) and / or whose offending behaviour is associated with persistent
difficulties (for example, drug or alcohol misuse, offenders with mental health problems). Agencies may
assign specialist roles to staff working with such specific cases. Specialist roles of this kind require particular
skills and knowledge and agencies must ensure that staff are appropriately trained.

The extent to which work is devolved to specialised sections of the agency will vary from country to country.
Even where specialist units exist, all staff should know enough about the needs of particular offenders to
enable them to assess offenders, make referrals and liaise with these specialist units effectively.
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28.

This Rule links closely with the basic principle contained in Rule 4 and recognises that training must attend
to diversity and individualisation. Initial training should prepare all staff to work with diverse offenders and to
take account of the distinctive skills needed to work with particular offenders or victims. For example, to work
effectively with young people may require rather different skills from those needed to work with adults.
Women may have particular needs as well. Research suggests, for example, that women offenders, more
often than men, have been victimised in the past. They may also have a responsibility for the care of their
children. Such considerations - which may, of course, also apply to some men – are likely to make  a
difference to the manner in which supervision is undertaken. Training should raise staff awareness of such
possibilities and the implications for their practice.

Similarly, victims react to the offences against them in many different ways and, in its work with victims,
probation staff must be trained to take this fully into account and meet their responsibilities accordingly.

The position of foreign nationals should especially be mentioned since they are often denied services
available to own nationals.  In some cases, for example, they are liable to deportation. Probation staff may
have to liaise with their country of origin and such work often calls for particular, specialised knowledge and
skill.  This is discussed further at Rules 63-65 and the associated commentary.

In general, initial training should aim to increase the awareness of all staff of the importance of respecting
and valuing diversity and adapting their work to meet the needs of service users.

29.

An adequate staff complement is essential to the agency’s effectiveness and efficiency. If staff workloads are
too large, then the probation agency will not be able to work as it should. Workloads should be assessed in a
holistic way with an assessment made of the demands of individual cases and not simply on the number of
cases or offenders under supervision. An overall shortage of resources constrains an organisation’s potential
and excessive workloads will prevent individual members of staff from achieving their best practice. This
Rule appreciates that agencies may not have as many resources as would be ideal. If the workload of an
individual staff member becomes excessive, then the importance of setting priorities becomes even more
pressing. The Rule states that management has a responsibility to devise strategies to manage demand and
to assign a reasonable and equitable workload to members of staff. Where this cannot be achieved because
of pressure on resources, managers should be actively involved in advising staff about which tasks must
take priority over others.

30.

It is essential that management staff provide leadership and guidance. Regular meetings between individual
members of staff and their line managers should take place for supervision/ detailed case discussion. They
also allow the line manager to consider what the organisation needs to do to support staff in what is often
extremely demanding and complex work. This includes encouragement, motivation, professional
development and responsiveness to staff concerns, including by way of team counselling and case
conferences. Staff can only perform to the expected standards when appropriately supported and where the
organisation is well-ordered and well-managed.

Just as the probation agency is accountable to public authorities (Rules 8 and 15), individual members of
staff must be in a position to account to their managers for their practice. One important part of this is
keeping and updating records – a record of contact with the offender, of significant communications and
decisions relating to their case. This will be retained on the case file and will be drawn upon as and when the
agency reports back on progress to the judicial authority. Case records must be accurate and up-to-date and
available for inspection by line managers. Case records will be subject to monitoring and may be used as
evidence in the investigation of complaints. These matters are discussed more fully in Rules 88 – 92, in Part
VII and in the associated commentary.

31.



9 CM(2009)187 add3

This Rule states that, while all members of staff play a part in inter-agency work, managers have a distinctive
responsibility to establish these working partnerships and to ensure that they are set on a sound basis.
Effective liaison with other agencies (see Rule 12) can only occur where the management has developed
clear and sound inter-agency protocols (e.g. agreements about exchange of information, referral methods).
Similarly, as Rule 17 states, agencies must seek to promote understanding and appreciation of their work
and while all staff contribute to this, managers must take a lead.

32.

Some issues are appropriately dealt with in individual meetings (see Rule 30 above), but consultation with
the staff group is a critical responsibility for managers. Professional associations, trade unions and more
informal arrangements may all have a contribution to make here in the effective liaison between staff and
their managers. As well as consultation about conditions of work and employment, there must be
opportunities for staff to influence the agency’s policies in other respects as well: staff are uniquely placed to
inform policy makers about the results of putting policies into practice and their experience is a large part of
the evidence that should lead policy and practice (Rule 16).

33.

This Rule affirms that salary and conditions of service should reflect the standing of the profession (Rule 21),
the particular set of tasks and responsibilities they are entrusted with and the expertise of managers and
practitioners. Apart from appropriately high recruitment and selection standards, remuneration is also an
important factor in retaining a good quality staff. The high standards of education and training required by
probation staff will give them skills that make them suitable for employment in other professions and
probation agencies must ensure that salaries and conditions of service , including pension schemes, are
sufficient to retain the staff they have recruited and trained.

34.

This Rule applies to volunteers who work on behalf of probation agencies and not to those who,
independently or in other organisations, work as volunteers with offenders. In many countries, probation
evolved from voluntary work and volunteers still make an invaluable contribution to the work of the agency
and to helping and supporting victims and offenders. At its best, the involvement of volunteers represents the
participation of civil society in responding to crime, rather than handing over such work to professionals. Like
professionals, volunteers can help offenders change their lives, can serve as a positive role model, and help
offenders understand the harm done by offending.  They can also work as mentors and can befriend
offenders, offering a relationship that is valued all the more because it is less formal than an offender’s
relationship with a probation officer.  Offenders often especially appreciate the time and commitment of
people who are giving their support and advice without payment. Volunteers may assist probation staff in a
range of practical tasks by agreement with the agency. Volunteers can also act as ‘champions’ of probation,
helping society to better understand the aim of probation.

Since volunteers are working on behalf of the probation agency with offenders and / or victims to whom the
agency owns a duty of care, there must be a process to test their personal suitability to work in this capacity.
This must involve at least a personal interview with a member of staff and a criminal record check. As with
employees (see Rule 22), having a previous criminal record should not prevent people from working in this
role. The experience of ex-offenders can enable them to make a distinctive and invaluable contribution in
their work with offenders and their appointment as volunteers demonstrates the agency’s commitment to
supporting desistance through successful social inclusion.

Volunteers must be adequately supported in their task.

Volunteers should not normally be asked to undertake work which demands the skills of employed staff or
solely as a means of conserving the resources of the agency.

Volunteers, just like probation staff, have a duty to protect the public and their relationship with offenders
therefore may not be completely confidential. (General principles of confidentiality and information exchange
are set out in Rules 41, 88 – 92 and explained in the associated commentary). Offenders themselves, as
well as staff and volunteers, must understand the rights and responsibilities involved in the working
relationships.
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Part III

Accountability and relations with other agencies

35.

Rule 35 refers to specific account to and liaison with the judicial authorities in respect of particular cases.
These authorities are entitled to receive such information and only in this way will they be enabled to have
confidence in probation. Although this Rule refers to particular cases, it also recognises the value of more
general liaison, dialogue and discussion. For example, probation staff are often well placed to inform the
judicial or prison authorities about the specific negative effects of custody, the way in which community
service is carried out or the value of particular programmes of intervention. Equally, Courts and other
authorities are encouraged to share appropriate information and participate in active dialogue with probation
agencies.

36.

Probation agencies should produce regular reports providing information on their work. These reports should
be published and be made available to judicial authorities, other authorities making decisions on offenders
and the general public. The scope of the information to be provided should be defined by national law (see
basic principle contained in Rule 8) in accordance with regulations concerning professional confidentiality.
The reports should enable the competent authorities and the general public to make judgements about the
overall performance of the probation agencies in achieving their aims.

37.

Offenders often have complex needs associated with their offending. Rather than trying to create or deliver
all services to meet these needs, probation agencies should work in co-operation with other organisations
which have the relevant expertise and resources. This includes not only agencies of criminal justice and law
enforcement, but organisations of the wider civil society. Enabling fair access to services is a key component
of social inclusion. This approach also allows probation agencies to concentrate their resources on their
principal tasks.

Where appropriate, therefore, probation agencies shall work in co-operation with, for example,  social
services, victim support agencies, health services, private companies, employers and employment services,
housing and training agencies, local communities, volunteers and religious and charitable organisations.

Effective inter-agency work is especially important in contributing to community safety. Some offenders pose
significant risks to the public and these risks can most effectively be managed by agencies using their skills
and knowledge in a complementary way. Examples of such co-operation include coordinated inter-agency
public protection arrangements and projects to work with prolific and persistent offenders. Probation and
police services often take the lead in implementing these arrangements, but will need to call upon the skills
and resources of other agencies as well.

Information exchange is a central part of effective partnership work. Within the boundaries of principles of
privacy and confidentiality, which in many countries are regulated by law, probation should be willing to give
and receive information in a spirit of partnership with other agencies. Such information exchange is valuable
both in specific cases and in general, helping to influence policies and practice. (See also Rule 41.)

38.
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Probation agencies shall encourage and support community agencies to undertake their inherent
responsibilities regarding taking care of offenders as members of society. This Rule should not be
interpreted as imposing an obligation on probation agencies to sponsor private associations, but rather to
help, advise and assist them in their work with offenders and, as appropriate, with victims of crime.

These organisations have a responsibility to deliver their services to all members of society, but they are not
always sufficiently accessible to offenders or aware of their distinctive needs. Probation agencies can give
expert advice about how these organisations can ensure that offenders and ex-offenders receive the service
to which they are entitled and encourage them to make their services accessible and relevant. Probation
agencies can act as a ‘gateway’ to these services by referring offenders to the appropriate organisation.

39.

In some countries, prison and probation form part of a single organisation. Even where this is not the case,
the work of probation inevitably calls for close working relationships with the prison service. Probation staff in
some countries deals with prisoners while in prison and not only for preparing their release. Probation is
often responsible for supervision after release and probation staff should be actively involved in preparing
prisoners for their release and in working towards their resettlement (see also Rule 7, the European Prison
Rules and Recommendation Rec(2003)22 on conditional release (parole)).

40.

Partner agencies need a general framework to be  set and agreed in order to achieve an appropriately high
standard of intervention with offenders.

It will usually be necessary to set out clearly in writing the nature of the relationship between the probation
agency and a partner organisation. The agencies will then be able to work to such a protocol and know what
each party is entitled to expect, as well as what is expected of them. Where probation is commissioning work
to another organisation, it incurs a responsibility to make sure that this organisation works effectively and
justly. Accountability for the results achieved and, if appropriate, for the money spent is a minimum pre-
requisite of such relations.

41.

Rule 41 stipulates that inter-agency agreements should include protocols about the exchange of information,
based on the relevant national data protection legislation. .

Principles of information exchange between probation agencies and other organisations and individuals shall
be transparent, so that staff and service users understand the circumstances in which information must be
communicated. It will be especially important that organisations and service users, including offenders, are
clear about the circumstances in which information will be exchanged between the police and the probation
agency in the interests of public protection or about the scope of medical or other professional confidentiality.
Again, private companies, for example those involved in implementing electronic monitoring, will have to
share information and this should be explicit in any inter-agency agreement.

Part IV

Probation work

Depending on the national legal system, probation agencies may be entrusted with one or more of the
following tasks:

a ) tasks involving supervision and guidance to offenders:

- alternatives to pre-trial detention;
- conditional non-prosecution;
- probation as an independent sanction imposed without the pronouncement of a sentence to

imprisonment;
- full or partial suspension of the enforcement of a sentence accompanied by conditions;
- forms of early release from prison accompanied by supervision;
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- conditional pardon;
- semi-liberty;
- house arrest;
- supervised prison leave;
- community service;
- probation orders regarding education, employment, place of residence, leisure-time activities;

contacts and association with certain persons, avoiding certain places, etc;
- probation orders regarding administration of income and financial obligations;
- treatment programmes to be supervised by the probation service;
- intensive supervision of specific offenders (sex offenders, serious recidivists, offenders presenting

risk to society);
- restriction of the freedom of movement (including the use of surveillance techniques) accompanied

with other forms of intervention by the probation service;
- management of probation centres/hostels, halfway houses.

b) Tasks without supervisory element:

- general management and organisation of community sanctions and measures;
- pre-sentence reports (recommending to the prosecuting or judicial authorities whether or not to

prosecute; what sanctions to chose; what measures and interventions the probation service may
offer in each individual case);

- advisory reports (for parole boards, etc.);
- early help after arrest and during police custody;
- work with detained offenders to prepare their leaves, release, resettlement (in mental health

institutions, pre-trial, prison, etc.);
- aftercare to former prisoners;
- work with the offender’s family;
- restorative practices;
- assistance to victims (conflict resolution, compensation).

As set out above, probation agencies undertake a wide range of tasks in different countries.

Reports to courts and to other deciding authorities are covered by Rules 42-46.Community Service, known
as unpaid work in some countries, is covered in Rules 47-52. The community supervision of offenders is
covered in Rules 53-55. Treatment programmes is a term that covers a wide range of planned and
systematic interventions, e.g. based on the principles of cognitive behavioural psychology, including: general
offending programmes and programmes designed for specific offences / offenders (for example aggressive
or violent offenders, substance abusers, perpetrators of domestic violence). Intensive supervision is often
deployed to manage and reduce the risk presented by certain sex offenders, serious persistent offenders
and others who pose a serious risk of harm to society. Work with the offender’s family is covered in Rule 56,
probation work with foreign nationals and nationals sanctioned abroad is covered in Rules63-65. Restriction
of freedom of movement can include the use of surveillance or monitoring techniques (including electronic
monitoring – see Rules 57-58) which may be in place to support other forms of probation intervention. Rules
59-62 cover probation agencies’ responsibilities for resettlement and after-care. Work with victims is covered
in Rules 93-96. Restorative justice practices are covered by Rule 97.

Pre-sentence reports

42.

Any work relating to the preparation and presentation of pre-sentence reports must fully respect the
procedural rights and safeguards provided by Article 6 of the European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms, which affirms the presumption of innocence.

The principal purpose of a pre-sentence report is to help the court decide on the appropriate sentence
(Similar reports are written in some countries to assist the prosecuting authorities to take their decisions). A
pre-sentence report is neither a plea of mitigation nor part of the prosecution case, but offers independent
information and opinion. It should be fair and impartial, in the sense that all relevant information shall be
included whether to the advantage of the offender or not.
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This Rule also requires probation agencies to communicate regularly with the judicial authorities about the
circumstances in which reports are to be prepared. A report is neither possible nor necessary in every case,
but clear criteria should be agreed between the deciding authorities and the probation agencies.

The policy is the responsibility of each jurisdiction, but there are some general considerations to be taken
into account. For example, where a financial penalty or other less serious disposition is the likely outcome, a
report is probably unnecessary; where a community sentence is being considered that would involve
probation supervision, a report would comment on the nature and purpose of supervision and the feasibility
of the offender’s co-operation and successful completion;  where deprivation of liberty is being considered, a
report will help the court to see the true impact of this sentence on the offender and on others. Where the
court is likely to impose an immediate custodial sentence, but is willing to consider alternatives, a report
would be of particular value.

43.

The report shall be as up-to-date and accurate as possible. Reports are written in respect of specific
offences and old reports that may have been retained on file should not normally be submitted again.
Although interview(s) with the offender are an important source of information, report writers should use
other sources as well to try to corroborate information. Courts should be enabled to distinguish between
parts of the report merely presenting consistent information and data and parts where the author of the
report is offering a professional opinion. The report shall be written in plain language; jargon and technical
language should be avoided so far as possible.

44.

The offender’s involvement here means that the purpose of the report, its significance and consequences
must be fully explained to the offender. There may be circumstances in which the offender is unwilling to
cooperate and this may have to be accepted. The member of staff responsible for the report should make
sure that the offender understands the consequences of withholding co-operation and that this will be made
clear to the court. The offender should be given an opportunity to express an opinion about the content of the
report, although it is for the author of the report to decide on its final content. Offenders or their legal
representatives have a right to challenge the content of the report in court.

While reports take many different formats, in accordance with law and practice in different jurisdictions. a
typical report will begin with a statement about the sources of information on which the report is based
(interviews with the offender and, for example, their family, case records, prosecution file, any other sources)
and then may include:

a) personal and social information about the offender which is relevant to an understanding of the
offence or their previous record or to the sentencing decision and an offence analysis (how and why
this offence took place; what the offender says about this and, for example,  expressions of
remorse);

b) assessment of the likelihood of re-offending and risk of harm to the public – how likely it is that
further offences may take place, how serious a risk this poses, what can be done about these risks
and underlying problems (like family and employment issues), what protective / resilience factors
and strengths are present that might reduce the risk;

c) the feasibility and likely consequences of the different sanctions and measures that are under
consideration – for example, the consequences  of a custodial sentence, the nature and intensity of
proposed interventions, the likelihood of the offender cooperating and completing the order etc;

d) conclusion – in some cases, this may include a proposal of a particular course of action, although in
some countries this is not seen as part of the author’s role.

It is to be noted that the report will usually include the views of the offender: their attitude to the offence, their
views about the likelihood of further offending, their likely response to the sanctions and measures that may
be being considered. At the same time, it is important to appreciate that the report is an independent
representation and that the offender’s perceptions may be questioned by the author.

In those jurisdictions where probation works with victims and the author of the report has consulted the
victim, the report may also include comment on the consequences of the offence for the victim(s), their
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present attitude to the offence and the scope for restorative interventions – for example, meditation between
offender and victim.

Other advisory reports

45.

As well as pre-sentence reports, probation staff prepare other reports, especially in connection with
proposals for early release from prison or other forms of detention. These reports will be based on a careful
assessment in each individual case. Their distinctive contribution here will be to inform the authorities of the
community context to which the prisoner will be returning, the risks and protective factors to be taken into
account and how these will be managed, and the need to impose any particular conditions on the terms of
release. The probation officer, working in the community, has an important contribution to make both in
arranging and in verifying the proposed release plan. This may include liaising with people about
accommodation and employment. It should be noted that these reports may be initial, follow-up or progress
reports and their characteristics are discussed in greater details in Part V of the present rules.

The Commentary on pre-sentence reports (on Rules 42-45), explaining the need for rigour and impartiality,
applies here too. The report shall be as up-to-date and accurate as possible. Reports are written in respect
of specific applications and old reports that may have been retained on file should not normally be submitted
again. Although interview(s) with the offender are an important source of information, report writers should
use other sources as well to try to corroborate information.

Where there has been contact with the victim(s) of the original offence, their views should be reflected in the
report. When their views are being sought, it is important that they should be made aware that while their
views may be one important consideration, they will not be decisive (see Rule 95).

46.

As before, the offender’s involvement here means that the purpose of the report, its significance and
consequences must be fully explained to the offender.

There may be circumstances in which the offender is unwilling to cooperate and this may have to be
accepted. The member of staff responsible for the report should make sure that the offender understands the
consequences of withholding co-operation and that this will be made clear to the deciding authority. The
offender should be given an opportunity to express an opinion about the content of the report, although it is
for the author of the report to decide on its final content. Offenders or their legal representatives have a right
to challenge the content of the report.

Community service

47.

Community service involves undertaking unpaid work for the benefit of the community as a response to an
offence. In some countries, this sanction may only be imposed with the offender’s consent; while in other
countries it is for the court alone to decide upon this and the offender has to follow the judicial decision.

Community service has a number of legitimate objectives: to be proportionate to the offence(s), to aim at
rehabilitation, reparation and social inclusion. It is not always easy to combine or to reconcile these
objectives in a community service scheme. A guiding principle here is that undertaking labour for the number
of hours specified by the court constitutes the punishment: work tasks are not in themselves intended to be
punitive and e.g. do not have to be physically laborious.  Tasks shall be chosen for their value to the
community (as part of the reparation referred to in the Rule) and for the potential direct benefit to the
offender in terms of the acquisition of new education/employment skills. There are research findings that
suggest that where offenders find worth and meaning in what they are ordered to do they are more likely to
complete the Order, to work well (to the advantage of the beneficiary) and are, arguably, less likely to re-
offend. The rehabilitative aims of community service, then, are mainly achieved through the positive effects
of undertaking worthwhile tasks. In some countries, it is also possible for offenders to be directed to
participate in rehabilitative, treatment or educational programmes which count towards the number of hours
they are required to complete.
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The manner of implementation of community service shall support its positive aims. Tasks and the
circumstances in which they are undertaken must respect the inherent dignity of offenders, in accordance
with Rule 2 of these Rules, and avoid stigmatisation or exclusion. Uniforms that identify community service
workers as offenders at work are unlikely to support reintegration. It is very commendable for community
service schemes to publicise the work that has been done including the use of notices on former sites of
work explaining the contribution that has been made by the offenders.

48.

Since community service constitutes real and/or symbolic reparation, work undertaken must be of genuine
benefit to the community. Agencies shall seek out tasks in the community and shall strive to ensure that all
community members have an opportunity to nominate appropriate tasks. In no circumstances shall this work
be used for the profit of agencies or individual members of staff or for commercial profit. Although the
position may vary in different jurisdictions, so far as possible community service must not displace people
from gainful employment.

49.

Community service workers shall be subject to risk assessment like all others under probation supervision
(see Rules 66-71 and associated commentary). Minimising risk to the community will be paramount in
determining an appropriate work placement.

50.

Probation agencies have a responsibility to safeguard the health and safety of community service workers.
General safety regulations should be respected and public liability insurance schemes should be arranged to
indemnify offenders assigned to community work. Probation agencies and their staff should also be
adequately insured in order to be able to address compensation claims in case of accident.

51.

Community service tasks can take many forms and agencies should be imaginative in identifying suitable
work. Differences of ability and of personal circumstances should be taken fully into account to make sure
that the scheme can accommodate anyone for whom this is considered to be an appropriate sanction or
measure. In some jurisdictions, community service may be used as a direct alternative to custody and no
one should be sent to prison solely because appropriate work tasks have not been found.

Probation agencies should be active in identifying those who might benefit from community service work and
all communities should be able to see that they are potential beneficiaries of the scheme. For example,
minority ethnic groups might be approached for their views about the type of projects that they would find
valuable.

52.

As with other aspects of offender consultation, Rule 52 does not mean that offenders take the decision about
the work they will undertake. Community service is widely recognised by offenders, as well as by the public,
as a fair penalty and one aspect of this is that offenders should be consulted about it.

Offenders should therefore be asked about their skills and about any particular considerations (for example,
employment and domestic responsibilities, health, disability, availability on holy days) that the agency should
take into consideration. When the decision about placement is taken, the reasons for it should be explained
carefully to the offender and their views must throughout be taken seriously. If people understand the value
of their work, they will undertake it more willingly and give and gain more from it.

Such consultation should continue throughout the period of community service. Offenders should be asked
about their experience of the work they are undertaking and this should form part of the periodic assessment
which should be used to take decisions about how the remainder of the order is to be fulfilled.
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Supervision measures

53.

Community supervision takes place in a number of different circumstances. While there are differences in the
legal basis of these modes of supervision and, for example, in the consequences of non-compliance, the
following rules prescribe general standards of supervision.

54.

The nature and intensity of the supervision (for example, the frequency of required reporting to the
supervising officer) should depend on the individual offender and be subject to revision depending on
changes in the offender’s the personal circumstances and in progress towards the objectives of supervision.

Probation agencies shall do all they can to promote compliance with the formal requirements of supervision.
This includes taking full account of personal circumstances that might make compliance more difficult and
working with the offender to see how such difficulties can be overcome. For example, so far as possible,
people should not be required to attend appointments that may conflict with their responsibilities as carers
(including, but not only, parents of young children) or as employees. People who are homeless or itinerant
may also face particular challenges in complying with some of the formal requirements.

55.

This Rule recognises that probation should arrange for relevant interventions to take place. These may be
provided not only by probation staff, but by other agencies and individuals as well. The Rule offers some
examples – educational or skills-related training and treatment, such as may be provided for people who
need psychiatric help or treatment for misuse of alcohol or other drugs.

Control is a legitimate part of probation’s purpose and offenders need to be seen regularly for probation to
have an impact on the offender and to retain credibility with judicial authorities and the wider community.
Control measures must at the same time:

 be proportionate to the likelihood of re-offending and to the degree of harm anticipated;
 support the processes of rehabilitation;
 be undertaken in a manner that enhances the offender’s co-operation – this not only increases the

chances of control being successful, but also increases self-control.

Work with the offender’s family

56.

Sanctions and measures affect not only offenders, but also their families and dependents. This is especially
likely where a custodial sentence has been imposed, but also in the case of other sanctions or measures.
Where this is provided for in law, probation agencies should offer support, information, advice and
assistance to families affected by the offender’s crime and punishment. This may include providing
information about the sentence (for example, where the sentence is to be served, visiting and contact
arrangements, likely date of release), advising about any welfare benefit entitlements (especially where the
family has been financially dependent upon the offender) and, in general, helping to maintain family contacts.
Such work is of value to the family and to the offender, not least because family relationships are an
important contribution to rehabilitation and desistance.

Electronic monitoring

57.

While traditionally probation has worked through personal relationships to bring about change, many
jurisdictions in Europe are making increasing use of newer technologies. Electronic surveillance - especially
the ‘tagging’ that can monitor the presence of an individual at particular times and places and the ‘tracking’
made possible through global positioning system technology - has a strong political appeal.  It seems to
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dispense with any need for the offender's consent or active co-operation and suggests a possibility of
comprehensive and up-to-the-minute information.

Electronic monitoring, in certain circumstances, can contribute to rehabilitation and support desistance by
helping people to establish changes in their habits and lifestyles, but this is usually achieved by introducing
some control and stability to allow rehabilitative programmes to have their effect.

Where monitoring is used as part of supervision, then, it should be in support of the work of rehabilitation.
External control should be used as a means to develop self-control. Technology should not lead or
determine the character of practice, but must be recruited to support the tasks of probation. Probation
agencies should also be aware that this is an expanding (and lucrative) commercial ‘market’ and probation
must ensure that it engages with the market in a manner that sustains its own integrity.

58.

Some methods of surveillance, including electronic monitoring, have the potential to intrude significantly on
people's rights of privacy and perhaps other rights as well.  Not only offenders, but in some circumstances
their families and friends may be affected as well. This Rule insists on a level of surveillance and personal
intrusion that is proportionate to the seriousness of the offence(s) and to the need for community safety.

Resettlement

59.

Basic principle 6 of the European Prison Rules (Recommendation Rec(2006) 2 of the Committee of Ministers
to the member states) states “All detention shall be managed so as to facilitate the reintegration into free
society of persons who have been deprived of their liberty.” In many countries, probation agencies are
responsible for supervision of offenders after release. This Rule requires agencies who will be undertaking
this role to work actively during the term of detention to prepare for release. This is likely to involve contact
with the offender, by letter, visits, video conferences; liaison with the prison authorities; contact with friends
or family to whom the offender might be returning; and approaches to community agencies that may need to
offer services and support after release.

Successful resettlement work requires a case-management approach to ensure that the contributions of all
responsible agencies are properly co-ordinated and managed. Positive changes and achievements made
during the term of imprisonment are at risk of getting lost at the time of release and the need for continuity is
paramount. Such continuity is most likely to be achieved where probation agencies have been involved in
sentence planning and preparation for release. Probation agencies, in partnership with the prison service
and the organisations, public and private, of the wider civil society, are well-placed to help ex-prisoners to
meet the challenges of resettlement.

Resettlement work should not be confined to the assessment and management of risks and offending-
related needs. Research suggests that desistance is often achieved by living a “good life”. Since everyone
must make their own decision about what is their conception of a good life, resettlement work should attend
to the individual’s own interests and aspirations, seek to support them in achieving their legitimate objectives
and build on their strengths to help them to achieve their potential as law-abiding members of the
community.

One key component of such a “good life”, for the majority of people, is gainful employment. This brings a
legitimate source of income, law-abiding routines and social networks which support desistance and give
compelling incentives to respect the law. Unsurprisingly, research shows a strong correlation between
employment and desistance. In order to gain employment, however, offenders must not only have the
required skills and motivation, but also opportunities to work. Ex-offenders, especially former prisoners,
typically find it hard to get a job and win the confidence of employers. Probation agencies should therefore
work actively to encourage employers in all sectors to give fair and reasonable opportunities of employment
to ex-offenders.

60.
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In many circumstances, release is subject to one or more formal conditions and the supervising agency,
often probation, has a responsibility to ensure that the offender complies with these conditions. General
considerations about enforcement and compliance are set out in Rules 86-88 and the associated
commentary. The time of release often brings particular difficulties for offenders and probation agencies
should do as much as they can to help offenders anticipate and deal with these problems in order to avoid
relapse into offending. In some cases, too, offenders may pose a significant risk of causing harm and
probation agencies must then work closely with other agencies to manage this risk. See also the
commentary to Rule 37.

61.

As already stated in the commentary to Rule 59 above consistent finding of research in many countries
shows that constructive work undertaken in prison is often lost on release. For example, learning from
treatment programmes is not followed up and any benefits soon disappear. In general, the transition from
prison to the community – “through the prison gates” – is often not well managed and communication
between the prison authorities and those responsible for community supervision is typically a significant
problem. If the probation agency has been actively involved before release (Rule 59), there is a much
greater chance of this transition being managed more effectively. This Rule encourages probation staff to do
all they can to build upon any constructive learning that has taken place during the period of detention. This
is more likely to succeed where good case management systems are in place (see Rule 80).

Aftercare

62.

Desistance from offending has been described as a process rather than as an event and offenders may
need continuing support and encouragement long after release. This Rule recognises that, once the formal
period of post-release supervision has ended, the offender has no formal obligation to keep in touch with the
probation agency. At the same time, where national law provides for this and where resources permit,
probation agencies should offer support for as long as they can so that no one commits an offence because
they feel they have nowhere to go for help. Provision should also be made where possible for the very large
number of prisoners who are released from prison without any formal resettlement obligations, but who are
often likely to need advice, assistance and encouragement.

Probation work with offenders who are foreign nationals and with nationals sanctioned abroad

63.

For a number of social, economic and political reasons, there has been an increase in the movement of
people across the European continent. People arriving in other countries may be ‘in crisis’, having few
resources and few or no contacts when they arrive in the country. Probation agencies have a strong ethical
obligation to make sure that such vulnerable people are dealt with fairly and well.  In some countries,
however, non-nationals lack many of the legal rights of nationals and find themselves excluded from the
services they need. This is a prominent challenge for many countries.

This Rule encourages probation agencies to provide accessible services to offenders who are foreign
nationals in accordance with their national law. The type and extent to which such services are to be
provided will depend on the national legal systems and on the individual situation of such offenders but the
principle of equal treatment and non-discrimination should guide the probation agencies in this respect. Non-
nationals typically have quite different needs and probation agencies must consider these carefully and strive
to meet them properly. Probation’s main objectives – for example, community integration, social inclusion,
resettlement – have a quite different significance to people who have few or no connections within the
country and, indeed, may be required to leave it because of their offence(s). There may also be language
difficulties and agencies must make sure that there are adequate interpreting services in place. Probation
agencies must ensure that their services are accessible and relevant to this vulnerable group.

64.
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For member states of the EU, a Framework Decision has been adopted that allows for the transfer, in certain
circumstances, of probation supervision from one jurisdiction to another – typically where offenders
convicted in another country are returned to their own country for supervision. (Council Framework Decision
on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to
decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention). For the Framework Decision
to work as intended, there must be clear and effective communication between countries, both to establish
systems of co-operation and to apply these to particular cases. The “issuing state” (the country where the
sanction or measure is ordered) and the “executing state” (the country where the sanction or measure will be
put into effect – normally the country of which the offender is national) must work together, in accordance
with their national law and to the extent allowed by their resources, to make sure that the sanction or
measure is implemented as intended by the judicial authority and that the offender receives the supervision
required.

Although the Framework Decision is the principal means for effecting transfer within the EU, there are be
other specific agreements between member states of the Council of Europe (like the 1964 European
Convention on the supervision of conditionally sentenced or conditionally released offenders, ETS No. 051)
and this Rule applies here too.

65.

This Rule addresses the same state of affairs as Rules 63 and 64, but from the point of view of the state to
which offenders are to return. Offenders and ex-offenders returning to their country of origin are also likely to
be poorly supported and vulnerable and agencies must ensure that their needs are met.

Part V

Process of supervision

The following section sets out a particular framework for understanding the process of supervision. It is
important to state at the outset, however, that there are many different conceptions of this process. Some
focus on the risks posed by the offender, the needs associated with those risks (criminogenic needs) and the
importance of ensuring that the intervention is suitable for the individual concerned (“responsivity”). Other
ways of approaching supervision may have a different focus. For example, they may place emphasis on
helping and supporting offenders. One approach insists that there must be attention to the strengths and
positive characteristics of people under supervision, not just their risks and needs. Those who have offended
have legitimate aspirations and ambitions like everyone else and desistance is often achieved when an
individual lives the “good life” they choose for themselves.

The significance of Rule 1 in the Basic Principles is very relevant here. The possibility of supervision rests on
a sound professional relationship and the probation officer’s priority must be to develop such a relationship,
gaining the confidence of the person under supervision. Unless this can be achieved, the objectives of
supervision are very much less likely to be met.
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The process of supervision can best be shown in a diagram. It is shown as a cycle because once the cycle is
complete, the process often begins again – and will continue for the whole period of supervision.

Planning:
 decide how these problems

are to be tackled
 set objectives of supervision
 decide what action is to be

taken (also when and by
whom)

Intervention:
 put plan into action
 keep records
 monitor progress
 troubleshoot difficulties

Evaluation:
 review progress on

objectives
 identify evidence of

progress
 highlight achievements
 decide what needs to be

done next

Adapted from Carole Sutton ‘Aspire’ in Rob Canton and David Hancock (eds.) (2007)
Dictionary of Probation and Offender Management, Cullompton: Willan

Assessment:
 risks
 needs
 responsivity
 resources – including

individual’s strengths
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Assessment

66.

This Rule does not interfere with the criteria provided by national law related to judging the need of carrying
out assessments of offenders at different stages of the criminal procedure. It is there to guide the probation
services themselves in their everyday work with offenders. The efficiency of the implementation of
community sanctions and measures is greatly enhanced by prior assessment of each individual case. The
Rule brings to the attention of the probation agencies some important principles in carrying out good
assessment.

Assessment involves attention to:

- risk;
- need;
- responsiveness;
- resources – including the offender’s own personal strengths.

Risk of further offending and the risk of harm, posed to the public and to staff employed by probation must be
assessed. In addition other risks – for example, risk of self-harm and other aspects of vulnerability – must
also be assessed.  Needs or factors linked to offending (‘criminogenic needs’) must be assessed, while other
needs – less directly related to offending but nevertheless important to the offender’s chances of desistance
– must be considered as well. Different people respond best to different modes of intervention and one
requirement of assessment is to determine what intervention will be most accessible and relevant to that
individual. The idea that all interventions and activities are run in a way which is accessible to offenders,
encourages their full participation and takes account of their individuality is known as the principle of
responsiveness. Assessment must also include a review of the resources that might be available to tackle
the identified problems. The first resource here is the offender’s own strengths and skills: a focus on
personal strengths and those factors that make offending less likely is often a positive and valuable
approach, although it must be balanced with a realistic appraisal of problems.

In forming an assessment, probation staff should draw on a diverse range of sources of information. This
includes court reports, agency records and, in appropriate cases, information gained from other agencies or
people who know the offender.

67.

The process of assessment – how it is undertaken – is as important as the outcome. The member of staff
may have a very clear idea of the offender’s problems, but offenders must be enabled to make the discovery
for themselves. There are skills – for example, motivational interviewing – that may be used to help offenders
recognise some of their difficulties. But supervision will not be successful unless there is sufficient agreement
between the supervisor and the offender.

There is emerging research to suggest that desistance typically takes place in the context of achieving good
lives. Assessment should therefore include attention to the individual’s legitimate aspirations and identify and
develop personal strengths. Assessment that attends only to risks and needs can overlook this. The idea of
self-efficacy – individuals taking charge of their own lives – recognises offenders’ responsibilities and their
need to determine their own future behaviour.

68.

Assessment should be the product of discussion and exploration between staff and the offender. Where
there is disagreement between them, this should be noted and may in itself be a focus of work, as we have
seen in the commentary to Rule 67.

69.

Assessment should be undertaken periodically to check progress and to ensure its continuing accuracy and
relevance. There are some key times during a period of supervision when this is especially required.
Supervisors also need to be alert to the possibility of changes in offenders’ lives that make a difference.
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Since community safety is a priority for probation agencies, changes in the level and nature of risk should
particularly be emphasised here. Once an assessment has been undertaken, it is easy to think that the level
of risk has been established and fixed. This would be a mistake, however: risks and protective factors
change – for example drug use, change in employment status or significant changes in personal
relationships.

70.

Significant changes in the offender’s life are obviously a time when assessment may need to be reviewed
and revised, such as when an offender commits a further offence or there have been major changes in his or
her personal circumstances. There are also some important ‘milestones’ during supervision when
assessment needs to be reviewed in this way. These are specified in this Rule and include occasions when
an offender is (for example) being considered for transfer to an open prison, for semi detention, electronic
monitoring or conditional release or for home detention. In the same way, if the level of supervision is to be
changed, formal conditions amended or an application made for early conclusion of the period of supervision
these decisions must be taken in the light of an up-to-date assessment.

71.

Modes of risk assessment are usually distinguished as either ‘clinical’ (individual, person-by-person)
assessment or ‘actuarial’ assessment, based on statistical techniques for assessing probability, where a
probability ‘score’ (of re-offending, or of the risk of harm) is usually produced. Actuarial techniques, using
‘static’ factors (e.g. age, type of offence, criminal record, which cannot be changed) are said to be more
reliable, but these are based on aggregates and have limitations in predicting the risk-levels of individuals.
Actuarial techniques are also not always able to incorporate ‘dynamic’ factors (e.g. employment, substance
abuse, which can be worked on and are amenable to change). For this reason, many jurisdictions have
introduced assessment tools or instruments which try to assess both static and dynamic factors. These tools
ensure that assessment is undertaken consistently with all offenders and require supervisors to focus on
risks and needs that are known to be associated with re-offending. Where such instruments are used,  it is
essential that practitioners understand their significance and their limitations. Since actuarial methods can
only generate statistical probabilities and can be seriously misleading if used uncritically, they must be used
with professional judgement.

As has already been emphasised (see the beginning of Part V), it is important to take account of strengths
as well as risks. A rounded assessment must recognise the individual’s abilities and potential and not be
preoccupied only with their offending behaviour.

Planning

72.

Supervision should be put into effect in a planned way. Once assessment has taken place, the supervisor, in
discussion with the offender, must decide how the identified problems are to be tackled. Objectives must be
agreed and set. Objectives should be specific and measurable (so that progress can be monitored). They
must also be achievable: especially if a long period of supervision is anticipated and / or a number of
problems are identified, the plan should be broken down into smaller number of ‘steps’ with realistic, short-
term objectives. Offenders often have many complex problems that cannot sensibly be tackled all at once
and may become disheartened if the work plan is over-ambitious. It is also a useful discipline to set a specific
time by which these objectives should have been achieved. Progress can be reviewed at that point and
either an achievement can be recorded (and celebrated) or supervisor and offender can explore the reasons
why the objective has not yet been met.

73.

As with assessment, a work plan that the offender does not understand or ( does not understand sufficiently
well) agree with is unlikely to be implemented. Offenders may have misgivings about some of the plans
proposed and this should be acknowledged and considered. (Perhaps the offender is not yet ready to make
some of the changes required. In that case, further motivational work may be necessary.) The process of
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planning should in any case be negotiated as far as possible and explained in a way that the offender can
understand.

74.

There must be a strong and natural connection between the assessment and the plan, as the commentary
on Rule 72 explains. The plan sets out what is to be done about the problems identified and this includes
setting out the specific interventions that will follow.

75.
Rules 69 and 70 emphasise the importance of regular reviews of assessment. In the same way, work plans
must be adapted to any change in the assessment.

Interventions

76.

Interventions are structured and planned pieces of work with offenders aimed at their rehabilitation and their
desistance from offending. The nature of the interventions by probation agencies shall depend on and be
limited by the sanction or measure and the conditions imposed by the deciding authority. Interventions thus
will often  aim at social and family support through employment schemes, educational programmes,
vocational training, budget management training and regular contact with probation staff, or will include
offending behaviour programmes, often based on the principles of cognitive behavioural psychology. These
latter are designed to reduce re-offending by helping offenders learn new skills that improve the way in which
they think and solve problems. They help them cope with pressure, consider the consequences of their
actions, see things from the perspective of others and act less impulsively. Programmes may be general (i.e.
covering all kinds of offending behaviour) or specific to a particular type of offence or criminogenic
characteristic (e.g. programmes for violent offenders or sex offenders; programmes for offenders who misuse
drugs).

Typically interventions require offenders to give up their time and make other appropriate demands upon
them - requiring them, for example, to reflect on their behaviour and to learn how they might make the
necessary changes in their lives. This Rule holds, however, that participation in these interventions and
compliance with the order of the judicial authority constitutes the punishment and the intervention itself
should be constructive in character and intention rather than punitive. It is for the judicial authority to
determine the appropriate amount of punishment in proportion to the offence committed and, in accordance
with Rule 5,  probation agencies should not make the experience more punitive than is necessary to
implement the sanction or measure as ordered.

77.

Research shows that the most effective interventions are multi-modal, i.e. they use a range of different types
of method calling for a corresponding range of professional skills and expertise. Some of these skills are
provided by organisations and individuals with whom probation agencies work in partnership. Other skills will
be deployed by probation staff themselves and Rule 27 refers to the specialised training that some staff will
need.

Much probation work is undertaken with individual offenders. Many jurisdictions, however, make use of
group work. The experience of learning alongside people in a similar situation can be very effective. Not all
offenders are suitable for group work, however. Working with offenders in groups can also be an efficient use
of resources, but it is the treatment needs of the offender that must be the paramount consideration in
deciding on the appropriateness of their participation in a group work programme.

In setting up groups, probation staff should be aware of the possibility that groups can sometimes create
opportunities for negative associations and influences. Due regard must be taken of the position of those
who find themselves in a minority in a group. For example, the position of a woman on her own in an
otherwise male group or of a person from an identifiable ethnic minority shall be considered and steps taken
to ensure that they are in no way disadvantaged. Rule 5 in the Basic Principles insists that the manner of
implementation should not impose any burden or restriction of rights greater than provided by the judicial or
administrative decision and  this principle should be kept in mind always when interventions are chosen and
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implemented. It is also necessary for probation agencies to ensure that their interventions should do no
harm.

78.

Offenders must be prepared by their supervising staff member for the interventions in which they are to
participate. Sometimes offenders will be unsure or even unwilling to attend and the supervisor will need to
work hard to enhance their motivation. An offender who understands the reason for the intervention is very
much more likely to attend and to gain from the experience.

79.

This is a corollary of Rules 37 and 77. Engaging services based in the community promotes social inclusion
and also allows offenders to benefit from a broad range of expertise.

80.

This is an important principle of working with offenders. An inter-agency and multi-modal approach is most
effective, but the involvement of different agencies – and often several staff within the same agency – can
lead to confusion of roles. This Rule commends that there should be a single responsible member of staff
who undertakes assessment, decides on the work plan and coordinates the interventions. Research has
shown that the offender’s experience of involvement with probation should be characterised by continuity,
consistency, providing opportunities for consolidation and staff commitment. Without such coordination, the
experience of supervision can be fragmented, disorganised and confusing for everyone – especially the
offender. This case manager or offender manager, as the role is often called, will also be responsible for
ensuring that the terms of the sanction or measure are fulfilled and for taking action in response to non-
compliance.

Evaluation

81.

Evaluation of the progress by the individual offender is a continuing process throughout the period of
supervision. The supervisor’s and the offender’s view of the period of supervision should be summarised,
recorded and retained on the records of the agency. In some countries, reporting to the deciding authority on
this progress must be done periodically, in others probation agencies only report at the end of the
supervision or in case of a breach of conditions

82.

This Rule refers to the need for legal possibilities for staff to apply to the judicial authority to change the
conditions of supervision. Where good progress has been made, where a condition no longer seems
relevant or has proved impracticable, or where assessment indicates that a lower level of supervision may be
used, the probation agency should be able to make application for the conditions to be amended or for the
order to be ended early. This is partly a question of resources – resources should be focused on those
offenders most in need of supervision – but it is also important to recognise and acknowledge formally that
offenders have often made significant achievements during their supervision.

83.

The offender’s experience of the value of the service received should be an important part of the (periodic
and final) evaluation. Probation agencies should consider collating information from these evaluations to see
if any general themes emerge, suggesting the agency’s particular strengths and ways in which they might
improve the quality of their services.

84.

Supervision shall be concluded properly with a full review and evaluation of what has been achieved, what
has been less successfully managed and what might have been done differently, whether by supervisors or
offenders, to have enhanced the value of the period of supervision. Very useful in this respect are the so-
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called exit interviews with offenders conducted  by a person different from the case manager to gather
independent evidence on the impact of supervision and the quality of service provision.

Enforcement and compliance

85.

This Rule recognises that probation agencies have a responsibility to give effect to the sanctions and
measures ordered by the judicial or other deciding authorities. This shall be done as far as possible by
persuading offenders of the value of co-operation and by treating them in a manner that gain their consent.
There are research findings that show that people are much more likely to cooperate when they feel they are
being dealt with fairly. A sense of unfairness can lead to resentment and a refusal to cooperate. It is true that
for some offenders in some circumstances, the consequences of non-compliance will be very serious and
may lead to a custodial sentence. Offenders must be made aware of this, but this must not be put to them as
the only reason why they should comply.  An explanation of the advantages of co-operation and other
motivational skills can be used in these circumstances. Any obstacles to compliance should be identified and
discussed and strategies put in place to enable offenders to do what is required of them.

86.

The nature of the sanction or measure must be fully explained to offenders: they must know what is
expected of them. Consequences of non-compliance must be carefully explained. These typically include the
possibility of a return to court to be sentenced or, in the case of early release from custody, recall to prison.
Probation staff must ensure that those under supervision are aware of these possible consequences,
although (as Rule 86 specifies) supervisors should not rely solely on threat of further sanction to gain
compliance.

The Rule also refers to the duties and responsibilities of staff. Some probation agencies have made use of
the idea of a contract or some less formal agreement between the agency and the offender – which should
be explicit and may be in writing – which sets out not only what is required of offenders, but also what they
are entitled to expect in return.

There are occasions when supervisors will offer advice to offenders – which they may or may not choose to
accept. It is therefore important that probation staff should distinguish clearly between any legally required
instructions they may give and any informal advice or guidance they may offer and make sure that the
offender understands this distinction.

87.

Non-compliance must always be taken seriously and professional judgement exercised within the standards
set by national law. Whenever an offender fails to do what is required, the probation agency must respond
assertively and promptly. If an offender fails to report as instructed, the agency should get in contact as a
matter of priority. At the same time, the supervisor shall inquire about the reasons for non-compliance – not
all instances of non-compliance are a wilful disregard of the sanction or measure. Indeed there are many
reasons why offenders may fail to comply, including confusion about what is required of them, a
disorganised personal life (leading to missed appointments), and despair about the possibility of change. On
the clear understanding that non-compliance is unacceptable, the supervisor shall discuss with the offender
what shall be done to bring about compliance in the future. Non-compliance and the reasons for it must be
recorded in the record.

In some circumstances, a failure to comply may be a sign of increasing levels of risk and, where this could
lead to serious harm, the agency must give priority to responding to this non-compliance as a matter of
urgency.  In some circumstances, this may involve arranging (for example) for an offender to appear in court
as soon as possible or to be recalled to prison.

Probation hopes to encourage and enable changes in people’s lives. Some changes – notably obtaining
regular employment – are likely to make a significant difference to the individual’s future behaviour. At the
same time, such changes can create challenges for compliance. For example, an offender who is at work all
day may find it difficult to report to the probation officer. Probation staff should be alert to these possibilities
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and must be willing to make application to the judicial authorities to amend the requirements of the
community sanction or measure where this seems appropriate.

Rule 10 of Recommendation No. R (92) 16 of the Committee of Ministers to the member states on the
European rules on community sanctions and measures states “No provision shall be made in law for the
automatic conversion to imprisonment of a community sanction or measure in case of failure to follow any
condition or obligation attached to such a sanction or measure.” Rule 87 in the present Rules requires
probation staff to consider all the circumstances where non-compliance has taken place and not
automatically to propose a custodial term or a recall to prison. On the contrary, probation staff should be
imaginative in trying to suggest community sanctions and measures that might be more appropriate and with
which the offender is more likely to comply.

Although there are differences between countries, the supervising officer may have to initiate breach
proceedings – i.e. to take action which will lead to an offender’s appearance in court because of a failure to
comply with a sanction or measure. This process can put the probation officer in a prosecutorial (or quasi-
prosecutorial) role, perhaps having to prove the non-compliance. Depending on the precise arrangements
under national law, there may be some tension between this role and the more usual role of a probation
officer. In some jurisdictions, the process has two stages: first, non-compliance (breach) is established;
second, the judicial authority decides which sanction should now be imposed. In such cases, it may
sometimes be difficult for an officer who has initiated proceedings and contributed to the case for the
prosecution in the first stage to undertake the detached and independent role of author of a report for the
court at the second stage. One way of managing this would be to ask another member of staff to write the
report, but care must in any case be taken to make sure that the procedure is fair – and recognised as fair by
the offender.

Recording, Information and confidentiality

88.

Keeping case records is a significant part of the work of probation agencies.  Accurate, complete and up-to-
date records - showing when, how and why certain events or activities occurred and decisions were made -
are a pre-condition of effective accountability.  Case records convey information within the organisation:  in
the absence of the supervising staff, for example, a sound and up-to-date case record is an indispensable
resource to anyone else working with the offender.  Records also communicate information between the
agencies and authorities to whom they must give account (See Part VII).  The record also ensures that work
remains purposeful: setting out the basis of the assessment, supervision plans, interventions and an
evaluation of their effect.

Records typically include personal information - name, date of birth, address, education, employment; a
record of assessment and planning, reviewed regularly, setting out objectives and evaluating the effect of the
work undertaken;  a record of contact, recording attendance (or non-attendance) at the office, home visits
and other significant activities.  The file also retains information about an offender's previous convictions and
earlier experiences of supervision or imprisonment.

89.

There are circumstances, usually allowed for in national law, when principles of confidentiality must give way
to the need to share information among responsible agencies, particularly where there is a high risk of
serious harm. The basis of information exchange must be clear and confidentiality must be respected as far
as this is consistent with the need to ensure community safety.

90.

Records should be scrutinised by line managers to provide management information, including monitoring of
adherence to law and policy. They are also an important source of information to independent inspectors or
monitors
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91.

Rule 35 refers to the responsibility of the probation agency to give account to judicial and other deciding
authorities in particular cases. This Rule states that full and up-to-date case records are a reliable means of
making sure that that the agency can meet that responsibility.

92.

Offenders have a right of access to their records. In some circumstances, however, the record may contain
information that, if disclosed to the offender, might compromise the safety or well-being of another person.
Such information may be withheld in accordance with national law. If the offender disputes the accuracy of
the record, there shall be a process in place to respond to their concerns.

Part VI

Other work of probation agencies

Work with victims

93.

In many countries, victims of crime often report that they not feel well supported by the agencies of criminal
justice, which typically give priority to detection and prosecution and, in general, focus their work on the
offender rather than the victim. Indeed some victims say that their experience of the criminal justice system is
so distressing that it is almost like being a victim again.

Probation agencies, in many (not all) countries, have for most of their history worked only with offenders and
paid little or no attention to victims. For several reasons, attempts are now being made in many countries to
improve this state of affairs. Some probation agencies are involved directly in offering support to victims;
others work closely with other agencies (often NGOs) that provide this support; others again keep in contact
with the victims of crime and provide information (see Rule 95).

Principles of  non-discrimination and individualisation (see Rule 4) apply as much to victims as to offenders.
Victims differ from one another in many ways and probation agencies must be sure to provide services to
respond to this diversity. It is also to be emphasised that victims have a range of reactions to the crimes they
have experienced, depending, for example, on the nature of the offence, their own psychological resilience,
their personal circumstances and the level of support available to them (for instance from family or friends).
Probation agencies must always take account of these considerations.

94.

In some countries, agencies, often NGOs, have been established to offer support to victims. This may take
the form of counselling, practical support and other measures of assistance to help them deal with the
consequences of the crime. Where national law provides, probation agencies shall do all they can to support
this work and respond positively and cooperatively to approaches from victim support organisations.
Probation agencies are often aware of sources of information and support and may be able to offer
guidance, both in general and in particular cases.

95.

In some jurisdictions, probation agencies contact victims of serious crimes and keep them informed about
the circumstances of the offender. Typically this will include informing them about the real effect of the
sanction imposed – for example, how long a period the offender will serve in prison, the date of release, any
particular conditions of release that might affect them (perhaps a condition not to contact the victim). There is
certainly information that victims need to know and sometimes it is the probation agency that has the
responsibility to make sure that they receive it. At the same time, probation staff must be aware of the
offender’s right to confidentiality and recognise that some information need not and should not be divulged.
For example, a victim should not be told the offender’s home address after release.
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As well as giving information, probation agencies in some countries consult victims, especially when home
leave or release is being considered, asking if they have any particular concerns - anything that, in the
opinion of the victim(s), the deciding authority should take into account. A victim may prefer, for example,
that an offender should not be permitted to live in the same neighbourhood. Where the views of victims are
sought in this way, probation staff should make it clear to them that, while their preferences will be taken
seriously and considered carefully, the deciding authority has a number of other factors to take into account.
Consultation does not mean that the outcome will be one that the victim would have chosen.

96.

This Rule recognises that rehabilitation requires offenders to take responsibility for their own behaviour and
this includes their recognition of the harm they have done. Blaming and direct accusation are more likely to
elicit denial and defensiveness, so, like most aspects of probation work, increasing the offender’s awareness
of the harm done to the victim requires professional skill. Working to enhance victim awareness supports
rehabilitation and allows victims to be assured that their distress will be recognised and respected in the
work that probation agencies undertake with offenders.

Restorative justice practices

97.

The Commentary to Rule 93 stated that many probation agencies have traditionally focused on their work
with offenders. Rule 97 refers to restorative justice interventions which typically involve work with offenders,
victims and the community and indeed potentially with anyone affected by or with an interest in the crime that
has taken place.

Restorative practices can take many different forms. At the same time, there are a number of common
themes in such approaches. A United Nations Handbook explains “Restorative justice approaches and
programmes are based on several underlying assumptions: (a) that the response to crime should repair as
much as possible the harm suffered by the victim; (b) that offenders should be brought to understand that
their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community; (c)
that offenders can and should accept responsibility for their action; (d) that victims should have an
opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make
reparation, and (e) that the community has a responsibility to contribute to this process.” (Handbook of
Restorative Justice programmes, Criminal Justice Handbook series, United Nations, 2006

Restorative approaches include mediation services – for example, mediation between victim and offender to
explore how amends can be made and how those affected can manage the consequences of the crime.
Mediation can also be used to prevent crime – for example by working to reduce neighbourhood disputes
before they lead to crime. Recommendation Rec(99) 19 on mediation in penal matters sets out standards for
mediation. Other restorative practices include Family Group Conferences and Sentencing Circles. It is also
possible to bring a restorative perspective to other more formal criminal justice practices – for example,
courts, panels, parole boards can also incorporate a restorative perspective. The United Nations Economic
and Social Council’s Resolution 2002 /12 Basic principles on the use of restorative justice programmes in
criminal matters gives authoritative guidance on these approaches.

Where probation is involved in this way, particular care must be taken to make sure that both the offender’s
and the victim’s interest and rights are fully respected. The evaluation of these interventions must not, for
example, be undertaken solely with regard to the offender’s reoffending, but must consider the benefits to
the victim from such work. Certainly whenever the probation agency brings the offender and the victim
together, every care must be taken to make sure that this does not become an occasion for further
victimisation.

Restorative justice approaches call for distinctive skills and probation agencies should ensure that staff are
trained to undertake such work appropriately.

Crime prevention

98.
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This Rule refers to the need for probation agencies to share their experience and knowledge and to
participate in partnerships with other organisations to reduce offending and make the community safer. It
refers to work which is not targeted at particular offenders, but contributes to the general endeavour to
prevent or to reduce crime. Probation’s main contribution to community safety and crime prevention is
through their work with known offenders to reduce the likelihood of their re-offending. In the course of their
work, however, probation staff learn a great deal about the circumstances in which people come to offend,
what slows down their desistance and what factors in the community make crime more or less likely. If, for
example, probation staff become aware that many of the offenders under supervision are drug-users, this
should prompt them to encourage other authorities (perhaps, in this case, the health service)  to see if
educational or treatment services could be devised to prevent offending – not only to reduce re-offending by
offenders under supervision, but to prevent or discourage people from starting to offend in the first place.
The causes of crime are complex and crime reduction correspondingly calls for the involvement of several
agencies and disciplines working together. Probation agencies should participate actively in such
endeavours.

Part VII

Complaint procedures, inspection and monitoring

99.

Probation agencies and their staff must ensure the offenders fulfil obligations that they may prefer to avoid.
Probation supervision can make personal demands on offenders which they may sometimes resent or resist.
Sometimes too probation staff have to take decisions which can lead to a court appearance or to a recall to
prison. The nature of probation work, then, can lead to disagreement and dispute between staff and
offenders and this is an aspect of the work that probation staff must learn to deal with. Sometimes
disagreement can give rise to formal complaint.

There must be a clear procedure available for offenders and other service users who wish to complain. Many
complaints can and should be resolved informally and at a low level, by explaining to the offender or other
service user why a decision was taken, but where the complainant remains unsatisfied, there should be an
effective opportunity to appeal to someone at a higher level within the organisation and in some
circumstances to an independent authority.

It is to be noted that complaints can often be avoided by the agency explaining its role clearly and holding its
position with consistency and fairness. If people know what is expected of them and what they may expect in
return, complaint is much less likely.

100.

Those investigating complaints should be impartial and should avoid any assumptions that might prejudge
the outcome of their inquiry. In some cases, it will be sufficient for the line manager of the member of staff
who is subject to the complaint to undertake the investigation. In other circumstances, depending on the
level of seriousness of the allegation, a more senior member of staff should investigate. There is a role too
for an independent authority (for example, an Ombudsman) to respond to complaints, but normally this
process should be invoked only when other mechanisms have failed to bring a satisfactory resolution. The
independent authority may also be in a position to hear any appeal against the findings of the initial
investigation.

Staff as well as complainants need to see that the procedure is fair and impartial. Independent on whether
the complaint is found by the investigation to be malicious or vexatious, or to be well founded , the agency
should respond  to the complainant accordingly.

It is also important to distinguish between complaints against members of staff and, on the other hand,
dissatisfaction with the agency’s policy. For example, an offender may wish to complain about a decision to
recall him to prison, but, if the agency is satisfied that this decision was taken and implemented properly, it
should be prepared to support its members of staff.
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101.

Those receiving complaints should inform the complainant of the process and, in due course, the outcome of
their investigation. Any changes that will result from the investigation into the complaint should be explained
to the complainant. Probation agencies should respond undefensively to complaints and use investigations
as an opportunity to learn how to improve the quality of their service delivery.

102.

There should be systems in place to enable agencies to monitor the quality of their own practices and to
check performance against the required professional standards. Staff should be encouraged to regard these
processes as a device to improve the quality of service delivery and enable them to do their work as well as
possible. Such reviews should focus not only on individual performance, but should also consider if staff are
adequately resourced and supported in undertaking their work. Information regarding the number of
complaints filed and processed in the course of the year should also be analysed regularly.

103.

Rule 15 and Part III emphasise the importance of probation agencies’ accountability to the competent
authorities. Arrangements vary in different countries and accountability can function at national, regional and
/ or at a more local level. In any event, the competent authority should ensure that robust systems are in
place which allow them to satisfy themselves that the agency is undertaking its work as it should.

In addition monitoring from various independent monitoring bodies is very important for ensuring high quality
of professional standards of probation work. In some countries this may be the ombudsman, in others
national supervising committee, etc. No matter which form such bodies may take, this Rule requires them to
be independent and well equipped to perform their monitoring tasks.

Probation agencies should use such inspection and monitoring systems as an opportunity to learn and to
improve their practice.

The competent authority should also take the opportunity to learn more about the realities of probation
practice and to advocate as necessary on the agency’s behalf for changes in policy or in levels of resourcing.

Part VIII

Research, evaluation, work with the media and the public

104.

Probation practice should be guided by evidence of effectiveness. One important criterion of effectiveness is
reduced reoffending. There are research findings to show that where assessment can match the programme
of intervention with the characteristics of the offenders, a reduction in rates of reconviction can be achieved
in a measurable proportion of cases.

In recent years, the claims of the findings of ‘what works’ have been especially influential. Many of these
research findings originate in Canada and USA, although research has also been undertaken in England and
Wales and other countries. Still other countries apply different probations methodologies, such as strength-
based approaches or social work approaches. As they develop their own ways of gaining and interpreting
evidence, countries can and should use evidence from other countries to develop their own practices, while
remaining aware that ‘what works’ in one country may not work as well in another.

Any probation methodology should always be seen as an open question. Established methods of
intervention may need to be revised as research progressively illuminates the way in which they work and
their consequences. New methods are likely to emerge and their effects should be investigated. To appraise
the effectiveness of practice requires systematic research. Agencies can and should undertake this
themselves, but will also need to call on the research expertise of other organisations, especially universities.
Their involvement ensures independence and gives authority to an agency’s claims to be effective. This Rule
recognises the value of research and recognises that resources must be made available for this to take
place as an investment in the improvement of services.
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105.

Just as practice must be responsive to the findings of research, policy too should be informed in this way.
Politicians in many countries are under considerable pressure to introduce effective measures to reduce
crime. Policy initiatives should be supported by research, reason and argument and, while remaining
sensitive to the legitimate expectations of the electorate, politicians should show leadership and try to avoid
any temptation to propose simple solutions to complex problems.

106.

Probation agencies should work actively to explain their work to the public. This will include disseminating
factual information as well as an explanation of the reasons why the agency operates as it does. The results
of probation practice - and also the results of other sanctions, like imprisonment – should be discussed
openly. Public confidence will grow through this understanding.

Examples of the achievements and successes of probation should be announced through the media: there is
otherwise a risk that the public will only ever hear about probation in the context of  an incident – for example
a serious offence committed by someone under supervision.

It is not always easy to explain complex (and sometimes ambiguous) research findings and the media
cannot always be relied upon to present these fairly. Nevertheless the agency must make the attempt.
Among other things, the public must be helped to understand that while probation makes an invaluable
contribution to community safety,  it is impossible to bring about a society that is free of risk and neither
probation work, nor any other criminal justice intervention, can achieve this. Disappointment is often a result
of unrealistic expectation and while the public ought to have high expectations of the quality of its probation
agencies they must remain realistic.

107.

This Rule is a corollary of the last one. Probation policy and practice develop and these developments
should be explained to the public. It is also important that the public sees a probation agency as an active,
responsive organisation which is always keen to enhance the quality of its work.

108.

The standing of probation and public confidence will be enhanced by a clear and realistic statements of its
purposes and a transparency about its work. This Rule further emphasis the value of international exchange
of ideas and practices. Countries can learn from one another’s experience – not only from successes, but
also from mistakes.



Recommendation CM/Rec(2010)1
of the Committee of Ministers to member states
on the Council of Europe Probation Rules

(Adopted by the Committee of Ministers on 20 January 2010
at the 1075th meeting of the Ministers’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members, in
particular through harmonising laws on matters of common interest;

Considering that the aim of probation is to contribute to a fair criminal justice process, as well as to public
safety by preventing and reducing the occurrence of offences;

Considering that probation agencies are among the key agencies of justice and that their work has an impact
on the reduction of the prison population;

Having regard to:

- the Declaration and Action Plan adopted by the Third Summit of Heads of State and Government of
the Council of Europe (Warsaw, 16-17 May 2005), in particular concerning the security of citizens;
- Resolution No. 2 (paragraph 19) adopted by the 26th Conference of the European Ministers of
Justice (Helsinki, 7-8 April 2005);

Taking into consideration:

- the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
(ETS No. 5);
- the European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released
Offenders (ETS No. 51);
- the European Convention on the International Validity of Criminal Judgments (ETS No. 70);
- Recommendation No. R (92) 16 on the European rules on community sanctions and measures;
- Recommendation No. R (97) 12 on staff concerned with the implementation of sanctions or measures;
- Recommendation  No. R (99) 19 concerning mediation in penal matters;
- Recommendation  No. R (99) 22 concerning prison overcrowding and prison population inflation;
- Recommendation Rec(2000)22 on improving the implementation of the European rules on community
sanctions and measures;
- Recommendation Rec(2003)22 on conditional release (parole);
- Recommendation Rec(2003)23 on the management by prison administrations of life sentence and
other long-term prisoners;
- Recommendation Rec(2006)2 on the European Prison Rules;
- Recommendation Rec(2006)8 on assistance to crime victims; and
- Recommendation Rec(2006)13 on the use of remand in custody, the conditions in which it takes place
and the provision of safeguards against abuse;

Taking further into consideration:

- the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules),

Recommends that governments of the member states:

- be guided in their legislation, policies and practice by the rules contained in the appendices to this
recommendation;



- ensure that this recommendation and the accompanying commentary are translated and disseminated
as widely as possible and more specifically among judicial authorities, probation agencies, penitentiary
services, as well as the media and the general public.

Appendix I to Recommendation CM/Rec(2010)1

Part I: Scope, application, definitions and basic principles

Scope and application

These rules guide the establishment and proper functioning of probation agencies. These rules apply also to
other organisations in their performance of the tasks covered in these rules, including other state
organisations, non-governmental and commercial organisations.

Nothing in these rules should in any way be interpreted as precluding the application of any relevant
international human rights instruments and standards that are more conducive to the treatment of offenders.

These rules need to be read together with Recommendation No. R (92) 16 on the European rules on
community sanctions and measures.

Furthermore, these rules complement the relevant provisions of Recommendation No. R (97) 12 on staff
concerned with the implementation of sanctions and measures, Recommendation No. R (99) 19 concerning
mediation in penal matters, Recommendation Rec(2000)22 on improving the implementation of the
European rules on community sanctions and measures, Recommendation Rec(2003)22 on conditional
release (parole), Recommendation Rec(2003)23 on the management by prison administrations of life
sentence and other long-term prisoners, Recommendation Rec(2006)2 on the European Prison Rules,
Recommendation Rec(2006)8 on assistance to crime victims and Recommendation Rec(2006)13 on the use
of remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards against abuse,
and are to be read together with them.

Definitions

Probation: relates to the implementation in the community of sanctions and measures, defined by law and
imposed on an offender. It includes a range of activities and interventions, which involve supervision,
guidance and assistance aiming at the social inclusion of an offender, as well as at contributing to community
safety.

Probation agency: means any body designated by law to implement the above tasks and responsibilities.
Depending on the national system, the work of a probation agency may also include providing information
and advice to judicial and other deciding authorities to help them reach informed and just decisions;
providing guidance and support to offenders while in custody in order to prepare their release and
resettlement; monitoring and assistance to persons subject to early release; restorative justice interventions;
and offering assistance to victims of crime.

Community sanctions and measures: means sanctions and measures which maintain offenders in the
community and involve some restrictions on their liberty through the imposition of conditions and/or
obligations. The term designates any sanction imposed by a judicial or administrative authority, and any
measure taken before or instead of a decision on a sanction, as well as ways of enforcing a sentence of
imprisonment outside a prison establishment.

Aftercare: means the process of reintegrating an offender, on a voluntary basis and after final release from
detention, back into the community in a constructive, planned and supervised manner. In these rules, the
term is distinguished from the term “resettlement” which refers to statutory involvement after release from
custody.



Basic principles

1. Probation agencies shall aim to reduce reoffending by establishing positive relationships with offenders in
order to supervise (including control where necessary), guide and assist them and to promote their
successful social inclusion. Probation thus contributes to community safety and the fair administration of
justice.

2. Probation agencies shall respect the human rights of offenders. All their interventions shall have due
regard to the dignity, health, safety and well-being of offenders.

3. In all cases where probation agencies deal with issues related to victims of crime, they shall respect their
rights and needs.

4. Probation agencies shall take full account of the individual characteristics, circumstances and needs of
offenders in order to ensure that each case is dealt with justly and fairly. The interventions of probation
agencies shall be carried out without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language,
religion, disability, sexual orientation, political or other opinion, national or social origin, association with a
minority ethnic group, property, birth or other status.

5. In implementing any sanction or measure, probation agencies shall not impose any burden or restriction of
rights on the offender greater than that provided by the judicial or administrative decision and required in
each individual case by the seriousness of the offence or by the properly assessed risks of reoffending.

6. As far as possible, the probation agencies shall seek the offenders’ informed consent and co-operation
regarding interventions that affect them.

7. Any intervention before guilt has been finally established shall require the offenders’ informed consent and
shall be without prejudice to the presumption of innocence.

8. Probation agencies, their tasks and responsibilities, as well as their relations with the public authorities
and other bodies, shall be defined by national law.

9. Probation shall remain the responsibility of the public authorities, even in the case when services are
delivered by other agencies or volunteers.

10. Probation agencies shall be accorded an appropriate standing and recognition and shall be adequately
resourced.

11. The deciding authorities shall, where appropriate, make use of the professional advice and follow-up of
the probation agencies in order to reduce reoffending, and to foster the use of alternatives to the deprivation
of liberty.

12. Probation agencies shall work in partnership with other public or private organisations and local
communities to promote the social inclusion of offenders. Co-ordinated and complementary inter-agency and
inter-disciplinary work is necessary to meet the often complex needs of offenders and to enhance community
safety.

13. All activities and interventions undertaken by probation agencies shall conform to the highest national
and international ethical and professional standards.

14. There shall be accessible, impartial and effective complaint procedures regarding probation practice.

15. Probation agencies shall be subject to regular government inspection and/or independent monitoring.

16. The competent authorities shall enhance the effectiveness of probation work by encouraging research,
which shall be used to guide probation policies and practices.



17. The competent authorities and the probation agencies shall inform the media and the general public
about the work of probation agencies in order to encourage a better understanding of their role and value in
society.

Part II: Organisation and staff

Organisation

18. The structure, status and resources of probation agencies shall correspond to the volume of the tasks
and responsibilities they are entrusted with and shall reflect the importance of the public service they
implement.

19. Irrespective of whether probation services are delivered by public or private organisations, agencies shall
work in accordance with formal policy instructions and rules provided by the competent authorities.

20. Any private agency providing probation services to offenders shall be approved by the competent
authorities in accordance with national law.

Staff

21. Probation agencies shall act in a manner that earns the respect of other justice agencies and of civil
society for the status and work of probation staff. The competent authorities shall endeavour to facilitate the
achievement of this aim by providing appropriate resources, focused selection and recruitment, adequate
remuneration of staff and good management.

22. Staff shall be recruited and selected in accordance with approved criteria which shall place emphasis on
the need for integrity, humanity, professional capacity and personal suitability for the complex work they are
required to do.

23. All staff shall have access to education and training appropriate to their role and to their level of
professional responsibilities.

24. Initial training shall be provided to all staff and shall seek to impart the relevant skills, knowledge and
values. Staff shall be assessed in a recognised manner and qualifications awarded that validate the level of
competence attained.

25. Throughout their career, all staff shall maintain and improve their knowledge and professional abilities
through in-service training and development provided to them.

26. Staff shall be trained and enabled to use their discretion within the framework of law, ethics,
organisational policy, up-to-date methodological standards and code of conduct.

27. Staff who work or are to work with offenders who have committed some specific offences shall be given
appropriate specialised training.

28. Training shall pay attention to offenders and, where applicable, victims who may be particularly
vulnerable or have distinct needs.

29. Probation staff shall be sufficiently numerous to carry out their work effectively. Individual staff members
shall have a caseload which allows them to supervise, guide and assist offenders effectively and humanely
and, where appropriate, to work with their families and, where applicable, victims. Where demand is
excessive, it is the responsibility of management to seek solutions and to instruct staff about which tasks are
to take priority.

30. The management shall ensure the quality of probation work by providing leadership, guidance,
supervision and motivation to staff. Staff shall be accountable for their practice.

31. The management shall endeavour to develop and maintain sound working relationships and good
contacts with other agencies and partners, with volunteers, public authorities, the media and the general
public.



32. There shall be arrangements for management to consult with staff as a body on general matters
regarding their professional practice and related conditions of employment.

33. Staff remuneration, benefits and conditions of employment shall reflect the standing of their profession
and shall be adequate to the exacting nature of their work in order to attract and retain suitable staff.

34. Volunteers may be involved in certain aspects of probation work. They shall be adequately selected,
supported and resourced.

Part III

Accountability and relations with other agencies

35. Probation agencies shall, in accordance with national law, liaise with and provide information to the
judicial authorities, and where appropriate, to other competent authorities. This will usually include
information on the likely impact of custody and the feasibility of non-custodial sanctions and measures, in
general and in particular cases. Where individual reports are required, the information to be provided shall be
clearly defined.

36. Probation agencies shall regularly submit general reports and feedback information regarding their work
to the competent authorities.

37. Probation agencies shall work in co-operation with other agencies of the justice system, with support
agencies and with the wider civil society in order to implement their tasks and duties effectively.

38. Probation agencies shall encourage and facilitate support agencies to undertake their inherent
responsibility to meet the needs of offenders as members of society.

39. Whether or not probation agencies and the prison service form part of a single organisation, they shall
work in close co-operation in order to contribute to a successful transition from life in prison to life in the
community.

40. Where appropriate, inter-agency agreements shall be arranged with the respective partners setting the
conditions of co-operation and assistance both in general and in relation to particular cases.

41. Formal and clear rules regarding professional confidentiality, data protection and exchange of information
shall be provided by national law and shall be specified whenever such partnerships are established.

Part IV

Probation work

Pre-sentence reports

42. Depending on the national legal system, probation agencies may prepare pre-sentence reports on
individual alleged offenders in order to assist, where applicable, the judicial authorities in deciding whether to
prosecute or what would be the appropriate sanctions or measures. Where this is the case, probation
agencies shall regularly communicate with the judicial authorities regarding the circumstances in which such
a report may be useful.

43. Pre-sentence reports shall be based on clearly identified information and as far as possible be verified
and updated in the course of the proceedings.

44. Alleged offenders shall be given the opportunity to be involved in the preparation of the report, and their
opinion, where available, shall be reflected in the report and its contents shall be communicated to them
and/or to their legal representative.



Other advisory reports

45. Depending on the national legal system, probation agencies may produce the reports required for
decisions to be taken by the competent authorities. They shall include advice on:

a. the feasibility of the offender’s release in the community;
b. any special conditions that might be included in the decision regarding the offender’s release;
c. any intervention required to prepare the offender for release.

46. Offenders shall be given the opportunity, where appropriate, to be involved in the preparation of the
report, and their opinion, if available, must be reflected in the report and its contents must be communicated
to them and/or to their legal representative.

Community service

47. Community service is a community sanction or measure which involves organising and supervising by
the probation agencies of unpaid labour for the benefit of the community as real or symbolic reparation for
the harm caused by an offender. Community service shall not be of a stigmatising nature and probation
agencies shall seek to identify and use working tasks which support the development of skills and the social
inclusion of offenders.

48. Community service shall not be undertaken for the profit of probation agencies, their staff or for
commercial profit.

49. In identifying suitable tasks, the probation agencies shall take into account the safety of the community
and of the direct beneficiaries of the work.

50. Health and safety precautions shall adequately protect offenders assigned to community service and
shall be no less rigorous than those applied to other workers.

51. Probation agencies shall develop community service schemes that encompass a range of tasks suitable
to the different skills and diverse needs of offenders. In particular, there must be appropriate work available
for women offenders, offenders with disabilities, young adult offenders and elderly offenders.

52. Offenders shall be consulted about the type of work they could undertake.

Supervision measures

53. In accordance with national law, probation agencies may undertake supervision before, during and after
trial, such as supervision during conditional release pending trial, bail, conditional non-prosecution,
conditional or suspended sentence and early release.

54. In order to ensure compliance, supervision shall take full account of the diversity and of the distinct needs
of individual offenders.

55. Supervision shall not be seen as a purely controlling task, but also as a means of advising, assisting and
motivating offenders. It shall be combined, where relevant, with other interventions which may be delivered
by probation or other agencies, such as training, skills development, employment opportunities and
treatment.

Work with the offender’s family

56. Where appropriate, and in accordance with national law, probation agencies, directly or through other
partner agencies, shall also offer support, advice and information to offenders’ families.



Electronic monitoring

57. When electronic monitoring is used as part of probation supervision, it shall be combined with
interventions designed to bring about rehabilitation and to support desistance.

58. The level of technological surveillance shall not be greater than is required in an individual case, taking
into consideration the seriousness of the offence committed and the risks posed to community safety.

Resettlement

59. Where probation agencies are responsible for supervising offenders after release they shall work in
co-operation with the prison authorities, the offenders, their family and the community in order to prepare
their release and reintegration into society. They shall establish contacts with the competent services in
prison in order to support their social and occupational integration after release.

60. Probation agencies shall be afforded all necessary access to prisoners to allow them to assist with
preparations for their release and the planning of their resettlement in order to ensure continuity of care by
building on any constructive work that has taken place during detention.

61. Supervision following early release shall aim to meet the offenders’ resettlement needs such as
employment, housing, education and to ensure compliance with the release conditions in order to reduce the
risks of reoffending and of causing serious harm.

Aftercare

62. Once all post-release obligations have been discharged, probation agencies may continue, where this is
allowed by national law, to offer aftercare services to ex-offenders on a voluntary basis to help them continue
their law-abiding lives.

Probation work with offenders who are foreign nationals and with nationals sanctioned abroad

63. Probation agencies shall provide services accessible to offenders of foreign nationality, especially in
respect of community supervision and resettlement.

64. In the operation of legal provisions authorising the transfer of probation interventions with regard to
offenders who are foreign nationals, the latter shall be informed of their rights in this respect. As far as
possible, continuing close co-operation with the relevant probation agency(ies) in their country of origin shall
be established and maintained in order to facilitate the necessary supervisory arrangements on the return of
the offenders to their country.

65. Probation agencies shall aim, with the consent of the national authorities, to facilitate ongoing contact
with and support to nationals sanctioned abroad, who are known to them, and to encourage them to make
use of the relevant support agencies on their return.

Part V

Process of supervision

Assessment

66. When required before and during supervision, an assessment of offenders shall be made involving a
systematic and thorough consideration of the individual case, including risks, positive factors and needs, the
interventions required to address these needs and the offenders’ responsiveness to these interventions.

67. Wherever possible, offenders shall be enabled to make an active contribution to the formal assessment.
This includes giving due weight to the offenders’ views and personal aspirations, as well as their own
personal strengths and responsibility for avoiding further offending.



68. The offenders shall be made aware of the process and outcomes of the assessment.

69. Assessment is a continuing process and its accuracy and relevance shall be periodically reviewed.

70. Assessment is recommended:

a. at the time of determining the appropriate sanction or measure or when diversion from formal criminal
proceedings is being considered;

b. at the beginning of a period of supervision;
c. whenever there are significant changes in the offenders’ life;
d. when consideration is being given to a change in the nature or the level of supervision;
e. at the end of the supervision measure.

71. Staff shall be trained to carry out assessments in conformity with the present rules. Where national
systems use assessment instruments, staff shall be trained to understand their potential value and limitations
and to use these in support of their professional judgement.

Planning

72. A work plan for the implementation of all sanctions and measures shall be prepared by the competent
authorities and included in the case record. This plan shall guide the probation agency’s work and shall
enable staff and offenders to assess progress towards the objectives set.

73. The work plan shall be negotiated and, as far as possible, agreed with the offender.

74. The plan shall be based on the initial assessment and shall set out the interventions that will be put in
place.

75. Whenever the assessment is reviewed, the work plan shall correspondingly be revised as necessary.

Interventions

76. Interventions shall aim at rehabilitation and desistance and shall therefore be constructive and
proportionate to the sanction or measure imposed.

77. Probation agencies should be able to use a variety of methods based on an interdisciplinary approach
and sound knowledge derived from relevant research.

78. Offenders shall be fully informed beforehand about any proposed intervention. Every attempt shall be
made to ensure their active participation in such interventions.

79. In arranging interventions and making referral, the probation agencies shall, where appropriate, call upon
support agencies.

80. Irrespective of the number of persons contributing to working with an offender, there shall in every case
be an identified responsible member of staff whose task it is to assess, elaborate and co-ordinate the general
work plan and to ensure contact with the offender and compliance. This is especially important where
offenders are subject to more than one intervention or when more than one agency is involved.

Evaluation

81. The progress of the individual offender shall be evaluated at regular intervals and this process shall
influence the work plan during the remainder of supervision. The evaluation shall form part of the case record
and, when required, of the follow-up reporting to the deciding authority.

82. Evaluation shall also reflect the extent to which the agreed work plan has been defined, put into effect
and produced its intended consequences. Probation agencies shall be able to apply to the deciding authority
to alter or end the supervision, when appropriate.



83. The offenders’ view regarding the relevance of supervision shall be included in the evaluation.

84. At the end of the period of supervision, a final evaluation shall be made. Offenders must be made aware
that this evaluation will remain in their case records and that they may be referred to in the future.

Enforcement and compliance

85. Probation agencies shall work to ensure the active compliance of offenders with their supervision and
with any conditions imposed. In gaining the offenders’ co-operation, they shall not rely solely on the prospect
of sanctions for non-compliance.

86. Offenders shall be made fully aware of what is required of them, of the duties and responsibilities of
probation staff and of the consequences of non-compliance.

87. Where offenders fail to comply with any of the conditions imposed, probation staff shall respond actively
and promptly. The response shall take full account of the circumstances of the failure to comply.

Recording, information and confidentiality

88. All probation agencies shall keep formal, accurate and up-to-date records of their work. These records
shall typically include personal details of the individuals concerned relevant to the implementation of the
sanction or measure, a record of their contact with the agency and work undertaken in relation to them. They
shall also record assessment, planning, intervention and evaluation.

89. Records are subject to principles of confidentiality and data protection as set out in national law.
Confidential information shall only be shared with other relevant agencies based on strict procedures of
handling and used for clearly defined purposes.

90. Records are an important means of ensuring accountability. They shall be checked regularly by
managers and shall be available for formal inspections and monitoring as required.

91. Probation agencies shall be able to give an account to the judiciary and other competent authorities of
the work being undertaken, offenders’ progress and the extent of their compliance.

92. Offenders shall have access to case records kept about them to the extent that this is foreseen in
national law and does not infringe the right to privacy of others. The offenders shall have the right to contest
the contents of these records.

Part VI

Other work of probation agencies

Work with victims

93. Where probation agencies provide services to victims of crime they shall assist them in dealing with the
consequences of the offence committed, taking full account of the diversity of their needs.

94. Where appropriate, probation agencies shall liaise with victim support services to ensure that the needs
of victims are met.

95. Where probation agencies are in contact with victims and/or seek their views, the latter shall be clearly
informed that decisions regarding the sanctioning of offenders are taken based on a number of factors and
not only the harm done to a particular victim.



96. Even where probation agencies do not work directly with victims, interventions shall respect the rights
and needs of victims and shall aim at increasing offenders’ awareness of the harm done to victims and their
taking responsibility for such harm.

Restorative justice practices

97. Where probation agencies are involved in restorative justice processes, the rights and responsibilities of
the offenders, the victims and the community shall be clearly defined and acknowledged. Appropriate training
shall be provided to probation staff. Whatever specific intervention is used, the main aim shall be to make
amends for the wrong done.

Crime prevention

98. Where provided by national law, the expertise and experience of probation agencies shall be used in
developing crime reduction strategies. This may include making use of joint interventions and partnerships.

Part VII

Complaint procedures, inspection and monitoring

99. National law shall provide for clear, accessible and effective procedures to investigate and respond to
complaints regarding probation practice.

100. These procedures shall be fair and impartial.

101. In all cases, the complainant shall be duly informed of the process and the findings of the investigation.

102. Probation agencies shall ensure that there are reliable systems in place to monitor and improve their
own practice and to ensure that it meets the standards required.

103. Probation agencies shall be accountable to the competent authorities and subject to regular
government inspection and/or independent monitoring and shall co-operate fully with all such scrutiny. The
findings of independent monitoring bodies shall be made public.

Part VIII

Research, evaluation, work with the media and the public

104. Probation policy and practice shall be as far as possible evidence based. The authorities shall provide
the resources necessary for rigorous research and evaluation.

105. Revision of existing laws, policy and practice shall be based on sound scientific knowledge and
research that meets internationally recognised standards.

106. The media and the public shall be provided regularly with factual information about the work carried out
by probation agencies. They shall be informed about the purposes and results of the work in order to
encourage a better understanding of their role and value in society.

107. The competent authorities shall be encouraged to publish regular reports on developments in the field
of probation.

108. Statements of policy and practice of probation agencies shall be made available to other agencies, to
service users and to the general public, both nationally and internationally, in order to promote confidence
and improve probation standards and practices.



Appendix II to Recommendation CM/Rec(2010)1

Glossary of the terms used

Aftercare means the process of reintegrating an offender, on a voluntary basis and after final release from
detention, back into the community in a constructive, planned and supervised manner. In these rules the
term is distinguished from the term “resettlement” which refers to statutory involvement after release from
custody.

Assessment means the process of estimating the risks, needs and strengths of an offender before planning
an intervention and/or providing advice to judicial or other competent authorities. In addition, assessment
seeks to identify the causes of offending, and whether measures can be taken to reduce the likelihood of its
reoccurrence.

Assistance is to be seen as forming an integral part of the supervision process alongside control. It usually
covers one or more of the following services: providing assistance in finding housing, employment,
education, providing family support, etc. In some legal systems it may be provided by separate agencies.

Complaint refers both to filing an application before a judicial authority and to appealing to an administrative
body.

Community sanctions and measures mean sanctions and measures which maintain offenders in the
community and involve some restrictions on their liberty through the imposition of conditions and/or
obligations. The term designates any sanction imposed by a judicial or administrative authority, and any
measure taken before or instead of a decision on a sanction, as well as ways of enforcing a sentence of
imprisonment outside a prison establishment.

Conditions and obligations mean any requirements which are integral to the sanction or measure imposed
by the deciding authority.

Control means activities limited to ascertaining whether or to ensuring that any conditions or obligations
imposed by a sanction or measure are complied with by the offender. Such activities usually include using, or
threatening to use stricter sanctions or measures in case of non-compliance. The notion of control is
narrower than that of supervision.

Crime prevention means any policy and practice implemented by the agencies of the criminal justice
system and other competent agencies and aimed at preventing (or, more plausibly, reducing) crime.

Deciding authority means a judicial, administrative or other authority empowered by law to impose or
revoke a community sanction or measure or to modify its conditions and obligations.

Desistance means the process by which, with or without the intervention of criminal justice agencies,
offenders terminate their offending activities and maintain crime-free lives through the development of their
human capital (such as individual skills and knowledge) and their social capital (such as employment, family,
social connections and ties and engagement in civil society).

Early release comprises all forms of discharge from prison before the prison sentence has been fully served,
such as provisional release, conditional release (parole) or conditional pardon.

Evaluation is a thorough review of the extent to which set objectives have been achieved. In this process
decisions are taken about what needs to be done next.

Implementation means the carrying out of the practical aspects of the work of a probation agency to ensure
that a community sanction or measure is properly enforced.

Intervention means any action taken to supervise, treat, assist or guide offenders in order to divert them
from committing further offences and to help them lead law-abiding lives. Intervention therefore does not
refer to providing information or writing reports.



Judicial authority means a court, a judge or a prosecutor.

National law means not only primary legislation passed by the national legislator, but also any other binding
regulations and orders, as well as the case law of courts and tribunals, in as far as these forms of creating
law are recognised by the national legal system.

Offender means any person who is alleged to have or who has committed an infringement of the criminal
law. For the purpose of this recommendation and without prejudice to the presumption of innocence and the
establishment of guilt by a judicial decision, the term “offender” shall be understood to include anyone facing
criminal proceedings.

Post-release supervision means supervision during the period of early release.

Probation relates to the implementation in the community of sanctions and measures, defined by law and
imposed on an offender. It includes a range of activities and interventions, which involve supervision,
guidance and assistance aiming at the social inclusion of an offender, as well as at contributing to community
safety.

Probation agency means any body designated by law to implement the above tasks and responsibilities.
Depending on the national system, the work of a probation agency may also include providing information
and advice to judicial and other deciding authorities to help them reach informed and just decisions;
providing guidance and support to offenders while in custody in order to prepare their release and
resettlement; monitoring and assistance to persons subject to early release; restorative justice interventions;
and offering assistance to victims of crime.

Rehabilitation is a broad concept which denotes a wide variety of interventions aimed at promoting
desistance and at the restoration of an offender to the status of a law-abiding person.

Resettlement begins during the period of detention. It is the process of a prisoner’s reintegration back into
the community in a positive and managed way. In these rules, resettlement refers to the period of
supervision after the offender has left prison but is still subject to certain statutory obligations – for example,
a period of parole. It is to be distinguished from “aftercare”.

Restorative justice includes approaches and programmes based on several underlying assumptions: a. that
the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim; b. that offenders
should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it has had some real
consequences for the victim and the community; c. that offenders can and should accept responsibility for
their action; d. that victims should have an opportunity to express their needs and to participate in
determining the best way for the offender to make reparation, and e. that the community has a responsibility
to contribute to this process.

Supervision refers both to assistance activities conducted by or on behalf of an implementing authority
which are intended to maintain the offender in the community and to actions taken to ensure that the
offender fulfils any conditions or obligations imposed, including control where necessary. Supervision may be
mandatory or voluntary (upon the offender’s request).

Victim means a natural person who has suffered harm, including physical or mental injury, emotional
suffering or economic loss, caused by acts or omissions that are in violation of criminal law. The term “victim”
also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim.

Volunteer means is a person carrying out probation activities who is not paid for this work. This does not
exclude the payment of a small amount of money to volunteers to cover the expenses of their work.



COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS

Recommendation Rec(2006)2
of the Committee of Ministers to member states
on the European Prison Rules1

(Adopted by the Committee of Ministers on 11 January 2006
at the 952nd meeting of the Ministers' Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of
Europe,

Having regard to the European Convention on Human Rights and the case law of the European
Court of Human Rights;

Having regard also to the work carried out by the European Committee for the Prevention of
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and in particular the standards it has
developed in its general reports;

Reiterating that no one shall be deprived of liberty save as a measure of last resort and in
accordance with a procedure prescribed by law;

Stressing that the enforcement of custodial sentences and the treatment of prisoners necessitate
taking account of the requirements of safety, security and discipline while also ensuring prison
conditions which do not infringe human dignity and which offer meaningful occupational activities
and treatment programmes to inmates, thus preparing them for their reintegration into society;

Considering it important that Council of Europe member states continue to update and observe
common principles regarding their prison policy;

Considering, moreover, that the observance of such common principles will enhance international
co-operation in this field;

Noting the significant social changes which have influenced important developments in the penal
field in Europe in the course of the last two decades;

Endorsing once again the standards contained in the recommendations of the Committee of
Ministers of the Council of Europe, which relate to specific aspects of penitentiary policy and
practice and in particular No. R (89) 12 on education in prison, No. R (93) 6 concerning prison and
criminological aspects of the control of transmissible diseases including AIDS and related health
problems in prison, No. R (97) 12 on staff concerned with the implementation of sanctions and
measures, No. R (98) 7 concerning the ethical and organisational aspects of health care in prison,
No. R (99) 22 concerning prison overcrowding and prison population inflation, Rec(2003)22 on
conditional release (parole), and Rec(2003)23 on the management by prison administrations of life
sentence and other long-term prisoners;

Bearing in mind the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners;



Considering that Recommendation No. R (87) 3 of the Committee of Ministers on the European
Prison Rules needs to be substantively revised and updated in order to reflect the developments
which have occurred in penal policy, sentencing practice and the overall management of prisons in
Europe,

Recommends that governments of member states:

- be guided in their legislation, policies and practice by the rules contained in the appendix to this
recommendation, which replaces Recommendation No. R (87) 3 of the Committee of Ministers on
the European Prison Rules;

- ensure that this recommendation and the accompanying commentary to its text are translated
and disseminated as widely as possible and more specifically among judicial authorities, prison
staff and individual prisoners.

Appendix to Recommendation Rec(2006)2

Part I

Basic principles

1. All persons deprived of their liberty shall be treated with respect for their human rights.

2. Persons deprived of their liberty retain all rights that are not lawfully taken away by the decision
sentencing them or remanding them in custody.

3 Restrictions placed on persons deprived of their liberty shall be the minimum necessary and
proportionate to the legitimate objective for which they are imposed.

4. Prison conditions that infringe prisoners’ human rights are not justified by lack of resources.

5. Life in prison shall approximate as closely as possible the positive aspects of life in the
community.

6. All detention shall be managed so as to facilitate the reintegration into free society of persons
who have been deprived of their liberty.

7. Co-operation with outside social services and as far as possible the involvement of civil society
in prison life shall be encouraged.

8. Prison staff carry out an important public service and their recruitment, training and conditions of
work shall enable them to maintain high standards in their care of prisoners.

9 All prisons shall be subject to regular government inspection and independent monitoring.

Scope and application

10.1 The European Prison Rules apply to persons who have been remanded in custody by a
judicial authority or who have been deprived of their liberty following conviction.



10.2 In principle, persons who have been remanded in custody by a judicial authority and persons
who are deprived of their liberty following conviction should only be detained in prisons, that is, in
institutions reserved for detainees of these two categories.

10.3 The Rules also apply to persons:

a. who may be detained for any other reason in a prison; or

b. who have been remanded in custody by a judicial authority or deprived of their liberty following
conviction and who may, for any reason, be detained elsewhere.

10.4 All persons who are detained in a prison or who are detained in the manner referred to in
paragraph 10.3.b are regarded as prisoners for the purpose of these rules.

11.1 Children under the age of 18 years should not be detained in a prison for adults, but in an
establishment specially designed for the purpose.

11.2 If children are nevertheless exceptionally held in such a prison there shall be special
regulations that take account of their status and needs.

12.1 Persons who are suffering from mental illness and whose state of mental health is
incompatible with detention in a prison should be detained in an establishment specially designed
for the purpose.

12.2 If such persons are nevertheless exceptionally held in prison there shall be special
regulations that take account of their status and needs.

13. These rules shall be applied impartially, without discrimination on any ground such as sex,
race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with
a national minority, property, birth or other status.

Part II

Conditions of imprisonment

Admission

14. No person shall be admitted to or held in a prison as a prisoner without a valid commitment
order, in accordance with national law.

15.1 At admission the following details shall be recorded immediately concerning each prisoner:

a. information concerning the identity of the prisoner;
b. the reasons for commitment and the authority for it;
c. the day and hour of admission;
d. an inventory of the personal property of the prisoner that is to be held in safekeeping in
accordance with Rule 31;
e. any visible injuries and complaints about prior ill-treatment; and



f. subject to the requirements of medical confidentiality, any information about the prisoner’s health
that is relevant to the physical and mental well-being of the prisoner or others.

15.2 At admission all prisoners shall be given information in accordance with Rule 30.

15.3 Immediately after admission notification of the detention of the prisoner shall be given in
accordance with Rule 24.9.

16. As soon as possible after admission:

a. information about the health of the prisoner on admission shall be supplemented by a medical
examination in accordance with Rule 42;
b. the appropriate level of security for the prisoner shall be determined in accordance with Rule 51;
c. the threat to safety that the prisoner poses shall be determined in accordance with Rule 52;
d. any available information about the social situation of the prisoner shall be evaluated in order to
deal with the immediate personal and welfare needs of the prisoner; and
e. in the case of sentenced prisoners the necessary steps shall be taken to implement
programmes in accordance with Part VIII of these rules.

Allocation and accommodation

17.1 Prisoners shall be allocated, as far as possible, to prisons close to their homes or places of
social rehabilitation.

17.2 Allocation shall also take into account the requirements of continuing criminal investigations,
safety and security and the need to provide appropriate regimes for all prisoners.

17.3 As far as possible, prisoners shall be consulted about their initial allocation and any
subsequent transfer from one prison to another.

18.1 The accommodation provided for prisoners, and in particular all sleeping accommodation,
shall respect human dignity and, as far as possible, privacy, and meet the requirements of health
and hygiene, due regard being paid to climatic conditions and especially to floor space, cubic
content of air, lighting, heating and ventilation.

18.2 In all buildings where prisoners are required to live, work or congregate:

a. the windows shall be large enough to enable the prisoners to read or work by natural light in
normal conditions and shall allow the entrance of fresh air except where there is an adequate air
conditioning system;
b. artificial light shall satisfy recognised technical standards; and
c. there shall be an alarm system that enables prisoners to contact the staff without delay.

18.3 Specific minimum requirements in respect of the matters referred to in paragraphs 1 and 2
shall be set in national law.

18.4 National law shall provide mechanisms for ensuring that these minimum requirements are not
breached by the overcrowding of prisons.



18.5 Prisoners shall normally be accommodated during the night in individual cells except where it
is preferable for them to share sleeping accommodation.

18.6 Accommodation shall only be shared if it is suitable for this purpose and shall be occupied by
prisoners suitable to associate with each other.

18.7 As far as possible, prisoners shall be given a choice before being required to share sleeping
accommodation.

18.8 In deciding to accommodate prisoners in particular prisons or in particular sections of a prison
due account shall be taken of the need to detain:

a. untried prisoners separately from sentenced prisoners;
b. male prisoners separately from females; and
c. young adult prisoners separately from older prisoners.

18.9 Exceptions can be made to the requirements for separate detention in terms of paragraph 8
in order to allow prisoners to participate jointly in organised activities, but these groups shall
always be separated at night unless they consent to be detained together and the prison
authorities judge that it would be in the best interest of all the prisoners concerned.

18.10 Accommodation of all prisoners shall be in conditions with the least restrictive security
arrangements compatible with the risk of their escaping or harming themselves or others.

Hygiene

19.1 All parts of every prison shall be properly maintained and kept clean at all times.

19.2 When prisoners are admitted to prison the cells or other accommodation to which they are
allocated shall be clean.

19.3 Prisoners shall have ready access to sanitary facilities that are hygienic and respect privacy.

19.4 Adequate facilities shall be provided so that every prisoner may have a bath or shower, at a
temperature suitable to the climate, if possible daily but at least twice a week (or more frequently if
necessary) in the interest of general hygiene.

19.5 Prisoners shall keep their persons, clothing and sleeping accommodation clean and tidy.

19.6 The prison authorities shall provide them with the means for doing so including toiletries and
general cleaning implements and materials.

19.7 Special provision shall be made for the sanitary needs of women.

Clothing and bedding

20.1 Prisoners who do not have adequate clothing of their own shall be provided with clothing
suitable for the climate.



20.2 Such clothing shall not be degrading or humiliating.

20.3 All clothing shall be maintained in good condition and replaced when necessary.

20.4 Prisoners who obtain permission to go outside prison shall not be required to wear clothing
that identifies them as prisoners.

21. Every prisoner shall be provided with a separate bed and separate and appropriate bedding,
which shall be kept in good order and changed often enough to ensure its cleanliness.

Nutrition

22.1 Prisoners shall be provided with a nutritious diet that takes into account their age, health,
physical condition, religion, culture and the nature of their work.

22.2 The requirements of a nutritious diet, including its minimum energy and protein content, shall
be prescribed in national law.

22.3 Food shall be prepared and served hygienically.

22.4 There shall be three meals a day with reasonable intervals between them.

22.5 Clean drinking water shall be available to prisoners at all times.

22.6 The medical practitioner or a qualified nurse shall order a change in diet for a particular
prisoner when it is needed on medical grounds.

Legal advice

23.1 All prisoners are entitled to legal advice, and the prison authorities shall provide them with
reasonable facilities for gaining access to such advice.

23.2 Prisoners may consult on any legal matter with a legal adviser of their own choice and at their
own expense.

23.3 Where there is a recognised scheme of free legal aid the authorities shall bring it to the
attention of all prisoners.

23.4 Consultations and other communications including correspondence about legal matters
between prisoners and their legal advisers shall be confidential.

23.5 A judicial authority may in exceptional circumstances authorise restrictions on such
confidentiality to prevent serious crime or major breaches of prison safety and security.

23.6 Prisoners shall have access to, or be allowed to keep in their possession, documents relating
to their legal proceedings.

Contact with the outside world



24.1 Prisoners shall be allowed to communicate as often as possible by letter, telephone or other
forms of communication with their families, other persons and representatives of outside
organisations and to receive visits from these persons.

24.2 Communication and visits may be subject to restrictions and monitoring necessary for the
requirements of continuing criminal investigations, maintenance of good order, safety and security,
prevention of criminal offences and protection of victims of crime, but such restrictions, including
specific restrictions ordered by a judicial authority, shall nevertheless allow an acceptable
minimum level of contact.

24.3 National law shall specify national and international bodies and officials with whom
communication by prisoners shall not be restricted.

24.4 The arrangements for visits shall be such as to allow prisoners to maintain and develop family
relationships in as normal a manner as possible.

24.5 Prison authorities shall assist prisoners in maintaining adequate contact with the outside
world and provide them with the appropriate welfare support to do so.

24.6 Any information received of the death or serious illness of any near relative shall be promptly
communicated to the prisoner.

24.7 Whenever circumstances allow, the prisoner should be authorised to leave prison either
under escort or alone in order to visit a sick relative, attend a funeral or for other humanitarian
reasons.

24.8 Prisoners shall be allowed to inform their families immediately of their imprisonment or
transfer to another institution and of any serious illness or injury they may suffer.

24.9 Upon the admission of a prisoner to prison, the death or serious illness of, or serious injury to
a prisoner, or the transfer of a prisoner to a hospital, the authorities shall, unless the prisoner has
requested them not to do so, immediately inform the spouse or partner of the prisoner, or, if the
prisoner is single, the nearest relative and any other person previously designated by the prisoner.

24.10 Prisoners shall be allowed to keep themselves informed regularly of public affairs by
subscribing to and reading newspapers, periodicals and other publications and by listening to radio
or television transmissions unless there is a specific prohibition for a specified period by a judicial
authority in an individual case.

24.11 Prison authorities shall ensure that prisoners are able to participate in elections, referenda
and in other aspects of public life, in so far as their right to do so is not restricted by national law.

24.12 Prisoners shall be allowed to communicate with the media unless there are compelling
reasons to forbid this for the maintenance of safety and security, in the public interest or in order to
protect the integrity of victims, other prisoners or staff.

Prison regime

25.1 The regime provided for all prisoners shall offer a balanced programme of activities.



25.2 This regime shall allow all prisoners to spend as many hours a day outside their cells as are
necessary for an adequate level of human and social interaction.

25.3 This regime shall also provide for the welfare needs of prisoners.

25.4 Particular attention shall be paid to the needs of prisoners who have experienced physical,
mental or sexual abuse.

Work

26.1 Prison work shall be approached as a positive element of the prison regime and shall never
be used as a punishment.

26.2 Prison authorities shall strive to provide sufficient work of a useful nature.

26.3 As far as possible, the work provided shall be such as will maintain or increase prisoners’
ability to earn a living after release.

26.4 In conformity with Rule 13 there shall be no discrimination on the basis of gender in the type
of work provided.

26.5 Work that encompasses vocational training shall be provided for prisoners able to benefit
from it and especially for young prisoners.

26.6 Prisoners may choose the type of employment in which they wish to participate, within the
limits of what is available, proper vocational selection and the requirements of good order and
discipline.

26.7 The organisation and methods of work in the institutions shall resemble as closely as possible
those of similar work in the community in order to prepare prisoners for the conditions of normal
occupational life.

26.8 Although the pursuit of financial profit from industries in the institutions can be valuable in
raising standards and improving the quality and relevance of training, the interests of the prisoners
should not be subordinated to that purpose.

26.9 Work for prisoners shall be provided by the prison authorities, either on their own or in co-
operation with private contractors, inside or outside prison.

26.10 In all instances there shall be equitable remuneration of the work of prisoners.

26.11 Prisoners shall be allowed to spend at least a part of their earnings on approved articles for
their own use and to allocate a part of their earnings to their families.

26.12 Prisoners may be encouraged to save part of their earnings, which shall be handed over to
them on release or be used for other approved purposes.

26.13 Health and safety precautions for prisoners shall protect them adequately and shall not be
less rigorous than those that apply to workers outside.



26.14 Provision shall be made to indemnify prisoners against industrial injury, including
occupational disease, on terms not less favourable than those extended by national law to workers
outside.

26.15 The maximum daily and weekly working hours of the prisoners shall be fixed in conformity
with local rules or custom regulating the employment of free workers.

26.16 Prisoners shall have at least one rest day a week and sufficient time for education and other
activities.

26.17 As far as possible, prisoners who work shall be included in national social security systems.

Exercise and recreation

27.1 Every prisoner shall be provided with the opportunity of at least one hour of exercise every
day in the open air, if the weather permits.

27.2 When the weather is inclement alternative arrangements shall be made to allow prisoners to
exercise.

27.3 Properly organised activities to promote physical fitness and provide for adequate exercise
and recreational opportunities shall form an integral part of prison regimes.

27.4 Prison authorities shall facilitate such activities by providing appropriate installations and
equipment.

27.5 Prison authorities shall make arrangements to organise special activities for those prisoners
who need them.

27.6 Recreational opportunities, which include sport, games, cultural activities, hobbies and other
leisure pursuits, shall be provided and, as far as possible, prisoners shall be allowed to organise
them.

27.7 Prisoners shall be allowed to associate with each other during exercise and in order to take
part in recreational activities.

Education

28.1 Every prison shall seek to provide all prisoners with access to educational programmes which
are as comprehensive as possible and which meet their individual needs while taking into account
their aspirations.

28.2 Priority shall be given to prisoners with literacy and numeracy needs and those who lack
basic or vocational education.

28.3 Particular attention shall be paid to the education of young prisoners and those with special
needs.



28.4 Education shall have no less a status than work within the prison regime and prisoners shall
not be disadvantaged financially or otherwise by taking part in education.

28.5 Every institution shall have a library for the use of all prisoners, adequately stocked with a
wide range of both recreational and educational resources, books and other media.

28.6 Wherever possible, the prison library should be organised in co-operation with community
library services.

28.7 As far as practicable, the education of prisoners shall:

a. be integrated with the educational and vocational training system of the country so that after
their release they may continue their education and vocational training without difficulty; and
b. take place under the auspices of external educational institutions.

Freedom of thought, conscience and religion

29.1 Prisoners’ freedom of thought, conscience and religion shall be respected.

29.2 The prison regime shall be organised so far as is practicable to allow prisoners to practise
their religion and follow their beliefs, to attend services or meetings led by approved
representatives of such religion or beliefs, to receive visits in private from such representatives of
their religion or beliefs and to have in their possession books or literature relating to their religion
or beliefs.

29.3 Prisoners may not be compelled to practise a religion or belief, to attend religious services or
meetings, to take part in religious practices or to accept a visit from a representative of any religion
or belief.

Information

30.1 At admission, and as often as necessary afterwards all prisoners shall be informed in writing
and orally in a language they understand of the regulations governing prison discipline and of their
rights and duties in prison.

30.2 Prisoners shall be allowed to keep in their possession a written version of the information
they are given.

30.3 Prisoners shall be informed about any legal proceedings in which they are involved and, if
they are sentenced, the time to be served and the possibilities of early release.

Prisoners' property

31.1 All property that prisoners are not allowed to retain under the rules governing the prison shall
be placed in safe custody on admission to the institution.

31.2 A prisoner whose property is taken into safe custody shall sign an inventory of the property.

31.3 Steps shall be taken to keep such property in good condition.



31.4 If it has been found necessary to destroy any such property, this shall be recorded and the
prisoner informed.

31.5 Prisoners shall, subject to the requirements of hygiene, good order and security, be entitled to
purchase or otherwise obtain goods, including food and drink for their personal use at prices that
are not abnormally higher than those in free society.

31.6 If a prisoner brings in any medicines, the medical practitioner shall decide what use shall be
made of them.

31.7 Where prisoners are allowed to keep possession of their property the prison authorities shall
take steps to assist in its safekeeping.

Transfer of prisoners

32.1 While prisoners are being moved to or from a prison, or to other places such as court or
hospital, they shall be exposed to public view as little as possible and proper safeguards shall be
adopted to ensure their anonymity.

32.2 The transport of prisoners in conveyances with inadequate ventilation or light, or which would
subject them in any way to unnecessary physical hardship or indignity, shall be prohibited.

32.3 The transport of prisoners shall be carried out at the expense and under the direction of the
public authorities.

Release of prisoners

33.1 All prisoners shall be released without delay when their commitment orders expire, or when a
court or other authority orders their release.

33.2 The date and time of the release shall be recorded.

33.3 All prisoners shall have the benefit of arrangements designed to assist them in returning to
free society after release.

33.4 On the release of a prisoner all articles and money belonging to the prisoner that were taken
into safe custody shall be returned except in so far as there have been authorised withdrawals of
money or the authorised sending of any such property out of the institution, or it has been found
necessary to destroy any article on hygienic grounds.

33.5 The prisoner shall sign a receipt for the property returned.

33.6 When release is pre-arranged, the prisoner shall be offered a medical examination in
accordance with Rule 42 as close as possible to the time of release.

33.7 Steps must be taken to ensure that on release prisoners are provided, as necessary, with
appropriate documents and identification papers, and assisted in finding suitable accommodation
and work.



33.8 Released prisoners shall also be provided with immediate means of subsistence, be suitably
and adequately clothed with regard to the climate and season, and have sufficient means to reach
their destination.

Women

34.1 In addition to the specific provisions in these rules dealing with women prisoners, the
authorities shall pay particular attention to the requirements of women such as their physical,
vocational, social and psychological needs when making decisions that affect any aspect of their
detention.

34.2 Particular efforts shall be made to give access to special services for women prisoners who
have needs as referred to in Rule 25.4.

34.3 Prisoners shall be allowed to give birth outside prison, but where a child is born in prison the
authorities shall provide all necessary support and facilities.

Detained children

35.1 Where exceptionally children under the age of 18 years are detained in a prison for adults the
authorities shall ensure that, in addition to the services available to all prisoners, prisoners who are
children have access to the social, psychological and educational services, religious care and
recreational programmes or equivalents to them that are available to children in the community.

35.2 Every prisoner who is a child and is subject to compulsory education shall have access to
such education.

35.3 Additional assistance shall be provided to children who are released from prison.

35.4 Where children are detained in a prison they shall be kept in a part of the prison that is
separate from that used by adults unless it is considered that this is against the best interests of
the child.

Infants

36.1 Infants may stay in prison with a parent only when it is in the best interest of the infants
concerned. They shall not be treated as prisoners.

36.2 Where such infants are allowed to stay in prison with a parent special provision shall be made
for a nursery, staffed by qualified persons, where the infants shall be placed when the parent is
involved in activities where the infant cannot be present.

36.3 Special accommodation shall be set aside to protect the welfare of such infants.

Foreign nationals

37.1 Prisoners who are foreign nationals shall be informed, without delay, of their right to request
contact and be allowed reasonable facilities to communicate with the diplomatic or consular
representative of their state.



37.2 Prisoners who are nationals of states without diplomatic or consular representation in the
country, and refugees or stateless persons, shall be allowed similar facilities to communicate with
the diplomatic representative of the state which takes charge of their interests or the national or
international authority whose task it is to serve the interests of such persons.

37.3 In the interests of foreign nationals in prison who may have special needs, prison authorities
shall
co-operate fully with diplomatic or consular officials representing prisoners.

37.4 Specific information about legal assistance shall be provided to prisoners who are foreign
nationals.

37.5 Prisoners who are foreign nationals shall be informed of the possibility of requesting that the
execution of their sentence be transferred to another country.

Ethnic or linguistic minorities

38.1 Special arrangements shall be made to meet the needs of prisoners who belong to ethnic or
linguistic minorities.

38.2 As far as practicable the cultural practices of different groups shall be allowed to continue in
prison.

38.3 Linguistic needs shall be met by using competent interpreters and by providing written
material in the range of languages used in a particular prison.

Part III

Health

Health care

39. Prison authorities shall safeguard the health of all prisoners in their care.

Organisation of prison health care

40.1 Medical services in prison shall be organised in close relation with the general health
administration of the community or nation.

40.2 Health policy in prisons shall be integrated into, and compatible with, national health policy.

40.3 Prisoners shall have access to the health services available in the country without
discrimination on the grounds of their legal situation.

40.4 Medical services in prison shall seek to detect and treat physical or mental illnesses or
defects from which prisoners may suffer.

40.5 All necessary medical, surgical and psychiatric services including those available in the
community shall be provided to the prisoner for that purpose.



Medical and health care personnel

41.1 Every prison shall have the services of at least one qualified general medical practitioner.

41.2 Arrangements shall be made to ensure at all times that a qualified medical practitioner is
available without delay in cases of urgency.

41.3 Where prisons do not have a full-time medical practitioner, a part-time medical practitioner
shall visit regularly.

41.4 Every prison shall have personnel suitably trained in health care.

41.5 The services of qualified dentists and opticians shall be available to every prisoner.

Duties of the medical practitioner

42.1 The medical practitioner or a qualified nurse reporting to such a medical practitioner shall see
every prisoner as soon as possible after admission, and shall examine them unless this is
obviously unnecessary.

42.2 The medical practitioner or a qualified nurse reporting to such a medical practitioner shall
examine the prisoner if requested at release, and shall otherwise examine prisoners whenever
necessary.

42.3 When examining a prisoner the medical practitioner or a qualified nurse reporting to such a
medical practitioner shall pay particular attention to:

a. observing the normal rules of medical confidentiality;
b. diagnosing physical or mental illness and taking all measures necessary for its treatment and for
the continuation of existing medical treatment;
c. recording and reporting to the relevant authorities any sign or indication that prisoners may have
been treated violently;
d. dealing with withdrawal symptoms resulting from use of drugs, medication or alcohol;
e. identifying any psychological or other stress brought on by the fact of deprivation of liberty;
f. isolating prisoners suspected of infectious or contagious conditions for the period of infection and
providing them with proper treatment;
g. ensuring that prisoners carrying the HIV virus are not isolated for that reason alone;
h. noting physical or mental defects that might impede resettlement after release;
i. determining the fitness of each prisoner to work and to exercise; and
j. making arrangements with community agencies for the continuation of any necessary medical
and psychiatric treatment after release, if prisoners give their consent to such arrangements.

43.1 The medical practitioner shall have the care of the physical and mental health of the prisoners
and shall see, under the conditions and with a frequency consistent with health care standards in
the community, all sick prisoners, all who report illness or injury and any prisoner to whom
attention is specially directed.

43.2 The medical practitioner or a qualified nurse reporting to such a medical practitioner shall pay
particular attention to the health of prisoners held under conditions of solitary confinement, shall



visit such prisoners daily, and shall provide them with prompt medical assistance and treatment at
the request of such prisoners or the prison staff.

43.3 The medical practitioner shall report to the director whenever it is considered that a prisoner's
physical or mental health is being put seriously at risk by continued imprisonment or by any
condition of imprisonment, including conditions of solitary confinement.

44. The medical practitioner or other competent authority shall regularly inspect, collect information
by other means if appropriate, and advise the director upon:

a. the quantity, quality, preparation and serving of food and water;
b. the hygiene and cleanliness of the institution and prisoners;
c. the sanitation, heating, lighting and ventilation of the institution; and
d. the suitability and cleanliness of the prisoners’ clothing and bedding.

45.1 The director shall consider the reports and advice that the medical practitioner or other
competent authority submits according to Rules 43 and 44 and, when in agreement with the
recommendations made, shall take immediate steps to implement them.

45.2 If the recommendations of the medical practitioner are not within the director's competence or
if the director does not agree with them, the director shall immediately submit the advice of the
medical practitioner and a personal report to higher authority.

Health care provision

46.1 Sick prisoners who require specialist treatment shall be transferred to specialised institutions
or to civil hospitals, when such treatment is not available in prison.

46.2 Where a prison service has its own hospital facilities, they shall be adequately staffed and
equipped to provide the prisoners referred to them with appropriate care and treatment.

Mental health

47.1 Specialised prisons or sections under medical control shall be available for the observation
and treatment of prisoners suffering from mental disorder or abnormality who do not necessarily
fall under the provisions of Rule 12.

47.2 The prison medical service shall provide for the psychiatric treatment of all prisoners who are
in need of such treatment and pay special attention to suicide prevention.

Other matters

48.1 Prisoners shall not be subjected to any experiments without their consent.

48.2 Experiments involving prisoners that may result in physical injury, mental distress or other
damage to health shall be prohibited.

Part IV



Good order

General approach to good order

49. Good order in prison shall be maintained by taking into account the requirements of security,
safety and discipline, while also providing prisoners with living conditions which respect human
dignity and offering them a full programme of activities in accordance with Rule 25.

50. Subject to the needs of good order, safety and security, prisoners shall be allowed to discuss
matters relating to the general conditions of imprisonment and shall be encouraged to
communicate with the prison authorities about these matters.

Security

51.1 The security measures applied to individual prisoners shall be the minimum necessary to
achieve their secure custody.

51.2 The security which is provided by physical barriers and other technical means shall be
complemented by the dynamic security provided by an alert staff who know the prisoners who are
under their control.

51.3 As soon as possible after admission, prisoners shall be assessed to determine:

a. the risk that they would present to the community if they were to escape;
b. the risk that they will try to escape either on their own or with external assistance.

51.4 Each prisoner shall then be held in security conditions appropriate to these levels of risk.

51.5 The level of security necessary shall be reviewed at regular intervals throughout a person’s
imprisonment.

Safety

52.1 As soon as possible after admission, prisoners shall be assessed to determine whether they
pose a safety risk to other prisoners, prison staff or other persons working in or visiting prison or
whether they are likely to harm themselves.

52.2 Procedures shall be in place to ensure the safety of prisoners, prison staff and all visitors and
to reduce to a minimum the risk of violence and other events that might threaten safety.

52.3 Every possible effort shall be made to allow all prisoners to take a full part in daily activities in
safety.

52.4 It shall be possible for prisoners to contact staff at all times, including during the night.

52.5 National health and safety laws shall be observed in prisons.

Special high security or safety measures



53.1 Special high security or safety measures shall only be applied in exceptional circumstances.

53.2 There shall be clear procedures to be followed when such measures are to be applied to any
prisoner.

53.3 The nature of any such measures, their duration and the grounds on which they may be
applied shall be determined by national law.

53.4 The application of the measures in each case shall be approved by the competent authority
for a specified period of time.

53.5 Any decision to extend the approved period of time shall be subject to a new approval by the
competent authority.

53.6 Such measures shall be applied to individuals and not to groups of prisoners.

53.7 Any prisoner subjected to such measures shall have a right of complaint in the terms set out
in Rule 70.

Searching and controls

54.1 There shall be detailed procedures which staff have to follow when searching:

a. all places where prisoners live, work and congregate;
b. prisoners;
c. visitors and their possessions; and
d. staff.

54.2 The situations in which such searches are necessary and their nature shall be defined by
national law.

54.3 Staff shall be trained to carry out these searches in such a way as to detect and prevent any
attempt to escape or to hide contraband, while at the same time respecting the dignity of those
being searched and their personal possessions.

54.4 Persons being searched shall not be humiliated by the searching process.

54.5 Persons shall only be searched by staff of the same gender.

54.6 There shall be no internal physical searches of prisoners’ bodies by prison staff.

54.7 An intimate examination related to a search may be conducted by a medical practitioner only.

54.8 Prisoners shall be present when their personal property is being searched unless
investigating techniques or the potential threat to staff prohibit this.

54.9 The obligation to protect security and safety shall be balanced against the privacy of visitors.



54.10 Procedures for controlling professional visitors, such as legal representatives, social workers
and medical practitioners, etc., shall be the subject of consultation with their professional bodies to
ensure a balance between security and safety, and the right of confidential professional access.

Criminal acts

55. An alleged criminal act committed in a prison shall be investigated in the same way as it would
be in free society and shall be dealt with in accordance with national law.

Discipline and punishment

56.1 Disciplinary procedures shall be mechanisms of last resort.

56.2 Whenever possible, prison authorities shall use mechanisms of restoration and mediation to
resolve disputes with and among prisoners.

57.1 Only conduct likely to constitute a threat to good order, safety or security may be defined as a
disciplinary offence.

57.2 National law shall determine:

a. the acts or omissions by prisoners that constitute disciplinary offences;
b. the procedures to be followed at disciplinary hearings;
c. the types and duration of punishment that may be imposed;
d. the authority competent to impose such punishment; and
e. access to and the authority of the appellate process.

58. Any allegation of infringement of the disciplinary rules by a prisoner shall be reported promptly
to the competent authority, which shall investigate it without undue delay.

59. Prisoners charged with disciplinary offences shall:

a. be informed promptly, in a language which they understand and in detail, of the nature of the
accusations against them;
b. have adequate time and facilities for the preparation of their defence;
c. be allowed to defend themselves in person or through legal assistance when the interests of
justice so require;
d. be allowed to request the attendance of witnesses and to examine them or to have them
examined on their behalf; and
e. have the free assistance of an interpreter if they cannot understand or speak the language used
at the hearing.

60.1 Any punishment imposed after conviction of a disciplinary offence shall be in accordance with
national law.

60.2 The severity of any punishment shall be proportionate to the offence.

60.3 Collective punishments and corporal punishment, punishment by placing in a dark cell, and
all other forms of inhuman or degrading punishment shall be prohibited.



60.4 Punishment shall not include a total prohibition on family contact.

60.5 Solitary confinement shall be imposed as a punishment only in exceptional cases and for a
specified period of time, which shall be as short as possible.

60.6 Instruments of restraint shall never be applied as a punishment.

61. A prisoner who is found guilty of a disciplinary offence shall be able to appeal to a competent
and independent higher authority.

62. No prisoner shall be employed or given authority in the prison in any disciplinary capacity.

Double jeopardy

A prisoner shall never be punished twice for the same act or conduct.

Use of force

64.1 Prison staff shall not use force against prisoners except in self-defence or in cases of
attempted escape or active or passive physical resistance to a lawful order and always as a last
resort.

64.2 The amount of force used shall be the minimum necessary and shall be imposed for the
shortest necessary time.

65. There shall be detailed procedures about the use of force including stipulations about:

a. the various types of force that may be used;
b. the circumstances in which each type of force may be used;
c. the members of staff who are entitled to use different types of force;
d. the level of authority required before any force is used; and
e. the reports that must be completed once force has been used.

66. Staff who deal directly with prisoners shall be trained in techniques that enable the minimal use
of force in the restraint of prisoners who are aggressive.

67.1 Staff of other law enforcement agencies shall only be involved in dealing with prisoners inside
prisons in exceptional circumstances.

67.2 There shall be a formal agreement between the prison authorities and any such other law
enforcement agencies unless the relationship is already regulated by domestic law.

67.3 Such agreement shall stipulate:

a. the circumstances in which members of other law enforcement agencies may enter a prison to
deal with any conflict;
b. the extent of the authority which such other law enforcement agencies shall have while they are
in the prison and their relationship with the director of the prison;
c. the various types of force that members of such agencies may use;



d. the circumstances in which each type of force may be used;
e. the level of authority required before any force is used; and
f. the reports that must be completed once force has been used.

Instruments of restraint

68.1 The use of chains and irons shall be prohibited.

68.2 Handcuffs, restraint jackets and other body restraints shall not be used except:

a. if necessary, as a precaution against escape during a transfer, provided that they shall be
removed when the prisoner appears before a judicial or administrative authority unless that
authority decides otherwise; or
b. by order of the director, if other methods of control fail, in order to protect a prisoner from self-
injury, injury to others or to prevent serious damage to property, provided that in such instances
the director shall immediately inform the medical practitioner and report to the higher prison
authority.

68.3 Instruments of restraint shall not be applied for any longer time than is strictly necessary.

68.4 The manner of use of instruments of restraint shall be specified in national law.

Weapons

69.1 Except in an operational emergency, prison staff shall not carry lethal weapons within the
prison perimeter.

69.2 The open carrying of other weapons, including batons, by persons in contact with prisoners
shall be prohibited within the prison perimeter unless they are required for safety and security in
order to deal with a particular incident.

69.3 Staff shall not be provided with weapons unless they have been trained in their use.

Requests and complaints

70.1 Prisoners, individually or as a group, shall have ample opportunity to make requests or
complaints to the director of the prison or to any other competent authority.

70.2 If mediation seems appropriate this should be tried first.

70.3 If a request is denied or a complaint is rejected, reasons shall be provided to the prisoner and
the prisoner shall have the right to appeal to an independent authority.

70.4 Prisoners shall not be punished because of having made a request or lodged a complaint.

70.5 The competent authority shall take into account any written complaints from relatives of a
prisoner when they have reason to believe that a prisoner’s rights have been violated.



70.6 No complaint by a legal representative or organisation concerned with the welfare of
prisoners may be brought on behalf of a prisoner if the prisoner concerned does not consent to it
being brought.

70.7 Prisoners are entitled to seek legal advice about complaints and appeals procedures and to
legal assistance when the interests of justice require.

Part V

Management and staff

Prison work as a public service

71. Prisons shall be the responsibility of public authorities separate from military, police or criminal
investigation services.

72.1 Prisons shall be managed within an ethical context which recognises the obligation to treat all
prisoners with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.

72.2 Staff shall manifest a clear sense of purpose of the prison system. Management shall provide
leadership on how the purpose shall best be achieved.

72.3 The duties of staff go beyond those required of mere guards and shall take account of the
need to facilitate the reintegration of prisoners into society after their sentence has been
completed through a programme of positive care and assistance.

72.4 Staff shall operate to high professional and personal standards.

73. Prison authorities shall give high priority to observance of the rules concerning staff.

74. Particular attention shall be paid to the management of the relationship between first line
prison staff and the prisoners under their care.

75. Staff shall at all times conduct themselves and perform their duties in such a manner as to
influence the prisoners by good example and to command their respect.

Selection of prison staff

76. Staff shall be carefully selected, properly trained, both at the outset and on a continuing basis,
paid as professional workers and have a status that civil society can respect.

77. When selecting new staff the prison authorities shall place great emphasis on the need for
integrity, humanity, professional capacity and personal suitability for the complex work that they
will be required to do.

78. Professional prison staff shall normally be appointed on a permanent basis and have public
service status with security of employment, subject only to good conduct, efficiency, good physical
and mental health and an adequate standard of education.



79.1 Salaries shall be adequate to attract and retain suitable staff.

79.2 Benefits and conditions of employment shall reflect the exacting nature of the work as part of
a law enforcement agency.

80. Whenever it is necessary to employ part-time staff, these criteria shall apply to them as far as
that is appropriate.

Training of prison staff

81.1 Before entering into duty, staff shall be given a course of training in their general and specific
duties and be required to pass theoretical and practical tests.

81.2 Management shall ensure that, throughout their career, all staff maintain and improve their
knowledge and professional capacity by attending courses of in-service training and development
to be organised at suitable intervals.

81.3 Staff who are to work with specific groups of prisoners, such as foreign nationals, women,
juveniles or mentally ill prisoners, etc., shall be given specific training for their specialised work.

81.4 The training of all staff shall include instruction in the international and regional human rights
instruments and standards, especially the European Convention on Human Rights and the
European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment, as well as in the application of the European Prison Rules.

Prison management

82. Personnel shall be selected and appointed on an equal basis, without discrimination on any
ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social
origin, association with a national minority, property, birth or other status.

83. The prison authorities shall introduce systems of organisation and management that:

a. ensure that prisons are managed to consistently high standards that are in line with international
and regional human rights instruments; and
b. facilitate good communication between prisons and between the different categories of staff in
individual prisons and proper co-ordination of all the departments, both inside and outside the
prison, that provide services for prisoners, in particular with respect to the care and reintegration of
prisoners.

84.1 Every prison shall have a director, who shall be adequately qualified for that post by
character, administrative ability, suitable professional training and experience.

84.2 Directors shall be appointed on a full-time basis and shall devote their whole time to their
official duties.

84.3 The prison authorities shall ensure that every prison is at all times in the full charge of the
director, the deputy director or other authorised official.



84.4 If a director is responsible for more than one prison there shall always be in addition an
official in charge of each of them.

85. Men and women shall be represented in a balanced manner on the prison staff.

86. There shall be arrangements for management to consult with staff as a body on general
matters and, especially, on matters to do with their conditions of employment.

87.1 Arrangements shall be in place to encourage the best possible communication among
management, other staff, outside agencies and prisoners.

87.2 The director, management and the majority of the other staff of the prison shall be able to
speak the language of the greatest number of prisoners, or a language understood by the majority
of them.

88. Where privately managed prisons exist, all the European Prison Rules shall apply.

Specialist staff

89.1 As far as possible, the staff shall include a sufficient number of specialists such as
psychiatrists, psychologists, social and welfare workers, teachers and vocational, physical
education and sports instructors.

89.2 Wherever possible, suitable part-time and voluntary workers shall be encouraged to
contribute to activities with prisoners.

Public awareness

90.1 The prison authorities shall continually inform the public about the purpose of the prison
system and the work carried out by prison staff in order to encourage better public understanding
of the role of the prison in society.

90.2 The prison authorities should encourage members of the public to volunteer to provide
services in prison where appropriate.

Research and evaluation

91. The prison authorities shall support a programme of research and evaluation about the
purpose of the prison, its role in a democratic society and the extent to which it is fulfilling its
purpose.

Part VI

Inspection and monitoring

Governmental inspection



92. Prisons shall be inspected regularly by a governmental agency in order to assess whether they
are administered in accordance with the requirements of national and international law, and the
provisions of these rules.

Independent monitoring

93.1 The conditions of detention and the treatment of prisoners shall be monitored by an
independent body or bodies whose findings shall be made public.

93.2 Such independent monitoring body or bodies shall be encouraged to co-operate with those
international agencies that are legally entitled to visit prisons.

Part VII

Untried prisoners

Status as untried prisoners

94.1 For the purposes of these rules, untried prisoners are prisoners who have been remanded in
custody by a judicial authority prior to trial, conviction or sentence.

94.2 A state may elect to regard prisoners who have been convicted and sentenced as untried
prisoners if their appeals have not been disposed of finally.

Approach regarding untried prisoners

95.1 The regime for untried prisoners may not be influenced by the possibility that they may be
convicted of a criminal offence in the future.

95.2 The rules in this part provide additional safeguards for untried prisoners.

95.3 In dealing with untried prisoners prison authorities shall be guided by the rules that apply to
all prisoners and allow untried prisoners to participate in various activities for which these rules
provide.

Accommodation

96. As far as possible untried prisoners shall be given the option of accommodation in single cells,
unless they may benefit from sharing accommodation with other untried prisoners or unless a
court has made a specific order on how a specific untried prisoner should be accommodated.

Clothing

97.1 Untried prisoners shall be allowed to wear their own clothing if it is suitable for wearing in
prison.

97.2 Untried prisoners who do not have suitable clothing of their own shall be provided with
clothing that shall not be the same as any uniforms that may be worn by sentenced prisoners.



Legal advice

98.1 Untried prisoners shall be informed explicitly of their right to legal advice.

98.2 All necessary facilities shall be provided to assist untried prisoners to prepare their defence
and to meet with their legal representatives.

Contact with the outside world

99. Unless there is a specific prohibition for a specified period by a judicial authority in an
individual case, untried prisoners:

a. shall receive visits and be allowed to communicate with family and other persons in the same
way as convicted prisoners;
b. may receive additional visits and have additional access to other forms of communication; and
c. shall have access to books, newspapers and other news media.

Work

100.1 Untried prisoners shall be offered the opportunity to work but shall not be required to work.

100.2 If untried prisoners elect to work, all the provisions of Rule 26 shall apply to them, including
those relating to remuneration.

Access to the regime for sentenced prisoners

101. If an untried prisoner requests to be allowed to follow the regime for sentenced prisoners, the
prison authorities shall as far as possible accede to this request.

Part VIII

Sentenced prisoners

Objective of the regime for sentenced prisoners

102.1 In addition to the rules that apply to all prisoners, the regime for sentenced prisoners shall
be designed to enable them to lead a responsible and crime-free life.

102.2 Imprisonment is by the deprivation of liberty a punishment in itself and therefore the regime
for sentenced prisoners shall not aggravate the suffering inherent in imprisonment.

Implementation of the regime for sentenced prisoners

103.1 The regime for sentenced prisoners shall commence as soon as someone has been
admitted to prison with the status of a sentenced prisoner, unless it has commenced before.

103.2 As soon as possible after such admission, reports shall be drawn up for sentenced prisoners
about their personal situations, the proposed sentence plans for each of them and the strategy for
preparation for their release.



103.3 Sentenced prisoners shall be encouraged to participate in drawing up their individual
sentence plans.

103.4 Such plans shall as far as is practicable include:

a. work;
b. education;
c. other activities; and
d. preparation for release.

103.5 Social work, medical and psychological care may also be included in the regimes for
sentenced prisoners.

103.6 There shall be a system of prison leave as an integral part of the overall regime for
sentenced prisoners.

103.7 Prisoners who consent to do so may be involved in a programme of restorative justice and
in making reparation for their offences.

103.8 Particular attention shall be paid to providing appropriate sentence plans and regimes for life
sentenced and other long-term prisoners.

Organisational aspects of imprisoning sentenced prisoners

104.1 As far as possible, and subject to the requirements of Rule 17, separate prisons or separate
sections of a prison shall be used to facilitate the management of different regimes for specific
categories of prisoners.

104.2 There shall be procedures for establishing and regularly reviewing individual sentence plans
for prisoners after the consideration of appropriate reports, full consultations among the relevant
staff and with the prisoners concerned who shall be involved as far as is practicable.

104.3 Such reports shall always include reports by the staff in direct charge of the prisoner
concerned.

Work by sentenced prisoners

105.1 A systematic programme of work shall seek to contribute to meeting the objective of the
regime for sentenced prisoners.

105.2 Sentenced prisoners who have not reached the normal retirement age may be required to
work, subject to their physical and mental fitness as determined by the medical practitioner.

105.3 If sentenced prisoners are required to work, the conditions of such work shall conform to the
standards and controls which apply in the outside community.

105.4 When sentenced prisoners take part in education or other programmes during working
hours as part of their planned regime they shall be remunerated as if they had been working.



105.5 In the case of sentenced prisoners part of their remuneration or savings from this may be
used for reparative purposes if ordered by a court or if the prisoner concerned consents.

Education of sentenced prisoners

106.1 A systematic programme of education, including skills training, with the objective of
improving prisoners’ overall level of education as well as their prospects of leading a responsible
and crime-free life, shall be a key part of regimes for sentenced prisoners.

106.2 All sentenced prisoners shall be encouraged to take part in educational and training
programmes.

106.3 Educational programmes for sentenced prisoners shall be tailored to the projected length of
their stay in prison.

Release of sentenced prisoners

107.1 Sentenced prisoners shall be assisted in good time prior to release by procedures and
special programmes enabling them to make the transition from life in prison to a law-abiding life in
the community.

107.2 In the case of those prisoners with longer sentences in particular, steps shall be taken to
ensure a gradual return to life in free society.

107.3 This aim may be achieved by a pre-release programme in prison or by partial or conditional
release under supervision combined with effective social support.

107.4 Prison authorities shall work closely with services and agencies that supervise and assist
released prisoners to enable all sentenced prisoners to re-establish themselves in the community,
in particular with regard to family life and employment.

107.5 Representatives of such social services or agencies shall be afforded all necessary access
to the prison and to prisoners to allow them to assist with preparations for release and the planning
of after-care programmes.

Part IX

Updating the Rules

108. The European Prison Rules shall be updated regularly.

Note 1 When this recommendation was adopted, and in application of Article 10.2c of the Rules of
Procedure for the meetings of the Ministers' Deputies, the Representative of Denmark reserved
the right of his government to comply or not with Rule 43, paragraph 2, of the appendix to the
recommendation because it is of the opinion that the requirement that prisoners held under solitary
confinement be visited by medical staff on a daily basis raises serious ethical concerns regarding
the possible role of such staff in effectively pronouncing prisoners fit for further solitary
confinement.





United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures  
(The Tokyo Rules) 

 
 

Adopted by General Assembly resolution 45/110 of 14 December 1990 
 

I. General principles 
 
1. Fundamental aims  
 
1.1 The present Standard Minimum Rules provide a set of basic principles to promote the use of non-
custodial measures, as well as minimum safeguards for persons subject to alternatives to 
imprisonment.  
 
1.2 The Rules are intended to promote greater community involvement in the management of criminal 
justice, specifically in the treatment of offenders, as well as to promote among offenders a sense of 
responsibility towards society.  
 
1.3 The Rules shall be implemented taking into account the political, economic, social and cultural 
conditions of each country and the aims and objectives of its criminal justice system.  
 
1.4 When implementing the Rules, Member States shall endeavour to ensure a proper balance 
between the rights of individual offenders, the rights of victims, and the concern of society for public 
safety and crime prevention.  
 
1.5 Member States shall develop non-custodial measures within their legal systems to provide other 
options, thus reducing the use of imprisonment, and to rationalize criminal justice policies, taking into 
account the observance of human rights, the requirements of social justice and the rehabilitation needs 
of the offender.  
 
 
 
2. The scope of non-custodial measures  
 
 
2.1 The relevant provisions of the present Rules shall be applied to all persons subject to prosecution, 
trial or the execution of a sentence, at all stages of the administration of criminal justice. For the 
purposes of the Rules, these persons are referred to as "offenders", irrespective of whether they are 
suspected, accused or sentenced.  
 
2.2 The Rules shall be applied without any discrimination on the grounds of race, colour, sex, age, 
language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.  
 
2.3 In order to provide greater flexibility consistent with the nature and gravity of the offence, with the 
personality and background of the offender and with the protection of society and to avoid 
unnecessary use of imprisonment, the criminal justice system should provide a wide range of non-
custodial measures, from pre-trial to post-sentencing dispositions. The number and types of non-
custodial measures available should be determined in such a way so that consistent sentencing 
remains possible.  
 
2.4 The development of new non-custodial measures should be encouraged and closely monitored and 
their use systematically evaluated.  
 
2.5 Consideration shall be given to dealing with offenders in the community avoiding as far as possible 
resort to formal proceedings or trial by a court, in accordance with legal safeguards and the rule of 
law.  
 
2.6 Non-custodial measures should be used in accordance with the principle of minimum intervention.  
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2.7 The use of non-custodial measures should be part of the movement towards depenalization and 
decriminalization instead of interfering with or delaying efforts in that direction.  
 
3 . Legal safeguards  
 
3.1 The introduction, definition and application of non-custodial measures shall be prescribed by law.  
 
3.2 The selection of a non-custodial measure shall be based on an assessment of established criteria in 
respect of both the nature and gravity of the offence and the personality, background of the offender, 
the purposes of sentencing and the rights of victims.  
 
3.3 Discretion by the judicial or other competent independent authority shall be exercised at all stages 
of the proceedings by ensuring full accountability and only in accordance with the rule of law.  
 
3.4 Non-custodial measures imposing an obligation on the offender, applied before or instead of formal 
proceedings or trial , shall require the offender's consent.  
 
3.5 Decisions on the imposition of non-custodial measures shall be subject to review by a judicial or 
other competent independent authority, upon application by the offender.  
 
3.6 The offender shall be entitled to make a request or complaint to a judicial or other competent 
independent authority on matters affecting his or her individual rights in the implementation of non-
custodial measures.  
 
3.7 Appropriate machinery shall be provided for the recourse and, if possible, redress of any grievance 
related to non-compliance with internationally recognized human rights.  
 
3.8 Non-custodial measures shall not involve medical or psychological experimentation on, or undue 
risk of physical or mental injury to, the offender.  
 
3.9 The dignity of the offender subject to non-custodial measures shall be protected at all times.  
 
3.10 In the implementation of non-custodial measures, the offender's rights shall not be restricted 
further than was authorized by the competent authority that rendered the original decision.  
 
3.11 In the application of non-custodial measures, the offender's right to privacy shall be respected, as 
shall be the right to privacy of the offender's family.  
 
3.12 The offender's personal records shall be kept strictly confidential and closed to third parties. 
Access to such records shall be limited to persons directly concerned with the disposition of the 
offender's case or to other duly authorized persons.  
 
4 . Saving clause  
 
4.1 Nothing in these Rules shall be interpreted as precluding the application of the Standard Minimum 
Rules for the Treatment of Prisoners, the United Nations Standard Minimum Rules for the 
Administration of Juvenile Justice, the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any 
Form of Detention or Imprisonment or any other human rights instruments and standards recognized 
by the international community and relating to the treatment of offenders and the protection of their 
basic human rights.  
 

II. Pre-trial stage 
 

5. Pre-trial dispositions  
 
5.1 Where appropriate and compatible with the legal system, the police, the prosecution service or 
other agencies dealing with criminal cases should be empowered to discharge the offender if they 
consider that it is not necessary to proceed with the case for the protection of society, crime 
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prevention or the promotion of respect for the law and the rights of victims. For the purpose of 
deciding upon the appropriateness of discharge or determination of proceedings, a set of established 
criteria shall be developed within each legal system. For minor cases the prosecutor may impose 
suitable non-custodial measures, as appropriate.  
 
6. Avoidance of pre-trial detention  
 
6.1 Pre-trial detention shall be used as a means of last resort in criminal proceedings, with due regard 
for the investigation of the alleged offence and for the protection of society and the victim.  
 
6.2 Alternatives to pre-trial detention shall be employed at as early a stage as possible. Pre-trial 
detention shall last no longer than necessary to achieve the objectives stated under rule 5.1 and shall 
be administered humanely and with respect for the inherent dignity of human beings.  
 
6.3 The offender shall have the right to appeal to a judicial or other competent independent authority 
in cases where pre-trial detention is employed.  
 

III. Trial and sentencing stage 
 
7. Social inquiry reports  
 
7.1 If the possibility of social inquiry reports exists, the judicial authority may avail itself of a report 
prepared by a competent, authorized official or agency. The report should contain social information on 
the offender that is relevant to the person's pattern of offending and current offences. It should also 
contain information and recommendations that are relevant to the sentencing procedure. The report 
shall be factual, objective and unbiased, with any expression of opinion clearly identified.  
 
8. Sentencing dispositions  
 
8.1 The judicial authority, having at its disposal a range of non-custodial measures, should take into 
consideration in making its decision the rehabilitative needs of the offender, the protection of society 
and the interests of the victim, who should be consulted whenever appropriate.  
 
8.2 Sentencing authorities may dispose of cases in the following ways:  
 
( a ) Verbal sanctions, such as admonition, reprimand and warning;  
 
( b ) Conditional discharge;  
 
( c ) Status penalties;  
 
( d ) Economic sanctions and monetary penalties, such as fines and day-fines;  
 
( e ) Confiscation or an expropriation order;  
 
( f ) Restitution to the victim or a compensation order;  
 
( g ) Suspended or deferred sentence;  
 
( h ) Probation and judicial supervision;  
 
( i ) A community service order;  
 
( j ) Referral to an attendance centre;  
 
( k ) House arrest;  
 
( l ) Any other mode of non-institutional treatment;  
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( m ) Some combination of the measures listed above.  
 

IV. Post-sentencing stage 
 

9 . Post-sentencing dispositions  
 
9.1 The competent authority shall have at its disposal a wide range of post-sentencing alternatives in 
order to avoid institutionalization and to assist offenders in their early reintegration into society.  
 
9.2 Post-sentencing dispositions may include:  
 
( a ) Furlough and half-way houses;  
 
( b ) Work or education release;  
 
( c ) Various forms of parole;  
 
( d ) Remission;  
 
( e ) Pardon.  
 
9.3 The decision on post-sentencing dispositions, except in the case of pardon, shall be subject to 
review by a judicial or other competent independent authority, upon application of the offender.  
 
9.4 Any form of release from an institution to a non-custodial programme shall be considered at the 
earliest possible stage.  
 

V. Implementation of non-custodial measures 
 
10. Supervision  
 
10.1 The purpose of supervision is to reduce reoffending and to assist the offender's integration into 
society in a way which minimizes the likelihood of a return to crime.  
 
10.2 If a non-custodial measure entails supervision, the latter shall be carried out by a competent 
authority under the specific conditions prescribed by law.  
 
10.3 Within the framework of a given non-custodial measure, the most suitable type of supervision 
and treatment should be determined for each individual case aimed at assisting the offender to work 
on his or her offending. Supervision and treatment should be periodically reviewed and adjusted as 
necessary.  
 
10.4 Offenders should, when needed, be provided with psychological, social and material assistance 
and with opportunities to strengthen links with the community and facilitate their reintegration into 
society.  
 
11 . Duration  
 
11.1 The duration of a non-custodial measure shall not exceed the period established by the 
competent authority in accordance with the law.  
 
11.2 Provision may be made for early termination of the measure if the offender has responded 
favourably to it.  
 
12. Conditions  
 
12.1 If the competent authority shall determine the conditions to be observed by the offender, it 
should take into account both the needs of society and the needs and rights of the offender and the 
victim.  
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12.2 The conditions to be observed shall be practical, precise and as few as possible, and be aimed at 
reducing the likelihood of an offender relapsing into criminal behaviour and of increasing the offender's 
chances of social integration, taking into account the needs of the victim.  
 
12.3 At the beginning of the application of a non-custodial measure, the offender shall receive an 
explanation, orally and in writing, of the conditions governing the application of the measure, including 
the offender's obligations and rights.  
 
12.4 The conditions may be modified by the competent authority under the established statutory 
provisions, in accordance with the progress made by the offender.  
 
13. Treatment process  
 
13.1 Within the framework of a given non-custodial measure, in appropriate cases, various schemes, 
such as case-work, group therapy, residential programmes and the specialized treatment of various 
categories of offenders, should be developed to meet the needs of offenders more effectively.  
 
13.2 Treatment should be conducted by professionals who have suitable training and practical 
experience.  
 
13.3 When it is decided that treatment is necessary, efforts should be made to understand the 
offender's background, personality, aptitude, intelligence, values and, especially, the circumstances 
leading to the commission of the offence.  
 
13.4 The competent authority may involve the community and social support systems in the 
application of non-custodial measures.  
 
13.5 Case-load assignments shall be maintained as far as practicable at a manageable level to ensure 
the effective implementation of treatment programmes.  
 
13.6 For each offender, a case record shall be established and maintained by the competent authority.  
 
14. Discipline and breach of conditions  
 
14.1 A breach of the conditions to be observed by the offender may result in a modification or 
revocation of the non-custodial measure.  
 
14.2 The modification or revocation of the non-custodial measure shall be made by the competent 
authority; this shall be done only after a careful examination of the facts adduced by both the 
supervising officer and the offender.  
 
14.3 The failure of a non-custodial measure should not automatically lead to the imposition of a 
custodial measure.  
 
14.4 In the event of a modification or revocation of the non-custodial measure, the competent 
authority shall attempt to establish a suitable alternative non-custodial measure. A sentence of 
imprisonment may be imposed only in the absence of other suitable alternatives.  
 
14.5 The power to arrest and detain the offender under supervision in cases where there is a breach of 
the conditions shall be prescribed by law.  
 
14.6 Upon modification or revocation of the non-custodial measure, the offender shall have the right to 
appeal to a judicial or other competent independent authority.  
 

VI. Staff 
 
15. Recruitment  
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15.1 There shall be no discrimination in the recruitment of staff on the grounds of race, colour, sex, 
age, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other 
status. The policy regarding staff recruitment should take into consideration national policies of 
affirmative action and reflect the diversity of the offenders to be supervised.  
 
15.2 Persons appointed to apply non-custodial measures should be personally suitable and, whenever 
possible, have appropriate professional training and practical experience. Such qualifications shall be 
clearly specified.  
 
15.3 To secure and retain qualified professional staff, appropriate service status, adequate salary and 
benefits commensurate with the nature of the work should be ensured and ample opportunities should 
be provided for professional growth and career development.  
 
16 . Staff training  
 
16.1 The objective of training shall be to make clear to staff their responsibilities with regard to 
rehabilitating the offender, ensuring the offender's rights and protecting society. Training should also 
give staff an understanding of the need to cooperate in and coordinate activities with the agencies 
concerned.  
 
16.2 Before entering duty, staff shall be given training that includes instruction on the nature of non-
custodial measures, the purposes of supervision and the various modalities of the application of non-
custodial measures.  
 
16.3 After entering duty, staff shall maintain and improve their knowledge and professional capacity by 
attending in-service training and refresher courses. Adequate facilities shall be made available for that 
purpose.  
 

VII. Volunteers and other community resources 
 

17. Public participation  
 
17.1 Public participation should be encouraged as it is a major resource and one of the most important 
factors in improving ties between offenders undergoing non-custodial measures and the family and 
community. It should complement the efforts of the criminal justice administration.  
 
17.2 Public participation should be regarded as an opportunity for members of the community to 
contribute to the protection of their society.  
 
18 . Public understanding and cooperation  
 
18.1 Government agencies, the private sector and the general public should be encouraged to support 
voluntary organizations that promote noncustodial measures.  
 
18.2 Conferences, seminars, symposia and other activities should be regularly organized to stimulate 
awareness of the need for public participation in the application of non-custodial measures.  
 
18.3 All forms of the mass media should be utilized to help to create a constructive public attitude, 
leading to activities conducive to a broader application of non-custodial treatment and the social 
integration of offenders.  
 
18.4 Every effort should be made to inform the public of the importance of its role in the 
implementation of non-custodial measures.  
 
19. Volunteers  
 
19.1 Volunteers shall be carefully screened and recruited on the basis of their aptitude for and interest 
in the work involved. They shall be properly trained for the specific responsibilities to be discharged by 
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them and shall have access to support and counselling from, and the opportunity to consult with, the 
competent authority.  
 
19.2 Volunteers should encourage offenders and their families to develop meaningful ties with the 
community and a broader sphere of contact by providing counselling and other appropriate forms of 
assistance according to their capacity and the offenders' needs.  
 
19.3 Volunteers shall be insured against accident, injury and public liability when carrying out their 
duties. They shall be reimbursed for authorized expenditures incurred in the course of their work. 
Public recognition should be extended to them for the services they render for the well-being of the 
community.  
 

VIII. Research, planning, policy formulation and evalution 
 

20. Research and planning  
 
20.1 As an essential aspect of the planning process, efforts should be made to involve both public and 
private bodies in the organization and promotion of research on the non-custodial treatment of 
offenders.  
 
20.2 Research on the problems that confront clients, practitioners, the community and policy-makers 
should be carried out on a regular basis.  
 
20.3 Research and information mechanisms should be built into the criminal justice system for the 
collection and analysis of data and statistics on the implementation of non-custodial treatment for 
offenders.  
 
21. Policy formulation and programme development  
 
21.1 Programmes for non-custodial measures should be systematically planned and implemented as 
an integral part of the criminal justice system within the national development process.  
 
21.2 Regular evaluations should be carried out with a view to implementing non-custodial measures 
more effectively.  
 
21.3 Periodic reviews should be concluded to assess the objectives, functioning and effectiveness of 
non-custodial measures.  
 
22. Linkages with relevant agencies and activities  
 
22.1 Suitable mechanisms should be evolved at various levels to facilitate the establishment of 
linkages between services responsible for non-custodial measures, other branches of the criminal 
justice system, social development and welfare agencies, both governmental and non-governmental, 
in such fields as health, housing, education and labour, and the mass media.  
 
23. International cooperation  
 
23.1 Efforts shall be made to promote scientific cooperation between countries in the field of non-
institutional treatment. Research, training, technical assistance and the exchange of information 
among Member States on non-custodial measures should be strengthened, through the United Nations 
institutes for the prevention of crime and the treatment of offenders, in close collaboration with the 
Crime Prevention and Criminal Justice Branch of the Centre for Social Development and Humanitarian 
Affairs of the United Nations Secretariat.  
 
23.2 Comparative studies and the harmonization of legislative provisions should be furthered to 
expand the range of non-institutional options and facilitate their application across national frontiers, in 
accordance with the Model Treaty on the Transfer of Supervision of Offenders Conditionally Sentenced 
or Conditionally Released.  
 



Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 
 

Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the 
Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic 

and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) 
of 13 May 1977 

 
 
 
PRELIMINARY OBSERVATIONS  
 
1. The following rules are not intended to describe in detail a model system of penal institutions. They 
seek only, on the basis of the general consensus of contemporary thought and the essential elements 
of the most adequate systems of today, to set out what is generally accepted as being good principle 
and practice in the treatment of prisoners and the management of institutions.  
 
2. In view of the great variety of legal, social, economic and geographical conditions of the world, it is 
evident that not all of the rules are capable of application in all places and at all times. They should, 
however, serve to stimulate a constant endeavour to overcome practical difficulties in the way of their 
application, in the knowledge that they represent, as a whole, the minimum conditions which are 
accepted as suitable by the United Nations.  
 
3. On the other hand, the rules cover a field in which thought is constantly developing. They are not 
intended to preclude experiment and practices, provided these are in harmony with the principles and 
seek to further the purposes which derive from the text of the rules as a whole. It will always be 
justifiable for the central prison administration to authorize departures from the rules in this spirit.  
 
4. (1) Part I of the rules covers the general management of institutions, and is applicable to all 
categories of prisoners, criminal or civil, untried or convicted, including prisoners subject to "security 
measures" or corrective measures ordered by the judge.  
 
(2) Part II contains rules applicable only to the special categories dealt with in each section. 
Nevertheless, the rules under section A, applicable to prisoners under sentence, shall be equally 
applicable to categories of prisoners dealt with in sections B, C and D, provided they do not conflict 
with the rules governing those categories and are for their benefit.  
 
5. (1) The rules do not seek to regulate the management of institutions set aside for young persons 
such as Borstal institutions or correctional schools, but in general part I would be equally applicable in 
such institutions.  
 
(2) The category of young prisoners should include at least all young persons who come within the 
jurisdiction of juvenile courts. As a rule, such young persons should not be sentenced to imprisonment.  

 
Part I 

 
RULES OF GENERAL APPLICATION 

 
Basic principle  
 
6. (1) The following rules shall be applied impartially. There shall be no discrimination on grounds of 
race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth 
or other status.  
 
(2) On the other hand, it is necessary to respect the religious beliefs and moral precepts of the group 
to which a prisoner belongs.  
 
Register  
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7. (1) In every place where persons are imprisoned there shall be kept a bound registration book with 
numbered pages in which shall be entered in respect of each prisoner received:  
 
( a ) Information concerning his identity;  
 
( b ) The reasons for his commitment and the authority therefor;  
 
( c ) The day and hour of his admission and release.  
 
(2) No person shall be received in an institution without a valid commitment order of which the details 
shall have been previously entered in the register.  
 
Separation of categories  
 
8. The different categories of prisoners shall be kept in separate institutions or parts of institutions 
taking account of their sex, age, criminal record, the legal reason for their detention and the 
necessities of their treatment. Thus,  
 
( a ) Men and women shall so far as possible be detained in separate institutions; in an institution 
which receives both men and women the whole of the premises allocated to women shall be entirely 
separate;  
 
( b ) Untried prisoners shall be kept separate from convicted prisoners;  
 
( c ) Persons imprisoned for debt and other civil prisoners shall be kept separate from persons 
imprisoned by reason of a criminal offence;  
 
( d ) Young prisoners shall be kept separate from adults.  
 
Accommodation  
 
9. (1) Where sleeping accommodation is in individual cells or rooms, each prisoner shall occupy by 
night a cell or room by himself. If for special reasons, such as temporary overcrowding, it becomes 
necessary for the central prison administration to make an exception to this rule, it is not desirable to 
have two prisoners in a cell or room.  
 
(2) Where dormitories are used, they shall be occupied by prisoners carefully selected as being 
suitable to associate with one another in those conditions. There shall be regular supervision by night, 
in keeping with the nature of the institution.  
 
10. All accommodation provided for the use of prisoners and in particular all sleeping accommodation 
shall meet all requirements of health, due regard being paid to climatic conditions and particularly to 
cubic content of air, minimum floor space, lighting, heating and ventilation.  
 
11. In all places where prisoners are required to live or work,  
 
( a ) The windows shall be large enough to enable the prisoners to read or work by natural light, and 
shall be so constructed that they can allow the entrance of fresh air whether or not there is artificial 
ventilation;  
 
( b ) Artificial light shall be provided sufficient for the prisoners to read or work without injury to 
eyesight.  
 
12. The sanitary installations shall be adequate to enable every prisoner to comply with the needs of 
nature when necessary and in a clean and decent manner.  
 
13. Adequate bathing and shower installations shall be provided so that every prisoner may be enabled 
and required to have a bath or shower, at a temperature suitable to the climate, as frequently as 
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necessary for general hygiene according to season and geographical region, but at least once a week 
in a temperate climate.  
 
14. All parts of an institution regularly used by prisoners shall be properly maintained and kept 
scrupulously clean at all times.  
 
Personal hygiene  
 
15. Prisoners shall be required to keep their persons clean, and to this end they shall be provided with 
water and with such toilet articles as are necessary for health and cleanliness.  
 
16. In order that prisoners may maintain a good appearance compatible with their self-respect, 
facilities shall be provided for the proper care of the hair and beard, and men shall be enabled to shave 
regularly.  
 
Clothing and bedding  
 
17. (1) Every prisoner who is not allowed to wear his own clothing shall be provided with an outfit of 
clothing suitable for the climate and adequate to keep him in good health. Such clothing shall in no 
manner be degrading or humiliating.  
 
(2) All clothing shall be clean and kept in proper condition. Underclothing shall be changed and washed 
as often as necessary for the maintenance of hygiene.  
 
(3) In exceptional circumstances, whenever a prisoner is removed outside the institution for an 
authorized purpose, he shall be allowed to wear his own clothing or other inconspicuous clothing.  
 
18. If prisoners are allowed to wear their own clothing, arrangements shall be made on their admission 
to the institution to ensure that it shall be clean and fit for use.  
 
19. Every prisoner shall, in accordance with local or national standards, be provided with a separate 
bed, and with separate and sufficient bedding which shall be clean when issued, kept in good order 
and changed often enough to ensure its cleanliness.  
 
Food  
 
20. (1) Every prisoner shall be provided by the administration at the usual hours with food of 
nutritional value adequate for health and strength, of wholesome quality and well prepared and 
served.  
 
(2) Drinking water shall be available to every prisoner whenever he needs it.  
 
Exercise and sport  
 
21. (1) Every prisoner who is not employed in outdoor work shall have at least one hour of suitable 
exercise in the open air daily if the weather permits.  
 
(2) Young prisoners, and others of suitable age and physique, shall receive physical and recreational 
training during the period of exercise. To this end space, installations and equipment should be 
provided.  
 
Medical services  
 
22. (1) At every institution there shall be available the services of at least one qualified medical officer 
who should have some knowledge of psychiatry. The medical services should be organized in close 
relationship to the general health administration of the community or nation. They shall include a 
psychiatric service for the diagnosis and, in proper cases, the treatment of states of mental 
abnormality.  
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(2) Sick prisoners who require specialist treatment shall be transferred to specialized institutions or to 
civil hospitals. Where hospital facilities are provided in an institution, their equipment, furnishings and 
pharmaceutical supplies shall be proper for the medical care and treatment of sick prisoners, and there 
shall be a staff of suitable trained officers.  
 
(3) The services of a qualified dental officer shall be available to every prisoner.  
 
23. (1) In women's institutions there shall be special accommodation for all necessary pre-natal and 
post-natal care and treatment. Arrangements shall be made wherever practicable for children to be 
born in a hospital outside the institution. If a child is born in prison, this fact shall not be mentioned in 
the birth certificate.  
 
(2) Where nursing infants are allowed to remain in the institution with their mothers, provision shall be 
made for a nursery staffed by qualified persons, where the infants shall be placed when they are not in 
the care of their mothers.  
 
24. The medical officer shall see and examine every prisoner as soon as possible after his admission 
and thereafter as necessary, with a view particularly to the discovery of physical or mental illness and 
the taking of all necessary measures; the segregation of prisoners suspected of infectious or 
contagious conditions; the noting of physical or mental defects which might hamper rehabilitation, and 
the determination of the physical capacity of every prisoner for work.  
 
25. (1) The medical officer shall have the care of the physical and mental health of the prisoners and 
should daily see all sick prisoners, all who complain of illness, and any prisoner to whom his attention 
is specially directed.  
 
(2) The medical officer shall report to the director whenever he considers that a prisoner's physical or 
mental health has been or will be injuriously affected by continued imprisonment or by any condition of 
imprisonment.  
 
26. (1) The medical officer shall regularly inspect and advise the director upon:  
 
( a ) The quantity, quality, preparation and service of food;  
 
( b ) The hygiene and cleanliness of the institution and the prisoners;  
 
( c ) The sanitation, heating, lighting and ventilation of the institution;  
 
( d ) The suitability and cleanliness of the prisoners' clothing and bedding;  
 
( e ) The observance of the rules concerning physical education and sports, in cases where there is no 
technical personnel in charge of these activities.  
 
(2) The director shall take into consideration the reports and advice that the medical officer submits 
according to rules 25 (2) and 26 and, in case he concurs with the recommendations made, shall take 
immediate steps to give effect to those recommendations; if they are not within his competence or if 
he does not concur with them, he shall immediately submit his own report and the advice of the 
medical officer to higher authority.  
 
Discipline and punishment  
 
27. Discipline and order shall be maintained with firmness, but with no more restriction than is 
necessary for safe custody and well-ordered community life.  
 
28. (1) No prisoner shall be employed, in the service of the institution, in any disciplinary capacity.  
 
(2) This rule shall not, however, impede the proper functioning of systems based on self-government, 
under which specified social, educational or sports activities or responsibilities are entrusted, under 
supervision, to prisoners who are formed into groups for the purposes of treatment.  
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29. The following shall always be determined by the law or by the regulation of the competent 
administrative authority:  
 
( a ) Conduct constituting a disciplinary offence;  
 
( b ) The types and duration of punishment which may be inflicted;  
 
( c ) The authority competent to impose such punishment.  
 
30. (1) No prisoner shall be punished except in accordance with the terms of such law or regulation, 
and never twice for the same offence.  
 
(2) No prisoner shall be punished unless he has been informed of the offence alleged against him and 
given a proper opportunity of presenting his defence. The competent authority shall conduct a 
thorough examination of the case.  
 
(3) Where necessary and practicable the prisoner shall be allowed to make his defence through an 
interpreter.  
 
31. Corporal punishment, punishment by placing in a dark cell, and all cruel, inhuman or degrading 
punishments shall be completely prohibited as punishments for disciplinary offences.  
 
32. (1) Punishment by close confinement or reduction of diet shall never be inflicted unless the medical 
officer has examined the prisoner and certified in writing that he is fit to sustain it.  
 
(2) The same shall apply to any other punishment that may be prejudicial to the physical or mental 
health of a prisoner. In no case may such punishment be contrary to or depart from the principle 
stated in rule 31.  
 
(3) The medical officer shall visit daily prisoners undergoing such punishments and shall advise the 
director if he considers the termination or alteration of the punishment necessary on grounds of 
physical or mental health.  
 
Instruments of restraint  
 
33. Instruments of restraint, such as handcuffs, chains, irons and strait-jackets, shall never be applied 
as a punishment. Furthermore, chains or irons shall not be used as restraints. Other instruments of 
restraint shall not be used except in the following circumstances:  
 
( a ) As a precaution against escape during a transfer, provided that they shall be removed when the 
prisoner appears before a judicial or administrative authority;  
 
( b ) On medical grounds by direction of the medical officer;  
 
( c ) By order of the director, if other methods of control fail, in order to prevent a prisoner from 
injuring himself or others or from damaging property; in such instances the director shall at once 
consult the medical officer and report to the higher administrative authority.  
 
34. The patterns and manner of use of instruments of restraint shall be decided by the central prison 
administration. Such instruments must not be applied for any longer time than is strictly necessary.  
 
Information to and complaints by prisoners  
 
35. (1) Every prisoner on admission shall be provided with written information about the regulations 
governing the treatment of prisoners of his category, the disciplinary requirements of the institution, 
the authorized methods of seeking information and making complaints, and all such other matters as 
are necessary to enable him to understand both his rights and his obligations and to adapt himself to 
the life of the institution.  



 6

 
(2) If a prisoner is illiterate, the aforesaid information shall be conveyed to him orally.  
 
36. (1) Every prisoner shall have the opportunity each week day of making requests or complaints to 
the director of the institution or the officer authorized to represent him.  
 
(2) It shall be possible to make requests or complaints to the inspector of prisons during his 
inspection. The prisoner shall have the opportunity to talk to the inspector or to any other inspecting 
officer without the director or other members of the staff being present.  
 
(3) Every prisoner shall be allowed to make a request or complaint, without censorship as to substance 
but in proper form, to the central prison administration, the judicial authority or other proper 
authorities through approved channels.  
 
(4) Unless it is evidently frivolous or groundless, every request or complaint shall be promptly dealt 
with and replied to without undue delay.  
 
Contact with the outside world  
 
37. Prisoners shall be allowed under necessary supervision to communicate with their family and 
reputable friends at regular intervals, both by correspondence and by receiving visits.  
 
38. (1) Prisoners who are foreign nationals shall be allowed reasonable facilities to communicate with 
the diplomatic and consular representatives of the State to which they belong.  
 
(2) Prisoners who are nationals of States without diplomatic or consular representation in the country 
and refugees or stateless persons shall be allowed similar facilities to communicate with the diplomatic 
representative of the State which takes charge of their interests or any national or international 
authority whose task it is to protect such persons.  
 
39. Prisoners shall be kept informed regularly of the more important items of news by the reading of 
newspapers, periodicals or special institutional publications, by hearing wireless transmissions, by 
lectures or by any similar means as authorized or controlled by the administration.  
 
Books  
 
40. Every institution shall have a library for the use of all categories of prisoners, adequately stocked 
with both recreational and instructional books, and prisoners shall be encouraged to make full use of it.  
 
Religion  
 
41. (1) If the institution contains a sufficient number of prisoners of the same religion, a qualified 
representative of that religion shall be appointed or approved. If the number of prisoners justifies it 
and conditions permit, the arrangement should be on a full-time basis.  
 
(2) A qualified representative appointed or approved under paragraph (1) shall be allowed to hold 
regular services and to pay pastoral visits in private to prisoners of his religion at proper times.  
 
(3) Access to a qualified representative of any religion shall not be refused to any prisoner. On the 
other hand, if any prisoner should object to a visit of any religious representative, his attitude shall be 
fully respected.  
 
42. So far as practicable, every prisoner shall be allowed to satisfy the needs of his religious life by 
attending the services provided in the institution and having in his possession the books of religious 
observance and instruction of his denomination.  
 
Retention of prisoners' property  
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43. (1) All money, valuables, clothing and other effects belonging to a prisoner which under the 
regulations of the institution he is not allowed to retain shall on his admission to the institution be 
placed in safe custody. An inventory thereof shall be signed by the prisoner. Steps shall be taken to 
keep them in good condition.  
 
(2) On the release of the prisoner all such articles and money shall be returned to him except in so far 
as he has been authorized to spend money or send any such property out of the institution, or it has 
been found necessary on hygienic grounds to destroy any article of clothing. The prisoner shall sign a 
receipt for the articles and money returned to him.  
 
(3) Any money or effects received for a prisoner from outside shall be treated in the same way.  
 
(4) If a prisoner brings in any drugs or medicine, the medical officer shall decide what use shall be 
made of them.  
 
Notification of death, illness, transfer, etc.  
 
44. (1) Upon the death or serious illness of, or serious injury to a prisoner, or his removal to an 
institution for the treatment of mental affections, the director shall at once inform the spouse, if the 
prisoner is married, or the nearest relative and shall in any event inform any other person previously 
designated by the prisoner.  
 
(2) A prisoner shall be informed at once of the death or serious illness of any near relative. In case of 
the critical illness of a near relative, the prisoner should be authorized, whenever circumstances allow, 
to go to his bedside either under escort or alone.  
 
(3) Every prisoner shall have the right to inform at once his family of his imprisonment or his transfer 
to another institution.  
 
Removal of prisoners  
 
45. (1) When the prisoners are being removed to or from an institution, they shall be exposed to 
public view as little as possible, and proper safeguards shall be adopted to protect them from insult, 
curiosity and publicity in any form.  
 
(2) The transport of prisoners in conveyances with inadequate ventilation or light, or in any way which 
would subject them to unnecessary physical hardship, shall be prohibited.  
 
(3) The transport of prisoners shall be carried out at the expense of the administration and equal 
conditions shall obtain for all of them.  
 
Institutional personnel  
 
46. (1) The prison administration shall provide for the careful selection of every grade of the 
personnel, since it is on their integrity, humanity, professional capacity and personal suitability for the 
work that the proper administration of the institutions depends.  
 
(2) The prison administration shall constantly seek to awaken and maintain in the minds both of the 
personnel and of the public the conviction that this work is a social service of great importance, and to 
this end all appropriate means of informing the public should be used.  
 
(3) To secure the foregoing ends, personnel shall be appointed on a full-time basis as professional 
prison officers and have civil service status with security of tenure subject only to good conduct, 
efficiency and physical fitness. Salaries shall be adequate to attract and retain suitable men and 
women; employment benefits and conditions of service shall be favourable in view of the exacting 
nature of the work.  
 
47. (1) The personnel shall possess an adequate standard of education and intelligence.  
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(2) Before entering on duty, the personnel shall be given a course of training in their general and 
specific duties and be required to pass theoretical and practical tests.  
 
(3) After entering on duty and during their career, the personnel shall maintain and improve their 
knowledge and professional capacity by attending courses of in-service training to be organized at 
suitable intervals.  
 
48. All members of the personnel shall at all times so conduct themselves and perform their duties as 
to influence the prisoners for good by their example and to command their respect.  
 
49. (1) So far as possible, the personnel shall include a sufficient number of specialists such as 
psychiatrists, psychologists, social workers, teachers and trade instructors.  
 
(2) The services of social workers, teachers and trade instructors shall be secured on a permanent 
basis, without thereby excluding part-time or voluntary workers.  
 
50. (1) The director of an institution should be adequately qualified for his task by character, 
administrative ability, suitable training and experience.  
 
(2) He shall devote his entire time to his official duties and shall not be appointed on a part-time basis.  
 
(3) He shall reside on the premises of the institution or in its immediate vicinity.  
 
(4) When two or more institutions are under the authority of one director, he shall visit each of them 
at frequent intervals. A responsible resident official shall be in charge of each of these institutions.  
 
51. (1) The director, his deputy, and the majority of the other personnel of the institution shall be able 
to speak the language of the greatest number of prisoners, or a language understood by the greatest 
number of them.  
 
(2) Whenever necessary, the services of an interpreter shall be used.  
 
52. (1) In institutions which are large enough to require the services of one or more full-time medical 
officers, at least one of them shall reside on the premises of the institution or in its immediate vicinity.  
 
(2) In other institutions the medical officer shall visit daily and shall reside near enough to be able to 
attend without delay in cases of urgency.  
 
53. (1) In an institution for both men and women, the part of the institution set aside for women shall 
be under the authority of a responsible woman officer who shall have the custody of the keys of all 
that part of the institution.  
 
(2) No male member of the staff shall enter the part of the institution set aside for women unless 
accompanied by a woman officer.  
 
(3) Women prisoners shall be attended and supervised only by women officers. This does not, 
however, preclude male members of the staff, particularly doctors and teachers, from carrying out 
their professional duties in institutions or parts of institutions set aside for women.  
 
54. (1) Officers of the institutions shall not, in their relations with the prisoners, use force except in 
self-defence or in cases of attempted escape, or active or passive physical resistance to an order based 
on law or regulations. Officers who have recourse to force must use no more than is strictly necessary 
and must report the incident immediately to the director of the institution.  
 
(2) Prison officers shall be given special physical training to enable them to restrain aggressive 
prisoners.  
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(3) Except in special circumstances, staff performing duties which bring them into direct contact with 
prisoners should not be armed. Furthermore, staff should in no circumstances be provided with arms 
unless they have been trained in their use.  
 
Inspection  
 
55. There shall be a regular inspection of penal institutions and services by qualified and experienced 
inspectors appointed by a competent authority. Their task shall be in particular to ensure that these 
institutions are administered in accordance with existing laws and regulations and with a view to 
bringing about the objectives of penal and correctional services.  
 

Part II 
 

RULES APPLICABLE TO SPECIAL CATEGORIES 
 

A. Prisoners under sentence 
 
 
 
Guiding principles  
 
56. The guiding principles hereafter are intended to show the spirit in which penal institutions should 
be administered and the purposes at which they should aim, in accordance with the declaration made 
under Preliminary Observation 1 of the present text.  
 
57. Imprisonment and other measures which result in cutting off an offender from the outside world 
are afflictive by the very fact of taking from the person the right of self-determination by depriving him 
of his liberty. Therefore the prison system shall not, except as incidental to justifiable segregation or 
the maintenance of discipline, aggravate the suffering inherent in such a situation.  
 
58. The purpose and justification of a sentence of imprisonment or a similar measure deprivative of 
liberty is ultimately to protect society against crime. This end can only be achieved if the period of 
imprisonment is used to ensure, so far as possible, that upon his return to society the offender is not 
only willing but able to lead a law-abiding and self-supporting life.  
 
59. To this end, the institution should utilize all the remedial, educational, moral, spiritual and other 
forces and forms of assistance which are appropriate and available, and should seek to apply them 
according to the individual treatment needs of the prisoners.  
 
60. (1) The regime of the institution should seek to minimize any differences between prison life and 
life at liberty which tend to lessen the responsibility of the prisoners or the respect due to their dignity 
as human beings.  
 
(2) Before the completion of the sentence, it is desirable that the necessary steps be taken to ensure 
for the prisoner a gradual return to life in society. This aim may be achieved, depending on the case, 
by a pre-release regime organized in the same institution or in another appropriate institution, or by 
release on trial under some kind of supervision which must not be entrusted to the police but should 
be combined with effective social aid.  
 
61. The treatment of prisoners should emphasize not their exclusion from the community, but their 
continuing part in it. Community agencies should, therefore, be enlisted wherever possible to assist the 
staff of the institution in the task of social rehabilitation of the prisoners. There should be in connection 
with every institution social workers charged with the duty of maintaining and improving all desirable 
relations of a prisoner with his family and with valuable social agencies. Steps should be taken to 
safeguard, to the maximum extent compatible with the law and the sentence, the rights relating to 
civil interests, social security rights and other social benefits of prisoners.  
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62. The medical services of the institution shall seek to detect and shall treat any physical or mental 
illnesses or defects which may hamper a prisoner's rehabilitation. All necessary medical, surgical and 
psychiatric services shall be provided to that end.  
 
63. (1) The fulfilment of these principles requires individualization of treatment and for this purpose a 
flexible system of classifying prisoners in groups; it is therefore desirable that such groups should be 
distributed in separate institutions suitable for the treatment of each group.  
 
(2) These institutions need not provide the same degree of security for every group. It is desirable to 
provide varying degrees of security according to the needs of different groups. Open institutions, by 
the very fact that they provide no physical security against escape but rely on the self-discipline of the 
inmates, provide the conditions most favourable to rehabilitation for carefully selected prisoners.  
 
(3) It is desirable that the number of prisoners in closed institutions should not be so large that the 
individualization of treatment is hindered. In some countries it is considered that the population of 
such institutions should not exceed five hundred. In open institutions the population should be as small 
as possible.  
 
(4) On the other hand, it is undesirable to maintain prisons which are so small that proper facilities 
cannot be provided.  
 
64. The duty of society does not end with a prisoner's release. There should, therefore, be 
governmental or private agencies capable of lending the released prisoner efficient after-care directed 
towards the lessening of prejudice against him and towards his social rehabilitation.  
 
Treatment  
 
65. The treatment of persons sentenced to imprisonment or a similar measure shall have as its 
purpose, so far as the length of the sentence permits, to establish in them the will to lead law-abiding 
and self-supporting lives after their release and to fit them to do so. The treatment shall be such as 
will encourage their self-respect and develop their sense of responsibility.  
 
66. (1) To these ends, all appropriate means shall be used, including religious care in the countries 
where this is possible, education, vocational guidance and training, social casework, employment 
counselling, physical development and strengthening of moral character, in accordance with the 
individual needs of each prisoner, taking account of his social and criminal history, his physical and 
mental capacities and aptitudes, his personal temperament, the length of his sentence and his 
prospects after release.  
 
(2) For every prisoner with a sentence of suitable length, the director shall receive, as soon as possible 
after his admission, full reports on all the matters referred to in the foregoing paragraph. Such reports 
shall always include a report by a medical officer, wherever possible qualified in psychiatry, on the 
physical and mental condition of the prisoner.  
 
(3) The reports and other relevant documents shall be placed in an individual file. This file shall be 
kept up to date and classified in such a way that it can be consulted by the responsible personnel 
whenever the need arises.  
 
Classification and individualization  
 
67. The purposes of classification shall be:  
 
( a ) To separate from others those prisoners who, by reason of their criminal records or bad 
characters, are likely to exercise a bad influence;  
 
( b ) To divide the prisoners into classes in order to facilitate their treatment with a view to their social 
rehabilitation.  
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68. So far as possible separate institutions or separate sections of an institution shall be used for the 
treatment of the different classes of prisoners.  
 
69. As soon as possible after admission and after a study of the personality of each prisoner with a 
sentence of suitable length, a programme of treatment shall be prepared for him in the light of the 
knowledge obtained about his individual needs, his capacities and dispositions.  
 
Privileges  
 
70. Systems of privileges appropriate for the different classes of prisoners and the different methods of 
treatment shall be established at every institution, in order to encourage good conduct, develop a 
sense of responsibility and secure the interest and co-operation of the prisoners in their treatment.  
 
Work  
 
71. (1) Prison labour must not be of an afflictive nature.  
 
(2) All prisoners under sentence shall be required to work, subject to their physical and mental fitness 
as determined by the medical officer.  
 
(3) Sufficient work of a useful nature shall be provided to keep prisoners actively employed for a 
normal working day.  
 
(4) So far as possible the work provided shall be such as will maintain or increase the prisoners, ability 
to earn an honest living after release.  
 
(5) Vocational training in useful trades shall be provided for prisoners able to profit thereby and 
especially for young prisoners.  
 
(6) Within the limits compatible with proper vocational selection and with the requirements of 
institutional administration and discipline, the prisoners shall be able to choose the type of work they 
wish to perform.  
 
72. (1) The organization and methods of work in the institutions shall resemble as closely as possible 
those of similar work outside institutions, so as to prepare prisoners for the conditions of normal 
occupational life.  
 
(2) The interests of the prisoners and of their vocational training, however, must not be subordinated 
to the purpose of making a financial profit from an industry in the institution.  
 
73. (1) Preferably institutional industries and farms should be operated directly by the administration 
and not by private contractors.  
 
(2) Where prisoners are employed in work not controlled by the administration, they shall always be 
under the supervision of the institution's personnel. Unless the work is for other departments of the 
government the full normal wages for such work shall be paid to the administration by the persons to 
whom the labour is supplied, account being taken of the output of the prisoners.  
 
74. (1) The precautions laid down to protect the safety and health of free workmen shall be equally 
observed in institutions.  
 
(2) Provision shall be made to indemnify prisoners against industrial injury, including occupational 
disease, on terms not less favourable than those extended by law to free workmen.  
 
75. (1) The maximum daily and weekly working hours of the prisoners shall be fixed by law or by 
administrative regulation, taking into account local rules or custom in regard to the employment of free 
workmen.  
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(2) The hours so fixed shall leave one rest day a week and sufficient time for education and other 
activities required as part of the treatment and rehabilitation of the prisoners.  
 
76. (1) There shall be a system of equitable remuneration of the work of prisoners.  
 
(2) Under the system prisoners shall be allowed to spend at least a part of their earnings on approved 
articles for their own use and to send a part of their earnings to their family.  
 
(3) The system should also provide that a part of the earnings should be set aside by the 
administration so as to constitute a savings fund to be handed over to the prisoner on his release.  
 
Education and recreation  
 
77. (1) Provision shall be made for the further education of all prisoners capable of profiting thereby, 
including religious instruction in the countries where this is possible. The education of illiterates and 
young prisoners shall be compulsory and special attention shall be paid to it by the administration.  
 
(2) So far as practicable, the education of prisoners shall be integrated with the educational system of 
the country so that after their release they may continue their education without difficulty.  
 
78. Recreational and cultural activities shall be provided in all institutions for the benefit of the mental 
and physical health of prisoners.  
 
Social relations and after-care  
 
79. Special attention shall be paid to the maintenance and improvement of such relations between a 
prisoner and his family as are desirable in the best interests of both.  
 
80. From the beginning of a prisoner's sentence consideration shall be given to his future after release 
and he shall be encouraged and assisted to maintain or establish such relations with persons or 
agencies outside the institution as may promote the best interests of his family and his own social 
rehabilitation.  
 
81. (1) Services and agencies, governmental or otherwise, which assist released prisoners to re-
establish themselves in society shall ensure, so far as is possible and necessary, that released 
prisoners be provided with appropriate documents and identification papers, have suitable homes and 
work to go to, are suitably and adequately clothed having regard to the climate and season, and have 
sufficient means to reach their destination and maintain themselves in the period immediately 
following their release.  
 
(2) The approved representatives of such agencies shall have all necessary access to the institution 
and to prisoners and shall be taken into consultation as to the future of a prisoner from the beginning 
of his sentence.  
 
(3) It is desirable that the activities of such agencies shall be centralized or co-ordinated as far as 
possible in order to secure the best use of their efforts.  
 

B. Insane and mentally abnormal prisoners 
 
82. (1) Persons who are found to be insane shall not be detained in prisons and arrangements shall be 
made to remove them to mental institutions as soon as possible.  
 
(2) Prisoners who suffer from other mental diseases or abnormalities shall be observed and treated in 
specialized institutions under medical management.  
 
(3) During their stay in a prison, such prisoners shall be placed under the special supervision of a 
medical officer.  
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(4) The medical or psychiatric service of the penal institutions shall provide for the psychiatric 
treatment of all other prisoners who are in need of such treatment.  
 
83. It is desirable that steps should be taken, by arrangement with the appropriate agencies, to ensure 
if necessary the continuation of psychiatric treatment after release and the provision of social-
psychiatric after-care.  
 

C. Prisoners under arrest or awaiting trial 
 

84. (1) Persons arrested or imprisoned by reason of a criminal charge against them, who are detained 
either in police custody or in prison custody (jail) but have not yet been tried and sentenced, will be 
referred to as "untried prisoners" hereinafter in these rules.  
 
(2) Unconvicted prisoners are presumed to be innocent and shall be treated as such.  
 
(3) Without prejudice to legal rules for the protection of individual liberty or prescribing the procedure 
to be observed in respect of untried prisoners, these prisoners shall benefit by a special regime which 
is described in the following rules in its essential requirements only.  
 
85. (1) Untried prisoners shall be kept separate from convicted prisoners.  
 
(2) Young untried prisoners shall be kept separate from adults and shall in principle be detained in 
separate institutions.  
 
86. Untried prisoners shall sleep singly in separate rooms, with the reservation of different local 
custom in respect of the climate.  
 
87. Within the limits compatible with the good order of the institution, untried prisoners may, if they so 
desire, have their food procured at their own expense from the outside, either through the 
administration or through their family or friends. Otherwise, the administration shall provide their food.  
 
88. (1) An untried prisoner shall be allowed to wear his own clothing if it is clean and suitable.  
 
(2) If he wears prison dress, it shall be different from that supplied to convicted prisoners.  
 
89. An untried prisoner shall always be offered opportunity to work, but shall not be required to work. 
If he chooses to work, he shall be paid for it.  
 
90. An untried prisoner shall be allowed to procure at his own expense or at the expense of a third 
party such books, newspapers, writing materials and other means of occupation as are compatible with 
the interests of the administration of justice and the security and good order of the institution.  
 
91. An untried prisoner shall be allowed to be visited and treated by his own doctor or dentist if there 
is reasonable ground for his application and he is able to pay any expenses incurred.  
 
92. An untried prisoner shall be allowed to inform immediately his family of his detention and shall be 
given all reasonable facilities for communicating with his family and friends, and for receiving visits 
from them, subject only to restrictions and supervision as are necessary in the interests of the 
administration of justice and of the security and good order of the institution.  
 
93. For the purposes of his defence, an untried prisoner shall be allowed to apply for free legal aid 
where such aid is available, and to receive visits from his legal adviser with a view to his defence and 
to prepare and hand to him confidential instructions. For these purposes, he shall if he so desires be 
supplied with writing material. Interviews between the prisoner and his legal adviser may be within 
sight but not within the hearing of a police or institution official.  
 

D. Civil prisoners 
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94. In countries where the law permits imprisonment for debt, or by order of a court under any other 
non-criminal process, persons so imprisoned shall not be subjected to any greater restriction or 
severity than is necessary to ensure safe custody and good order. Their treatment shall be not less 
favourable than that of untried prisoners, with the reservation, however, that they may possibly be 
required to work.  
 

E. Persons arrested or detained without charge 
 
95. Without prejudice to the provisions of article 9 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights, persons arrested or imprisoned without charge shall be accorded the same protection as that 
accorded under part I and part II, section C. Relevant provisions of part II, section A, shall likewise be 
applicable where their application may be conducive to the benefit of this special group of persons in 
custody, provided that no measures shall be taken implying that re-education or rehabilitation is in any 
way appropriate to persons not convicted of any criminal offence.  
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იარლიყების თეორია 

გარიყულები 

ჰოვარდ ს. ბეკერი 

ერთ-ერთი სოციოლოგიური ხედვა დევიაციას განმარტავს, როგორც დადგენილი 

ნორმიდან გადახრილ ქცევას. შემდეგ ჩნდება კითხვა, თუ ვინ გადაუხვია ნორმიდან და 

დაიწყება ამ გადახვევის გამომწვევი ცხოვრებისეული თუ პიროვნული ფაქტორების ძიება. 

მიიჩნევა, რომ ისინი ვინც არღვევენ წესებს, აყალიბებენ ერთგვაროვან/ჰომოგენურ 

კატეგორიას, ვინაიდან ჩადიან იგივე ან მსგავს დევიაციურ ქმედებას.  

მსგავსი მოსაზრება, ვფიქრობ უგულებელყოფს დევიაციის იმ ძირითად ფაქტს, რომ ის 

წარმოიშობა საზოგადოების მიერ. მე ამას არ ვგულისხმობ ისე, როგორც ჩვეულებრივ 

აღიქმება ხოლმე - თითქოს დევიაციის გამომწვევი მიზეზები, მისი ჩამდენის სოციალური 

მდგომარეობის შედეგია ან იმ „სოციალური ფაქტორების“ რომლებიც უბიძგებენ მას ამ 

ქმედების ჩადენისაკენ. მე ვგულისხმობ, რომ სოციალური ჯგუფები ქმნიან დევიაციას 

იმით, რომ აყალიბებენ ისეთ წესებს, რომელთა დარღვევის შედეგიც ქმნის დევიაციას, 

ისევე როგორც ამ აღნიშნული წესების კონკრეტული ხალხისთვის მისადაგებითა და 

მათთვის „აუტსაიდერების/ გარიყულების“ იარლიყის მიკერებით. ამ კუთხით, დევიაცია 

არ არის პირის მიერ ჩადენილი ქმედების სახე, არამედ გვევლინება სხვების მიერ 

„დამნაშავეებისთვის“ წესებისა და სანქციების მისადაგების შედეგად. დევიანტია ის, ვისაც 

ეს იარლიყი წარმატებულად მოერგო; ქმედება კი, დევიაციურია თუკი ხალხი  მას ასეთად 

მიიჩნევს (ტანენბაუმი 1951 წელი; ლემენტი 1951 წელი; კისუსი 1962 წელი).   

რადგან დევიაცია, ყველა სხვა ფაქტორთან ერთად, წარმოადგენს სხვა ადამიანების პასუხს 

კონკრეტული პირის ქმედებაზე, იმ ხალხს კვლევისას, რომლებიც მიჩნეულნი არიან 

დევიანტებად, დევიაციის შემსწავლელი სტუდენტები ვერ ჩათვლიან, რომ ერთგვაროვან 

კატეგორიასთან უწევთ საქმის დაჭერა. ისინი ვერ იქნებიან დარწმუნებულები რომ ამ 

ხალხმა მართლაც ჩაიდინა დევიაციური ქმედება ან დაარღვია მიღებული წესები თუ 

ნორმები, რადგან ეს სტიგმატიზაციის პროცესი არ შეიძლება იყოს უტყუარი/შეუმცდარი; 

ზოგი შეიძლება ისე იქნეს მიჩნეული დევიანტად რომ  არ ქონდეს დარღვეული არც ერთი 

წესი. უფრო მეტიც, ისინი ვერ იქნებიან დარწმუნებულები რომ დევიანტებად მიჩნეული 

პირთა წრე, ყველა ისეთ პირს მოიცავს, რომლებმაც რეალურად დაარღვიეს წესები. რადგან 

არ არსებობს ერთგვაროვნება და ვერ მოხდება ყველა შემთხვევის გამოყენება, არ უნდა 

გვქონდეს მოლოდინი, რომ ვიპოვნით დევიაციური საქციელის გამომწვევ, პიროვნული ან 

ცხოვრებისეული სიტუაციებისთვის დამახასიათებელ საერთო ფაქტორებს.  

რა აქვთ იმ ხალხს საერთო რომლებიც სტიგმატიზირებულნი არიან დევიანტებად? სულ 

მცირე, მათ აქვთ საერთო იარლიყი მიკრული და გამოცდილება „აუტსაიდერებად/ 

გარიყულად“ მიჩნევის. მე ანალიზს დავიწყებ ამ საბაზისო მსგავსებიდან და განვიხილავ 

დევიაციას, როგორც ტრანზაქციის პროდუქტს, ზოგიერთ სოციალურ ჯგუფს შორის და 
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ერთი ჯგუფის მიერ მის წესების დამრღვევად აღქმას. მე, დევიანტების პირადი და 

სოციალური ხასიათი იმაზე ნაკლებად მაწუხებს ვიდრე თვითონ პროცესი, რომლის 

შედეგადაც ისინი ხდებიან გარიყულები და მათი პერსონალური დამოკიდებულება ამ 

შეფასების მიმართ.  

დევიაციური ქმედებების სახეობები საკმაოდ ფართოა, ზოგი მათგანი ხაზგასმის ღირსია. 

პირველი, არსებობს სახესხვაობა დროის მიხედვით. პირს, რომელიც მიიჩნევა 

„დევიაციური“ საქციელის ჩამდენად, ზოგჯერ შეიძლება პასუხიმგებლობა დაეკისროს 

ნაკლებად მკაცრად ვიდრე სხვა შემთხვევაში. ეს ნათლად ჩანს სხვადასხვა სახის 

დევიაციების გამომწვევი მიზეზების განხილვისას. სხვადასხვა დროს, ძალოვნებმა 

შეიძლება გადაწყვიტონ და გამოიყენონ რადიკალური ზომები ისეთი კონკრეტული 

სახეობის დევიაციაზე, როგორიც არის აზარტული თამაშები, ნარკოდამოკიდებულება ან 

ჰომოსექსუალობა. ცხადია უფრო სახიფათოა რომელიმე ამ აქტივობებში ჩართვა მაშინ 

როცა ყურადღება უფრო აქტიურად მომართულია, ვიდრე სხვა დროს იქნებოდა. 

ეტაპი რომლის შემდეგად ქმედება ჩაითვლება დევიაციურად ეფუძნება იმას, თუ ვინ 

ჩაიდენს ამ ქმედებას და ვინ დაზარალდება ამის შედეგად. წესი კი ზოგს მეტად ერგება, 

ზოგს ნაკლებად.  

[ეს მიგნებები] მხარს უჭერენ მოსაზრებას, რომ დევიაცია არ არის მხოლოდ თვისება, 

რომელიც ზოგ ქმედებას ახასიათებს, ზოგს კი არა. არამედ ეს არის პროცესის შედეგი, 

რომელიც მოიცავს სხვა ხალხის პასუხებს კონკრეტულ ქცევებზე. იგივე ქცევა შეიძლება 

იყოს წესის დარღვევა ერთ შემთხვევაში და მეორეში კი არა; იყოს დარღვევა თუკი 

ჩადენილია ერთი პირის მიერ, მაგრამ არა მეორეს მიერ ჩადენის შემთხვევაში; ზოგი წესის 

დარღვევა ჩაივლის დასჯის გარეშე, ზოგის კი არა. მოკლედ, ქმედება არის თუ არა 

დევიაციური დამოკიდებულია ნაწილობრივ ქმედების ხასიათზე (არღვევს თუ არა ეს წესს/ 

ნორმას) და ნაწილობრივ იმაზე, ხალხს რა რეაქცია ექნება ამაზე. 

თუ ყურადღებას გავამახვილებთ ქმედებაზე, რომელიც მიჩნეულია დევიაციურად, ჩვენ 

უნდა ვაღიაროთ რომ არ გვეცოდინება თუ როგორ მოხდება ქმედების კატეგორიზაცია 

სანამ არ გვექნება ამ ქმედების შეფასება. დევიაცია არ არის თვისება, რომელსაც თვითონ 

ქმედება მოიცავს, არამედ ნაწილია იმ პირებს შორის ურთიერთობის, რომელმაც ჩაიდინა 

ეს ქმედება და რომელიც გამოხატავს დამოკიდებულებას აღნიშნული ქმედების მიმართ.  

ჩემი მიზანი არ არის იმის მტკიცება, რომ მხოლოდ სხვების მიერ დევიაციურად მიჩნეული 

ქმედებები ითვლება „ჭეშმარიტად“ დევიაციურად. მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს არის 

მნიშვნელოვანი განზომილება, რომელიც დევიაციური ქმედების შესახებ ნებისმიერ 

ანალიზში უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ამ განზომილებების - შეესაბამება თუ არა 

ქმედება კონკრეტულ წესს - გაერთიანებით ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ შემდეგი 

კატეგორიები.  

ამათგან ორი მოითხოვს მცირე განმარტებას. მარტივად რომ ვთქვათ, შესაფერისი ქმედება 

არის ის, რომელიც შეესაბამება ნორმებს და რომელსაც სხვები აღიქვამენ, როგორც წესების 

დაცვას. წმინდა დევიაციური ქცევა არის ის, რომელიც ორივე, არც წესებს ემორჩილება და 

არც აღქმულია შესაბამისად.  
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დევიაციური ქცევის სახეები 

 მორჩილი ქცევა წესების დამრღვევი 

ქცევა 

აღქმული როგორც 

დევიანტი 

ცრუ ბრალდებული ნამდვილი 

დევიანტი 

დევიაციურად არ 

აღქმული 

შესაბამისობა საიდუმლო 

დევიანტი 

 

შემდეგი ორი შესაძლებლობა უფრო საინტერესოა. ცრუ ბრალდების სიტუაცია ჩნდება, 

მაშინ როცა დამნაშავეებს „უსამართლოდ დებენ ბრალს (bum rap)“. სხვები ამ პირს 

აღიქვამენ, როგორც შეუფერებელი საქციელის ჩამდენს, თუმცა სინამდვილეში მას არაფერი 

არ ჩაუდენია. ცრუ ბრალდებას ადგილი აქვს სამართლიანი სასამართლოს პირობებშიც, 

სადაც პირი დაცულია კანონის უზენაესობისა და მტკიცებულებების წარდგენის 

აუცილებლობის პრინციპით. თუმცა უფრო ხშირად ალბათ უსამართლო სიტუაციებში 

ხდება, სადაც პროცედურული უსაფრთხოების ზომები არ არსებობს.  

კიდევ უფრო საინტერესო მდგომარეობაა საიდუმლო დევიაციის კუთხით. ამ შემთხვევაში 

შეუფერებელი ქმედება ჩადენილია, თუმცა არავის შეუმჩნევია ის, ან არ მიუჩნევია 

ნორმებიდან გადახვევად. ცრუ ბრალდების შემთხვევის მსგავსად, არავინ იცის ამ 

ფენომენიდან რა არსებობს რეალურად, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ რომ ოდენობა, 

იმაზე გაცილებით მეტია ვიდრე ჩვენ ვფიქრობთ. 

ნებისმიერ შემთხვევაში, დევიანტად მიჩნევას აქვს მნიშვნელოვანი შედეგები პირის 

სოციალურ ჩართულობასა და თვით აღქმის კუთხით. ყველაზე მნიშვნელოვან შედეგს 

ინდივიდის საჯარო იდენტობაში რადიკალური ცვლილება წარმოადგენს. შეუფერებელი 

საქციელის ჩადენა და პირის ამ ქმედებაში საჯარო მხილება მას ახალ სტატუსს არგებს. 

მოხდა მისი მხილება, როგორც განსხვავებულის, სხვანაირის ვიდრე ეგონათ. ის მიიჩნევა 

როგორც „ჯადოქარი“, „ნარკოტიკების მომხმარებელი“, „გიჟი“ ან „მთვარეული“ და 

შესაბამისადაც ეპყრობიან.  

დევიაციური იდენტობის შედეგების ანალიზი შესაძლებლობას გვაძლევს მივმართოთ 

ჰიუგის ძირითად და დამატებითი სტატუსის გამოყენებას (ჰიუგი 1945). ჰიუგის მიხედვით 

სტატუსების უმრავლესობას აქვს ერთი განმასხვავებელი თვისება, რომელიც 

განაცალკევებს იმათ ვინც მიეკუთვნება, იმათგან ვინც არა. თუმცა ექიმი, რასაც არ უნდა 

წარმოადგენდეს ის, არის პირი რომელსაც აქვს სერთიფიკატი, რომლის მიხედვითაც მან 

დააკმაყოფილა სავალდებულო მოთხოვნები და შეუძლია ლიცენზირებული სამედიცინო 

პრაქტიკის განხორციელება; ეს არის ძირითადი თვისება.  როგორც ჰიუგი ამახვილებს 

ყურადღებას, ჩვენს საზოგადოებაში ექიმისგან არაფორმალურად მოსალოდნელია, რომ 

ქონდეს რამდენიმე დამხმარე თვისება: ხალხთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ის უნდა იყოს 

ზედა საშუალო კლასის წარმომადგენელი, თეთრკანიანი მამაკაცი და პროტესტანტი. როცა 

ამას არ შეესაბამება, ჩნდება შეგრძნება რომ რაღაც არ არის სწორი.  

იგივე პროცესია დევიანტის სტატუსის დადგენისას. ერთი დევიაციური თვისების ფლობას 

შეიძლება ქონდეს ზოგადი სიმბოლური ღირებულება, ისე რომ ხალხმა ავტომატურად 
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ივარაუდოს რომ მისი მფლობელი ფლობს სხვა არასასურველ თვისებებს რომელიც 

სავარაუდოთ მასთან ასოცირდება.  

დამნაშავედ მიჩნევისთვის პირმა უნდა ჩაიდინოს დანაშაული, რაც აბსოლუტურად 

საკმარისია ამ ტერმინის ფორმალური გამოყენებისათვის. თუმცა სიტყვას რამდენიმე 

დამატებითი მნიშვნელობა აქვს დამხმარე თვისებების დაკონკრეტების მიზნით და 

ახასიათებს ყველას, ვინც მოქცეულია აღნიშნული იარლიყის ქვეშ. კაცი, რომელიც 

დამნაშავედ იქნა ცნობილი სახლის გაძარცვაში და შესაბამისად მასზე გავრცელდა 

კრიმინალის იარლიყი, მიიჩნევა რომ მეტად სავარაუდოა შეიჭრას სხვა სახლებშიც; 

პოლიცია კი, მას შემდეგ რაც ჩადენილია დანაშაული, გამოძიებას ატარებს შესაბამის 

მოსაზრებაზე დაყრდნობით. უფრო მეტიც, მიიჩნევა რომ პირი სხვა დანაშაულებსაც 

ჩაიდენს, რადგან თავი წარმოაჩინა როგორც ადამიანმა რომელსაც „არ აქვს კანონის 

პატივისცემა.“ თუმცა, ერთი დევიაციური ქმედების ჩადენა პირს აყენებს იმ საფრთხის 

წინაშე რომ გახდეს დევიანტი ან არასასურველი სხვა შემთხვევებშიც.  

კიდევ ერთ ელემენტს მოიცავს ჰიუგის ანალიზი, რომლითაც შეგვიძლია ვისარგებლოთ: 

განსხვავება ძირითად და დამხმარე სტატუსებს შორის. ზოგიერთ სტატუსს ჩვენს 

საზოგადოებაში ისევე როგორც სხვაგან, უპირატესობა აქვს ყველა სხვა სტატუსთან 

შედარებით და აქვს კონკრეტული პრიორიტეტი (ჰიუგი 1945). დევიანტის სტატუსი 

(დევიციის სახეობიდან გამომდინარე) არის ძირითადი სტატუსი. პირი იღებს სტატუსს 

წესის დარღვევის შედეგად და მისი იდენტიფიცირება ხდება უფრო მნიშვნელოვანი. პირი 

იქნება იდენტიფიცირებული როგორც დევიანტი, მანამ სანამ მისი რაიმე სხვა სახის 

იდენტიფიცირება არ მოხდება. ჩნდება კითხვა: „როგორი ადამიანი დაარღვევდა ასეთ 

მნიშვნელოვან წესს?“ პასუხი ნათელია: „პირი, რომელიც განსხვავებულია ჩვენგან, ვისაც არ 

შეუძლია ან არ იმოქმედებს როგორ მორალური ადამიანი და შეუძლია სხვა მნიშვნელოვანი 

ნორმებიდან გადახვევაც.“ დევიანტად იდენტიფიცირება ხდება მაკონტროლებელი.  

ის ამოძრავებს რამდენიმე მექანიზმს რომლის მიზანს წარმოადგენს პირის ისე შეცვლა 

როგორსაც ხალხი მას ხედავს (რეი 1961 წელი).  ჯერ ერთი, ხდება პირის ფართო 

საზოგადოებრივი წრიდან გარიყვა, მას შემდეგ რაც მას დევიანტად ჩათვლიან, 

მიუხედავად იმისა რომ აღნიშნული დევიაციური საქციელის შედეგი შეიძლება სულაც არ 

ყოფილიყო ამ პირის გარიყვა/ განცალკევება იმ შემთხვევაში თუკი ხალხს არ ეცოდინებოდა 

ამის შესახებ და არ ექნებოდათ რეაქცია. მაგ. ჰომოსექსუალურობა არ ახდენს პირის 

სამსახურეობრივი საქმიანობის შესრულებაზე გავლენას, მაგრამ იმ ფაქტის გახმაურებამ 

ოფისში, რომ იგი ჰომოსექსუალია, შეიძლება მისთვის შეუძლებელი გახადოს სამუშაოს 

გაგრძელება. მსგავსად, ოპიატები შეიძლება გავლენას არ ახდენდნენ პირის მუშაობის 

უნარზე, მაგრამ იმის ცოდნამ, რომ პირი მომხმარებელია გამოიწვევს მისი სამსახურის 

დაკარგვას. ასეთ შემთხვევებში, პირისთვის რთულია სხვა იმ წესების შესაბამისად 

მოქმედება, რომლების დარღვევის არც სურვილი და არც მიზანი  არ ქონდა მაგრამ 

ძალაუნებურად იქცა დევიანტად. ჰომოსექსუალი, რომელსაც წართმეული აქვს „წესიერი“ 

სამსახურის შოვნის შესაძლებლობა შეიძლება აღმოჩნდეს მარგინალურ ჯგუფში სადაც 

არაფერს არ აქვს მნიშვნელობა. ნარკოტიკის მომხმარებელი კი აღმოჩნდეს სიტუაციაში 

სადაც იძულებული იქნება ისეთ არალეგალურ საქმიანობაში ჩაებას, როგორიც არის 

ძარცვა, ქურდობა და რაც გამოწვეული იქნება სხვა ნორმალური სამსახურის შოვნის 

შეუძლებლობით. 

როცა დევიანტს დაიჭერენ, მას ეპყრობიან იმის შესაბამისად, თუ რა არის დიაგნოზი იმისა 

რამაც განაპირობა მისი ეს საქციელი, შემდეგ მკურნალობაც შეიძლება გამოიწვიოს 

მომეტებული დევიაცია. ნარკო მომხმარებელს, რომელიც ითვლება სუსტი ნებისყოფის 



6 
 

მქონედ, რადგან ვერ შეძლო ნარკოტიკებით მინიჭებული სიამოვნებისგან თავის შეკავება 

ეპყრობიან რეპრესიულად. მას ეკრძალება ნარკოტიკების გამოყენება. რადგან არ შეუძლია 

მათი კანონიერი გზით შოვნა, უნდა მოიძიოს არალეგალური გზით. ამის შედეგად 

წარმოიშობა მიწისქვეშა მარკეტი, რაც იწვევს ნარკოტიკის ფასის საბაზრო ფასზე 

გაცილებით მაღლა აწევას და მხოლოდ რამდენიმე კაცს თუ შეუძლია მისი ყიდვა 

ჩვეულებრივი/ ნორმალური შემოსავლის პირობებში. შესაბამისად ნარკო დამოკიდებულის 

მკურნალობა გულისხმობს მის ისეთ მდგომარეობაში ჩაყენებას დამოკიდებულების 

პრობლემის მოგვარებისთვის, როცა პირმა შეიძლება მიმართოს ტყუილს და ჩაიდინოს 

დანაშაული, რათა უზრუნველყოს თავისი ჩვევა. ქმედება არის დევიაციაზე 

საზოგადოებრივი რეაქციის შედეგი, და არა თვითონ დევიაციური ქმედების შედეგი. 

უფრო ზოგადად რომ ვთქვათ, დევიანტების მკურნალობა აიძულებს მათ უარი თქვან 

მიყვნენ ყოველდღიური ცხოვრების იმ გზას რომელიც ყველა სხვა პირისთვის 

თავისუფალია. ამის გამო, დევიანტებს უწევთ არალეგიტიმური გზების გაკვლევა.  

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

ჰიუგი, ევერეტ ს. 1945 წელი. „სტატუსის უარყოფა და დილემები.“ ამერიკის 

სოციოლოგიისჟურნალი 50:353-359. 

კიტსუს ჯონი. 1962 წელი.„ სოციალური რეაქცია გადაცდომებზე: თეორიის პრობლემები 

და მეთოდი.“ სოციალური პრობლემები 9:247-256. 

ლემერტ ი. მ. 1951 წელი. სოციალური პათოლოგია: ნიუ იორკი: Mc Craw Hill Book Co., Inc.) 

მარშ რეი. 1961 წელი. „ჰეროინის მომხმარებლებში თავშეკავების ციკლი და რეციდივი.“ 

სოციალური პრობლემები 9:132-140. 

ტანენბაუმ, ფრანკი. 1951 წელი. დანაშაული და საზოგადოება: (ნიუ იორკი: Mc Craw Hill 

Book Co., Inc.) 
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დანაშაული, მედია, კულტურა 

http://cmc.sagepub.com 
 

 

მორალური პანიკის ცნების შესახებ 

დეივიდ გარლანდი 

დანაშაული, მედია, კულტურა 2008წ.; 4; 9 

DOI: 10.1177/1741659007087270 
 

წინამდებარე სტატიის ელექტრონული ვერსია იხ.: 

http://cmc.sagepub.com/cgi/content/abstract/4/1/9 
 

 

გამომცემლობა 

 

http://www.sagepublications.com 
 

დამატებითი მომსახურება და ინფორმაცია დანაშაულის, მედიისა და კულტურის შესახებ იხ.: 

 ელექტრონული ფოსტა: http://cmc.sagepub.com/cgi/alerts 

 

 გამოწერა: http://cmc.sagepub.com/subscriptions 

 

 ახალი გამოცემები: http://www.sagepub.com/journalsReprints.nav 

 

 ნებართვები: http://www.sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav 

 

ციტატები:  http://cmc.sagepub.com/cgi/content/refs/4/1/ 

file:///C:/Users/user/Downloads/ელექტრონული%20ფოსტა:%20http:/cmc.sagepub.com/cgi/alert
file:///C:/Users/user/Downloads/გამოწერა:%20http:/cmc.sagepub.com/subscription
file:///C:/Users/user/Downloads/ახალი%20გამოცემები:%20http:/www.sagepub.com/journalsReprints.na
file:///C:/Users/user/Downloads/ნებართვები:%20http:/www.sagepub.co.uk/journalsPermissions.na
http://cmc.sagepub.com/cgi/content/refs/4/1/9
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„SAGE“, ლოს ანჯელესი, ლონდონი, ნიუ დელი და 

სინგაპური www.sagepublications.com, ISSN 1741-6590, 

ტომი 4(1): 9–30 [DOI: 10.1177/1741659007087270] 
 

ჩამოტვირთულია  http://cmc.sagepub.com ჰაიდი 

უინარტოს მიერ 2008 წლის 30 ოქტომბერს 

სტატიები 

 

მორალური პანიკის ცნების შესახებ 

 

დევიდ გარლანდი, ნიუ იორკის უნივერსიტეტი, აშშ 
 

ამონარიდი 
 

სტატიაში წარმოდგენილია მორალური პანიკის ცნებისა და მისი სოციოლოგიური 

გამოყენების კრიტიკული ანალიზი. ამტკიცებს რა, რომ ამ ტერმინის პოპულარობის 

ზრდასთან ერთად, კონცენფციამ გარკვეულწილად დაკარგა თავისი სინატიფე და ძალა,  

სტატია ხაზს უსვამს მის ფროიდისტულ და დურხაიმისტულ ასპექტებს და განმარტავს 

მის გამოყენებასთან დაკავშირებულ ეპისტემოლოგიურ და ეთიკურ საკითხებს. 

მორალური პანიკის დინამიკასა და კულტურული ომების დინამიკას შორის 

პარალელების გავლებით, ავტორი გვიჩვენებს, რომ ეს ორივე ფენომები მოიცავს 

ჯგუფების ურთიერთქმედებას და სტატუსისათვის შეჯიბრს მაშინ, როდესაც თითოეულ 

მათგანს ახასიათებს თვისობრივად განსხვავებული სტრუქტურა. სტატიის დასასრულს, 

‘მორალური პანიკა’ განხილულია სოციალური რეაქციის სოციოლოგიაში გამოყენებულ 

ცნებათა უფრო ფართო ტიპოლოგიის ფარგლებში. 
 

ძირითადი ცნებანი 
 

მიკუთვნების ეთიკა; მორალური პანიკა; სოციალური რეაქცია; მორალური რეაქციის 

სოციოლოგია; თეორია 
 

 

შესავალი 
 

‘მორალური პანიკის’ ცნებამ იქონია უზარმაზარი გავლენა არა მხოლოდ სოციოლოგიაზე 

- სადაც მან წარმოშვა მორალური პანიკის მეცნიერების მცირე ქვე-დისციპლინა, არამედ 

აგრეთვე კულტურული დებატის ენასა და ჟურნალისტებისა და პოლიტიკოსების 

საქმიანობაზეც. ის მოსაზრება, რომ სოციალური რეაქცია ფაქტობრივად მხოლოდ 

მორალური პანიკაა, სოციალური პრობლემატიკისა და საზოგადოებრივი რისკების 

შესახებ საჯარო დისკურსის ჩვეულ პასაჟად იქცა. გაზვიადების ერაში, რომელშიც 

მასმედია გამუდმებით აკეთებს აქცენტს რაიმე ამაღელვებელ საკითხზე და ბოლომდე 

ახდენს მის ექსპლუატაციას, უარმყოფელი დეფლაციური საპასუხო დარტყმის 

სარგებლოანობა სრუალიად აშკარაა. შესაბამისად, გასაკვირი როდია, რომ ეს ტერმინი 

საზოგადოებრივი დებატის სტანდარტული რეპერტუარის განუყოფელ ნაწილად იქცა. 

სწორედ სტენლი კოენის კლასიკურმა კვლევამ (კოენი, 1972წ.) უბოძა ჩვენ მასმედიის მიერ 

მართულ სამყაროს ეს არსებითი საკამათო ინსტრუმენტი,  გაზვიადებისა და ისტერიის 

ძალებისათვის ამგვარად წინააღმდეგობის გასაწევად; თუმცა, კოენს ეს ტერმინი 1972 

წელს რომ არ შემოეღო, სხვა ვინმე მას აუცილებლად გამოიგონებდა. 

http://www.sagepublications.com/
http://cmc.sagepub.com/
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მანამ, სანამ იგი კულტურულ პოლიტიკაში რიტორიკულ იარაღად გადაიქცეოდა, 

‘მორალური პანიკა’ მკაცრად განსაზღვრული სოციოლოგიურ ცნება იყო, რომელიც 

პირველად განვითარდა ემპირიულად დასაბუთებულ, თუმცა მეტად თეორიულ 

ნაშრომში სათაურით „ხალხური დემონები და მორალური პანიკა“ (კოენი, 1972წ.) (ერთი 

სათაური, ორი მნიშვნელოვანი ახალი ცნება - უფრო მეტი, ვიდრე ბევრი ჩვენთაგანი 

მოახერხებდა ერთ მთლიან წიგნში) და სწორედ მის ამგვარ სოციოლოგიურ გამოყენებაზე 

მინდა გავამახვილო აქ ჩემი ყურადღება. რამდენიმე ისეთი ფენომენის მოკლე 

მიმოხილვის შემდეგ, რომელსაც იგი მოიცავს, წარმოგიდგენთ რამდენიმე დაკვირვებას 

თვით ცნებისა და მისი სხვადასხვა გამოყენების შესახებ.  
 

 

მორალური პანიკა: ფენომენი 
 

მაშ, რა არის ზუსტად მორალური პანიკა? რას მოიცავს იგი და რა მოვლენებს იწვევს? 

კოენის წიგნი, რომელიც პირველად 1972 წელს გამოიცა (მისი მესამე გამოცემა კი 30 წლის 

შემდეგ გამოჩნდა), ამ ცნებაში შემდეგ შესავალს გვთავაზობს: 
 

დროთა განმავლობაში საზოგადოება მორალური პანიკის პერიოდებში აღმოჩნდება 
ხოლმე. წარმოიშვება რაიმე გარემოება, ეპოზოდი, პირი ან პირთა ჯგუფი, რომელიც 
მიიჩნევა საზოგადოებრივი ღირებულებებისა და ინტერესების საფრთხედ; მის 
ხასიათს მასმედია წარმოგვიდგენს სტილიზებული და სტერეოტიპული ფორმით; 
რედ.,  ეპისკოპოსები, პოლიტიკოსები და სხვა მემარჯვენე აზროვნების მქონე 
ადამიანები ქმნიან მორალურ ბარიკადებს; სოციალურად აკრედიტებული 
ექსპერტები გვაუწყებენ თავიანთ დიაგნოზებსა და გადაწყვეტის გზებს; ვქმნით ან 
(უფრო ხშირად)  მივმართავთ შეგუების საშუალებებს; შემდეგ ეს გარემოება ქრება, 
იძირება ან გაუარესდება და უფრო ხილვადი ხდება. ხშირად, პანიკის ობიექტი 
საკმაოდ ახალია, ხოლო ხანდახან კი ეს  გარემოება ძალზე დიდი ხანია არსებობს, 
მაგრამ ზედაპირზე უცაბედად გამოჩდება. ზოგჯერ, პანიკა გაივლის და დავიწყებას 
მიეცემა, თუმცა რჩება ფოლკლორსა და კოლექტიურ მეხსიერებაში; სხვა 
შემთხვევებში, იგი უფრო სერიოზულ და გრძელვადიან გამოძახილს ტოვებს და 
შეიძლება გამოიწვიოს ცვლილებები... სამართლებრივ და სოციალურ პოლიტიკაში 
ან საზოგადოების თვითშეგნებაშიც კი. (კოენი, 2004წ.: 1) 

 

კოენი არ ამბობს იმას, თუ ზუსტად რას გულისხმობს აქ ‘პანიკაში’, მაგრამ იგი აშკარად 

გულისხმობს საყოველთაოდ მიღებულ მნიშვნელობას, რომელსაც ოქსფორდის 

ინგლისური ენის ლექსიკონი შემდეგნაირად განსაზღვრავს: ‘განგაშის ან შიშის უცაბედი 

და გამძაფრებული შეგრძნება, რომელიც ჩვეულებრივ, ადამიანის სხეულზე ახდენს 

გავლენას და იწვევს უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის უცნაურ ან გაუმართლებელ 

ძალისხმევას ‘. 
 

 

დისპროპორციულობის, გაზვიადებისა და განგაშის თვისებები აგრეთვე ხაზგასმულია 

მორალური პანიკის ანალიზის სხვა კლასიკოსის მიერ შემოთავაზებულ დეფინიციაშიც -  
„კრიზისის აღკვეთა“, თუმცა, აქ აქცენტი კეთდება გადავლილი სოციალური რეაქციის 

შეთანხმებულ ბუნებაზე მაშინაც კი, თუ ეს კონსენსუსი გარკვეულწილად არაბუნებრივი 

და ხელოვნურია: 
 

როდესაც გარკვეული პირის, პირთა ჯგუფის ან რიგი მოვლენების მიმართ 
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ოფიციალური რექცია სრულიად არაპროპორციულია რეალურად არსებულ 
საფრთხისა, როდესაც ‘ექსპერტები’, პოლიციის უფროსების, სასამართლო 
კორპუსის, პოლიტიკოსებისა და რედაქტორების სახით, საფრთხეს აღიქვამენ 
სრულიად არაიდენტურად და თითქოს ‘ერთხმად’ საუბრობენ მაჩვენებლებზე, 
დიაგნოზებზე, პროგნოზებზე და გადაჭრის გზებზე, როდესაც მედიის 
განცხადებები საყოველთაოდ ხაზს უსვამენ ‘უცაბედ და მნიშვნელოვან’ ზრდას 
(შესაბამისი რაოდენობის, თუ მოვლენების) და ‘სიახლეს’, რომლის ფხიზელი, 
რეალისტური შეფასება ვერაფრით მოხერხდება, მაშინ შეგვიძლია გაბედულად 
ვისაუბროთ... მორალურ პანიკაზე. (ჰოლი და სხვები, 1978წ.: 16, 

რედაქტირებულია დედანის მიხედვით) 

 

როგორ ამოვიცნოთ მორალური პანიკა, როდესაც მას წავაწყდებით? სტანდარტული 

ნარატივი მორალური პანიკის შესახებ (გუდი და ბენ იეჰუდა, 1994წ.) განსაზღვრავს ამ 

ფენომენის ხუთ ძირითად მახასიათებელს: (1) შეშფოთება (გარკვეული განცხადებული 

ქმედება ან მოვლენა იწვევს მღელვარებას); (2) მტრული განწყობა (დამნაშავეები 

წარმოჩენილნი არიან, როგორც ხალხური დემონები); (3) კონსენსუსი (უარყოფითი 

სოციალური რექცია გავრცელებული და ერთიანია); (4) არაპროპორციულობა (ქმედების 

ან მისით გამოწვეული საფრთხის მასშტაბი გაზვიადებულია); (5) ცვალებადობა (მედიის 

მიერ გაშუქება და მასთან დაკავშირებული პანიკა უცაბედად წარმოიქმნება და შესაძლოა 

ასევე სწრაფად გაქრეს). 

 

 

ეს სასარგებლო რეზიუმეა, რომელმაც ზეგავლენაც კი მოახდინა შემდგომ კვლევებზე, 

თუმცა ჩემი აზრით, იგი უგელებელყოფს ორ ისეთ ელემენტს, რომელიც არსებითია 

კოენის მიერ შემუშავებული ცნებისათვის: (i) სოციალური რეაქციის მორალური 
განზომილება, განსაკურებით, თვითდაკვირვებით არსის ძიება, რომელიც თან სდევს ამ 

ეპიზოდებს; და (2) იდეა, რომ განხილული დევიაცია გარკვეულწილად სიმპტომატურია. 
როგორც კოენი აღნიშნავს თავის თავდაპირველ კვლევაში,  ‘საზოგადოების დამცველთა’ 

რეაქცია ყოველთვის სცდება უშულოდ პრობლემას, უკავშირებს რა მას უბედურების 

შემაშფოთებელ სხვა სიმპტომებს.  ‘მხოლოდ ეს როდია...’, ამბობენ ისინი მანამ, სანამ 

განიხილავდნენ დაკავშირებულ პრობლემებსა და უფრო ფართო შედეგებს. ერთად, ეს 

ორი ელემენტი - მორალური განზომილება და სიმპტომატური ხასიათი - 

მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ისინი მიუთითებენ ძირითადი პრობლემის რეალურ 

ბუნებაზე; კერძოდ, გარკვეული სოციალური მოქმედი პირების მღელვარე შეშფოთება 

მასზედ, რომ ღირებულებათა შემდგარ სისტემას საფრთხე ემუქრება. ეს შიში, რომ ამ 

დაფასებულ ცხოვრების წესს საფრთხე ემუქრება, მორალური პანიკის შესახებ 

კოენისეული მსჯელობისათვის არსებითია. და ბოლოს, მორალური პანიკის 

სოციოლოგია სიცხადეს სძენს ჯგუფური ურთიერთობებისა და სტატუსისათვის 

შეჯიბრის შენაცვლებულ პოლიტიკას. 
 

წარმოგიდგენთ სტატიას ნიუ იორკ თაიმსის 2007 წლის თებერვლის გამოცემიდან 

(ქაუელი, 2007წ.), რომელიც შეიცავს მორალური პანიკის გაშუქების ყველა 

განმასხვავებელ ნიშნას და რომელიც ამ მახასიათებლებს ძალზე აშკარად წარმოაჩენს. 

ამასთან, იგი  გვიჩვენებს იმას, თუ რამდენად კარგად შეისწავლეს პოლიტიკოსებმა  

მორალური პანიკის პროცესების ამოცნობა და მათ ნარჩენებთან გამკლავებისათვის 

ბრძოლა. ქვემოთ წარმოდგენილი სტატია დაიბეჭდა შემდეგი სათაურით: ‘ამას წინად 

თინეიჯერის გარდაცვალებამ სამხრეთ ლონდონში ბრიტანეთს სიმშვიდე დაურღვია’: 
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ლონდონი, 16 თებერვალი – ღრმა მწუხარებითა და საყოველთაო 
გულისტკივილით, ბრიტანეთის ლიდერებმა გამოხატეს შეშფოთება გასულ 
პარასკევს  ცეცხლსასროლი იარაღით ჩადენილი დანაშაულის გამო, რომელმაც 
ხუთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდა ვაჟების 
დაღუპვის გამო, რომლებიც მოზარდები იყვნენ და თავიანთ სახლებში 
ჩაცხრილეს. 

 

თუმცა, მაშინ, როდესაც ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა აღნიშნული სისხლისღვრა 
ღრმა სოციალურ ავადმყოფობად შერაცხა, პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი არ 
დაეთანხმა იმ მოსაზრებას, რომ ეს მკვლელობები წარმოადგენდა ბრიტანეთის 
ახალგაზრდებში არსებული უფრო ღრმა კრიზისის ანარეკლს. 

 

ეს საკითხი მიმდინარე კვირას უფრო აქტუალური გახდა, ვინაიდან 
გაერთანებული ერების ორგანიზაციის ანგარიშში, რომელზეც აქ დეტალურად 
ვისაუბრებთ, ბრიტანეთის ახალგაზრდები სოციალურად უარეს მდგომარეობაში 
მყოფად იქნენ მიჩნეულნი, ვიდრე ბევრი მათი თანატოლი მსოფლიოს უმდიდრეს 
ქვეყნებში. 

 

აღიარა რა, რომ ეს დანაშაული საზარელი იყო, პრემიერ-მინისტრმა ბლერმა დაჟინებით 

განაცხადა, რომ ადამიანებმა გაზვიდებული რეაგირებისაგან თავი უნდა შეიკავონ: 
 

მოდით, გამოვიჩინოთ სიფრთხილე პასუხისას. ეს ტრაგედია არ არის ბრიტანული 
საზოგადოების მდგომარეობის მეტაფორა და მით უმეტეს, ბრიტანეთის 
ახალგაზრდობის მდგომარეობისა. 

 

შემდეგ, სტატიაში ნათქვამია, რომ ‘ამ მკვლელობებმა მრავალი ბრიტანელი შეაძრწუნა’ და 

გამოიწვია მღელვარება ცეცხლსასროლი იარაღის, კოკაინის კრეკის გავრცელებისა და 

ნარკოტიკებით მოვაჭრე ბანდების წევრებს შორის ამერიკული სტილის ქუჩური ომების 

შესახებ. მოყვანილია ამას წინად გარდაცვლილი მსხვერპლის მამის ციტატა, რომ: ‘ის, თუ 

როგორ ჩაუვარდათ მათ ხელში იარაღი, დაუჯერებელია’. თუმცა, ის განგაში, რომელიც ამ 

მოვლენებს მოჰყვა, მნიშვნელოვნად გასცდა მკვლელობების უშუალო ფაქტებს: ‘მან 

შთააგონა გაცხარებული დებატები იმის შესახებ უსხლტებიან, თუ არა ბრიტანეთის 

საზოგადოების გარკვეული ნაწილები კონტროლს - შთაბეჭდილება, რომლის თავიდან 

აცილებასაც  ბატონი ბლერი ცდილობდა’.  

 

რა თქმა უნდა ეცდებოდა, ხომ ასეა? მეორეს მხრივ, ოპოზიციის სპიკერ ალან დუნკანს 

ამგვარი თავშეკავება სულაც არ გამოუჩენია. მომდევნო დღეს დეილი ტელეგრაფში 
გამოქვეყნებულ პრესრელიზში ბატონმა დუნკანმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთს სჭირდება 

‘რე-ცივილიზაცია’ და დასვა შემდეგი დიაგნოზი იმ სოციალური კრიზისისა, რომელიც ამ 

მკვლელობებს უდევს საფუძვლად:  
 

ევროკავშირის ფარგლებში ბრიტანეთი ყველაზე მაძღარი ერია, რომელსაც 
ყველაზე აპათიური ამომრჩეველი, ენერგიის ყველაზე უარესი გამფლანგველი, 
პორნოგრაფიაზე ყველაზე მეტად დამოკიდებული, ყველაზე მოძალადე ხალხი და 
კოკაინის ყველაზე მეტი მომხმარებელი ჰყავს. 

 

თითქოს ეს ბრალდებები საკმარისი არ იყო, მან განაგრძო ხორხე ლუის ბორხესის ღირსი 

ჩინური ენციკლოპედიის ჩამონათვლით და განაცხადა:  
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ჩვენ ბავშვებს ყველაზე უარესი ალერგია აქვთ, ყველაზე უარესი მოქეიფე 
მსმელები ვართ, ყველაზე მეტად გვქურდავენ, ყველაზე მეტი ასთმით 
დაავადებული ადამიანი გვყავს, ყველაზე ცუდი ენათმეცნიერები ვართ, ყველაზე 
მეტი ვადაზე ადრე შობილი ბავშვი და ორგანოების ყველაზე ცოტა დონორი 
გვყავს.  . . . ხელისუფლებამ კოლაფსი განიცადა. 

 

თავისი წიგნის მესამე გამოცემის ამ წინასიტყვაობაში სტენ კოენი (2004წ.: xxx) აღნიშნავს, 

რომ ‘წარმატებული მორალური პანიკა იმითია მიმზიდველი, რომ გააჩნია უნარი უფრო 

ფართო მღელვარებასთან რეზონანსის წერტილები აღმოაჩინოს’. აშკარაა, რომ ბატონი 

დუნკანი, თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში, მაქსიმალურად ეცადა ამ კავშირების 

დამყარებას. 
 

 

კონსერვატიული პარტიის ლიდერი დეივიდ კემერონი უფრო წინდახედული აღმოჩნდა, 

თუმცა მანაც ეს მოვლენები დაახასიათა, როგორც სიმპტომატური, მიუთითა რა 

‘უმამობასა’ და ‘ოჯახის დანგრევაზე’, როგორც პრობლემის ‘არსზე’ (ქაუელი, 2007წ.). 

ამგვარად, მან თითქოს დაიჭირა საზოგადოებრივი განწყობა, როგორც იგი აღწერა 

გარდიანმა /  აისიემის გამოკითხვამ (იხ. გლოვერი და ტრევისი, 2007წ.), რომლის 

თანახმად, ამომრჩეველთა 80 პროცენტი დაეთანხმა იმ მოსაზრებას, რომ იარაღის 

კულტურის გვრცელებას ნაწილობრივ ოჯახის დანგრევა და სახლში დისციპლინის 

ნაკლებობა იწვევს. 

 

ნიუ იორკ თაიმსის სტატიაში შემდეგ ნათქვამია, რომ მედიის ისტერიისა და სახალხო 

მღელვარების მიუხედავად, პოლიციის სტატისტიკა მიუთითებს, რომ მკვლელობებისა 

და ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობა 

იკლებს.1 მიუხედავად ამისა, პოლიციის კომისარმა სერ იან ბლერმა მოითხოვა 

პოლიციისათვის დამატებითი უფლებამოსილების მინიჭება და ცეცხლსასროლი იარაღის 

ტარებისათვის ახალგაზრდების თავისუფლების აღკვეთით დასჯა. ამ ახალი 

უფლებამოსილების სამიზნე - რეაქციის ცენტრში მოქცეული სახალხო დემონები - რა 

თქმა უნდა მოძალადეები, ნარკოტიკებით მოვაჭრეები, ღარიბი უბნების მაცხოვრებლები 

და შავკანიანი ახალგაზრდები არიან, რომლებსაც ‘კრიზისის აღკვეთის’ (ჰოლი და სხვები, 

1978წ.) მკითხველი ზედმიწევნით კარგად იცნობს. 

 

 

საბოლოო ჯამში, პროტესტის, თვითდაკვირვებისა და სოციალური რეაქციის ეს 

ეპიზოდი, რომლის ცენტრშიც ახალგაზრდების დევიაციური ქცევის შემაშფოთებელი 

ფორმა მოექცა, აღწერს კლასიკურ მორალურ პანიკას. უფრო შემეცნებითი და 

თვითრეფლექსიური, ვიდრე სტენ კოენის მიერ 40 წლის წინ აღწერილი და ალბათ 

პოლიტიკურად ურო სადაოც, სხვაგვარად ეს ეპიზოდი ჟანრის სამაგალითო ნიმუშია. 

 

მორალური პანიკის სახეობები 
 

იარაღის გამოყენებით ჩადენილი ინგლისური დანაშაულის ზემოთ აღწერილი ეპიზოდი 

წარმოადგენს ‘კლასიკურ’ მორალურ პანიკას, ვინაიდან იგი შეიცავს თითოეულ 

განმაპირობებელ ელემენტს, რომელიც კოენმა განსაზღვრა ამ ფენომების პირველად 

გაანალიზებისას. თუმცა, შემდგომმა კვლევამ აჩვენა, რომ მორალური პანიკა სხვადასხვა 

ფორმასა და ზომას იძენს ისევე, როგორც დევიაციის ის ფორმები, რომლებსაც იგი 

მიზნობრივად პასუხობს და მათი შემდგომი ეფექტები სოციალურ გარემოზე. ალბათ 
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უნდა შევჩერდეთ ფორმისა და ფოკუსის ამ ვარიაციებზეც. 
 

მორალური პანიკა მრავალფეროვანია თავისი ინტენსიურობის, ხანგრძლივობისა და 

სოციალური ზეგავლენის მხრივ. ზოგიერთი უმნიშვნელო, წარმავალ ეპიზოდში 

გამოიხატება, რომელიც მცირეოდენ კვალს ტოვებს: მონაწილეების გარდა, ვის ახსოვს 

ახლა ბრიტანეთში 1950 წელს ტედი ბოისის (პირსონი, 1983წ.) მიერ შემოკრული განგაში? 

სხვები გამოიხატება მნიშვნელოვან, საბედისწერო მოვლენებში, რომლებიც უამრავი 

სიცოცხლისა და მთლიანი სოციალური ლანდშაფტის ტრანსფორმაციას იწვევენ: XVI და 

XVII საუკუნეებში ევროპაში გამძვინვარებული მანია გრძნეულების წინააღმდეგ 

(ტრევორ-როუპერი, 1967წ.) ან XIX საუკუნის ბრიტანეთში ‘დემოგრაფიული ვარდნის’ 

ირგვლივ ატეხილი მღელვარება კარგი მაგალითი იქნებოდა. ეს შეიძლება იყოს 

იზოლირებული აფეთქება, როგორიცაა ხანმოკლე პანიკა 1980-იანი წლების ბოლოს ლოს 

ანჯელესში საავტომობილო ტრასაზე სროლების გამო (ბესტი, 1999წ.) ან რაიმე სერიის 

ნაწილი, რომელშიც თითოეული ეპიზოდი ერთმანეთზე გადაჯაჭვულია. ნარკოპანიკას 

(რაინერმანი და ლევინი, 1997წ.) და ბავშვზე ძალადობის წინააღმდეგ პროტესტს (ჰაკინგ, 

2000წ.) ჰქონდა ამგვარი კუმულაციური ხასიათი, ‘მნიშვნელოვნების სპირალი’ (ჰოლი და 

სხვები, 1978წ.), რომელიც თითოეულ ახალ მოსახვევს აღქმულ მნიშვნელობას მატებს 

შეშფოთების განგრძობად ნარატივში. 

 

ის პრობლემები, რომლებსაც მორალური პანიკა პასუხობს, შესაძლოა აღმოჩნდნენ 

სერიოზული, ტრივიალური ან წარმოსახვის ნაყოფი - თუმცა, პრობლემის 

გამჟღავნებული მასშტაბი, ჩვეულებრივ, მცირედ თუ შეედრება მის მიერ წარმოშობილ 

რეაქციას. ახლა, მოდსი და როკერსი  უწყინარებად გვეჩვენებიან. ქუჩის ყაჩაღობა ან 

ცეცხლსასროლი იარაღით მკვლელობა კი - ნაკლებად. ბრიტანეთში ბავშვზე ძალადობის 

სატანისტური რიტუალის გარშემო ატეხილი პანიკა 1990-იანი წლების დასაწყისში ისევე, 

როგორც ახლო წარსულში ნადირობა გრძნეულებზე, სასტკად მცდარი გვეჩვეება, თუმცა 

ეს რეალობა იყო თავისი შედეგების თვალსაზრისით და ამ მოვლენების შედეგად, 

ადამიანები კვლავ ციხეში არიან (შოუალტერი, 1998წ.; ჰაკინგი, 2000წ.). 

 

ზედა აბზაცში ფრაზა ‘გამჟღავნებული მასშტაბი’ მეტად სწრაფად შეალამაზებს იმ 

ეპისტემოლოგიურ პრობლემას, რომელიც მუდამ ახდენს ზეგავლენას სოციალური 

პრობლემების არეალზე და მათ აღქმაზე. მკაცრად რომ ვთქვათ, პრობლემის ‘მასშტაბის’  

უბრალოდ ‘გამჟღავნება’ არასოდეს ხდება. ისევე, როგორც პრობლების ხასიათი ან 

მიზეზი ან შედეგები, იგი წარმოადგენს თვისებას, რომელიც არის დავისა და 

კოლექტიური მოლაპარაკების საგანი. ზოგირეთ შემთხვევაში, ეს საკითხები მუდამ 

დაკმაყოფილებული რჩება. სხვა შემთხვევებში კი - ფენომენის ხასიათი და მასშტაბი 

ხდება უფრო ფართო შეთანხმების საგანი, რომელიც ეფუძნება ფართოდ აღიარებულ 

ინტერპრეტაციას და მეტ-ნაკლებად მყარ მტკიცებულებებს. 

 

ამასთან, მორალური პანიკა განსხვავებულია უშუალო გამომწვევი მიზეზისა და 

განვითარების მოდელის თვალსაზრისით. იგი შეიძლება იყოს სპონტანური, თემის 

დონეზე მომხდარი მოვლენა, რომელიც ადგილობრივი მოთამაშეებისა და მღელვარების 

მიერ გაუცნობიერებლად არის გამოწვეული - როგორც სავარაუდოდ, მოდსისა და 

როკერსის გამო კლაქტონში ატეხილი პანიკა -  ან შეიძლება განზრახ იქნეს გამოწვეული 

კომერციული ან პოლიტიკური სარგებლის მიღების მიზნით. ანჯელა მაკრობი და სარა 

თორნტონი (1995წ.) აღწერენ, თუ როგორ გაიღეს ეისიდ ჰაუსის პროდიუსერებმა უამრავი 

ძალისხმევა მორალური პანიკის პროვოცირების მიზნით დისკოტეკებზე ექსტაზის 

მიღების გამო მედიის ყურადღების მისაპყრობად და თავიანთი პროდუქტის უფასოდ 
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რეკლამირებისათვის. უფრო ასაკოვანი მოსახლეობის შოკირების სტრატეგიას 

საზოგადოებრივი ყურადღების მისაპყრობად და უფრო ახალგაზრდა, მოდური 

აუდიტორიის შესაცდენად, თანამედროვე როკმუსიკის ისტორიაში მუდამ ვაწყდებით 

ბილ ჰეილიდან და ელვის პრესლიდან როლინგ სთოუნამდე, სექს პისტოლს და მერილინ 

მენსონამდე. და თუ კომერციულად მოტივირებული მორალური პანიკა უვნებელია, მის 

პოლიტიკურ ანალოგს - როგორიცაა 1930-იან წლებში ჰიტლერის მიერ რაიხსთაგის დაწვა 

ან ზინოვიევის 1920 წლის წერილი -  ბევრად უფრო საბედისწერო შედეგები მოჰყვება.  

 

სოციალური რეაქცია, რომელიც მორალურ პანიკას მოსდევს, შეიძლება მეტ-ნაკლებად 

შეთანხმებული ან მეტ-ნაკლებად წინააღმდეგობრივი იყოს. კოენის თავდაპირველ 

კვლევაში, ‘საზოგადოების დამცველებმა’ ერთხმად უპასუხეს ზღვისპირა არეულობას. 

ცეცხლსასროლი იარაღით ჩადენილი ინგლისური დანაშაულის ჩემს მიერ მოყვანილ 

მაგალითში, პოლიტიკოსები და კომენტატორები ბევრად უფრო განსხვავებულნი არიან 

თავიანთი რეაქციისა და ინტერპრეტაციის იმ ფარგლების თვალსაზრისით, რომელშიც 

მათ ამ მოვლენების მოქცევა სურთ. (მოგვიანებით აღვნიშნავ, რომ შეთანხმებული, 

არასადაო სოციალური რეაქცია თანამედროვე საზოგადოებაში სულ უფრო იშვიათ 

მოვლენად გვევლინება). 

  

რაც შეეხება მიზეზ-შედეგობრივ კავშირს, იგი შეიძლება იყოს განსხვავებული მორალური 

პანიკის ხასიათისა და ფოკუსის მიხედვით. თუმცა, სამეცნიერო ლიტერატურაში ხშირად 

ვაწყდებით მიზეზ-შედეგობრივი პირობების ფართო სპექტრს, რომელიც ამ ფენომენს 

უკავშირდება. ხელშემწყობი პირობები მოიცავს (1) სენსაციონალისტი მასმედიის 

არსებობა (თუმცა, ისტორიკოსები მორალური პანიკის ეპოზოდებს XIX საუკუნის შუაში 

და უფრო ადრეც აღწერენ: იხ. დეივისი, 1980წ.; პირსონი, 1983წ.; ადლერი, 1996წ. - 

ამდენად, შესაძლოა კოლექტიური კომუნიკაციის ეფექტიური წყაროც საკმარისი 

აღმოჩნდეს); (2) ანომალიის ახალი ან აქამდე აღუწერელი ფორმის აღმოჩენა; (3) 

მარგინალიზებული, აუთსაიდერი ჯგუფების არსებობა, რომლებიც შეიძლება იქნენ 

წარმოჩენილნი, როგორც ‘ხალხური დემონები’; და (4) აუდიტორია, რომელიც წინასწარ 

მომზადებულია და მისი მგრძნობელობა ამაღლებულია. რაც შეეხება კატალიზატორ 

მიზეზებს, ლიტერატურის თანახმად, ისინი უკავშირდებიან საზოგადოების სოციალური, 

ეკონომიკური და მორალური წესრიგის  ცვლილებებს. არსებული იერარქიებისადმი 

საფრთხე; სტატუსისათვის შეჯიბრი; სოციალური ცვლილებების ზეგავლენა ცხოვრების 

დამკვიდრებულ წესზე; და წარსულში არსებული კონტროლის სტრუქტურების რღვევა - 

ესენია ზედაპირზე გამოვლენილი პანიკის ყველაზე ხშირად იდენტიფიცირებული ღრმა 

მიზეზები. ერიკსონი (1966წ.) პურიტანულ ახალ ინგლისში გრძნეულებზე ნადირობის 

შესახებ; ჰოლი და სხვები (1978წ.) 1970-იანი წლების ინგლისში ყაჩაღობების გარშემო 

ატეხილი პანიკის შესახებ; უილიამსონი (1985წ.) 1890-იანი წლების ამერიკის სამხრეთში 

ლინჩის წესით გასამართლების შესახებ; ან გარლანდი (2001წ.) მე-20 საუკუნის 

მიწურულს ბრიტანეთსა და ამერიკაში არსებული დანაშაულის კომპლექსების შესახებ, 

თითოეულ მათგანში წარმოდგენილია საილუსტრაციო მაგალითები.  

 

 

ხალხური დემონები და მათი ურთიერთკავშირი მორალურ პანიკასთან 

 

კოენის თავდაპირველმა ანალიზმა ცხადჰყო, რომ მორალურ პანიკასა და მის ხალხურ 

დემონებს შორის ინტერაქტიული ურთიერთკავშირი არსებობს - როგორც წესი, 

ანომალიის აფეთქება, რომელიც მედიის ყურადღებისა და მომეტებული სოციალური 

კონტროლის გამო ხდება, ბიძგს აძლევს ანომალიის გამყარებას ან მის მიერ პოტენციური 
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ანომალიების მიზიდვის ძალას. ჰაკინგმა (2000წ.) ეს აღწერა, როგორც ‘მარყუჟის ეფექტი’, 

როდესაც სოციალური რეაქცია ურთიერთმოქმედებს იმ ფენომენთან, რაზეც ხდება 

რეაგირება, იწვევს რა ამ უკანასკნელის ტრანსფორმაციას. სოციალური რეაქციის ეს 

ტრანსფორმირების ეფექტი - ‘შექმნისა და გამოძერწვის’ პროცესი, როგორც მას ჰაკინგი 

აღწერს - ექვემდებარება ემპირიულ ვარიაციას და ყოველთვის როდი გადაიზრდება 

‘გაძლიერებაში’, როგორც ამას კოენი (2004წ.) უშვებს თავისი წიგნის მესამე გამოცემის 

შესავალში. კონტექსტის, ძალების ბალანსის, ურთიერთქმედების დინამიკისა და 

მონაწილეთა არსებული არჩევანის მიხედვით, მორალური პანიკის წარმოშობამ შეიძლება 

გამოიწვიოს შესაბამისი ანომალიის შეჩერება, გაძლიერება ან სულაც ტრანსფორმაცია. 

(მაგალითად, წარმოიდგინეთ ის ორგანიზების, მობილიზაციისა და პოლიტიზირების 

ეფექტი, რომელიც ხშირად მოჰყვება მორალური პანიკის რეაქციებს ისეთ ჯგუფებზე, 

როგორიცაა სოციალური დახმარების მაძიებლები, მარტოხელა დედები, უკანონო 

იმიგრანტები, აივ-ით დაავადებული პირები, ჰომოსექსუალი მამაკაცები და სხვ.). 

 

მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი აზრით, ეს აშკარაა კოენის თავდაპირველ ანალიზსში და 

კიდევ უფრო ცხადია ჰოლის და სხვების კრიზისის აღკვეთაში (1978), კოენმა ხაზი არ 

გაუსვა იმას, რომ ანომალიების გარკვეული ჯგუფი შერაცხულია ‘ხალხური დემონის’ 

სტატუსით მეტწილად იმიტომ, რომ მას გააჩნია ისეთი მახასიათებლები, რომლებიც მას 

აქცევს ისეთ ეკრანად, რომელზეც საზოგადოებას შეუძლია თავისი დანაშაულისა და 

ამბივალენტურობის გრძნობების პროეცირება. უარყოფისა და პროეცირების ამ პროცესის 

დეტალურ აღწერას წარმოგვიდგენს უატნი (1978წ.), როდესაც იგი აღწერს 

საზოგადოებრივ რეაქციას შიდსზე 1980-იანი წლების დასაწყისში და უილიამსონი 

(1985წ.), როდესაც იგი აანალიზებს 1890-იან წლებში ამერიკის სამხრეთში ‘შავი ველური 

სექსუალური მოძალადის’ ხალხური დემონის გამოჩენას.  

 

ქვეცნობიერი უარყოფისა და პროეცირების ცოცხალი მაგალითია განმეორებადი 

თანამედროვე პანიკა, რომელიც კონცენტრირებულია პედოფილ სექსუალური ხასიათის 

დამნაშავეებზე. როგორც ამას 2007 წლის ფილმი ‘პატარა ბავშვები’ ძალზე ცალსახად 

მოგვითხრობს, ბავშვზე მოძალადეების მიმართ არსებული შიშისა და სიძულვილის 

ინტესივობა, როგორც ჩანს, უკავშირდება ქვეცნობიერ დანაშაულის გრძნობას მშობლის 

მოვალეობების დაუდევრად შესრულების გამო და ფართოდ გავრცელებულ 

ამბივალენტურობას თანამედროვე კულტურის სექსუალიზაციის მიმართ. მორალური 

პანიკის სამიზნეები შემთხვევით როდი შეირჩევა: ისინი კულტურული განტევების 

ვაცებია, რომელთა დევიაციური ქცევა ძლიერ იზიდავს მაყურებელს სწორედ იმიტომ, 

რომ იგი უკავშირდება პიროვნულ შიშებსა და ქვეცნობიერ სურვილებს. კოლექტიურ 

საშინელ სიზმრებში ისევე, როგორც ინდივიდუალურ სიზმრებში, კონკრეტული ბოროტი 
სულის წარმოშობა განპირობებულია მანამდე არსებული კონფლიქტებით. მორალური 

პანიკის საუკეთესო ანალიზისათვის აუცილებელია ამ ვითარებისა და მღელვარების 

გაცნობიერება და გაგება და იმის ჩვენება, თუ რა წვლილი შეიტანეს მათ მოცემულ 

პროტესტში. (როგოც ეს პოლ როკმა (2007წ.) აღმოაჩინა, მორალური პანიკის ბევრი 

ანალიზის შესაბამისი სისუსტე არის იმის ვერ დამტკიცება, რომ ეს უკანა პლანის 

მღელვარება სინამდვილეში არსებობს და რომ სწორედ ის - და არა ის დევიანური 

ფენომენი, რომელზეც ხდება რეაგირება - უწყობს ხელს მოცემული ‘მორალური პანიკის’ 

წარმოშობას). 

 

უკვე ავღნიშნე მორალური პანიკის პოლიტიკური მიზნებისათვის გამოყენება, თუმცა 

ამასთან, ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ როგორც წესი, სწორედ მასმედიაა ამ ეპიზოდების 

ძირითადი მამოძრავებელი ძალა და მთავარი ბენეფიციარიც, ვინაიდან მის მიერ 
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შემქნილი სენსაცია - გარკვეული ტიპის კოლექტიური შუშხუნა - ხელს უწყობს 

გაზეთების გაყიდვას, ართობს მკითხველებს და აწარმოებს ახალ ამბებსა და კომენტარებს 

ამ ამბის განვითარებასთან, სპიკერების მიერ რომელმე მხარის დაჭერასთან და 

დევიაციური ფენომენის განვითარებასთან ერთად. მართლაც, ამ იდეის საწყის ეტაპზე 

განხილვისას, ჯოკ იანგმა (1971წ.) აღნიშნა, რომ კომერციულ მედიას აქვს ‘მორალური 

პანიკის შექმნის ინსტიტუციონალიზებული აუცილებლობა’. ამ თვალსაზრისით, მედიას 

‘მოსწონს საზოგადოებრივი აღშფოთება’ და ‘აწარმოებს’ მორალურ პანიკას ახალი ამბების 

გენერირებისა და თავისი მკითხველის წარმოსახვის უნარისა და მღელვარების 

დაკმაყოფილებისათვის. 

 

მორალური პანიკის პროდუქტიულობა 

 

და ბოლოს, უნდა შევჩერდეთ მორალური პანიკის პროდუქტიულობაზე. ეს ეპიზოდები 

მოვლენების განვითარებას უწყობენ ხელს. ისინი ქმნიან ეფექტს და ტოვებენ 

მემკვიდრეობას. გაიხსენეთ ჰოლის მონათხრობი (ჰოლი და სხვები, 1978წ.; ჰოლი, 1980წ.) 

იმის შესახებ, თუ როგორ დაიწყო ‘ყაჩაღობის’ გარშემო  პანიკამ დინება და გადაიზარდა 

კანონში და საზოგადოებრივ წესრიგში ან როგორ გამოიწვია ნარკოტიკების გამო პანიკამ 

ამერიკაში მასობრივი დაპატიმრებები (გარლანდი, 2000წ.). სექსუალური ხასიათის 

დამნაშავეების გარშემო უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში განმეორებითმა პანიკამ 

გამოიწვია ზედამხედველობის, შეზღუდვისა და თავისუფლების აღკვეთის აბეზარი 

აპარატის დანერგვა, რომელიც სამოქალაქო თავისუფლებასთან დაკავშირებულმა 

მოსაზრებებმაც კი ვერ აირიდეს. როგორც კრიზისის აღკვეთის ავტორები წერენ:  

 
მორალური პანიკა გვევლინება იდეოლოგიური ცნობიერების ერთ-ერთ მთავარ 
ფორმად, რომლის საშუალებითაც ხდება ‘მდუმარე უმცირესობის’ გადმობირება 
სახელმწიფოს მხრიდან სულ უფრო მეტად იძულებითი ხასიათის ღონისძიებების 
მხარდასაჭერად და მისთვის ლეგიტიმურობის მინიჭება ‘ჩვეულებრივზე მეტი’ 
კონტროლის განხორციელების მიზნით. (ჰოლი და სხვები, 1978წ.: 221) 

 

 

ხშირად, მორალური პანიკა ეფემერული გვეჩვენება, თუმცა დროთა განმავლობაში, მისი 

კრებითი ეფექტი შეიძლება გადაიზარდოს სოციალურ გარიყვაში და სოციალური 

სტატუსის ხელახლა გადანაწილებაში ისევე, როგორც რეგულირებისა და კონტროლის 

ისეთი ინფრასტრუქტურის შექმნაში, რომელიც საწყისი ეპიზოდის ამოწურვის შემდეგაც 

დიდი ხნის განმავლობაში შენარჩუნდება. ამდენად, ჯეიმს მაროუნი (2003წ.) ამტკიცებდა, 

რომ აშშ-ში, სადაც შეზღუდული მთავრობის იდეოლოგია, როგორც წესი, ხელს უშლის 

სახელმწიფო ინსტიტუტების ექსპანსიას, მორალურმა პანიკამ არაერთხელ წარმოქმნა 

სახელმწიფოს შენების ისეთი რეაქტიული ფორმა, რომელიც არსებითად 

მნიშვნელოვანია. მაროუნი ამბობს, რომ რელიგიური ‘ჰელფაიერის’ ერის უჩვეულო 

‘ცოდვის პოლიტიკამ’ - რომელსაც უბიძგა ალკოჰოლის მავნე ეფექტის, სექსით ვაჭრობისა 

და ნარკოტიკების გამო პროტესტმა -  გამოიწვია ისეთი დონის სახელმწიფო რეგულირება 

და ქვეყნის მასშტაბით კანონის აღსრულება, რომელიც ვერასოდეს იქნებოდა მიღწეული 

ჩვეუებრივი პოლიტიკური პროცესების საშუალებით. 

 

თუმცა, აქ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ ზედმეტი ეფექტიანობა არ მივაწეროთ ‘პანიკას’ 

და ზედმეტად მცირე მნიშვნელობა მივანიჭოთ რაციონალურ რეაქციას მის უკან მდგარ 

პრობლემებზე - მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ძალზე რთულია ამ ორ ფაქტორს შორის 

ემპირიული განსხვავების დადგენა. მაგალითად, ავიღოთ ბავშვზე ძალადობის ფენომენი, 
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რომელიც იან ჰაკინგის დაკვირვებისა არ იყოს, ისეთი სოციალური პრობლემაა, 

რომელსაც არაერთხელ გაესვა ხაზი, მოხდა მისი კონცეპტუალიზება და განხილვა 

უკანასკნელი რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში. ბავშვის მიმართ აღქმულ 

ძალადობაზე კრებითმა სოციალურმა და სახელმწიფო რეაქციამ ჩვენ საზოგადოებაში 

შექმნა ეჭვისა და კონტროლის სრულიად ახალი რეჟიმი: 
 

ბავშვზე ძაალდობამ გამოიწვია უამრავი აზრთა სხვადასხვაობა. ხდება ბავშვების 
განათლება ამ საკითხზე ვიდეორგოლების საშუალებით სწავლის ყველაზე 
ადრეული წლებიდან. იგი ტელევიზიასა და კინოფილმებშიც საკმაოდ მუდამ 
არის წარმოჩენილი. არსებობს მოძალადეთა მხარდაჭერისა და კონფესიური 
ჯგუფები, რომლებიც ანონიმური ალკოჰოლიკების მოდელზეა აგებული. 
ძალადობა მყარად აიტაცეს თანადამოკიდებულების მოძრაობებმა. 1985 
წლისათვის,  არსებობდა ქალაქები - მაგალითად, პორტლენდი და ორეგონი, 
რომლებშიც ძალადობის მოწინააღმდეგე აქტივისტებმა ისეთ წარმატებებს 
მიაღწიეს, რომ მამაკაცებს ურჩევდნენ, რომ საჯაროდ ბავშვებს არც კი შეხებოდნენ; 
თუ ბავშვს ოჯახს გარეთ ზიანი მიაყენეს, დარწმუნდით, რომ იქვე მეგობრულად 
განწყობილი მოწმე იყოს მანამ, სანამ რაიმე დახმარებას აღმოუჩენდეთ მას 
(ჰაკინგი, 2000წ.: 160). 

 

თუმცა, შეცდომა იქნებოდა ამ ახალი მარეგულირებელი რეჟიმის ექსკლუზიურად 

‘მორალური პანიკისათვის’ მიწერა. ‘სატანისტური რიტუალური ძალადობის’ შესახებ 

ფანტაზიისაგან განსხვავებით, რომელიც, როგორც ჩანს, სრულიად დაუსაბუთებელ 

განცხადებებს ეყრდნობოდა,  ბავშვებზე ‘ძალადობის’ უფრო მიწიერი პრაქტიკა 

(უგულებელყოფა, ჩაგვრა, ფსიქოლოგიური, ფიზიკური და სექსუალური ძალადობა და 

სხვ.) მეტად რეალურია და  მისი წარმოჩენა უდაოდ გამოიწვევდა გაკიცხვას და 

კონტროლის ძალისხმევას ისტერიული პროტესტით და გაზვიადებული გაშუქებით, ან 

მის გარეშე. ასეთ შემთხვევებში, საწყისმა მორალურმა პანიკამ შესაძლოა საზოგადოების 

ყურადღება მიიპყროს და მოცემული პრობლემა პოლიტიკურ დღის წესრიგზეც კი 

მოათავსოს, მაგრამ მის უკან მდგარი ფენომენის გამოაშკარევებული ბუნება შესაძლოა 

საკმარისი იყოს მომდევნო სოციალური რეაქციების განმარტებისათვის. 

 

 

მორალური პანიკა და კულტურული კონფლიქტები 

 

უახლეს სამეცნიერო ნაშრომებში (მაგალითად, მაკრობისა და თორტონის, 1995წ.) 

ხაზგასმულია დღევანდელ დღეს კონსენსუალური სოციალური რეაქციების შედარებითი 

სიმწირე და მედიასა და საზოგადოებრივ სფეროში ოპოზიციური ხმების მნიშვნელობა. 

1960-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც კოენის მიერ აღწერილი მოვლენები 

ვითარდებოდა, შედარებით შეკავშირებულ ესტაბლიშმენტსა და ვიწროდ ფოკუსირებულ 

მასმედიას შეეძლო შეექმნა ერთიანი საზოგადოებრივი რეაქციის შთაბეჭდილება. მას 

შემდეგ ათწლეულების განმავლობაში, საჯაროდ ხელმისაწვდომი მედიის ზრდამ, 

ალტერნატიული ახალგაზრდული პრესის წარმოშობასთან ერთად, საწინააღმდეგო 

აზრის მქონე ექსპერტების არსებობამ, რომლებიც კამათობენ განგაშის განცხადებებზე, და 

სამიზნე სახალხო დემონების სახელით მოსაუბრე აქტივისტებმა შეშფოთების 

კონსენსუალური გამოხატულება სულ უფრო უჩვეულო ფენომენად აქციეს. 

 

საზოგადოებრივი გამოხატვის პირობებისა და შესაძლებლობების ამ ცვლილებებმა 

გავლენა მოახდინეს მორალური პანიკის ბუნებაზე. ისინი მოგვიწოდებენ გადავუხვიოთ 



18 
 

მორალური პანიკის ტრადიციულ აღქმას (რომელიც გულისხმობს ვერტიკალურ 

ურთიერთკავშირს საზოგადოებასა და დევიაციურ ჯგუფს შორის) ისეთი რამისაკენ, რაც 

უფრო მეტად ჰგავს ამერიკული სტილის ‘კულტურულ ომებს’ (რაც გულისხმობს უფრო 

ჰორიზონტალურ კონფლიქტს სოციალურ ჯგუფებს შორის). ასეთ შემთხვევაში, მის 

თანახმად, გაერთიანებული სამეფო ამ თვალსაზრისით შესაძლოა აშშ-ს მეტად 

დაემსგავსოს, სადაც რთულია ნებისმიერი ისეთი საზოგადოებრივი საკითხის მოძებნა, 

რომელზეც არსებობს ფართოსაზოგადოებრივი ურთიერთთანხმობა და არ არსებობს 

განსხვავებული მოსაზრება. რასობრივი, რელიგიური და რეგიონალური განსხვავებების 

პერვაზიული წარმოჩენა, რასაც ხელს უწყობს პიროვნებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა 

და გამოხატულია საზოგადოდ ხელმისაწვდომი მედიის საშუალებით, უზრუნველყოფს 

იმას, რომ სოციალური, თუ მორალური საკითხების უმრავლესობა იწვევს მკვეთრად 

პოლარიზებულ რეაქციებს მაშინაც კი, როდესაც პოლიტიკური და ეკონომიკური 

დებატის პირობები საკმაოდ ვიწროდ შემოფარგლულია. 

 

უდაოდ, არსებობს ისეთი შემთხვევები, როდესაც ამერიკაშიც კი ადგილი აქვს ჭეშმარიტ 

მორალურ პანიკას (ბავშვზე ძალადობის გამო ატეხილი პანიკა კარგი მაგალითია) - 

როდესაც ფართოდ აღიარებული საზოგადოებრივი ღირებულებები ხელყოფილია 

დევიაციური ჯგუფის ქმედებით. თუმცა, ეს ბევრად ნაკლებ ხშირია, ვიდრე მორალური 

ჯვაროსნული ლაშქრობები, სიმბოლიზმის პოლიტიკა და კულტურული ომები, როდესაც 

კონკრეტული ჯგუფები ერთვებიან მორალურ პოლიტიკაში სოციალური სტატუსის 

ხელახლა გადანაწილებისა და სიცოცხლის ერთი ფორმის მის მოწინააღმდეგეებთან 

შედარებით უპირატესად გამოცხადების მიზნით. სოციოლოგებმა, როგორიცაა ჯოზეფ 

გუზფილდი (1986წ.) და ისტორიკოსებმა, როგორიცაა ჯეიმს მაროუნი (2003წ.) ეს 

ფენომენი დეტალურად აღწერეს (აგრეთვე იხ. გარლანდი, 2007წ.). 

 

თუ მართლაც ადგილი ჰქონდა ამ გარდასვლას შეთანხმებული მორალური პანიკიდან 

კონფლიქტურ კულტურულ ომებზე, მაშინ განხილული ქმედების მნიშვნელობა და 

ღირებულება მეტად უფრო სადავო გახდება, ხოლო ძალაუფლების ბალანსი 

მოწინააღმდეგე ჯგუფებს შორის კი - მეტად უფრო ასიმეტრიული. იმის მაგიერ, რომ 

იქცნენ ხალხურ დემონებად, რომლებიც უძლურნი არიან საზოგადოებრივი აღშფოთების 

წინაშე და იძულებულნი არიან დანებდნენ ან სხვაგვარად მოირგონ მათთვის მიწერილი 

შელახული იერსახე, დღევანდელი მორალური კამპანიების სამიზნეებს ხშირად აქვთ 

უნარი წინააღმდეგობა გაუწიონ დევიაციურ პიროვნებებს და ამტკიცონ თავიანთი ქცევის 

სოციალური ღირებულება და ნორმასთან შესაბამისობა. ამ უკანასკნელი ტიპის მორალურ 

კონფლიქტებში, დამკვირვებელთა ერთი ჯგუფის მიერ გამოხატული აღშფოთება იწვევს 

არა საზოგადოებრივ პანიკას, არამედ სამაგიეროდ, უტიფარ (ასეთივე აღშფოთებულ) 

პასუხს იმ ‘ხალხური დემონებისაგან’, რომელთა ქცევაც გახლდათ განხილვის საგანი. 

უკანასკნელი კონფლიქტები, რომლებიც შეეხებოდნენ ერთსქესიან წყვილებსა და 

ჰომოსექსუალთა ქორწინების საკითხს, ან უკანონო იმიგრანტებსა და სამართლებრივ 

რეფორმას, ან მუსულმან ქალებს და სკოლაში ჰიჯაბის ტარებას, ზოგჯერ დაიწყო, 

როგორც მორალური პანიკა და დასრულდა, როგორც პოლიტიკურად საკამათო 

კულტურული ომები - რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ამ დინამიკაზე შესაძლოა ზეგავლენა 

მოახდინოს ნორმატიულმა ევოლუციამ და დევიაციური ჯგუფის სტატუსის ცვლილებამ 

ისევე, როგორც მედიის პროლიფერაციამ და პოლიტიკურმა ფრაგმენტაციამ. 

 

და ბოლოს, უახლეს სამეცნიერო კვლევებში (თომპსონი, 1998წ.) აგრეთვე ხაზგასმულია ის 

მასშტაბი, რომლითაც მორალური პანიკის პროცესებს გავეცანით ისე, რომ ახლა 

მონაწილეები ბევრად უფრო თვითდარწმუნებულნი და თვითნებურნი არიან, ვიდრე 
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მანამდე. მედიის მიერ მორალურ პანიკასთან გამკლავება მეტად რუტინული და 

პროგნოზირებადი გახდა. თამაშის წესები ყველამ კარგად იცის. მოთამაშეები თავიანთი 

ინტერესების მიხედვით ხან ესკალაციას მიმართავენ, ხან კი დე-ესკალაციას, ხოლო მედია 

რეფლექსურად აკეთებს კომენტარებს თავის საკუთარ პრაქტიკაზე და ხშირად ერთი 

ამბისაგან მეორე ამბავს ქმინის. ამდენად, ლონდონში ცეცხლსასროლი იარაღის 

გამოყენებით ძალადობრივი დანაშაულის შესახებ ჩემს მიერ მოყვანილ მაგალითში, 

დეივიდ კემერონი და ალან დუნკანი მაქსიმალიზაციის სტრატეგიას მისდევდნენ, 

ცდილობდნენ რა პანიკის გამოწვევას, პრობლემის განზოგადებას და საზოგადოებრივი 

პროტესტის საკუთარი მიზნებისათვის გამოყენებას. ამავდროულად, ტონი ბლერი 

ინარჩუნებდა სიმშვიდეს, ცდილობდა რა ‘მოვლენების გაკონკტროლებას’ ლოკალიზების 

და არა განზოგადების საშუალებით და იმედოვნებდა პრობლემის გაუფასურებას ისე, 

რომ არ მოხვედრილიყო პოპულარული აზრისაგან თავის შორს დაჭერის ხაფანგში. 

ამასობაში, მედიაკომენტატორები - როგორიცაა მელანი ფილიპსი (2007წ.) დეილი მეილში 

- აკეთებდნენ კომენტარებს იმ კომენტატორების შესახებ, რომლებიც საუბრობდნენ 

‘პანიკის პროგნოზირებად ნიშნებზე’. განსხვავებულ კონტექსტში, ჟურნალისტმა საიმონ 

ჯენკინსმა (2007წ.) სატირულად გააშარჟა მედიის სტანდარტული პანიკის პროცესი - 

რომელსაც მან ‘გიჟური საჯაროობის დაავადება’ უწოდა – შერაცხა რა იგი ‘გახურებულ 

ისტერიად’ და ‘ყაყანად’  და მოუწოდა საზოგადოებივი სკეპტიციზმისაკენ საგანგაშო 

რეპორტაჟებისა და   პონტიფიკატი ექსპერტების ფონზე. საკუთარი თავით მოცული 

მედიის თავისივე სენსაციონალიზმის ირონიზების ტენდენცია, განგაშის გამოწვევისთან 

ერთად განგაშისადმი მიდრეკილებაზე მითითებით, დღეს წინააღმდეგობის 

ზემოაღნიშნულ ახალ შესაძლებლობებთან ერთად ამცირებს მორალური პანიკის 

მობილიზაციის ძალაუფლებას, ყოველ შემთხვევაში, სამი თუ ოთხი ათწლეულის წინ 

ზემოაღნიშნულ სიტუაციასთან შედარებით.  
 

ცნება და მისი გამოყენება 
 

როგორც სოციოლოგიური იდეა, მორალური პანიკის ცება ერთბაშად უფრო 

დურხაიმისტული და უფრო ფროიდისტულია, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ მიიჩნევა. მისი 

ფსიქოანალიტიკური ასპექტები - პანიკის სიმპტომატური ხასიათი, ხალხური დემონების 

კონსტრუქციის პროექციული ბუნება, ამ პროცესების უკან არსებული სოციალური და 

პსიქიკური კონფლიქტები - შედარებით ცალსახაა და არ მოითხოვს დამატებით 

ჩაღრმავებას, თუმცა ხაზი უნდა გაესვას მის დურხაიმისტულ განზომილებებს, ვინაიდან 

ხშირად ხდება მათი უგულებელყოფა. კოენის თეორიის დურხაიმისტული ელემენტები 

შეეხება მორალური პანიკის არა მხოლოდ საზღვრების დამდგენ ხასიათს - რომელიც, ამ 

თვალსაზრისით, წარმოადგენს დურხაიმის (1982წ.) დევიაციაზე რეაქციის თეორიის 

ერთგვარ გაგრძელებას, თუნდაც ნევროტული ფორმით - არამედ, აგრეთვე უკავშირდება 

‘კოლექტიურ შუშხუნას’, რომელსაც, როგორც წესი, მორალური პანიკის მომენტები 

წარმოაჩენს. უნდა გვახსოვდეს ის მღელვარება და ენერგია, რომელსაც მორალური 

პანიკის ეპიზოდები წარმოშობს, აგრეთვე ის სიამოვნება, რომელსაც მართალი  გაკიცხვის 

ეს კოლექტიური ტალღები წარმოშობენ მონაწილეთა და დამკვირვებელთათვის, თუ არა 

რეაქციის სამიზნეებისათვის. მასმედიისა და პოლიტიკური კლასის მიერ პანიკის 

წარმოების პროცესებში განმეორებით ინვესტირების წინაპირობა უდაოდ არის ის 

ემოციური ენერგია და კოლექტიური მღელვარება, რომელიც შიშვლდება ყოველთვის, 

როდესაც საზოგადოების მასა შეიძლება იქნეს პროვოცირებული შეიგრძნოს ვნებიანი 

განრისხება ყველა იმ შესაძლებლობასთან ერთად, რომელსაც ეს ენერგია 

უზრუნველყოფს. 
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მისი სტანდარტული გამოყენებით (თუმცა არა კოენისეული ორიგინალური 

მნიშვნელობით), ჩვენ მიდრეკილნი ვართ ხაზი გავუსვათ იმ გადამეტებულ სოციალურ 

რეაქციას, რომელიც ამ მოვლენებს უკავშირდება და ყურადღება გავამახვილოთ იმ 

მოთამაშეებსა და აგენტებზე, რომლებიც სარგებელს იღებენ გადაჭარბებული 

რეაქციიდან. ეს არც თუ გასაკვირია გამომდინარე ამ ცნების ფესვებიდან სოციალური 

კონტროლის ინტერაქციონისტთა რადიკალურ კრიტიკაში და გამომდინარე მისი 

განგრძობადი ფასეულობიდან, როგორც არსებითი იარაღისა, რომლითაც ხდება 

ზედმეტად გულმოდგინე სამართალდამცავებისა და მორალური კონსერვატიზმის 

დისკრედიტაცია. თუმცა, ეს აქცენტი ძალაუფლებაზე, სარგებელიანობასა და 

თვითდაინტერესებულ მანიპულაციაზე, ხშირად ჩრდილავდა ამ ცნების მორალურ და 

ფსიქოლოგიკურ კონოტაციებს - რომლებიც, ჩემი აზრით, არსებითია მისი 

მნიშვნელობისათვის. ახლა, განვავითარებ ამ დაკვირვებას, შევეხები რა ცნების 

წარმოშობის საწყისებს, მის გამოყენებას და განწყობებს, რომლებსაც იგი მოიცავს 

დამკვირვებლისათვის მორალური პანიკის ჩარჩოს გამოყენებით. 
 

წარმოშობა 
 

როგორც კოენი აღნიშნავს თავისი ნაშრომის ხალხური დემონები და მორალური პანიკა 
(2004წ.) მესამე გამოცემის შესავალში, ტერმინი ‘მორალური პანიკა’ წარმოიშვა 1960-იანი 

წლების მიწურულს სოციალური რეაქციის თეორიიდან. იგი  განსაკუთრებით ხაზს 

უსვამს სტერეოტიპების შექმნასა და დევიაციის არასწორ ინტერპრეტაციაში მედიის 

როლთან კავშირს და იმ აღქმას, რომ ამგვარმა გაშუქებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს 

დევიაციის გაძლიერების სპირალის წარმოშობას. დევიაციურობის თეორეტიკოსების 

ახალმა თაობამ ბრიტანეთში, მათ შორის ჯოკ იანგმა (თავის 1971 წლის კვლევაში 

პოლიციის, როგორც ნარკოტიკების მოხმარების დევიაციის გამაძლიერებლების შესახებ), 

სტენ კოენმა (თავის 1972 წლის კვლევაში ხულიგნები და როკერები)  და ჯეისონ დიტონმა 

(ავითარებდა რა თავის იდეებს ‘კონტროლოლოგიის’ შესახებ - იხ. დიტონი, 1979წ.) 

საფუძლვად აიღეს ლესლი უილკინსის (1964წ.) ‘დევიაციურობის გაძლიერების მოდელი’ 

ედვინ ლემერტის (1967წ.) და კაი ერიქსონის (1966წ.) ინტერაქციონალისტურ იდეებთან 

ერთად ისეთი მიდგომის შესამუშავებლად, რომელიც ხაზს უსვამს, რომ სოციალურმა 

კონტროლმა შესაძლოა გამოიწვიოს უფრო ინტენსიური დევიაცია ფსიქოლოგიური 

მორგებისა და თვითდამაკმაყოფილებელი სოციალური ქმედების ინტერაქაქტიული 

პროცესის საშუალებით. 

 

ესენია ამ ცნების ყველაზე უშუალო თეორეტული საწყისები, თუმცა, რა თქმა უნდა, 

სხვების მოძიებაც შესაძლებელია, თუ ჩავუღმავდებით სოციოლოგიურ წარსულს.2 

თუმცა, იმ იდეას, რომელიც კოენისა და მისი კოლეგების ნაშრომებში განვითარდა, 

ეგრეთწოდებული კულტურული წყაროც გააჩნდა, რომელიც წარმოიშვა 1960-იანი 

წლების ახალგაზრდა სოციოლოგების დამახასიათებელი სოციალური განწყობებიდან, 

როგორიცაა კოენი, იანგი და დიტონი და მათი კოლეგები დევიაციურობის ეროვნულ 

კონფერენციაში. ეს გახლდათ მოდური, დევიაციის დამფასებელი და მონაწილე 

დამკვირვებლის შეხედულება, რომელიც, ხშირად, კულტურულად უფრო ახლოს იდგა 

დევიანტებთან, ვიდრე მათ მაკონტროლებლებთან და რომელიც სისხლის სამართალს 

აღიქვამდა, როგორც რეპრესიის არასწორ ფორმას, ყოველ შემთხვევაში მაშინ, როდესაც 

იგი შეეხებოდა ნარკოტიკების მოხმარების მსუბუქ დევიაციას და სუბკულტურულ 

სტილს. იმის გათვალისწინებით, თუ რას მიიჩნევდნენ ეს სოციოლოგები 

კონსერვატიული ხელისუფლების არაინფორმირებულ, შეუწყნარებელ და არასაჭიროდ 

რეპრესიულ რეაქციად დევიაციაზე, მათ შეიმუშავეს სტანდარტული კრიტიკული 
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რეაქციის ცნება, კრიტიკა, რომლითაც უნდა მოხდეს მკაცრ სოციალურ რეაქციასთან 

დაპირისპირება. 

 

მათი კრიტიკა მოიცავდა ორ აპექტს: პირველი მიუთითებდა ემპირიულ შეცდომაზე, 

რომელიც გამოწვეულია უადგილო მღელვარებით: ‘პატიოსანი საზოგადოება ზედმეტად 

მწვავედ რეაგირებს’. ისინი გულისხმობდნენ, რომ ‘პრობლემა ბევრად ნაკლებად 

სერიოზულია და ბევრად ნაკლებ სახიფათოა, ვიდრე ადამიანებს ჰგონიათ. დამშვიდდით, 

ნუ იპანიკებთ, აქ ზიანი არავის მიადგება’. მეორე ასპექტი უფრო ნორმატიული ხასიათის 

იყო, მეტად აქცენტირებული სოციალური რეაქციის ფორმაზე და უფრო კრიტიკული 

მისი მორალისტური და განმკითხველი პოზიციის მიმართ: ‘ნამდვილი პრობლემა არ 

არის დევიაციური ქცევა, არამედ ჩვენი აკვიატებული აუცილებლობა განვსაჯოთ 

მორალისტურად. იყავით უფრო შემწყნარებელი და ღია განსხვავებებისა და 

მრავალფეროვნების მიმართ. დაივიწყეთ სწორხაზოვანი, მოძველებული მორალი. 

დამშვიდდით, ნუ იპანიკებთ, აქ არავინ აკეთებს რაიმე არამართებულს’. ტერმინი 

‘მორალური პანიკა’ – პოპულარული ფრაზაც კი არის ისევე, როგორც ცნება მის 

ჩვეულებრივ გამოყენებაში - ამ პასუხს სრულყოფილად ასახავს, მოხერხებულად 

განავრცობს რა ანალიზსა და დამოკიდებულებას. 

 

თუმცა, უნდა აღვნიშნოთ, რომ განმსაზღვრელი თეორეტიკოსები, როგორებიც არიან 

კოენი და იანგი, მეტწილად საუბრობდნენ დევიაციაზე, არასრულწლოვანთა 

დამნაშავეობასა და ‘უმსხვერპლო’ დანაშაულებზე, ვიდრე მძიმე დანაშაულზე. მათი 

კრიტიკა გადაჭარბებული მორალური რექციის მიმართ, უპირველეს ყოვლისა 

მიმართული იყო ისეთ  ზერელე ფენომენებზე, როგორიცაა მსუბუქი ნარკოტიკების 

მოხმარება, სექსუალური გადახრები და არასრულწლოვანთა დამნაშავეობა, ვიდრე 

მკვლელობაზე, გაუპატიურებასა, თუ ყაჩაღობაზე. შედეგად, როდესაც სტიუარტ ჰოლმა 

და მისმა კოლეგბმა ტერმინი ‘მორალური პანიკა’ მოარგეს ინგლისურ ‘ქუჩაში 

ყაჩაღობაზე’ სოციალურ რეაქციას, - სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ქალაქის ქუჩებში 

ყაჩაღობას, რომელიც მოიცავს ძალადობას, შიშსა და სხეულის დაზიანებას - მათ ანალიზი 

უფრო შორს წაიყვანეს, ვიდრე აქამდე. ამ ნაბიჯმა სწრაფად დაიმსახურა კრიტიკა. 

აღსანიშნავია კრიმინოლოგი პ.ჯ. უადინგტონის (1986წ.) კრიტიკა, რომელმაც სადაო 

გახადა არა მხოლოდ ყაჩაღობის სტატისტიკის ჰოლისა და სხვების ანალიზი, არამედ 

აგრეთვე მათი მსჯელობა იმის შესახებ, თუ რა იქნებოდა სათანადო მორალური პასუხი 

ძალადობრივი დანაშაულის შემთხვევებზე და მისი მსხვერპლების ტანჯვაზე.  

 

 

ამ კრიტიკის მიუხედავად, მორალური პანიკის ანალიზის მიმზიდველობა იმდენად 

ძლიერი აღმოჩნდა 1970-იან წლებში ბევრი კრიმინოლოგისათვის, რომ ხშირად ხდებოდა 

მისი დამოკიდებულების განზოგადება და ეს იქცა საშუალებად იმ არგუმენტის 

გასაბათილებლად, რომ დანაშაულის რეალური მაჩვენებლები იზრდებოდა, ან რომ 

საზოგადოების წევრებმა თავი უსაფრთხოდ არ უნდა იგრძნონ. როდესაც ეს ათწლეული 

მიიწურა და რეგისტრირებული დანაშაულის მაჩვენებლები განაგრძობდა ზრდას, 

რადიკალური პოზიცია, რომელსაც ‘კანონისა და წესრიგის’ კონსერვატორი 

მხარდამჭერები საზოგადოებრივი გამოცდილების თვალსაზრისით უადგილოდ  და 

საშიში დამნაშავეების მიმართ მეტად შემწყნარებლად მიიჩნევდნენ. ამ ათწლეულის 

ბოლოს, მემარცხენე ფრთის წარმომადგენელ კრიმინოლოგთა ჯგუფმა, რომელსაც 

სწორედ ჯოკ იანგი (შესაძლოა პირველი ავტორი, რომელმაც გამოიყენა ფრაზა 

‘მორალური პანიკა’ თავის გამოქვეყნებულ ნაშრომში, მით უფრო, კონცეპტუალური 

განხილვის გარეშე, რომელიც შემდგომ კოენის ნაშრომებში გვხვდება) 
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ხელმძღვანელობდა, დაიკავა მკვეთრად განსხვავებული პოზიცია, რომელსაც უწოდა 

‘რეალისტური კრიმინოლოგია’, ან ‘მემარცხენე რეალიზმი’ (კინსი და სხვები, 1986წ; 

მეთიუსი და იანგი, 1986წ.). იანგი ამ კრიმინოლოგიას აღწერს, როგორც კრიმინოლოგიას, 

რომელიც ეფუძნება იმ თეზის, რომ ‘დანაშაულის მიმართ სერიოზული 

დამოკიდებულება უნდა არსებობდეს’. როგორც მან შემდგომ დაწერა:  
 

[მემარცხენე რეალიზმი] წარმოიშვა, როგორც კრიტიკა მემარცხენე ფრთისა და 
ლიბერალთა კომენტარებში დომინანტი ტენდენციის მიმართ, რომელიც 
აკნინდებდა დანაშაულის პრობლემას, საუბრობდა რა მედიის მიერ 
პროვოცირებულ მორალურ პანიკაზე და დანაშაულის მიმართ ირაციონალურ 
შიშზე. (იანგი, თარიღი უცნობია) 

 

როგორც ეს ხშირად ხდება, როდესაც ცნება განსაკუთრებით ძლიერი, ან შუქის მომფენი 

ჩანს, მისი საწყისი გამოყენების სიფრთხილე და სიზუსტე დავიწყებას მიეცა, როდესაც 

მისი გამოყენება უფრო ზოგადი და არადსიკრიმინაციული გახდა. ანალიზი 

დაექვემდებარა განწყობას და 1970-იანი წლების ბოლოს და 1980-იან წლებში მოკლე 

პერიოდის განმავლობაში ეს ტერმინი მოექცა იდეოლოგიური ბრძოლების ცენტრში, 

რომლებშიც დევიაციისა და რეაქციის, დანაშაულისა და კონტროლის სოციალური 

მნიშვნელობა არსებით ფსონად იქცა არა მხოლოდ კრიმინოლოგიურ დებატებში, არამედ 

ეროვნულ პოლიტიკურ დისკურსშიც (გარლანდი, 2001წ.). (მორალური პანიკის 

ანალიზისა და მისი კულტურული კონტექსტების შესახებ შესანიშნავი დისკუსია იხ. 

იანგი, 2007წ.) 

 

მოქმედი პირები, დამკვირვებლები და სკეპტიკოსები 

 

მედიის მხრიდან რეფლექსიური კომენტარისა და პოლიტიკოსების მიერ მოხერხებული 

ექსპლუატაციის მიუხედავად, ტერმინი ‘მორალური პანიკა’ თითქმის ყოველთვის გარეშე 

დამკვირვებლის კატეგორიაში რჩება და არ წარმოადგენს მონაწილეთა 

თვითდახასიათებას, ყოველ შემთხვევაში იმ პეროიდის განმავლობაში, როდესაც ისინი 

მასში მონაწილეობენ. იგი წარმოადგენს მიწერას, მიკუთვნებას, გარეშე პირების მიერ 

გამოყენებულ იარლიყს. ეს იარლიყი გულისხმობს იმას, რომ მის მიერ არასათანადოდ 

წოდებული რეაქციული ქცევა არაკეთილგონივრულია და აკლია პროპორციულობა. 

უნდა ვივარაუდოთ, რომ იმ ადამიანებს, რომელთა ქცევის ამგვარი აღწერაც ხდება, არ 

მიაჩნიათ, რომ ისინი მორალურ პანიკაში არიან ჩართულნი და როგორც წესი, ამ აღწერას 

შეედავებოდნენ. ამ თვალსაზრისით, ეს უარყოფითი იარლიყია, რომელიც მიაწერეს მათ, 

ვინც მონაწილეობს უარყოფითი იარლიყების მიწერაში, ანალიტიკოსის შურისძიება 

სოციალური რექციის ძალების მიმართ.  

 

ამ იარლიყის სხვებისათვის მისაწერად, მორალური პანიკის სოციალურ რეაქციად 

მოსახსენიებლად, აუცილებელია უფრო მეტი, ვიდრე მხოლოდ ემპირიული მსჯელობა 

ქცევის შესახებ: აგრეთვე საჭიროა ანალიტიკოსის განსაზღვრული პოზიცია, 

კონკრეტული ორიენტაცია. მორალური პანიკის მიმართ სოციოლოგის უპირველესი 

დამოკიდებულება მიუდგომელი რეალიზმი ან რაციონალიზმი, ან მხოლოდ ფაქტებზე 

დაფუძნებული ემპირიზმი როდია, არამედ სწორედ სკეპტიკური დამოკიდებულება - 

შეგნებული ურწმუნოების დამოკიდებულება, ზრდილობიანი უარყოფა, რომ იგი 

ზეგავლენას მოახდენს. თუ მორალურ პანიკას ზოგჯერ ახასიათებს რელიგიური 

ფანატიზმი, ძველმოდური ფუნდამენტალიზმიც კი, მისი მორალურ პანიკად აღიარების 

ამოცანა დაეჭვებულ ადამიანებს, აგნოსტიკოსებს და ათეისტებს ხვდება წილად.  
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ბევრ შემთხვევაში, არსებობს მხოლოდ ეს ამორალური სკეპტიციზმი და ამოცანა 

მდგომარეობს მხილებასა და გამჟღავნებაში. მორალური პანიკის შესახებ ჟურნალისტების 

ნაშრომების უმრავლესობა სწორედ ამ ფორმით არის წარმოდგენილი. თუმცა, ისეთი 

სოციოლოგების ნაშრომებში, როგორებიც არიან კოენი ან ჰოლი, სკეპტიციზმი, რომელიც 

უშვებს თავდაპირველ დაკვირვებას, გზას უთმობს განსხვავებულ დამოკიდებულებას - 

უფრო ანალიტიკურს, უფრო განმარტებითს ან შესაძლოა უკეთესიც - უფრო 

დიაგნოსტიკურს. გახსოვდეთ, რომ ხდება სწორედ ‘პანიკის’ მიწერა და არა უბრალო 

შეცდომის ან მცდარი მსჯელობისა. ამ თვალსაზრისით, ანალიტიკოსი მიუთითებს არა 

მხოლოდ გადაჭარბებულ რეაქციაზე, არამედ ნევროტული ქცევის ფორმაზე, ისტერიაზე, 

ფსიქოპათოლოგიაზე და შედეგად, მის უკან მდგარ კონფლიქტზე, რომელიც წარმოშობს 

მორალურ პანიკას და მის ხმამაღალ გამოხატულებას. თუ სისტემატიურად მივყვებით ამ 

ანალიტიკურ კვალს, მას შეუძლია მოგვცეს მის უკან მდგარი იმ პროცესების 

სიღრმისეული ანალიზი, რომლებიც განაპირობებენ პანიკის აფეთქების გაზვიადებულ 

შეფასებას. ჩვეულებრივ, სრულად განვითარებული დიაგნოსტიკური განმარტება 

იმოქმედებს სიმბოლური მნიშვნელობის დონეზე (რატომ ეს ხალხური დემონი, რატომ 

ჩამოყალიბდა ამ ტიპის მონსტრად, ამგვარი კონკრეტული კონოტაციებით და 

ასოციაციებით?), სოციალური ურთიერთობების დონეზე (რატომ ეს ჯგუფი, რომელსაც 

გააჩნია ეს კონკრეტული ინტერსები, ამ კონკრეტულ ადგილას?) და ისტორიული 

დროებითობის დონეზე (რატომ ამ მომენტში, ამ მოვლენების შემდეგ, ამ პერიოდში?). 

კრიზისის აღკვეთა, თავისი მრავალსაფეხურიანი განმარტებითი ჩარჩოთი და თავისი 

მრავალგანზომილებიანი ემპირიული მოკვლევით, კვლავ წარმოგვიდგება, როგორც 

სამაგალითო ნიმუში ამ თვალსაზრისით - როგორც მინიმუმ, თავისი რანგითა და 

ამბიციით და თავისი წინასწარმეტყველური შეხედულებებით ბრიტანეთის კანონისა და 

წესრიგის საზოგადოებად ქცევის შესახებ. 

 

კონცეპტუალური პრობლემები და შეზღუდვები 

 

მორალური პანიკის ანალიზი იმსახურებს განმეორებით კრიტიკას (დისკუსიის შესახებ 

იხ. თომპსონი (1998წ.) და გუდი და ბენ იეჰუდა (1994წ.)). თუმცა, ეს კრიტიკა ვერ 

აკნინებს ამ ცნების ფასეულობას. მაგრამ, როგორც ეს თვით კოენმა (2002წ.) აღიარა, ეს 

კრიტიკა ახდენს იმ პრობლემებისა და შეზღუდვების იდენტიფიცირებას, რომლებიც 

ანალიტიკოსებმა უნდა გაითვალისწინონ ამ ცნების თავიანთ საქმიანობაში 

გამოყენებისას. კოენის ღრმააზროვანი დისკუსიის გამეორების მაგიერ, ხაზს გავუსვამ 

მხოლოდ მის ძირითად მოსაზრებებს. 

 

პროპორციულობა 
 

მორალური პანიკის ნებისმიერი ანალიზის ამოსავალი წერტილი არის ის ვარაუდი, რომ 

კონკრეტული რეაქცია გარკვეულწილად დისპროპორციულია იმ დევიაციის მიმართ, 

რომელსაც იგი კიცხავს.3 დისპროპორციულობის ეს ვარაუდი დაუყოვნებლივ იწვევს 

ემპირიულ დავებს გამომწვევი პრობლემის რეალური ბუნებისა და მასშტაბის შესახებ – 

‘არის, თუ არა რეაქცია მართლაც დისპროპორციული, ან ხომ არ არის ეს პრობლემა უფრო 

მასშტაბური, ვიდრე ივარაუდება?’ თუმცა, ამგვარი დავები, როგოც წესი, 

გარკვეულწილად  ურჩია, ვინაიდან გაზომვის სუბიექტი, ჩვეულებრივ, არ წარმოადგენს 

მხოლოდ უშუალო ქცევას (რამდენი ყაჩაღობა? რამდენი აჯანყებული? რამდენი 

ზარალი?), არამედ აგრეთვე წარმოადგენს პოტენციური საფრთხისა და აღქმული 

მორალური საფრთხის მასშტაბს. 
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პროპორციული რის მიმართ? 

 

გაზომვისა და შეფასების სირთულეები პრაქტიკული ხასიათისაა და ხშირად, 

შესაძლებელია მათი მართვა შესაბამისი მონაცემებისა და მოკვლევის მეთოდების 

გულმოდგინე გამოყენებით. თუმცა, ზოგიერთი კრიტიკოსის აზრით, გაზომვადი 

პროპორციული პასუხის იდეას საერთოდ არ აქვს აზრი. სკეპტიკოსი რელატივისტების, 

როგორიცაა საიმონ უოტნი (1987წ.) დაკვირვებით, როდესაც სოციოლოგი ამტკიცებს, რომ 

აღმოაჩინა დისპროპორციული სოციალური რექცია, იგი არ ზომავს რეაქციას რაიმე 

არსებული რეალობის მიმართ, არამედ უბრალოდ არსებული რეალობის თავისი აღქმის 

მიმართ. მსჯელობის მოცემულ ჩარჩოში არ ხდება ანალიტიკოსისათვის ხელმისაწვდომ 

ემპირიულ ფაქტებზე დაყრდნობა და არც გონივრულ აზრზე მითითება - არამედ, 

მხოლოდ მოსაზრებებზე დავა, რომელსაც საბოლოო ჯამში ძალაუფლება და ინტერესები 

განსაზღვრავენ. როგორც ზემოთ აღვნიშნე, აქ ეპისტემოლოგიური შეკითხვა შემდეგში 

მდგომარეობს: შესაძლებელია, თუ არა განხილვის სუბიექტის (პრობლემა, დევიაცია, 

ქცევა) შესწავლა გარკვეული ობიექტურობით, თუ არსებობს მხოლოდ სხვადასხვა 

სუბიექტური ინტერპრეტაცია და მოსაზრება? იმდენად, რამდენადაც ეს შეკითხვა 

ემპირიულია, მე ამ უკანასკნელ პოზიციას ვიზიარებ. იმ შემთხვევაში, თუ იგი 

ნორმატიული ხასიათისაა, მსჯელობის პლურალიზმი მეტწილად გარდუვალია.4 

 

მორალური მსჯელობა 

 

ამას პირდაპირ მივყავართ მორალურ პანიკის ნორმატიულ ასპექტებთან, მორალური 

გაკიცხვის მისეულ ელემენტებთან. მიუხედავად იმისა, რომ სოციოლოგებმა შესაძლოა 

აღმოაჩინონ მისი მყარი საფუძველი - ან რაიმე მისი მსგავსი - ქცევის მაჩვენებლების 

გაზომვისას, მატერიალური ზიანის მასშტაბიდ ან რისკის მოცულობისაც კი, უფრო 

რთული ხდება სხვათა მორალური მსჯელობის საფუძვლიანობის შეფასება. როდესაც 

ადამიანი რაიმე ეპიზოდს აღწერს, როგორც მორალურ პანიკას, ყოველთვის არის 

შესაძლებელი ვივარაუდოთ, რომ იგი უბრალოდ უარს ამბობს სერიოზულად მოეკიდოს 

იმ ადამიანების მორალურ მოსაზრებას, რომლებიც არიან შეშფოთებულნი. ის, რასაც 

ანალიტიკოსი ისტერიულ გადაჭარბებულ რეაქციად აღიქვამს, მონაწილეებმა შესაძლოა 

დაინახონ, როგორც შესაფერისი რეაქცია ძალზე შემაშფოთებელ მორალურ სიბორიტეზე. 

გავრცელებული შიშები შესაძლოა კარგად დასაბუთებული იყოს, ხოლო მორალური 

შეშფოთება კი - სათანადოდ გამოხატული. როგორ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი ამ 

მოსაზრებებს შორის ისე, რომ არ ავირჩიოთ ერთ-ერთი მხარე მორალურ საკითხებთან 

დაკავშირებით და ამგვარად, გამოვიდეთ ჩვენი, როგორც სოციოლოგების როლიდან? 

 

შესაძლოა, სწორედ ამიტომ ვაწყდებით ლიტერატურაში ‘მორალური პანიკის’ ანალიზის 

მხოლოდ ცოტაოდენ შემთხვევას, რომელიც ვრცელდება ისეთ ეპიზოდებზე, რომლებშიც 

უკან მდგარი მორალური შეშფოთება იმ სოციოლოგების მიერ გაზიარებული გვეჩვენება, 

რომლებმაც ეს ტერმინი გამოიყენეს. განვიხილოთ ფილიპ ჯენკინსისა და მისი წიგნის 

ტოლერანტობის მიღმა მაგალითი: ბავშვთა პორნოგრაფია ინტერნეტში (2001წ.), რომელიც 

ძალზე აშკარად გვიჩვენებს, თუ როგორი გავლენა შეიძლება მოახდინოს ანალიტიკოსის 

მორალურმა მსჯელობამ ანალიზზე. ჯენკინსი, მორალური პანიკის შესახებ რამდენიმე 

წიგნის ავტორი გვეუბნება, რომ მან გადაწყვიტა დაეწერა ისეთი წიგნი ინტერნეტთან 

დაკავშირებული მორალური პანიკის შესახებ, რომელიც ამხელდა განცხადებას იმის 

შესახებ, რომ ინტერნეტში ბავშვთა პორნოგრაფია მნიშვნელოვან პრობლემას 

წარმოადგენს. მისმა მოკვლევამ კი იგი საწინააღმდეგო აზრამდე მიიყვანა: 
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თავდაპირველად მეგონა, რომ [ბავშვთა პორნოგრაფია] ინტერნეტში იშვიათი 
მოვლენა იყო. მე ვცდებოდი. იგი საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული და 
ხელმისაწვდომი მასალის უდიდესი ნაწილი უარესია იმაზე, ვიდრე ჩვენ 
ურმავლესობას წარმოუდგენია...  მთელი ათწლელის მანძილზე ვამტკიცებდი, 
რომ სხვადასხვა სოციალური საფრთხე მეტწილად გაზვიადებულია... ახლა 
აღმოვჩნდი დაბნეულობაში, ვცდილობა რა გავაძლიერო საზოგადოებრივი 
შეშფოთება იმ საკმაოდ ავთენტური პრობლემის გამო, რომელიც 
უგულებელყოფილია (გვ. 8–9. 

 

ჯენკინსი საკუთარ თავს აღწერს, როგორც ლიბერტარიანელს, რომელსაც მიაჩნია, რომ 

სისხლის სამართალი არ უნდა შეიჭრას პირადი მორალის საკითხებში, თუმცა ეს 

მეტისმეტი აღმოჩნდა, გასცდა რა მის შემწნარებლობასაც კი. 
 

შეუკავებელი რეაქცია 
 

კონცეპტუალური აღმოჩენა, რომელმაც წამოიწყო სოციალური რეაქციის ფენომენის 

კვლევა - რომლის ერთ-ერთ კატეგორიას მორალური პანიკა წარმოადგენს, კონტროლის 

ტალღებთან, სამართლისა და წესრიგის კამპანიებთან, ნულოვან ტოლერანტობასთან, 

დევიაციის განსაზღრასთან და სხვ. ერთად - მდგომარეობდა იმ მოსაზრებაში, რომ 

სოციალური რექცია სრულად არ განისაზღვრება იმ დევიაციით, რომელსაც იგი 

მიზნობრივად პასუხობს, რომ ამგვარ რეაქციას თავისი დინამიკა აქვს და რომ 

სოციალური რექციის შესწავლა შესაძლებელია მის მიერ ნკარნახები პირობებით. პოლ 

როკის (2007წ.: 1) დაკვირებით: 
 

‘მორალურმა პანიკამ’ განსაკუთრებით აიტაცა კონტროლის ტალღების უნარი 
მიაღწიოს ფენომენოლოგიურ და სოციალურ ავტონომიას, რომლებიც იძენენ 
საკუთარ სიცოცხლეს და თითქოს იმ ფენომენისაგან დამოუკიდებლად 
ვითარდებიან, რომელსაც იგი კვებავენ, თუმცა აძლევენ ფორმას ამ ფენომენებს 
მათ განვითარებასთან ერთად. 

 

ამდენად, მორალური პანიკის კვლევა არის მნიშვნელოვანი კვლევითი დღის წესრიგის 

ნაწილი, რომელიც 1960-იან წლებამდე თითქმის არ არსებობდა.  

 

თუმცა, თუ სოციალური რეაქციის ავტონომიურობის იდეა გამათავისუფლებელი და 

ყურადსაღები იყო, იგი შესაძლოა აგრეთვე ხაფანგადაც მოგვევლინოს იმდენად, 

რამდენადაც სოციალური რეაქციის უდიდესი ნაწილი რეალურად უკავშირდება (ან, 

როგორც მინიმუმ, პროვოცირებულია) გარკვეული, მის უკან მდგარი დევიაციური 

ფენომენებით, რაც არ უნდა სადავო და ხელოვნური იყოს ეს დევიაცია და რაც არ უნდა  

უმნიშვნელო იყოს მისი კავშირი რეაქციასთან. მისი უფრო მოუმწიფებელი ფორმით, 

მორალური პანიკის ანალიზი იხრება ამ ურთიერთკავშირის უგულებელყოფისაკენ, 

აქრობს რა უკან მდგარ პრობლემას და იგნორირებს იმ ფაქტორებს, რომლებზეც მან 

უარყოფითი გავლენა მოახდინა. ფანდი იმაში მდოგარეობს, რომ ვიფიქროთ არა 

აბსოლუტური განსხვავების ჭრილში (შევისწავლოთ რეაქცია და არა დევიაცია; სასჯელი, 

მაგრამ არა დანაშაული), არამედ რელაციური ავტონომიის ჭრილში - შევისწავლოთ 

რეაქციის მრავალი განზომილება, რომელთაგან მხოლოდ ზოგიერთი უკავშირდება 

განხილულ დევიაციას. ურთიერთკავშირი დევიაციასა და რეაქციას, დანაშაულსა და 

სასჯელს შორის შეიძლება იყოს უმნიშვნელო და   არაგანმსაზღვრელი, მაგრამ, როგორც 
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წესი, იგი არსებობს. 

 

ანთროპომორფოზა 
 

ის მოსაზრება, რომ საზოგადოება (და არა ცალკეული პირი, ან პირთა ჯგუფი) შესაძლოა 

ჩაერთოს ისტერიულ, პანიკურ ქცევაში, ზოგიერთ კრიტიკოსის აზრით, გულისხმობს 

კოლექტიური სოციალური პროცესების ინდივიდუალისტურ ფსიქოლოგიურ 

პროცესებად არასწორ გასაღებას. ამასთან, მორალური პანიკის ზოგიერთ ადრეულ 

ანალიზსში ვაწყდებით ტენდენციას ‘საზოგადოების’ და ‘სოციალური რეაქციის’ შესახებ 

ისეთი საუბრისა, რომ თითქოს ისინი არადიფერენცირებული, უნიფიცირებული და 

პერსონიფიცირებული მოვლენებია მაშინ, როდესაც რეალურად, მედიაში, პოლიციაში, 

მთავრობასა და საზოგადოებაში მოქმედ პირთა საქმიანობა წესით უნდა მოიცავდეს 

ძალზე განსხვებულ ინტერესებსა და მოტივაციას (მაკრობი და თორტონი, 1995წ.). 

პოლიტიკური ფრაგმენტაციისა და მედიის გავრცელების შესახებ მზარდი ცნობიერება 

ამგვარ ანტროპომორფულ შეხედულებებს ნაკლებ სარწმუნოს და თანამედროვე 

ლიტერატურაში ნაკლებ გავრცელებულს ხდის. 
 

კრიზისის აღკვეთა (ჰოლი და სხვები, 1978წ.) წარმოადგენს საინტერესო მცდელობას იმის 

დამტკიცებისა, რომ სახელმწიფოს, მედიისა და მმართველი ბლოკის ისევე, როგორც 

ზოგადად მოსახლეობის შიგნით არსებობს ინტერესთა კონფლიქტების მრავალფეროვნება 

და რომ მორალურმა პანიკამ ყაჩაღობის გარშემო შესაძლოა წარმოშვას მეტნაკლებად 

ერთიანი ‘საზოგადოებრივი აზრი’ კანონისა და წესრიგის შესახებ. ის პროცესები, 

რომლებმაც ეს ერთიანი მოსაზრება წარმოშვეს ძალაუფლებრივი ურთიერთბების 

კომპლექსურ და წინააღმდეგობრივ სფეროში, ამ წიგნის მნიშვნელოვან აქცენტს 

წარმოადგენენ, რომელიც წარმოდგენილია გრამშიანული თეორიის ჩარჩოში, რომელიც 

ყურადღებას ამახვილებს იდეოლოგიურ და ინსტიტუციურ საქმიანობაზე, რომელმაც 

წარმოშვა ეს ‘სპონტანური’ საზოგადოებრივი პასუხი. ავტორების თანახმად: 
 

დანაშაულის შესახებ საზოგადოებრივი აზრი შემთხვევით როდი წარმოიშვება... 
იგი წარმოადგენს ჩვეულებრივი ადამიანების განწყობების გამოღვიძებას და ამ 
განწყობების კრისტალიზებას ისეთ ფორმებად, რომლებიც საფუძვლად უდევს და 
ამყარებს უკვე ცირკულირებად მოსაზრებებს, რომლებიც ეხმარება კონსენსუსის 
წრის შეკვრას, უზრუნველყოფს რა ლეგიტიმაციას (ჰოლი და სხვები, 1978წ.: 136–

7) 
 

მიკუთვნების ეთიკა 

 

ზემოთ აღვნიშნე, რომ ‘მორალური პანიკა’ ყოველთვის მიწერილი ტერმინია, გარედან 

მიკუთვნებული, ჩვეულებრივ, კრიტიკული ფორმით. მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემა 

ადრე არ აღიარებულა, ჩემი აზრით, კრიტიკულ მიწერასთან ეს ურთიერთკავშირი იწვევს 

ეგრეთწოდებულ მიკუთვნების ეთიკას, რომელიც განაპირობებს ტერმინის გამოყენებას 

და ზოგჯერ, ზღუდავს ანალიტიკოსებს მის გამოყენებაში. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 

შეიძლება არსებობდეს ისეთი სიტუაციები, რომლებშიც ემპირიული პირობები თითქოს 

‘მორალური პანიკის’ ანალიზს ითხოვდეს, თუმცა რომლმებშიც ეთიკური მოსაზრებები 

მიკუთვნებას უტაქტოს, მორალურად მიუღებელს, ან სხვაგვარად არასათანადოს ხდის. 

როგორია ეს ეთკური მოსაზრებანი და რა გავლენას ახდენენ ისინი ანალიზზე? შესაძლოა 

ყველაზე მნიშვნელოვანია მასშტაბისა და ინტენსიურობის საკითხები და მოსაზრებები 

განხილული დევიაციის მიერ დაზარალებულთა შესახებ. 
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გაიხსენეთ 2011 წლის 11 სექტემბრის თავდასხმაზე მედიისა და მთავრობის მასიური და 

ზოგჯერ, ჰიპერბოლურ პასუხი. ეს იყო სოციალური რეაქციის ისეთი ეპიზოდი, რომელიც 

თითქოს ცალსახად აკმაყოფილებს მორალური პანიკის მიკუთვნების კრიტერიუმს - 

შეშფოთების დემონსტრირება, მტრული განწყობა, კონსენსუსი, არაპროპორციულობა და 
ცვალებადობა ისევე, როგორც განსაზღვრული მორალური განზომილება და შეგრძნება, 

რომ საფრთხე ემუქრება ცხოვრების გარკვეულ წესს - და მიუხედავად ამისა, მაინც 

არსბობს გარკვეული არასასურველობა ამ ეპიზოდის მორალურ პანიკად მოხსენიებისა.  
 

9/11-ის შემდგომ პერიოდში ცხადი იყო, რომ კომენტატორები გულდასმით ერიდებოდნენ 

ამ რეაქციის მორალურ პანიკად შერაცხვას - მაშინაც კი, როდესაც პრესის, 

მაკონტროლებელი აპარატისა და საზოგადოების ქმედება თითქოსდა სწორედ ამ ტიპის 

ანალიზს მოითხოვდა. მართლაც, ამ მოვლენებიდან ექვსი თვის შემდეგ გამოქვეყნდა 

სტატია (უოკერი, 2002წ.), რომელშიც გამოიკითხა ‘მორლაური პანიკის’ რამდენიმე 

სპეციალისტი სოციოლოგი - ჯო ბესტი, ფილიპ ჯენკინსი, ერიკ გუდი - ყველა მათგანმა 

დიდი სიფრთხილით განაცხადა უარი განხილული რეაქციისათვის ამ ტერმინის 

მიკუთვნებაზე მიუხედავად იმისა, რომ, როგორც მათ აღნიშნეს, თითქოს იგი მეტწილად 

ერგებოდა მოცემულ მოდელს. 

 

რატომ მოხდა ასე? ნაწილობრივ, უდაოდ იმიტომ, რომ არსებობდა გაურკვევლობა 

არსებული საფრთხის ბუნებასთან დაკავშირებით. 2002 წლის დასაწყისში, 

თვითმფრინავების თავდასხმის შემდეგ, ადგილი ჰქონდა ციმბირის წყლულით 

დაავადების რამდენიმე შემთხვევას. არავინ იცოდა ზუსტად მომდევნო თავდასხმების 

მასშტაბი ან ალბათობა. თუმცა, ჩემი აზრით, ‘მორალური პანიკის’ იდეის გამოყენების 

არასასურველობის ძირითადი მიზეზი ეთიკური იყო. ამ სოციოლოგებს არ სურდათ 

ეჭვქვეშ დაეყენებინათ ის მორალური სენტიმენტები, რომლებიც ამ სოციალურ რეაქციას 

ამოძრავებდნენ. ამგვარი ინტერნსიური მწუხარებისა და შიშის, ამდენი მოკლული 

მსხვერპლის ფონზე, მათ არ სურდათ მამხილებელ სკეპტიკოსებთან დაპირისპირება. 

სავარაუდოდ, ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით, მათ ‘მორალური პანიკის’ მიკუთვნება 

ანალიტიკურად გამართლებულად, თუმცა ეთიკურად ტაბიურებულად მიიჩნიეს. 

 

საინტერესოა, რომ ექვსი წლის შემდეგ, დაიწყეს გამოჩენა სტატიებმა და წიგნებმა, 

რომლებშიც მიკუთვნებას აქვს ადგილი, აღწერენ რა 9/11-ის პასუხს, როგორც გიგანტურ 

მორალურ პანიკას მასიური შედეგებით მათთვის, ვინც მოექცა მის რეპრესიულ 

ისტერიაში (როთი და მუზატი, 2004წ.; მიულერი, 2006წ.; უფრო დაწვრილებით, იხ. 

უელჩი, 2006წ.). ახლა, ემოციები გაგრილდა, შიშებმა იკლო და ანალიტიკური სკეპსისი 

უფრო შესაძლებელი ჩანს მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ადამიანი კვლავ განიხილავს 

მას, როგორც სკანდალურსა და უპასუხისმგებლოს. 

 

ჩემს მიერ აღწერილი ეთიკური შეზღუდვები შესაძლოა პრაქტიკაში მეტად 

მნიშვნელოვანი არ იყოს - თუმცა, ისინი ჩვეულებრივ ახდენენ მნიშვნელოვან 

მოვლენებზე და ფართოომასშტავიან კატასტროფებზე სოციალური რეაქციების 

‘მორალური პანიკის’ ჩარჩოში შესწავლის პრევენციას, როგორც მიმიმუმ, გარკვეული 

ვადით. უფრო მნიშნელოვანი ის არის, თუ რას ხდის ფარდას ეს მოსაზრება იმ 

კრიტიკული ურთიერთკავშირის თვალსაზრისით, რომელსაც მორალური პანიკის 

ანალიზი ამყარებს ანალიტიკოსსა და გაანალიზებულ სოციალურ მოქმედ პირებს შორის. 

განზრახ, თუ განუზრახველად, მორალური პანიკის ანალიზი მოიცავს გარკვეულ 

აგრესიას და კრიტიკულ აბუჩად აგდებას, რომლის სრული დაფარვაც შეუძლებელია 

სამეცნიერო ობიექტურობის იერის მიღმა. 
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დასასრულს: შედარებითი და დამატებითი ცნებანი 

 

იმისათვის, რომ ცნება იყოს აზრიანი და ზუსტად გამოყენებადი, იგი უნდა თავსდებოდეს 

სხვა ცნებების ქსელში, რომელთან მიმართებითაც შესაძლებელი იქნება მისი განსხვავება 

და მასთან დაპირისპირება. უფრო ფართოანალიტიკური კონტექსტი, რომელშიც 

მორალური პანიკის ცნება მოქმედებს, არის სოციალური რეაქციის კვლევა და 

‘სოციალური რექციის’ ანალიზი - ძალზე მრავალფეროვან და კომპლექსურ ფენომენთა 

ჯგუფის ზოგადი სახელწოდება -  ცალსახად ერთზე მეტ ცნებას მიეკუთვნება. ამ 

მოსაზრებას დავასრულებ რამდენიმე კონტრასტული და დამატებითი ცნების 

განსაზღვრით, რომლებიც შეიძლება იქნეს გამოყენებული მორალური პანიკის ანალიზის 

ფოკუსის დავიწროვებისა და მასშტაბის გაფართოებისათვის.  
 

უარყოფა 
 

მნიშვნელოვანი კონტრასტული ცნება, რომელიც მოქმედებს იმავე ზოგად ჩარჩოში, 

რომელშიც მორალური პანიკა, არის ‘უარყოფის’ იდეა - საკითხი, რომელზეც სტენლი 

კოენი აგრეთვე ბევრს წერდა (კოენი, 2000წ.). როგორც ფსიქოლოგიური ცნება, უარყოფა 

არის უარის თქმა იმაზე, რომ ამაღლევებელი მოვლენა შეეხოს ცნობიერს. თუმცა, როგორც 

ეს კოენმა გვიჩვენა, უარყოფას აგრეთვე გააჩნია სოციოლოგიური განზომილებები, 

რომლებიც შეიძლება გაანალიზდეს, როგორც რიგი სოციალური პრაქტიკებისა. 

სახელმწიფო უწყებებისა და ხელისუფლების სხვა ორგანოების ქმედების განხილვისას, 

იგი განასახვავებს ‘პირდაპირ უარყოფას’ (არაფერი მომხდარა); ინტერპრეტაციულ 
უარყოფას (რაღაც მოხდა, მაგრამ არა ის, რასაც თქვენ ფიქრობთ) და ‘ნაგულისხმევ 

უარყოფას’ (ის, რაც მოხდა, სინამდვილეში ცუდი არ არის და შესაძლებელია მისი 

გამართლება)’ (კოენი, 2004წ.: xxxiii). თუ მორალური პანიკა გადაჭარბებული და 

არაპროპორციული მორალური რეაქციაა, უარყოფა არის ამგვარი რექციის არასათანადო 

არარსებობა. იგი არ არის ისტერიული პროტესტი, არამედ ისტერიული (ან თვითნებური) 

დუმილი,  გადაწყვეტილება (ცნობიერი, თუ გაუცნობიერებელი) არ ვისაუბროთ 

ამაღელვებელ მოცლენებსა თუ ეპიზოდებზე. 

 

თუ კოენის ნაშრომის ამ ორ ასპექტს ერთად განვიხილავთ, ცხადი ხდება, რომ მორალური 

პანიკის კვლევა უნდა განვიხილოთ არა როგორც განცალკევებული საქმიანობა, არამედ 

როგორც ერთი მომენტი უფრო მნიშვნელოვან პრობლემაში, რასაც შეიძლება ვუწოდოთ 

მორალური რეაქციის სოციოლოგია. ერთიანობაში, კოენის ნაშრომი აანალიზებს 

სოციალური რეაქციის მრავალფეროვნებას, სოციალურ და მორალურ დევიაციაზე 

კოლექტიური პასუხების კონტინუუმს. მორალური პანიკა, მისი პირველი წამოწყებაა ამ 

ტერიტორიაზე, წარმოდგენს ამ კონტინუუმის ერთ პოლუსს. როგორც აღვნიშნე, იგი არის 

სკეპტიკური პოლუსი, ხაზს უსვამს რა გადაჭარბებულ რექციას, ხმაურიან და ფუჭ 

მორალიზმს. სხვა პოლუსზე მდებარეობს ‘უარყოფის’ ფენომენი, სადაც პრობლემა 

საპირისპიროში მდგომარეობს -  დუმილის ტენდენცია, დაკნინებული რეაქციის 

მოდელი, მორალური წარმოსახვის შეუძლებლობა.5  

 

საინტერესოა, რომ მორალური რეაქციის ამ რუდიმენტულ სოციოლოგიას ჯერ არ 

შეუმუშავებია ისეთი კატეგორია, რომელიც შექმნილია იმის განსასაზღვრად ან 

აღსაწერად, რასაც შეგვიძლია ვუწოდოთ მორალურად გამართლებული სოციალური 
რეაქცია - მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარი კატეგორია ლოგიკურად ამ პროექტის 
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განუყოფელი ნაწილი უნდა იყოს. (კოენი (2000წ.) ‘აღიარებას’ განსაზღვრავს, როგორც 

‘უარყოფის’ საპირისპიროს, მაგრამ იგი გულისხმობს სახელმწიფოს წარმომადგენლების 

მიერ საზარელი მოვლენების აღიარებას და სწორედ ამიტომ აკლია ამ კატეგორიას ასე 

მღელვარება და მორალისტური ტონი). მართლაც, როგორც მორალური პანიკის 

ანალიზის კრიტიკოსები მიუთითებენ, მორალურად შესაფერისი სოციალური რექციის 

მთავარი ნიშანი ნებისმიერ მსჯელობაში ცალსახაა, რომ კონკრეტული რეაქცია 

გადაჭარბებული ან არაპროპორციული იყო ან სულაც, პანიკური. სხვაგვარად რომ 

ვთქვათ, ჯეროვანი მორალური პასუხის ცალსახა,   განუმარტებელი ცნება ყოველთვის 

არის წარმოდგენილი ამგვარ ნაშრომებში, თუმცა იშვიათად არის გარკვევით 

წარმოჩენილი ან დაცული.  

 

ჩემი აზრით, სწორედ ამგვარი ტიპის ცალსახა საწყისის აუცილებლობაზე მიუთითებს 

კოენი თავისი მესამე გამოცემის (2004წ.: xxxiii) შესავლის უკანასკნელ გვერდევზე, სადაც 

იგი საუბრობს კულტურულ პოლიტიკაზე, რომელიც მოიცავს ‘“კარგი“ მორალური 

პანიკის გამოწვევას’. თუმცა, აქ   სიტყვას ‘პანიკა’ ვაწყდებით იმდენად, რამდენადაც იგი 

გულისხმობს გადაჭარბებულ რეაქციასა და შეუფერებელ პასუხს.  შესაძლოა ‘ვნებიანი 

პროტესტის’ მართებული, მორალურად შეფერილი დურხაიმისეული ცნება (დურხაიმი, 

1997წ.) უფრო ახლოს იყოს ამ ნიშნულთან. გამომდინარე არსებული სოციალური 

დანაწევრებიან, მოვლენების ინტერპრეტაციის შესახებ დავებიდან და 

პასუხისმგებლობის დაკისრებიდან, აგრეთვე კრიტიკისათვის პროფესიული 

უპირატესობის მინიჭებიდან, და არა მორალურ გამართლებისათვის, ნაკლებია ალბათობა 

იმისა, რომ სოციოლოგებმა მოიძიონ ‘მორალურად შესაფერისი სოციალური რეაქციის’ 

მრავალი შემთხვევა. სოციოლოგები - და ‘მორალის სოციოლოგიის’ მხარდამჭრებიც კი, 

როგორებიც არიან დურხაიმი და კოენი - თითქოს უფრო კომფორტულად გრძნობენ თავს 

დევიაციური შემთხვევების განხილვისას. თუმცა, ამგვარი კატეგორიის არსებობა 

ლოგიკურად აღიარებული უნდა იქნეს, თუნდაც როგორც მხოლოდ ექსპერიმენტული 

ინსტრუმენტი დევიაციური შემთხვევების ანალიზისას. 
 

კულტურული ტრავმა 

 

თუ ‘მორალური პანიკის’ ცნება განვითარდა სოციალური რეაქციის დასაკნინებლად 

ნევროტულ გადაჭარბებულ რეაქციაზე ან სიმპტომატურ ისტერიაზე მითითებით, მაშინ 

შესაძლოა მისი ანტითეზა იყოს ‘კულტურული ტრავმის’ ცნება, რომელიც გამიზნულია 

ღრმა მორალური მოვლენისა და მისი მდგრადი კულტურული შედეგების აღსანიშნავად. 

ჯეფრი ალექსანდერმა და სხვებმა (2004წ.), ამას წინად, განავითარეს ‘კულტურული 

ტრავმის’ ეს ცნება ისეთი მოვლენების განსასაზღვრად, რომლებიც ღრმა მორალური 

შეშფოთებისა და საზოგადოებრივი პასუხის პროვოცირებას ახდენენ და იმ იარების 

აღსაწერად, რომლებსაც ეს ტრავმები ტოვებენ კულტურაში. ნაცისტური ჰოლოკოსტი და 

ამერიკის მონობის გამოცდილება სწორედ ამ ტიპის მოვლენებია. 2011 წლის 11 

სექტემბრის ტერიროსტული თავდასხმები და უოთერგეითის პოლიტიკური სკანდალიც 

შესაძლოა ამ კატეგორიაში მოხვდეს. თუმცა, ამ ტერმინის გამოყენება არ მოიცავს 

გამოწვევას სოციალური რეაქციის კეთილსინდისიერებისა და პროპორციულობის 

მიმართ. პირიქით, იგი უდაოდ აღიარებს იმას, რომ ზოგიერთი მოვლენა იმდენად ღრმად 

შემაშფოთებელია მორალური წესრიგისათვის, რომ იგი ტრავმას აყენებს კულტურას და 

მისი წევრების კოლექტიურ ცხოვრებას. ამდენად, ალექსანდერისა და სხვების (2004წ.: 1) 

თქმით: 
 

„კულტურულ ტრავმას ადგილი აქვს, როდესაც კოლექტიური ერთეულის წევრები 
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თვლიან, რომ ისინი დაექვემდებარენ შემზარავ მოვლენას, რომელიც მოუშუშებელ 
დაღს დაასვამს მათ ჯგუფურ ცნობიერებას, სამუდამოდ აღიბეჭდება მათ 
მეხსიერებაში და შეცვლის მათ მომავალ იდენტობას ფუნდამენტურად და 
შეუბრუნებლად“. 

 

ამგვარად, როდესაც კრიმინოლოგები განიხილავენ იმ სოციალურ რეაქციას, რომელიც 

მოჰყვა თეო ვან გოგის მკვლელობას ნიდერლანდებში, ისინი კამათობენ იმაზე, თუ 

როგორ უნდა დაკვალიფიცირდეს ეს მოვლენა, როგორც მორალური პანიკა (იხ. დაუნსი 

და ვან სვაანინგენი, 2007), თუ როგორც კულტურული ტრავმა (იხ. დე ჰაანი, 2007)წ. 

ამასთან, ისინი ნაწილობრივ აფასებენ მოცემული მოვლენის მასშტაბსა და სიმძიმეს და 

მასზე პასუხის მორალურ კეთილსინდისიერებას. 

 

საზოგადოების სარისკო რეაქციები 

 

‘რისკისა’ და ‘რისკის საზოგადოების’ საკითხების (ბეკი, 1992წ.) შესახებ უახლოეს 

წარსულში გავრცობილ მოცულობით ლიტერატურას მრავალი განზომილება აქვს 

(გარლანდი, 2003წ.). თუმცა, ყველა ეს საკითხი უშუალოდ აქტუალური როდია ჩვენი 

წინამდებარე დისკუსიისათვის. მაგრამ, იმდენად, რამდენადაც ეს ლიტერატურა 

საუბრობს რისკის აღქმაზე, რისკის კომუნიკაციაზე, რისკის მართვასა და რისკის 

სოციოლოგიის ზოგად პოლიტიკაზე, აშკარად არსებობს მნიშნელოვანი გადაკვეთის 

წერტილები მორალური პანიკის შესახებ ლიტერატურასთან (და რა თქმა უნდა, 

სამეცნიერო ლიტერატურასთან კატასტროფების შესახებ, რომელიც კოენის პირველი 

წიგნის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს). შესაძლებელია განვასხვაოთ მორალური 

პანიკა იმ ტიპის სოციალური რეაქციისაგან, რომელიც წარმოიშვა გლობალური 

დათბობის, ატომური კატასტროფის ან ბიოლოგიური საფრთხიდან, თუ ვისაუბრებთ 

მასშტაბისა და კეთილსინდისიერების ზემოაღნიშნულ საკითხებზე და ამასთან, თუ 

დავაკვირდებით იმას, რომ ეს უკანასკნელნი მოიცავენ მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და 

კეთილდღეობის რისკებს და არა კონკრეტული ჯგუფის მორალური კოდექსის მიმართ 

საფრთხეს. მორალური პანიკა მოიცავს მორალური საფრთხეების აღელვებულ გაკიცხვას, 

ხოლო რისკიანი საზოგადოების საფრთხეები მოიცავენ შეშინებულ გაურკვევლობას 

მატერიალური საფრთხეების შესახებ. 
 

ამის გათვალისწინებით, ისეთი ავტორები, როგორიცაა უნგარი (2001წ.), ეცადნენ უფრო 

მკვერთად განეცალკევებინათ მორალური პანიკისა და რისკის საზოგადოების შესახებ 

ლიტერატურაში განხილული ფენომენები (და შესაბამისი თეორია): 
 

როგორც წესი, მორალური პანიკა ყურადღებას ამახვილებს სოციალური 
კონტროლის პროცესებზე, რომლებიც გამიზნულია უფლებაჩამორთმეული 
ჯგუფების მორალურ შეცდომებზე. რისკის საზოგადოების საკითხები, 
ჩვეულებრივ, მოიცავენ მრავალფეროვან ინტერესთა ჯგუფებს, რომლებიც დაობენ 
შედარებით რთულად დასამუშავებელ სამეცნიერო მოსაზრებებზე. 

 

თუმცა, შესაძლებელია ამ განსხვავების უტრირება (უელჩი, 2006წ.) და სამწუხარო 

იქნებოდა, თუ რისკისა და რისკის აღქმის შესახებ ახალი კვლევა არ იქნება გამოყენებული 

მორალური პანიკის შესახებ ჩვენი ცოდნის გასაღრმავებლად, მაგალითად ‘სუბიექტურ 

რისკსა’ და ‘ობიექტურ რისკს’ შორის ურთიერთკავშირის საკითხზე - თემა, რომელიც 

თეორეტიზებული და ნაკვლევია რისკის შესახებ ლიტერატურაში (იხ. გარლანდი (2003წ.) 

დისკუსიისა და ციტატებისათვის), თუმცა რომელიც ხშირად უგულებელყოფილია 
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მორალური პანიკის კვლევებში. ამასთან, შესაძლებელია ითქვას, რომ მაშინ, როდესაც 

რისკის საზოგადოების რეაქციები, როგორც წესი, იწყება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის 

საფრთხით, ისინი ხშირად სრულდება ცხოვრების გარკვეული წესის მორალურობის 

განსჯით. ასეთ შემთხვევებში, მორალურ პანიკასა და რისკის საზოგადოების რეაქციებს 

შორის განსხვავება მცირეოდენი თუ იქნება, გარდა აღქმული საკითხის მასშტაბისა და 

მორალური განწყობისა, რომელიც ჩვენ მასთან გასამკლავებლად გვაქვს. 
 

შენიშვნები 
 

წინამდებარე სტატიის მოკლე ვერსია წარმოდგენილი იქნა 2007 წლის 9 მარტს ბრიტანულ 

აკადემიაში გამართულ განხილვაზე სტენლი კოენისა და სტიუარტ ჰოლის 

პრეზენტაციებთან ერთად. ამ ღონისძიების აუდიოჩანაწერი იხ. 

http://britac.studyserve.com/home/default.asp. მადლობას ვუხდი პოლ როკს, დეივიდ 

დაუნსს, მაიკლ უელჩს და ჯოკ იანგს კომენტარებისა და მოსაზრებებისათვის და გრეტჰენ 

ფელრსა და ალისონ მაქკიმს კვლევაში დახმარებისათვის. ამასთან, მადლობას ვუხდი 

ფილომენ დ’აგოსტინოსა და მაქს ე. გრინბერგის კვლევით ფონდს მხარდაჭერისათვის. 

 

1 ეს მინიშნება მკვლელობის მაჩვენებლების შემცირების შესახებ, ამარტივებს 

ძალზე კომპლექსურ სურათს. მიუხეავად იმისა, რომ მკვლელობის მაჩვენებლები 

ბრიტანეთში გასულ წელს შემცირდა, უფრო მნიშვნელოვანი ტენდენციაა 

უკანასკნელი ორი ათწლეულის განმავლობაში მკვლელობების რაოდენობის 

ზრდა, რომელთა ყველაზე ხშირი მსპხვერპლი არიან დაბალი კლასის 

წარმმადგენელი 20-დან 24 წლამდე ასაკის ახალგაზრდა მამაკაცები. 

ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით ჩადენილი მკვლელობების რაოდენობა 

გაიზარდა, თუმცა მნიშვნელოვნად ნაკლებად გავრცელებული რჩება, ვიდრე სხვა 

სახის მკვლელობები , როგორიცაა დახრჩობა ან მკვლელობა ცივი იარაღის 

გამოყენებით. იხ. დორლინგი (2005წ.).  
 

2 პოლ როკმა (2007წ.) აღნიშნა, რომ კოენისეული გაგება გარკვეულწილად ჰგავს  იმ 

იდეებს, რომლებიც აქტუალური იყო ამერიკულ სოციოლოგიაში: იხ. დისკუსია 
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სტატიები

მორალური პანიკის ცნების შესახებ

დეივიდ გარლანდი, ნიუ იორკის უნივერსიტეტი, აშშ

ამონარიდი

სტატიაში წარმოდგენილია მორალური პანიკის ცნებისა და მისი სოციოლოგიური
გამოყენების კრიტიკული ანალიზი. ამტკიცებს რა, რომ ამ ტერმინის პოპულარობის
ზრდასთან ერთად, კონცენფციამ გარკვეულწილად დაკარგა თავისი სინატიფე და ძალა,
სტატია ხაზს უსვამს მის ფროიდისტულ და დურხაიმისტულ ასპექტებს და განმარტავს
მის გამოყენებასთან დაკავშირებულ ეპისტემოლოგიურ და ეთიკურ საკითხებს.
მორალური პანიკის დინამიკასა და კულტურული ომების დინამიკას შორის
პარალელების გავლებით, ავტორი გვიჩვენებს, რომ ეს ორივე ფენომები მოიცავს
ჯგუფების ურთიერთქმედებას და სტატუსისათვის შეჯიბრს მაშინ, როდესაც თითოეულ
მათგანს ახასიათებს თვისობრივად განსხვავებული სტრუქტურა. სტატიის დასასრულს,
‘მორალური პანიკა’ განხილულია სოციალური რეაქციის სოციოლოგიაში გამოყენებულ
ცნებათა უფრო ფართო ტიპოლოგიის ფარგლებში.

ძირითადი ცნებანი

მიკუთვნების ეთიკა; მორალური პანიკა; სოციალური რეაქცია; მორალური რეაქციის
სოციოლოგია; თეორია

შესავალი

‘მორალური პანიკის’ ცნებამ იქონია უზარმაზარი გავლენა არა მხოლოდ სოციოლოგიაზე -
სადაც მან წარმოშვა მორალური პანიკის მეცნიერების მცირე ქვე-დისციპლინა, არამედ
აგრეთვე კულტურული დებატის ენასა და ჟურნალისტებისა და პოლიტიკოსების
საქმიანობაზეც. ის მოსაზრება, რომ სოციალური რეაქცია ფაქტობრივად მხოლოდ
მორალური პანიკაა, სოციალური პრობლემატიკისა და საზოგადოებრივი რისკების
შესახებ საჯარო დისკურსის ჩვეულ პასაჟად იქცა. გაზვიადების ერაში, რომელშიც
მასმედია გამუდმებით აკეთებს აქცენტს რაიმე ამაღელვებელ საკითხზე და ბოლომდე
ახდენს მის ექსპლუატაციას, უარმყოფელი დეფლაციური საპასუხო დარტყმის
სარგებლოანობა სრუალიად აშკარაა. შესაბამისად, გასაკვირი როდია, რომ ეს ტერმინი
საზოგადოებრივი დებატის სტანდარტული რეპერტუარის განუყოფელ ნაწილად იქცა.
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სწორედ სტენლი კოენის კლასიკურმა კვლევამ (კოენი, 1972წ.) უბოძა ჩვენ მასმედიის მიერ
მართულ სამყაროს ეს არსებითი საკამათო ინსტრუმენტი, გაზვიადებისა და ისტერიის
ძალებისათვის ამგვარად წინააღმდეგობის გასაწევად; თუმცა, კოენს ეს ტერმინი 1972
წელს რომ არ შემოეღო, სხვა ვინმე მას აუცილებლად გამოიგონებდა.

მანამ, სანამ იგი კულტურულ პოლიტიკაში რიტორიკულ იარაღად გადაიქცეოდა,
‘მორალური პანიკა’ მკაცრად განსაზღვრული სოციოლოგიურ ცნება იყო, რომელიც
პირველად განვითარდა ემპირიულად დასაბუთებულ, თუმცა მეტად თეორიულ
ნაშრომში სათაურით „ხალხური დემონები და მორალური პანიკა“ (კოენი, 1972წ.) (ერთი
სათაური, ორი მნიშვნელოვანი ახალი ცნება - უფრო მეტი, ვიდრე ბევრი ჩვენთაგანი
მოახერხებდა ერთ მთლიან წიგნში) და სწორედ მის ამგვარ სოციოლოგიურ გამოყენებაზე
მინდა გავამახვილო აქ ჩემი ყურადღება. რამდენიმე ისეთი ფენომენის მოკლე
მიმოხილვის შემდეგ, რომელსაც იგი მოიცავს, წარმოგიდგენთ რამდენიმე დაკვირვებას
თვით ცნებისა და მისი სხვადასხვა გამოყენების შესახებ.

მორალური პანიკა: ფენომენი

მაშ, რა არის ზუსტად მორალური პანიკა? რას მოიცავს იგი და რა მოვლენებს იწვევს?
კოენის წიგნი, რომელიც პირველად 1972 წელს გამოიცა (მისი მესამე გამოცემა კი 30 წლის
შემდეგ გამოჩნდა), ამ ცნებაში შემდეგ შესავალს გვთავაზობს:

დროთა განმავლობაში საზოგადოება მორალური პანიკის პერიოდებში აღმოჩნდება
ხოლმე. წარმოიშვება რაიმე გარემოება, ეპოზოდი, პირი ან პირთა ჯგუფი, რომელიც
მიიჩნევა საზოგადოებრივი ღირებულებებისა და ინტერესების საფრთხედ; მის
ხასიათს მასმედია წარმოგვიდგენს სტილიზებული და სტერეოტიპული ფორმით;
რედ., ეპისკოპოსები, პოლიტიკოსები და სხვა მემარჯვენე აზროვნების მქონე
ადამიანები ქმნიან მორალურ ბარიკადებს; სოციალურად აკრედიტებული
ექსპერტები გვაუწყებენ თავიანთ დიაგნოზებსა და გადაწყვეტის გზებს; ვქმნით ან
(უფრო ხშირად)  მივმართავთ შეგუების საშუალებებს; შემდეგ ეს გარემოება ქრება,
იძირება ან გაუარესდება და უფრო ხილვადი ხდება. ხშირად, პანიკის ობიექტი
საკმაოდ ახალია, ხოლო ხანდახან კი ეს  გარემოება ძალზე დიდი ხანია არსებობს,
მაგრამ ზედაპირზე უცაბედად გამოჩდება. ზოგჯერ, პანიკა გაივლის და დავიწყებას
მიეცემა, თუმცა რჩება ფოლკლორსა და კოლექტიურ მეხსიერებაში; სხვა
შემთხვევებში, იგი უფრო სერიოზულ და გრძელვადიან გამოძახილს ტოვებს და
შეიძლება გამოიწვიოს ცვლილებები... სამართლებრივ და სოციალურ პოლიტიკაში
ან საზოგადოების თვითშეგნებაშიც კი. (კოენი, 2004წ.: 1)

კოენი არ ამბობს იმას, თუ ზუსტად რას გულისხმობს აქ ‘პანიკაში’, მაგრამ იგი აშკარად
გულისხმობს საყოველთაოდ მიღებულ მნიშვნელობას, რომელსაც ოქსფორდის
ინგლისური ენის ლექსიკონი შემდეგნაირად განსაზღვრავს: ‘განგაშის ან შიშის უცაბედი
და გამძაფრებული შეგრძნება, რომელიც ჩვეულებრივ, ადამიანის სხეულზე ახდენს
გავლენას და იწვევს უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის უცნაურ ან გაუმართლებელ
ძალისხმევას ‘.
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დისპროპორციულობის, გაზვიადებისა და განგაშის თვისებები აგრეთვე ხაზგასმულია
მორალური პანიკის ანალიზის სხვა კლასიკოსის მიერ შემოთავაზებულ დეფინიციაშიც -
„კრიზისის აღკვეთა“, თუმცა, აქ აქცენტი კეთდება გადავლილი სოციალური რეაქციის
შეთანხმებულ ბუნებაზე მაშინაც კი, თუ ეს კონსენსუსი გარკვეულწილად არაბუნებრივი
და ხელოვნურია:

როდესაც გარკვეული პირის, პირთა ჯგუფის ან რიგი მოვლენების მიმართ
ოფიციალური რექცია სრულიად არაპროპორციულია რეალურად არსებულ
საფრთხისა, როდესაც ‘ექსპერტები’, პოლიციის უფროსების, სასამართლო
კორპუსის, პოლიტიკოსებისა და რედაქტორების სახით, საფრთხეს აღიქვამენ
სრულიად არაიდენტურად და თითქოს ‘ერთხმად’ საუბრობენ მაჩვენებლებზე,
დიაგნოზებზე, პროგნოზებზე და გადაჭრის გზებზე, როდესაც მედიის
განცხადებები საყოველთაოდ ხაზს უსვამენ ‘უცაბედ და მნიშვნელოვან’ ზრდას
(შესაბამისი რაოდენობის, თუ მოვლენების) და ‘სიახლეს’, რომლის ფხიზელი,
რეალისტური შეფასება ვერაფრით მოხერხდება, მაშინ შეგვიძლია გაბედულად
ვისაუბროთ... მორალურ პანიკაზე. (ჰოლი და სხვები, 1978წ.: 16,
რედაქტირებულია დედანის მიხედვით)

როგორ ამოვიცნოთ მორალური პანიკა, როდესაც მას წავაწყდებით? სტანდარტული
ნარატივი მორალური პანიკის შესახებ (გუდი და ბენ იეჰუდა, 1994წ.) განსაზღვრავს ამ
ფენომენის ხუთ ძირითად მახასიათებელს: (1) შეშფოთება (გარკვეული განცხადებული
ქმედება ან მოვლენა იწვევს მღელვარებას); (2) მტრული განწყობა (დამნაშავეები
წარმოჩენილნი არიან, როგორც ხალხური დემონები); (3) კონსენსუსი (უარყოფითი
სოციალური რექცია გავრცელებული და ერთიანია); (4) არაპროპორციულობა (ქმედების
ან მისით გამოწვეული საფრთხის მასშტაბი გაზვიადებულია); (5) ცვალებადობა (მედიის
მიერ გაშუქება და მასთან დაკავშირებული პანიკა უცაბედად წარმოიქმნება და შესაძლოა
ასევე სწრაფად გაქრეს).

ეს სასარგებლო რეზიუმეა, რომელმაც ზეგავლენაც კი მოახდინა შემდგომ კვლევებზე,
თუმცა ჩემი აზრით, იგი უგელებელყოფს ორ ისეთ ელემენტს, რომელიც არსებითია
კოენის მიერ შემუშავებული ცნებისათვის: (i) სოციალური რეაქციის მორალური
განზომილება, განსაკურებით, თვითდაკვირვებით არსის ძიება, რომელიც თან სდევს ამ
ეპიზოდებს; და (2) იდეა, რომ განხილული დევიაცია გარკვეულწილად სიმპტომატურია.
როგორც კოენი აღნიშნავს თავის თავდაპირველ კვლევაში, ‘საზოგადოების დამცველთა’
რეაქცია ყოველთვის სცდება უშულოდ პრობლემას, უკავშირებს რა მას უბედურების
შემაშფოთებელ სხვა სიმპტომებს. ‘მხოლოდ ეს როდია...’, ამბობენ ისინი მანამ, სანამ
განიხილავდნენ დაკავშირებულ პრობლემებსა და უფრო ფართო შედეგებს. ერთად, ეს ორი
ელემენტი - მორალური განზომილება და სიმპტომატური ხასიათი - მნიშვნელოვანია,
ვინაიდან ისინი მიუთითებენ ძირითადი პრობლემის რეალურ ბუნებაზე; კერძოდ,
გარკვეული სოციალური მოქმედი პირების მღელვარე შეშფოთება მასზედ, რომ
ღირებულებათა შემდგარ სისტემას საფრთხე ემუქრება. ეს შიში, რომ ამ დაფასებულ
ცხოვრების წესს საფრთხე ემუქრება, მორალური პანიკის შესახებ კოენისეული
მსჯელობისათვის არსებითია. და ბოლოს, მორალური პანიკის სოციოლოგია სიცხადეს
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სძენს ჯგუფური ურთიერთობებისა და სტატუსისათვის შეჯიბრის შენაცვლებულ
პოლიტიკას.

წარმოგიდგენთ სტატიას ნიუ იორკ თაიმსის 2007 წლის თებერვლის გამოცემიდან
(ქაუელი, 2007წ.), რომელიც შეიცავს მორალური პანიკის გაშუქების ყველა განმასხვავებელ
ნიშნას და რომელიც ამ მახასიათებლებს ძალზე აშკარად წარმოაჩენს. ამასთან, იგი
გვიჩვენებს იმას, თუ რამდენად კარგად შეისწავლეს პოლიტიკოსებმა მორალური პანიკის
პროცესების ამოცნობა და მათ ნარჩენებთან გამკლავებისათვის ბრძოლა. ქვემოთ
წარმოდგენილი სტატია დაიბეჭდა შემდეგი სათაურით: ‘ამას წინად თინეიჯერის
გარდაცვალებამ სამხრეთ ლონდონში ბრიტანეთს სიმშვიდე დაურღვია’:

ლონდონი, 16 თებერვალი – ღრმა მწუხარებითა და საყოველთაო
გულისტკივილით, ბრიტანეთის ლიდერებმა გამოხატეს შეშფოთება გასულ
პარასკევს  ცეცხლსასროლი იარაღით ჩადენილი დანაშაულის გამო, რომელმაც
ხუთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდა ვაჟების
დაღუპვის გამო, რომლებიც მოზარდები იყვნენ და თავიანთ სახლებში
ჩაცხრილეს.

თუმცა, მაშინ, როდესაც ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა აღნიშნული სისხლისღვრა
ღრმა სოციალურ ავადმყოფობად შერაცხა, პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი არ
დაეთანხმა იმ მოსაზრებას, რომ ეს მკვლელობები წარმოადგენდა ბრიტანეთის
ახალგაზრდებში არსებული უფრო ღრმა კრიზისის ანარეკლს.

ეს საკითხი მიმდინარე კვირას უფრო აქტუალური გახდა, ვინაიდან
გაერთანებული ერების ორგანიზაციის ანგარიშში, რომელზეც აქ დეტალურად
ვისაუბრებთ, ბრიტანეთის ახალგაზრდები სოციალურად უარეს მდგომარეობაში
მყოფად იქნენ მიჩნეულნი, ვიდრე ბევრი მათი თანატოლი მსოფლიოს უმდიდრეს
ქვეყნებში.

აღიარა რა, რომ ეს დანაშაული საზარელი იყო, პრემიერ-მინისტრმა ბლერმა დაჟინებით
განაცხადა, რომ ადამიანებმა გაზვიდებული რეაგირებისაგან თავი უნდა შეიკავონ:

მოდით, გამოვიჩინოთ სიფრთხილე პასუხისას. ეს ტრაგედია არ არის ბრიტანული
საზოგადოების მდგომარეობის მეტაფორა და მით უმეტეს, ბრიტანეთის
ახალგაზრდობის მდგომარეობისა.

შემდეგ, სტატიაში ნათქვამია, რომ ‘ამ მკვლელობებმა მრავალი ბრიტანელი შეაძრწუნა’ და
გამოიწვია მღელვარება ცეცხლსასროლი იარაღის, კოკაინის კრეკის გავრცელებისა და
ნარკოტიკებით მოვაჭრე ბანდების წევრებს შორის ამერიკული სტილის ქუჩური ომების
შესახებ. მოყვანილია ამას წინად გარდაცვლილი მსხვერპლის მამის ციტატა, რომ: ‘ის, თუ
როგორ ჩაუვარდათ მათ ხელში იარაღი, დაუჯერებელია’. თუმცა, ის განგაში, რომელიც ამ
მოვლენებს მოჰყვა, მნიშვნელოვნად გასცდა მკვლელობების უშუალო ფაქტებს: ‘მან
შთააგონა გაცხარებული დებატები იმის შესახებ უსხლტებიან, თუ არა ბრიტანეთის
საზოგადოების გარკვეული ნაწილები კონტროლს - შთაბეჭდილება, რომლის თავიდან
აცილებასაც  ბატონი ბლერი ცდილობდა’.
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რა თქმა უნდა ეცდებოდა, ხომ ასეა? მეორეს მხრივ, ოპოზიციის სპიკერ ალან დუნკანს
ამგვარი თავშეკავება სულაც არ გამოუჩენია. მომდევნო დღეს დეილი ტელეგრაფში
გამოქვეყნებულ პრესრელიზში ბატონმა დუნკანმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთს სჭირდება
‘რე-ცივილიზაცია’ და დასვა შემდეგი დიაგნოზი იმ სოციალური კრიზისისა, რომელიც ამ
მკვლელობებს უდევს საფუძვლად:

ევროკავშირის ფარგლებში ბრიტანეთი ყველაზე მაძღარი ერია, რომელსაც
ყველაზე აპათიური ამომრჩეველი, ენერგიის ყველაზე უარესი გამფლანგველი,
პორნოგრაფიაზე ყველაზე მეტად დამოკიდებული, ყველაზე მოძალადე ხალხი და
კოკაინის ყველაზე მეტი მომხმარებელი ჰყავს.

თითქოს ეს ბრალდებები საკმარისი არ იყო, მან განაგრძო ხორხე ლუის ბორხესის ღირსი
ჩინური ენციკლოპედიის ჩამონათვლით და განაცხადა:

ჩვენ ბავშვებს ყველაზე უარესი ალერგია აქვთ, ყველაზე უარესი მოქეიფე
მსმელები ვართ, ყველაზე მეტად გვქურდავენ, ყველაზე მეტი ასთმით
დაავადებული ადამიანი გვყავს, ყველაზე ცუდი ენათმეცნიერები ვართ, ყველაზე
მეტი ვადაზე ადრე შობილი ბავშვი და ორგანოების ყველაზე ცოტა დონორი
გვყავს. . . . ხელისუფლებამ კოლაფსი განიცადა.

თავისი წიგნის მესამე გამოცემის ამ წინასიტყვაობაში სტენ კოენი (2004წ.: xxx) აღნიშნავს,
რომ ‘წარმატებული მორალური პანიკა იმითია მიმზიდველი, რომ გააჩნია უნარი უფრო
ფართო მღელვარებასთან რეზონანსის წერტილები აღმოაჩინოს’. აშკარაა, რომ ბატონი
დუნკანი, თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში, მაქსიმალურად ეცადა ამ კავშირების
დამყარებას.

კონსერვატიული პარტიის ლიდერი დეივიდ კემერონი უფრო წინდახედული აღმოჩნდა,
თუმცა მანაც ეს მოვლენები დაახასიათა, როგორც სიმპტომატური, მიუთითა რა
‘უმამობასა’ და ‘ოჯახის დანგრევაზე’, როგორც პრობლემის ‘არსზე’ (ქაუელი, 2007წ.).
ამგვარად, მან თითქოს დაიჭირა საზოგადოებრივი განწყობა, როგორც იგი აღწერა
გარდიანმა / აისიემის გამოკითხვამ (იხ. გლოვერი და ტრევისი, 2007წ.), რომლის
თანახმად, ამომრჩეველთა 80 პროცენტი დაეთანხმა იმ მოსაზრებას, რომ იარაღის
კულტურის გვრცელებას ნაწილობრივ ოჯახის დანგრევა და სახლში დისციპლინის
ნაკლებობა იწვევს.

ნიუ იორკ თაიმსის სტატიაში შემდეგ ნათქვამია, რომ მედიის ისტერიისა და სახალხო
მღელვარების მიუხედავად, პოლიციის სტატისტიკა მიუთითებს, რომ მკვლელობებისა და
ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობა იკლებს.1
მიუხედავად ამისა, პოლიციის კომისარმა სერ იან ბლერმა მოითხოვა პოლიციისათვის
დამატებითი უფლებამოსილების მინიჭება და ცეცხლსასროლი იარაღის ტარებისათვის
ახალგაზრდების თავისუფლების აღკვეთით დასჯა. ამ ახალი უფლებამოსილების სამიზნე
- რეაქციის ცენტრში მოქცეული სახალხო დემონები - რა თქმა უნდა მოძალადეები,
ნარკოტიკებით მოვაჭრეები, ღარიბი უბნების მაცხოვრებლები და შავკანიანი
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ახალგაზრდები არიან, რომლებსაც ‘კრიზისის აღკვეთის’ (ჰოლი და სხვები, 1978წ.)
მკითხველი ზედმიწევნით კარგად იცნობს.

საბოლოო ჯამში, პროტესტის, თვითდაკვირვებისა და სოციალური რეაქციის ეს ეპიზოდი,
რომლის ცენტრშიც ახალგაზრდების დევიანტური ქცევის შემაშფოთებელი ფორმა მოექცა,
აღწერს კლასიკურ მორალურ პანიკას. უფრო შემეცნებითი და თვითრეფლექსიური,
ვიდრე სტენ კოენის მიერ 40 წლის წინ აღწერილი და ალბათ პოლიტიკურად ურო სადაოც,
სხვაგვარად ეს ეპიზოდი ჟანრის სამაგალითო ნიმუშია.

მორალური პანიკის სახეობები

იარაღის გამოყენებით ჩადენილი ინგლისური დანაშაულის ზემოთ აღწერილი ეპიზოდი
წარმოადგენს ‘კლასიკურ’ მორალურ პანიკას, ვინაიდან იგი შეიცავს თითოეულ
განმაპირობებელ ელემენტს, რომელიც კოენმა განსაზღვრა ამ ფენომების პირველად
გაანალიზებისას. თუმცა, შემდგომმა კვლევამ აჩვენა, რომ მორალური პანიკა სხვადასხვა
ფორმასა და ზომას იძენს ისევე, როგორც დევიაციის ის ფორმები, რომლებსაც იგი
მიზნობრივად პასუხობს და მათი შემდგომი ეფექტები სოციალურ გარემოზე. ალბათ
უნდა შევჩერდეთ ფორმისა და ფოკუსის ამ ვარიაციებზეც.

მორალური პანიკა მრავალფეროვანია თავისი ინტენსიურობის, ხანგრძლივობისა და
სოციალური ზეგავლენის მხრივ. ზოგიერთი უმნიშვნელო, წარმავალ ეპიზოდში
გამოიხატება, რომელიც მცირეოდენ კვალს ტოვებს: მონაწილეების გარდა, ვის ახსოვს
ახლა ბრიტანეთში 1950 წელს ტედი ბოისის (პირსონი, 1983წ.) მიერ შემოკრული განგაში?
სხვები გამოიხატება მნიშვნელოვან, საბედისწერო მოვლენებში, რომლებიც უამრავი
სიცოცხლისა და მთლიანი სოციალური ლანდშაფტის ტრანსფორმაციას იწვევენ: XVI და
XVII საუკუნეებში ევროპაში გამძვინვარებული მანია გრძნეულების წინააღმდეგ (ტრევორ-
როუპერი, 1967წ.) ან XIX საუკუნის ბრიტანეთში ‘დემოგრაფიული ვარდნის’ ირგვლივ
ატეხილი მღელვარება კარგი მაგალითი იქნებოდა. ეს შეიძლება იყოს იზოლირებული
აფეთქება, როგორიცაა ხანმოკლე პანიკა 1980-იანი წლების ბოლოს ლოს ანჯელესში
საავტომობილო ტრასაზე სროლების გამო (ბესტი, 1999წ.) ან რაიმე სერიის ნაწილი,
რომელშიც თითოეული ეპიზოდი ერთმანეთზე გადაჯაჭვულია. ნარკოპანიკას
(რაინერმანი და ლევინი, 1997წ.) და ბავშვზე ძალადობის წინააღმდეგ პროტესტს (ჰაკინგ,
2000წ.) ჰქონდა ამგვარი კუმულაციური ხასიათი, ‘მნიშვნელოვნების სპირალი’ (ჰოლი და
სხვები, 1978წ.), რომელიც თითოეულ ახალ მოსახვევს აღქმულ მნიშვნელობას მატებს
შეშფოთების განგრძობად ნარატივში.

ის პრობლემები, რომლებსაც მორალური პანიკა პასუხობს, შესაძლოა აღმოჩნდნენ
სერიოზული, ტრივიალური ან წარმოსახვის ნაყოფი - თუმცა, პრობლემის გამჟღავნებული
მასშტაბი, ჩვეულებრივ, მცირედ თუ შეედრება მის მიერ წარმოშობილ რეაქციას. ახლა,
მოდსი და როკერსი უწყინარებად გვეჩვენებიან. ქუჩის ყაჩაღობა ან ცეცხლსასროლი
იარაღით მკვლელობა კი - ნაკლებად. ბრიტანეთში ბავშვზე ძალადობის სატანისტური
რიტუალის გარშემო ატეხილი პანიკა 1990-იანი წლების დასაწყისში ისევე, როგორც ახლო
წარსულში ნადირობა გრძნეულებზე, სასტკად მცდარი გვეჩვეება, თუმცა ეს რეალობა იყო
თავისი შედეგების თვალსაზრისით და ამ მოვლენების შედეგად, ადამიანები კვლავ
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ციხეში არიან (შოუალტერი, 1998წ.; ჰაკინგი, 2000წ.).

ზედა აბზაცში ფრაზა ‘გამჟღავნებული მასშტაბი’ მეტად სწრაფად შეალამაზებს იმ
ეპისტემოლოგიურ პრობლემას, რომელიც მუდამ ახდენს ზეგავლენას სოციალური
პრობლემების არეალზე და მათ აღქმაზე. მკაცრად რომ ვთქვათ, პრობლემის ‘მასშტაბის’
უბრალოდ ‘გამჟღავნება’ არასოდეს ხდება. ისევე, როგორც პრობლების ხასიათი ან მიზეზი
ან შედეგები, იგი წარმოადგენს თვისებას, რომელიც არის დავისა და კოლექტიური
მოლაპარაკების საგანი. ზოგირეთ შემთხვევაში, ეს საკითხები მუდამ დაკმაყოფილებული
რჩება. სხვა შემთხვევებში კი - ფენომენის ხასიათი და მასშტაბი ხდება უფრო ფართო
შეთანხმების საგანი, რომელიც ეფუძნება ფართოდ აღიარებულ ინტერპრეტაციას და მეტ-
ნაკლებად მყარ მტკიცებულებებს.

ამასთან, მორალური პანიკა განსხვავებულია უშუალო გამომწვევი მიზეზისა და
განვითარების მოდელის თვალსაზრისით. იგი შეიძლება იყოს სპონტანური, თემის
დონეზე მომხდარი მოვლენა, რომელიც ადგილობრივი მოთამაშეებისა და მღელვარების
მიერ გაუცნობიერებლად არის გამოწვეული - როგორც სავარაუდოდ, მოდსისა და
როკერსის გამო კლაქტონში ატეხილი პანიკა - ან შეიძლება განზრახ იქნეს გამოწვეული
კომერციული ან პოლიტიკური სარგებლის მიღების მიზნით. ანჯელა მაკრობი და სარა
თორნტონი (1995წ.) აღწერენ, თუ როგორ გაიღეს ეისიდ ჰაუსის პროდიუსერებმა უამრავი
ძალისხმევა მორალური პანიკის პროვოცირების მიზნით დისკოტეკებზე ექსტაზის
მიღების გამო მედიის ყურადღების მისაპყრობად და თავიანთი პროდუქტის უფასოდ
რეკლამირებისათვის. უფრო ასაკოვანი მოსახლეობის შოკირების სტრატეგიას
საზოგადოებრივი ყურადღების მისაპყრობად და უფრო ახალგაზრდა, მოდური
აუდიტორიის შესაცდენად, თანამედროვე როკმუსიკის ისტორიაში მუდამ ვაწყდებით ბილ
ჰეილიდან და ელვის პრესლიდან როლინგ სთოუნამდე, სექს პისტოლს და მერილინ
მენსონამდე. და თუ კომერციულად მოტივირებული მორალური პანიკა უვნებელია, მის
პოლიტიკურ ანალოგს - როგორიცაა 1930-იან წლებში ჰიტლერის მიერ რაიხსთაგის დაწვა
ან ზინოვიევის 1920 წლის წერილი - ბევრად უფრო საბედისწერო შედეგები მოჰყვება.

სოციალური რეაქცია, რომელიც მორალურ პანიკას მოსდევს, შეიძლება მეტ-ნაკლებად
შეთანხმებული ან მეტ-ნაკლებად წინააღმდეგობრივი იყოს. კოენის თავდაპირველ
კვლევაში, ‘საზოგადოების დამცველებმა’ ერთხმად უპასუხეს ზღვისპირა არეულობას.
ცეცხლსასროლი იარაღით ჩადენილი ინგლისური დანაშაულის ჩემს მიერ მოყვანილ
მაგალითში, პოლიტიკოსები და კომენტატორები ბევრად უფრო განსხვავებულნი არიან
თავიანთი რეაქციისა და ინტერპრეტაციის იმ ფარგლების თვალსაზრისით, რომელშიც
მათ ამ მოვლენების მოქცევა სურთ. (მოგვიანებით აღვნიშნავ, რომ შეთანხმებული,
არასადაო სოციალური რეაქცია თანამედროვე საზოგადოებაში სულ უფრო იშვიათ
მოვლენად გვევლინება).

რაც შეეხება მიზეზ-შედეგობრივ კავშირს, იგი შეიძლება იყოს განსხვავებული მორალური
პანიკის ხასიათისა და ფოკუსის მიხედვით. თუმცა, სამეცნიერო ლიტერატურაში ხშირად
ვაწყდებით მიზეზ-შედეგობრივი პირობების ფართო სპექტრს, რომელიც ამ ფენომენს
უკავშირდება. ხელშემწყობი პირობები მოიცავს (1) სენსაციონალისტი მასმედიის
არსებობა (თუმცა, ისტორიკოსები მორალური პანიკის ეპოზოდებს XIX საუკუნის შუაში
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და უფრო ადრეც აღწერენ: იხ. დეივისი, 1980წ.; პირსონი, 1983წ.; ადლერი, 1996წ. -
ამდენად, შესაძლოა კოლექტიური კომუნიკაციის ეფექტიური წყაროც საკმარისი
აღმოჩნდეს); (2) ანომალიის ახალი ან აქამდე აღუწერელი ფორმის აღმოჩენა; (3)
მარგინალიზებული, აუთსაიდერი ჯგუფების არსებობა, რომლებიც შეიძლება იქნენ
წარმოჩენილნი, როგორც ‘ხალხური დემონები’; და (4) აუდიტორია, რომელიც წინასწარ
მომზადებულია და მისი მგრძნობელობა ამაღლებულია. რაც შეეხება კატალიზატორ
მიზეზებს, ლიტერატურის თანახმად, ისინი უკავშირდებიან საზოგადოების სოციალური,
ეკონომიკური და მორალური წესრიგის ცვლილებებს. არსებული იერარქიებისადმი
საფრთხე; სტატუსისათვის შეჯიბრი; სოციალური ცვლილებების ზეგავლენა ცხოვრების
დამკვიდრებულ წესზე; და წარსულში არსებული კონტროლის სტრუქტურების რღვევა -
ესენია ზედაპირზე გამოვლენილი პანიკის ყველაზე ხშირად იდენტიფიცირებული ღრმა
მიზეზები. ერიკსონი (1966წ.) პურიტანულ ახალ ინგლისში გრძნეულებზე ნადირობის
შესახებ; ჰოლი და სხვები (1978წ.) 1970-იანი წლების ინგლისში ყაჩაღობების გარშემო
ატეხილი პანიკის შესახებ; უილიამსონი (1985წ.) 1890-იანი წლების ამერიკის სამხრეთში
ლინჩის წესით გასამართლების შესახებ; ან გარლანდი (2001წ.) მე-20 საუკუნის მიწურულს
ბრიტანეთსა და ამერიკაში არსებული დანაშაულის კომპლექსების შესახებ, თითოეულ
მათგანში წარმოდგენილია საილუსტრაციო მაგალითები.

ხალხური დემონები და მათი ურთიერთკავშირი მორალურ პანიკასთან

კოენის თავდაპირველმა ანალიზმა ცხადჰყო, რომ მორალურ პანიკასა და მის ხალხურ
დემონებს შორის ინტერაქტიული ურთიერთკავშირი არსებობს - როგორც წესი,
ანომალიის აფეთქება, რომელიც მედიის ყურადღებისა და მომეტებული სოციალური
კონტროლის გამო ხდება, ბიძგს აძლევს ანომალიის გამყარებას ან მის მიერ პოტენციური
ანომალიების მიზიდვის ძალას. ჰაკინგმა (2000წ.) ეს აღწერა, როგორც ‘მარყუჟის ეფექტი’,
როდესაც სოციალური რეაქცია ურთიერთმოქმედებს იმ ფენომენთან, რაზეც ხდება
რეაგირება, იწვევს რა ამ უკანასკნელის ტრანსფორმაციას. სოციალური რეაქციის ეს
ტრანსფორმირების ეფექტი - ‘შექმნისა და გამოძერწვის’ პროცესი, როგორც მას ჰაკინგი
აღწერს - ექვემდებარება ემპირიულ ვარიაციას და ყოველთვის როდი გადაიზრდება
‘გაძლიერებაში’, როგორც ამას კოენი (2004წ.) უშვებს თავისი წიგნის მესამე გამოცემის
შესავალში. კონტექსტის, ძალების ბალანსის, ურთიერთქმედების დინამიკისა და
მონაწილეთა არსებული არჩევანის მიხედვით, მორალური პანიკის წარმოშობამ შეიძლება
გამოიწვიოს შესაბამისი ანომალიის შეჩერება, გაძლიერება ან სულაც ტრანსფორმაცია.
(მაგალითად, წარმოიდგინეთ ის ორგანიზების, მობილიზაციისა და პოლიტიზირების
ეფექტი, რომელიც ხშირად მოჰყვება მორალური პანიკის რეაქციებს ისეთ ჯგუფებზე,
როგორიცაა სოციალური დახმარების მაძიებლები, მარტოხელა დედები, უკანონო
იმიგრანტები, აივ-ით დაავადებული პირები, ჰომოსექსუალი მამაკაცები და სხვ.).

მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი აზრით, ეს აშკარაა კოენის თავდაპირველ ანალიზსში და
კიდევ უფრო ცხადია ჰოლის და სხვების კრიზისის აღკვეთაში (1978), კოენმა ხაზი არ
გაუსვა იმას, რომ ანომალიების გარკვეული ჯგუფი შერაცხულია ‘ხალხური დემონის’
სტატუსით მეტწილად იმიტომ, რომ მას გააჩნია ისეთი მახასიათებლები, რომლებიც მას
აქცევს ისეთ ეკრანად, რომელზეც საზოგადოებას შეუძლია თავისი დანაშაულისა და
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ამბივალენტურობის გრძნობების პროეცირება. უარყოფისა და პროეცირების ამ პროცესის
დეტალურ აღწერას წარმოგვიდგენს უატნი (1978წ.), როდესაც იგი აღწერს საზოგადოებრივ
რეაქციას შიდსზე 1980-იანი წლების დასაწყისში და უილიამსონი (1985წ.), როდესაც იგი
აანალიზებს 1890-იან წლებში ამერიკის სამხრეთში ‘შავი ველური სექსუალური
მოძალადის’ ხალხური დემონის გამოჩენას.

ქვეცნობიერი უარყოფისა და პროეცირების ცოცხალი მაგალითია განმეორებადი
თანამედროვე პანიკა, რომელიც კონცენტრირებულია პედოფილ სექსუალური ხასიათის
დამნაშავეებზე. როგორც ამას 2007 წლის ფილმი ‘პატარა ბავშვები’ ძალზე ცალსახად
მოგვითხრობს, ბავშვზე მოძალადეების მიმართ არსებული შიშისა და სიძულვილის
ინტესივობა, როგორც ჩანს, უკავშირდება ქვეცნობიერ დანაშაულის გრძნობას მშობლის
მოვალეობების დაუდევრად შესრულების გამო და ფართოდ გავრცელებულ
ამბივალენტურობას თანამედროვე კულტურის სექსუალიზაციის მიმართ. მორალური
პანიკის სამიზნეები შემთხვევით როდი შეირჩევა: ისინი კულტურული განტევების
ვაცებია, რომელთა დევიანტური ქცევა ძლიერ იზიდავს მაყურებელს სწორედ იმიტომ,
რომ იგი უკავშირდება პიროვნულ შიშებსა და ქვეცნობიერ სურვილებს. კოლექტიურ
საშინელ სიზმრებში ისევე, როგორც ინდივიდუალურ სიზმრებში, კონკრეტული ბოროტი
სულის წარმოშობა განპირობებულია მანამდე არსებული კონფლიქტებით. მორალური
პანიკის საუკეთესო ანალიზისათვის აუცილებელია ამ ვითარებისა და მღელვარების
გაცნობიერება და გაგება და იმის ჩვენება, თუ რა წვლილი შეიტანეს მათ მოცემულ
პროტესტში. (როგოც ეს პოლ როკმა (2007წ.) აღმოაჩინა, მორალური პანიკის ბევრი
ანალიზის შესაბამისი სისუსტე არის იმის ვერ დამტკიცება, რომ ეს უკანა პლანის
მღელვარება სინამდვილეში არსებობს და რომ სწორედ ის - და არა ის დევიანური
ფენომენი, რომელზეც ხდება რეაგირება - უწყობს ხელს მოცემული ‘მორალური პანიკის’
წარმოშობას).

უკვე ავღნიშნე მორალური პანიკის პოლიტიკური მიზნებისათვის გამოყენება, თუმცა
ამასთან, ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ როგორც წესი, სწორედ მასმედიაა ამ ეპიზოდების
ძირითადი მამოძრავებელი ძალა და მთავარი ბენეფიციარიც, ვინაიდან მის მიერ
შემქნილი სენსაცია - გარკვეული ტიპის კოლექტიური შუშხუნა - ხელს უწყობს გაზეთების
გაყიდვას, ართობს მკითხველებს და აწარმოებს ახალ ამბებსა და კომენტარებს ამ ამბის
განვითარებასთან, სპიკერების მიერ რომელმე მხარის დაჭერასთან და დევიანტური
ფენომენის განვითარებასთან ერთად. მართლაც, ამ იდეის საწყის ეტაპზე განხილვისას,
ჯოკ იანგმა (1971წ.) აღნიშნა, რომ კომერციულ მედიას აქვს ‘მორალური პანიკის შექმნის
ინსტიტუციონალიზებული აუცილებლობა’. ამ თვალსაზრისით, მედიას ‘მოსწონს
საზოგადოებრივი აღშფოთება’ და ‘აწარმოებს’ მორალურ პანიკას ახალი ამბების
გენერირებისა და თავისი მკითხველის წარმოსახვის უნარისა და მღელვარების
დაკმაყოფილებისათვის.

მორალური პანიკის პროდუქტიულობა

და ბოლოს, უნდა შევჩერდეთ მორალური პანიკის პროდუქტიულობაზე. ეს ეპიზოდები
მოვლენების განვითარებას უწყობენ ხელს. ისინი ქმნიან ეფექტს და ტოვებენ
მემკვიდრეობას. გაიხსენეთ ჰოლის მონათხრობი (ჰოლი და სხვები, 1978წ.; ჰოლი, 1980წ.)
იმის შესახებ, თუ როგორ დაიწყო ‘ყაჩაღობის’ გარშემო პანიკამ დინება და გადაიზარდა
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კანონში და საზოგადოებრივ წესრიგში ან როგორ გამოიწვია ნარკოტიკების გამო პანიკამ
ამერიკაში მასობრივი დაპატიმრებები (გარლანდი, 2000წ.). სექსუალური ხასიათის
დამნაშავეების გარშემო უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში განმეორებითმა პანიკამ
გამოიწვია ზედამხედველობის, შეზღუდვისა და თავისუფლების აღკვეთის აბეზარი
აპარატის დანერგვა, რომელიც სამოქალაქო თავისუფლებასთან დაკავშირებულმა
მოსაზრებებმაც კი ვერ აირიდეს. როგორც კრიზისის აღკვეთის ავტორები წერენ:

მორალური პანიკა გვევლინება იდეოლოგიური ცნობიერების ერთ-ერთ მთავარ
ფორმად, რომლის საშუალებითაც ხდება ‘მდუმარე უმცირესობის’ გადმობირება
სახელმწიფოს მხრიდან სულ უფრო მეტად იძულებითი ხასიათის ღონისძიებების
მხარდასაჭერად და მისთვის ლეგიტიმურობის მინიჭება ‘ჩვეულებრივზე მეტი’
კონტროლის განხორციელების მიზნით. (ჰოლი და სხვები, 1978წ.: 221)

ხშირად, მორალური პანიკა ეფემერული გვეჩვენება, თუმცა დროთა განმავლობაში, მისი
კრებითი ეფექტი შეიძლება გადაიზარდოს სოციალურ გარიყვაში და სოციალური
სტატუსის ხელახლა გადანაწილებაში ისევე, როგორც რეგულირებისა და კონტროლის
ისეთი ინფრასტრუქტურის შექმნაში, რომელიც საწყისი ეპიზოდის ამოწურვის შემდეგაც
დიდი ხნის განმავლობაში შენარჩუნდება. ამდენად, ჯეიმს მაროუნი (2003წ.) ამტკიცებდა,
რომ აშშ-ში, სადაც შეზღუდული მთავრობის იდეოლოგია, როგორც წესი, ხელს უშლის
სახელმწიფო ინსტიტუტების ექსპანსიას, მორალურმა პანიკამ არაერთხელ წარმოქმნა
სახელმწიფოს შენების ისეთი რეაქტიული ფორმა, რომელიც არსებითად მნიშვნელოვანია.
მაროუნი ამბობს, რომ რელიგიური ‘ჰელფაიერის’ ერის უჩვეულო ‘ცოდვის პოლიტიკამ’ -
რომელსაც უბიძგა ალკოჰოლის მავნე ეფექტის, სექსით ვაჭრობისა და ნარკოტიკების გამო
პროტესტმა - გამოიწვია ისეთი დონის სახელმწიფო რეგულირება და ქვეყნის მასშტაბით
კანონის აღსრულება, რომელიც ვერასოდეს იქნებოდა მიღწეული ჩვეუებრივი
პოლიტიკური პროცესების საშუალებით.

თუმცა, აქ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ ზედმეტი ეფექტიანობა არ მივაწეროთ ‘პანიკას’
და ზედმეტად მცირე მნიშვნელობა მივანიჭოთ რაციონალურ რეაქციას მის უკან მდგარ
პრობლემებზე - მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ძალზე რთულია ამ ორ ფაქტორს შორის
ემპირიული განსხვავების დადგენა. მაგალითად, ავიღოთ ბავშვზე ძალადობის ფენომენი,
რომელიც იან ჰაკინგის დაკვირვებისა არ იყოს, ისეთი სოციალური პრობლემაა, რომელსაც
არაერთხელ გაესვა ხაზი, მოხდა მისი კონცეპტუალიზება და განხილვა უკანასკნელი
რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში. ბავშვის მიმართ აღქმულ ძალადობაზე კრებითმა
სოციალურმა და სახელმწიფო რეაქციამ ჩვენ საზოგადოებაში შექმნა ეჭვისა და
კონტროლის სრულიად ახალი რეჟიმი:

ბავშვზე ძაალდობამ გამოიწვია უამრავი აზრთა სხვადასხვაობა. ხდება ბავშვების
განათლება ამ საკითხზე ვიდეორგოლების საშუალებით სწავლის ყველაზე
ადრეული წლებიდან. იგი ტელევიზიასა და კინოფილმებშიც საკმაოდ მუდამ
არის წარმოჩენილი. არსებობს მოძალადეთა მხარდაჭერისა და კონფესიური
ჯგუფები, რომლებიც ანონიმური ალკოჰოლიკების მოდელზეა აგებული.
ძალადობა მყარად აიტაცეს თანადამოკიდებულების მოძრაობებმა. 1985
წლისათვის,  არსებობდა ქალაქები - მაგალითად, პორტლენდი და ორეგონი,
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რომლებშიც ძალადობის მოწინააღმდეგე აქტივისტებმა ისეთ წარმატებებს
მიაღწიეს, რომ მამაკაცებს ურჩევდნენ, რომ საჯაროდ ბავშვებს არც კი
შეხებოდნენ; თუ ბავშვს ოჯახს გარეთ ზიანი მიაყენეს, დარწმუნდით, რომ იქვე
მეგობრულად განწყობილი მოწმე იყოს მანამ, სანამ რაიმე დახმარებას
აღმოუჩენდეთ მას (ჰაკინგი, 2000წ.: 160).

თუმცა, შეცდომა იქნებოდა ამ ახალი მარეგულირებელი რეჟიმის ექსკლუზიურად
‘მორალური პანიკისათვის’ მიწერა. ‘სატანისტური რიტუალური ძალადობის’ შესახებ
ფანტაზიისაგან განსხვავებით, რომელიც, როგორც ჩანს, სრულიად დაუსაბუთებელ
განცხადებებს ეყრდნობოდა,  ბავშვებზე ‘ძალადობის’ უფრო მიწიერი პრაქტიკა
(უგულებელყოფა, ჩაგვრა, ფსიქოლოგიური, ფიზიკური და სექსუალური ძალადობა და
სხვ.) მეტად რეალურია და მისი წარმოჩენა უდაოდ გამოიწვევდა გაკიცხვას და
კონტროლის ძალისხმევას ისტერიული პროტესტით და გაზვიადებული გაშუქებით, ან
მის გარეშე. ასეთ შემთხვევებში, საწყისმა მორალურმა პანიკამ შესაძლოა საზოგადოების
ყურადღება მიიპყროს და მოცემული პრობლემა პოლიტიკურ დღის წესრიგზეც კი
მოათავსოს, მაგრამ მის უკან მდგარი ფენომენის გამოაშკარევებული ბუნება შესაძლოა
საკმარისი იყოს მომდევნო სოციალური რეაქციების განმარტებისათვის.

მორალური პანიკა და კულტურული კონფლიქტები

უახლეს სამეცნიერო ნაშრომებში (მაგალითად, მაკრობისა და თორტონის, 1995წ.)
ხაზგასმულია დღევანდელ დღეს კონსენსუალური სოციალური რეაქციების შედარებითი
სიმწირე და მედიასა და საზოგადოებრივ სფეროში ოპოზიციური ხმების მნიშვნელობა.
1960-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც კოენის მიერ აღწერილი მოვლენები
ვითარდებოდა, შედარებით შეკავშირებულ ესტაბლიშმენტსა და ვიწროდ ფოკუსირებულ
მასმედიას შეეძლო შეექმნა ერთიანი საზოგადოებრივი რეაქციის შთაბეჭდილება. მას
შემდეგ ათწლეულების განმავლობაში, საჯაროდ ხელმისაწვდომი მედიის ზრდამ,
ალტერნატიული ახალგაზრდული პრესის წარმოშობასთან ერთად, საწინააღმდეგო აზრის
მქონე ექსპერტების არსებობამ, რომლებიც კამათობენ განგაშის განცხადებებზე, და
სამიზნე სახალხო დემონების სახელით მოსაუბრე აქტივისტებმა შეშფოთების
კონსენსუალური გამოხატულება სულ უფრო უჩვეულო ფენომენად აქციეს.

საზოგადოებრივი გამოხატვის პირობებისა და შესაძლებლობების ამ ცვლილებებმა
გავლენა მოახდინეს მორალური პანიკის ბუნებაზე. ისინი მოგვიწოდებენ გადავუხვიოთ
მორალური პანიკის ტრადიციულ აღქმას (რომელიც გულისხმობს ვერტიკალურ
ურთიერთკავშირს საზოგადოებასა და დევიანტურ ჯგუფს შორის) ისეთი რამისაკენ, რაც
უფრო მეტად ჰგავს ამერიკული სტილის ‘კულტურულ ომებს’ (რაც გულისხმობს უფრო
ჰორიზონტალურ კონფლიქტს სოციალურ ჯგუფებს შორის). ასეთ შემთხვევაში, მის
თანახმად, გაერთიანებული სამეფო ამ თვალსაზრისით შესაძლოა აშშ-ს მეტად
დაემსგავსოს, სადაც რთულია ნებისმიერი ისეთი საზოგადოებრივი საკითხის მოძებნა,
რომელზეც არსებობს ფართოსაზოგადოებრივი ურთიერთთანხმობა და არ არსებობს
განსხვავებული მოსაზრება. რასობრივი, რელიგიური და რეგიონალური განსხვავებების
პერვაზიული წარმოჩენა, რასაც ხელს უწყობს პიროვნებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა
და გამოხატულია საზოგადოდ ხელმისაწვდომი მედიის საშუალებით, უზრუნველყოფს
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იმას, რომ სოციალური, თუ მორალური საკითხების უმრავლესობა იწვევს მკვეთრად
პოლარიზებულ რეაქციებს მაშინაც კი, როდესაც პოლიტიკური და ეკონომიკური დებატის
პირობები საკმაოდ ვიწროდ შემოფარგლულია.

უდაოდ, არსებობს ისეთი შემთხვევები, როდესაც ამერიკაშიც კი ადგილი აქვს ჭეშმარიტ
მორალურ პანიკას (ბავშვზე ძალადობის გამო ატეხილი პანიკა კარგი მაგალითია) -
როდესაც ფართოდ აღიარებული საზოგადოებრივი ღირებულებები ხელყოფილია
დევიანტური ჯგუფის ქმედებით. თუმცა, ეს ბევრად ნაკლებ ხშირია, ვიდრე მორალური
ჯვაროსნული ლაშქრობები, სიმბოლიზმის პოლიტიკა და კულტურული ომები, როდესაც
კონკრეტული ჯგუფები ერთვებიან მორალურ პოლიტიკაში სოციალური სტატუსის
ხელახლა გადანაწილებისა და სიცოცხლის ერთი ფორმის მის მოწინააღმდეგეებთან
შედარებით უპირატესად გამოცხადების მიზნით. სოციოლოგებმა, როგორიცაა ჯოზეფ
გუზფილდი (1986წ.) და ისტორიკოსებმა, როგორიცაა ჯეიმს მაროუნი (2003წ.) ეს ფენომენი
დეტალურად აღწერეს (აგრეთვე იხ. გარლანდი, 2007წ.).

თუ მართლაც ადგილი ჰქონდა ამ გარდასვლას შეთანხმებული მორალური პანიკიდან
კონფლიქტურ კულტურულ ომებზე, მაშინ განხილული ქმედების მნიშვნელობა და
ღირებულება მეტად უფრო სადავო გახდება, ხოლო ძალაუფლების ბალანსი
მოწინააღმდეგე ჯგუფებს შორის კი - მეტად უფრო ასიმეტრიული. იმის მაგიერ, რომ
იქცნენ ხალხურ დემონებად, რომლებიც უძლურნი არიან საზოგადოებრივი აღშფოთების
წინაშე და იძულებულნი არიან დანებდნენ ან სხვაგვარად მოირგონ მათთვის მიწერილი
შელახული იერსახე, დღევანდელი მორალური კამპანიების სამიზნეებს ხშირად აქვთ
უნარი წინააღმდეგობა გაუწიონ დევიანტურ პიროვნებებს და ამტკიცონ თავიანთი ქცევის
სოციალური ღირებულება და ნორმასთან შესაბამისობა. ამ უკანასკნელი ტიპის მორალურ
კონფლიქტებში, დამკვირვებელთა ერთი ჯგუფის მიერ გამოხატული აღშფოთება იწვევს
არა საზოგადოებრივ პანიკას, არამედ სამაგიეროდ, უტიფარ (ასეთივე აღშფოთებულ)
პასუხს იმ ‘ხალხური დემონებისაგან’, რომელთა ქცევაც გახლდათ განხილვის საგანი.
უკანასკნელი კონფლიქტები, რომლებიც შეეხებოდნენ ერთსქესიან წყვილებსა და
ჰომოსექსუალთა ქორწინების საკითხს, ან უკანონო იმიგრანტებსა და სამართლებრივ
რეფორმას, ან მუსულმან ქალებს და სკოლაში ჰიჯაბის ტარებას, ზოგჯერ დაიწყო, როგორც
მორალური პანიკა და დასრულდა, როგორც პოლიტიკურად საკამათო კულტურული
ომები - რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ამ დინამიკაზე შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს
ნორმატიულმა ევოლუციამ და დევიანტური ჯგუფის სტატუსის ცვლილებამ ისევე,
როგორც მედიის პროლიფერაციამ და პოლიტიკურმა ფრაგმენტაციამ.

და ბოლოს, უახლეს სამეცნიერო კვლევებში (თომპსონი, 1998წ.) აგრეთვე ხაზგასმულია ის
მასშტაბი, რომლითაც მორალური პანიკის პროცესებს გავეცანით ისე, რომ ახლა
მონაწილეები ბევრად უფრო თვითდარწმუნებულნი და თვითნებურნი არიან, ვიდრე
მანამდე. მედიის მიერ მორალურ პანიკასთან გამკლავება მეტად რუტინული და
პროგნოზირებადი გახდა. თამაშის წესები ყველამ კარგად იცის. მოთამაშეები თავიანთი
ინტერესების მიხედვით ხან ესკალაციას მიმართავენ, ხან კი დე-ესკალაციას, ხოლო მედია
რეფლექსურად აკეთებს კომენტარებს თავის საკუთარ პრაქტიკაზე და ხშირად ერთი
ამბისაგან მეორე ამბავს ქმინის. ამდენად, ლონდონში ცეცხლსასროლი იარაღის
გამოყენებით ძალადობრივი დანაშაულის შესახებ ჩემს მიერ მოყვანილ მაგალითში,
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დეივიდ კემერონი და ალან დუნკანი მაქსიმალიზაციის სტრატეგიას მისდევდნენ,
ცდილობდნენ რა პანიკის გამოწვევას, პრობლემის განზოგადებას და საზოგადოებრივი
პროტესტის საკუთარი მიზნებისათვის გამოყენებას. ამავდროულად, ტონი ბლერი
ინარჩუნებდა სიმშვიდეს, ცდილობდა რა ‘მოვლენების გაკონკტროლებას’ ლოკალიზების
და არა განზოგადების საშუალებით და იმედოვნებდა პრობლემის გაუფასურებას ისე, რომ
არ მოხვედრილიყო პოპულარული აზრისაგან თავის შორს დაჭერის ხაფანგში. ამასობაში,
მედიაკომენტატორები - როგორიცაა მელანი ფილიპსი (2007წ.) დეილი მეილში -
აკეთებდნენ კომენტარებს იმ კომენტატორების შესახებ, რომლებიც საუბრობდნენ ‘პანიკის
პროგნოზირებად ნიშნებზე’. განსხვავებულ კონტექსტში, ჟურნალისტმა საიმონ ჯენკინსმა
(2007წ.) სატირულად გააშარჟა მედიის სტანდარტული პანიკის პროცესი - რომელსაც მან
‘გიჟური საჯაროობის დაავადება’ უწოდა – შერაცხა რა იგი ‘გახურებულ ისტერიად’ და
‘ყაყანად’ და მოუწოდა საზოგადოებივი სკეპტიციზმისაკენ საგანგაშო რეპორტაჟებისა და
პონტიფიკატი ექსპერტების ფონზე. საკუთარი თავით მოცული მედიის თავისივე
სენსაციონალიზმის ირონიზების ტენდენცია, განგაშის გამოწვევისთან ერთად
განგაშისადმი მიდრეკილებაზე მითითებით, დღეს წინააღმდეგობის ზემოაღნიშნულ ახალ
შესაძლებლობებთან ერთად ამცირებს მორალური პანიკის მობილიზაციის ძალაუფლებას,
ყოველ შემთხვევაში, სამი თუ ოთხი ათწლეულის წინ ზემოაღნიშნულ სიტუაციასთან
შედარებით.

ცნება და მისი გამოყენება

როგორც სოციოლოგიური იდეა, მორალური პანიკის ცება ერთბაშად უფრო
დურხაიმისტული და უფრო ფროიდისტულია, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ მიიჩნევა. მისი
ფსიქოანალიტიკური ასპექტები - პანიკის სიმპტომატური ხასიათი, ხალხური დემონების
კონსტრუქციის პროექციული ბუნება, ამ პროცესების უკან არსებული სოციალური და
პსიქიკური კონფლიქტები - შედარებით ცალსახაა და არ მოითხოვს დამატებით
ჩაღრმავებას, თუმცა ხაზი უნდა გაესვას მის დურხაიმისტულ განზომილებებს, ვინაიდან
ხშირად ხდება მათი უგულებელყოფა. კოენის თეორიის დურხაიმისტული ელემენტები
შეეხება მორალური პანიკის არა მხოლოდ საზღვრების დამდგენ ხასიათს - რომელიც, ამ
თვალსაზრისით, წარმოადგენს დურხაიმის (1982წ.) დევიაციაზე რეაქციის თეორიის
ერთგვარ გაგრძელებას, თუნდაც ნევროტული ფორმით - არამედ, აგრეთვე უკავშირდება
‘კოლექტიურ შუშხუნას’, რომელსაც, როგორც წესი, მორალური პანიკის მომენტები
წარმოაჩენს. უნდა გვახსოვდეს ის მღელვარება და ენერგია, რომელსაც მორალური პანიკის
ეპიზოდები წარმოშობს, აგრეთვე ის სიამოვნება, რომელსაც მართალი  გაკიცხვის ეს
კოლექტიური ტალღები წარმოშობენ მონაწილეთა და დამკვირვებელთათვის, თუ არა
რეაქციის სამიზნეებისათვის. მასმედიისა და პოლიტიკური კლასის მიერ პანიკის
წარმოების პროცესებში განმეორებით ინვესტირების წინაპირობა უდაოდ არის ის
ემოციური ენერგია და კოლექტიური მღელვარება, რომელიც შიშვლდება ყოველთვის,
როდესაც საზოგადოების მასა შეიძლება იქნეს პროვოცირებული შეიგრძნოს ვნებიანი
განრისხება ყველა იმ შესაძლებლობასთან ერთად, რომელსაც ეს ენერგია უზრუნველყოფს.

მისი სტანდარტული გამოყენებით (თუმცა არა კოენისეული ორიგინალური
მნიშვნელობით), ჩვენ მიდრეკილნი ვართ ხაზი გავუსვათ იმ გადამეტებულ სოციალურ
რეაქციას, რომელიც ამ მოვლენებს უკავშირდება და ყურადღება გავამახვილოთ იმ
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მოთამაშეებსა და აგენტებზე, რომლებიც სარგებელს იღებენ გადაჭარბებული რეაქციიდან.
ეს არც თუ გასაკვირია გამომდინარე ამ ცნების ფესვებიდან სოციალური კონტროლის
ინტერაქციონისტთა რადიკალურ კრიტიკაში და გამომდინარე მისი განგრძობადი
ფასეულობიდან, როგორც არსებითი იარაღისა, რომლითაც ხდება ზედმეტად
გულმოდგინე სამართალდამცავებისა და მორალური კონსერვატიზმის დისკრედიტაცია.
თუმცა, ეს აქცენტი ძალაუფლებაზე, სარგებელიანობასა და თვითდაინტერესებულ
მანიპულაციაზე, ხშირად ჩრდილავდა ამ ცნების მორალურ და ფსიქოლოგიკურ
კონოტაციებს - რომლებიც, ჩემი აზრით, არსებითია მისი მნიშვნელობისათვის. ახლა,
განვავითარებ ამ დაკვირვებას, შევეხები რა ცნების წარმოშობის საწყისებს, მის
გამოყენებას და განწყობებს, რომლებსაც იგი მოიცავს დამკვირვებლისათვის მორალური
პანიკის ჩარჩოს გამოყენებით.

წარმოშობა

როგორც კოენი აღნიშნავს თავისი ნაშრომის ხალხური დემონები და მორალური პანიკა
(2004წ.) მესამე გამოცემის შესავალში, ტერმინი ‘მორალური პანიკა’ წარმოიშვა 1960-იანი
წლების მიწურულს სოციალური რეაქციის თეორიიდან. იგი განსაკუთრებით ხაზს უსვამს
სტერეოტიპების შექმნასა და დევიაციის არასწორ ინტერპრეტაციაში მედიის როლთან
კავშირს და იმ აღქმას, რომ ამგვარმა გაშუქებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს დევიაციის
გაძლიერების სპირალის წარმოშობას. დევიანტურობის თეორეტიკოსების ახალმა თაობამ
ბრიტანეთში, მათ შორის ჯოკ იანგმა (თავის 1971 წლის კვლევაში პოლიციის, როგორც
ნარკოტიკების მოხმარების დევიაციის გამაძლიერებლების შესახებ), სტენ კოენმა (თავის
1972 წლის კვლევაში ხულიგნები და როკერები) და ჯეისონ დიტონმა (ავითარებდა რა
თავის იდეებს ‘კონტროლოლოგიის’ შესახებ - იხ. დიტონი, 1979წ.) საფუძლვად აიღეს
ლესლი უილკინსის (1964წ.) ‘დევიანტურობის გაძლიერების მოდელი’ ედვინ ლემერტის
(1967წ.) და კაი ერიქსონის (1966წ.) ინტერაქციონალისტურ იდეებთან ერთად ისეთი
მიდგომის შესამუშავებლად, რომელიც ხაზს უსვამს, რომ სოციალურმა კონტროლმა
შესაძლოა გამოიწვიოს უფრო ინტენსიური დევიაცია ფსიქოლოგიური მორგებისა და
თვითდამაკმაყოფილებელი სოციალური ქმედების ინტერაქაქტიული პროცესის
საშუალებით.

ესენია ამ ცნების ყველაზე უშუალო თეორეტული საწყისები, თუმცა, რა თქმა უნდა,
სხვების მოძიებაც შესაძლებელია, თუ ჩავუღმავდებით სოციოლოგიურ წარსულს.2 თუმცა,
იმ იდეას, რომელიც კოენისა და მისი კოლეგების ნაშრომებში განვითარდა,
ეგრეთწოდებული კულტურული წყაროც გააჩნდა, რომელიც წარმოიშვა 1960-იანი წლების
ახალგაზრდა სოციოლოგების დამახასიათებელი სოციალური განწყობებიდან, როგორიცაა
კოენი, იანგი და დიტონი და მათი კოლეგები დევიანტურობის ეროვნულ კონფერენციაში.
ეს გახლდათ მოდური, დევიაციის დამფასებელი და მონაწილე დამკვირვებლის
შეხედულება, რომელიც, ხშირად, კულტურულად უფრო ახლოს იდგა დევიანტებთან,
ვიდრე მათ მაკონტროლებლებთან და რომელიც სისხლის სამართალს აღიქვამდა, როგორც
რეპრესიის არასწორ ფორმას, ყოველ შემთხვევაში მაშინ, როდესაც იგი შეეხებოდა
ნარკოტიკების მოხმარების მსუბუქ დევიაციას და სუბკულტურულ სტილს. იმის
გათვალისწინებით, თუ რას მიიჩნევდნენ ეს სოციოლოგები კონსერვატიული
ხელისუფლების არაინფორმირებულ, შეუწყნარებელ და არასაჭიროდ რეპრესიულ
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რეაქციად დევიაციაზე, მათ შეიმუშავეს სტანდარტული კრიტიკული რეაქციის ცნება,
კრიტიკა, რომლითაც უნდა მოხდეს მკაცრ სოციალურ რეაქციასთან დაპირისპირება.

მათი კრიტიკა მოიცავდა ორ აპექტს: პირველი მიუთითებდა ემპირიულ შეცდომაზე,
რომელიც გამოწვეულია უადგილო მღელვარებით: ‘პატიოსანი საზოგადოება ზედმეტად
მწვავედ რეაგირებს’. ისინი გულისხმობდნენ, რომ ‘პრობლემა ბევრად ნაკლებად
სერიოზულია და ბევრად ნაკლებ სახიფათოა, ვიდრე ადამიანებს ჰგონიათ. დამშვიდდით,
ნუ იპანიკებთ, აქ ზიანი არავის მიადგება’. მეორე ასპექტი უფრო ნორმატიული ხასიათის
იყო, მეტად აქცენტირებული სოციალური რეაქციის ფორმაზე და უფრო კრიტიკული მისი
მორალისტური და განმკითხველი პოზიციის მიმართ: ‘ნამდვილი პრობლემა არ არის
დევიანტური ქცევა, არამედ ჩვენი აკვიატებული აუცილებლობა განვსაჯოთ
მორალისტურად. იყავით უფრო შემწყნარებელი და ღია განსხვავებებისა და
მრავალფეროვნების მიმართ. დაივიწყეთ სწორხაზოვანი, მოძველებული მორალი.
დამშვიდდით, ნუ იპანიკებთ, აქ არავინ აკეთებს რაიმე არამართებულს’. ტერმინი
‘მორალური პანიკა’ – პოპულარული ფრაზაც კი არის ისევე, როგორც ცნება მის
ჩვეულებრივ გამოყენებაში - ამ პასუხს სრულყოფილად ასახავს, მოხერხებულად
განავრცობს რა ანალიზსა და დამოკიდებულებას.

თუმცა, უნდა აღვნიშნოთ, რომ განმსაზღვრელი თეორეტიკოსები, როგორებიც არიან კოენი
და იანგი, მეტწილად საუბრობდნენ დევიაციაზე, არასრულწლოვანთა დამნაშავეობასა და
‘უმსხვერპლო’ დანაშაულებზე, ვიდრე მძიმე დანაშაულზე. მათი კრიტიკა გადაჭარბებული
მორალური რექციის მიმართ, უპირველეს ყოვლისა მიმართული იყო ისეთ ზერელე
ფენომენებზე, როგორიცაა მსუბუქი ნარკოტიკების მოხმარება, სექსუალური გადახრები და
არასრულწლოვანთა დამნაშავეობა, ვიდრე მკვლელობაზე, გაუპატიურებასა, თუ
ყაჩაღობაზე. შედეგად, როდესაც სტიუარტ ჰოლმა და მისმა კოლეგბმა ტერმინი
‘მორალური პანიკა’ მოარგეს ინგლისურ ‘ქუჩაში ყაჩაღობაზე’ სოციალურ რეაქციას, -
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ქალაქის ქუჩებში ყაჩაღობას, რომელიც მოიცავს ძალადობას,
შიშსა და სხეულის დაზიანებას - მათ ანალიზი უფრო შორს წაიყვანეს, ვიდრე აქამდე. ამ
ნაბიჯმა სწრაფად დაიმსახურა კრიტიკა. აღსანიშნავია კრიმინოლოგი პ.ჯ. უადინგტონის
(1986წ.) კრიტიკა, რომელმაც სადაო გახადა არა მხოლოდ ყაჩაღობის სტატისტიკის ჰოლისა
და სხვების ანალიზი, არამედ აგრეთვე მათი მსჯელობა იმის შესახებ, თუ რა იქნებოდა
სათანადო მორალური პასუხი ძალადობრივი დანაშაულის შემთხვევებზე და მისი
მსხვერპლების ტანჯვაზე.

ამ კრიტიკის მიუხედავად, მორალური პანიკის ანალიზის მიმზიდველობა იმდენად
ძლიერი აღმოჩნდა 1970-იან წლებში ბევრი კრიმინოლოგისათვის, რომ ხშირად ხდებოდა
მისი დამოკიდებულების განზოგადება და ეს იქცა საშუალებად იმ არგუმენტის
გასაბათილებლად, რომ დანაშაულის რეალური მაჩვენებლები იზრდებოდა, ან რომ
საზოგადოების წევრებმა თავი უსაფრთხოდ არ უნდა იგრძნონ. როდესაც ეს ათწლეული
მიიწურა და რეგისტრირებული დანაშაულის მაჩვენებლები განაგრძობდა ზრდას,
რადიკალური პოზიცია, რომელსაც ‘კანონისა და წესრიგის’ კონსერვატორი
მხარდამჭერები საზოგადოებრივი გამოცდილების თვალსაზრისით უადგილოდ და
საშიში დამნაშავეების მიმართ მეტად შემწყნარებლად მიიჩნევდნენ. ამ ათწლეულის
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ბოლოს, მემარცხენე ფრთის წარმომადგენელ კრიმინოლოგთა ჯგუფმა, რომელსაც სწორედ
ჯოკ იანგი (შესაძლოა პირველი ავტორი, რომელმაც გამოიყენა ფრაზა ‘მორალური პანიკა’
თავის გამოქვეყნებულ ნაშრომში, მით უფრო, კონცეპტუალური განხილვის გარეშე,
რომელიც შემდგომ კოენის ნაშრომებში გვხვდება) ხელმძღვანელობდა, დაიკავა მკვეთრად
განსხვავებული პოზიცია, რომელსაც უწოდა ‘რეალისტური კრიმინოლოგია’, ან
‘მემარცხენე რეალიზმი’ (კინსი და სხვები, 1986წ; მეთიუსი და იანგი, 1986წ.). იანგი ამ
კრიმინოლოგიას აღწერს, როგორც კრიმინოლოგიას, რომელიც ეფუძნება იმ თეზის, რომ
‘დანაშაულის მიმართ სერიოზული დამოკიდებულება უნდა არსებობდეს’. როგორც მან
შემდგომ დაწერა:

[მემარცხენე რეალიზმი] წარმოიშვა, როგორც კრიტიკა მემარცხენე ფრთისა და
ლიბერალთა კომენტარებში დომინანტი ტენდენციის მიმართ, რომელიც
აკნინდებდა დანაშაულის პრობლემას, საუბრობდა რა მედიის მიერ
პროვოცირებულ მორალურ პანიკაზე და დანაშაულის მიმართ ირაციონალურ
შიშზე. (იანგი, თარიღი უცნობია)

როგორც ეს ხშირად ხდება, როდესაც ცნება განსაკუთრებით ძლიერი, ან შუქის მომფენი
ჩანს, მისი საწყისი გამოყენების სიფრთხილე და სიზუსტე დავიწყებას მიეცა, როდესაც
მისი გამოყენება უფრო ზოგადი და არადსიკრიმინაციული გახდა. ანალიზი
დაექვემდებარა განწყობას და 1970-იანი წლების ბოლოს და 1980-იან წლებში მოკლე
პერიოდის განმავლობაში ეს ტერმინი მოექცა იდეოლოგიური ბრძოლების ცენტრში,
რომლებშიც დევიაციისა და რეაქციის, დანაშაულისა და კონტროლის სოციალური
მნიშვნელობა არსებით ფსონად იქცა არა მხოლოდ კრიმინოლოგიურ დებატებში, არამედ
ეროვნულ პოლიტიკურ დისკურსშიც (გარლანდი, 2001წ.). (მორალური პანიკის
ანალიზისა და მისი კულტურული კონტექსტების შესახებ შესანიშნავი დისკუსია იხ.
იანგი, 2007წ.)

მოქმედი პირები, დამკვირვებლები და სკეპტიკოსები

მედიის მხრიდან რეფლექსიური კომენტარისა და პოლიტიკოსების მიერ მოხერხებული
ექსპლუატაციის მიუხედავად, ტერმინი ‘მორალური პანიკა’ თითქმის ყოველთვის გარეშე
დამკვირვებლის კატეგორიაში რჩება და არ წარმოადგენს მონაწილეთა
თვითდახასიათებას, ყოველ შემთხვევაში იმ პეროიდის განმავლობაში, როდესაც ისინი
მასში მონაწილეობენ. იგი წარმოადგენს მიწერას, მიკუთვნებას, გარეშე პირების მიერ
გამოყენებულ იარლიყს. ეს იარლიყი გულისხმობს იმას, რომ მის მიერ არასათანადოდ
წოდებული რეაქციული ქცევა არაკეთილგონივრულია და აკლია პროპორციულობა. უნდა
ვივარაუდოთ, რომ იმ ადამიანებს, რომელთა ქცევის ამგვარი აღწერაც ხდება, არ მიაჩნიათ,
რომ ისინი მორალურ პანიკაში არიან ჩართულნი და როგორც წესი, ამ აღწერას
შეედავებოდნენ. ამ თვალსაზრისით, ეს უარყოფითი იარლიყია, რომელიც მიაწერეს მათ,
ვინც მონაწილეობს უარყოფითი იარლიყების მიწერაში, ანალიტიკოსის შურისძიება
სოციალური რექციის ძალების მიმართ.

ამ იარლიყის სხვებისათვის მისაწერად, მორალური პანიკის სოციალურ რეაქციად
მოსახსენიებლად, აუცილებელია უფრო მეტი, ვიდრე მხოლოდ ემპირიული მსჯელობა
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ქცევის შესახებ: აგრეთვე საჭიროა ანალიტიკოსის განსაზღვრული პოზიცია, კონკრეტული
ორიენტაცია. მორალური პანიკის მიმართ სოციოლოგის უპირველესი დამოკიდებულება
მიუდგომელი რეალიზმი ან რაციონალიზმი, ან მხოლოდ ფაქტებზე დაფუძნებული
ემპირიზმი როდია, არამედ სწორედ სკეპტიკური დამოკიდებულება - შეგნებული
ურწმუნოების დამოკიდებულება, ზრდილობიანი უარყოფა, რომ იგი ზეგავლენას
მოახდენს. თუ მორალურ პანიკას ზოგჯერ ახასიათებს რელიგიური ფანატიზმი,
ძველმოდური ფუნდამენტალიზმიც კი, მისი მორალურ პანიკად აღიარების ამოცანა
დაეჭვებულ ადამიანებს, აგნოსტიკოსებს და ათეისტებს ხვდება წილად.

ბევრ შემთხვევაში, არსებობს მხოლოდ ეს ამორალური სკეპტიციზმი და ამოცანა
მდგომარეობს მხილებასა და გამჟღავნებაში. მორალური პანიკის შესახებ ჟურნალისტების
ნაშრომების უმრავლესობა სწორედ ამ ფორმით არის წარმოდგენილი. თუმცა, ისეთი
სოციოლოგების ნაშრომებში, როგორებიც არიან კოენი ან ჰოლი, სკეპტიციზმი, რომელიც
უშვებს თავდაპირველ დაკვირვებას, გზას უთმობს განსხვავებულ დამოკიდებულებას -
უფრო ანალიტიკურს, უფრო განმარტებითს ან შესაძლოა უკეთესიც - უფრო
დიაგნოსტიკურს. გახსოვდეთ, რომ ხდება სწორედ ‘პანიკის’ მიწერა და არა უბრალო
შეცდომის ან მცდარი მსჯელობისა. ამ თვალსაზრისით, ანალიტიკოსი მიუთითებს არა
მხოლოდ გადაჭარბებულ რეაქციაზე, არამედ ნევროტული ქცევის ფორმაზე, ისტერიაზე,
ფსიქოპათოლოგიაზე და შედეგად, მის უკან მდგარ კონფლიქტზე, რომელიც წარმოშობს
მორალურ პანიკას და მის ხმამაღალ გამოხატულებას. თუ სისტემატიურად მივყვებით ამ
ანალიტიკურ კვალს, მას შეუძლია მოგვცეს მის უკან მდგარი იმ პროცესების
სიღრმისეული ანალიზი, რომლებიც განაპირობებენ პანიკის აფეთქების გაზვიადებულ
შეფასებას. ჩვეულებრივ, სრულად განვითარებული დიაგნოსტიკური განმარტება
იმოქმედებს სიმბოლური მნიშვნელობის დონეზე (რატომ ეს ხალხური დემონი, რატომ
ჩამოყალიბდა ამ ტიპის მონსტრად, ამგვარი კონკრეტული კონოტაციებით და
ასოციაციებით?), სოციალური ურთიერთობების დონეზე (რატომ ეს ჯგუფი, რომელსაც
გააჩნია ეს კონკრეტული ინტერსები, ამ კონკრეტულ ადგილას?) და ისტორიული
დროებითობის დონეზე (რატომ ამ მომენტში, ამ მოვლენების შემდეგ, ამ პერიოდში?).
კრიზისის აღკვეთა, თავისი მრავალსაფეხურიანი განმარტებითი ჩარჩოთი და თავისი
მრავალგანზომილებიანი ემპირიული მოკვლევით, კვლავ წარმოგვიდგება, როგორც
სამაგალითო ნიმუში ამ თვალსაზრისით - როგორც მინიმუმ, თავისი რანგითა და
ამბიციით და თავისი წინასწარმეტყველური შეხედულებებით ბრიტანეთის კანონისა და
წესრიგის საზოგადოებად ქცევის შესახებ.

კონცეპტუალური პრობლემები და შეზღუდვები

მორალური პანიკის ანალიზი იმსახურებს განმეორებით კრიტიკას (დისკუსიის შესახებ იხ.
თომპსონი (1998წ.) და გუდი და ბენ იეჰუდა (1994წ.)). თუმცა, ეს კრიტიკა ვერ აკნინებს ამ
ცნების ფასეულობას. მაგრამ, როგორც ეს თვით კოენმა (2002წ.) აღიარა, ეს კრიტიკა ახდენს
იმ პრობლემებისა და შეზღუდვების იდენტიფიცირებას, რომლებიც ანალიტიკოსებმა
უნდა გაითვალისწინონ ამ ცნების თავიანთ საქმიანობაში გამოყენებისას. კოენის
ღრმააზროვანი დისკუსიის გამეორების მაგიერ, ხაზს გავუსვამ მხოლოდ მის ძირითად
მოსაზრებებს.

პროპორციულობა
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მორალური პანიკის ნებისმიერი ანალიზის ამოსავალი წერტილი არის ის ვარაუდი, რომ
კონკრეტული რეაქცია გარკვეულწილად დისპროპორციულია იმ დევიაციის მიმართ,
რომელსაც იგი კიცხავს.3 დისპროპორციულობის ეს ვარაუდი დაუყოვნებლივ იწვევს
ემპირიულ დავებს გამომწვევი პრობლემის რეალური ბუნებისა და მასშტაბის შესახებ –
‘არის, თუ არა რეაქცია მართლაც დისპროპორციული, ან ხომ არ არის ეს პრობლემა უფრო
მასშტაბური, ვიდრე ივარაუდება?’ თუმცა, ამგვარი დავები, როგოც წესი, გარკვეულწილად
ურჩია, ვინაიდან გაზომვის სუბიექტი, ჩვეულებრივ, არ წარმოადგენს მხოლოდ უშუალო
ქცევას (რამდენი ყაჩაღობა? რამდენი აჯანყებული? რამდენი ზარალი?), არამედ აგრეთვე
წარმოადგენს პოტენციური საფრთხისა და აღქმული მორალური საფრთხის მასშტაბს.

პროპორციული რის მიმართ?

გაზომვისა და შეფასების სირთულეები პრაქტიკული ხასიათისაა და ხშირად,
შესაძლებელია მათი მართვა შესაბამისი მონაცემებისა და მოკვლევის მეთოდების
გულმოდგინე გამოყენებით. თუმცა, ზოგიერთი კრიტიკოსის აზრით, გაზომვადი
პროპორციული პასუხის იდეას საერთოდ არ აქვს აზრი. სკეპტიკოსი რელატივისტების,
როგორიცაა საიმონ უოტნი (1987წ.) დაკვირვებით, როდესაც სოციოლოგი ამტკიცებს, რომ
აღმოაჩინა დისპროპორციული სოციალური რექცია, იგი არ ზომავს რეაქციას რაიმე
არსებული რეალობის მიმართ, არამედ უბრალოდ არსებული რეალობის თავისი აღქმის
მიმართ. მსჯელობის მოცემულ ჩარჩოში არ ხდება ანალიტიკოსისათვის ხელმისაწვდომ
ემპირიულ ფაქტებზე დაყრდნობა და არც გონივრულ აზრზე მითითება - არამედ,
მხოლოდ მოსაზრებებზე დავა, რომელსაც საბოლოო ჯამში ძალაუფლება და ინტერესები
განსაზღვრავენ. როგორც ზემოთ აღვნიშნე, აქ ეპისტემოლოგიური შეკითხვა შემდეგში
მდგომარეობს: შესაძლებელია, თუ არა განხილვის სუბიექტის (პრობლემა, დევიაცია,
ქცევა) შესწავლა გარკვეული ობიექტურობით, თუ არსებობს მხოლოდ სხვადასხვა
სუბიექტური ინტერპრეტაცია და მოსაზრება? იმდენად, რამდენადაც ეს შეკითხვა
ემპირიულია, მე ამ უკანასკნელ პოზიციას ვიზიარებ. იმ შემთხვევაში, თუ იგი
ნორმატიული ხასიათისაა, მსჯელობის პლურალიზმი მეტწილად გარდუვალია.4

მორალური მსჯელობა

ამას პირდაპირ მივყავართ მორალურ პანიკის ნორმატიულ ასპექტებთან, მორალური
გაკიცხვის მისეულ ელემენტებთან. მიუხედავად იმისა, რომ სოციოლოგებმა შესაძლოა
აღმოაჩინონ მისი მყარი საფუძველი - ან რაიმე მისი მსგავსი - ქცევის მაჩვენებლების
გაზომვისას, მატერიალური ზიანის მასშტაბიდ ან რისკის მოცულობისაც კი, უფრო
რთული ხდება სხვათა მორალური მსჯელობის საფუძვლიანობის შეფასება. როდესაც
ადამიანი რაიმე ეპიზოდს აღწერს, როგორც მორალურ პანიკას, ყოველთვის არის
შესაძლებელი ვივარაუდოთ, რომ იგი უბრალოდ უარს ამბობს სერიოზულად მოეკიდოს
იმ ადამიანების მორალურ მოსაზრებას, რომლებიც არიან შეშფოთებულნი. ის, რასაც
ანალიტიკოსი ისტერიულ გადაჭარბებულ რეაქციად აღიქვამს, მონაწილეებმა შესაძლოა
დაინახონ, როგორც შესაფერისი რეაქცია ძალზე შემაშფოთებელ მორალურ სიბორიტეზე.
გავრცელებული შიშები შესაძლოა კარგად დასაბუთებული იყოს, ხოლო მორალური
შეშფოთება კი - სათანადოდ გამოხატული. როგორ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი ამ
მოსაზრებებს შორის ისე, რომ არ ავირჩიოთ ერთ-ერთი მხარე მორალურ საკითხებთან
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დაკავშირებით და ამგვარად, გამოვიდეთ ჩვენი, როგორც სოციოლოგების როლიდან?

შესაძლოა, სწორედ ამიტომ ვაწყდებით ლიტერატურაში ‘მორალური პანიკის’ ანალიზის
მხოლოდ ცოტაოდენ შემთხვევას, რომელიც ვრცელდება ისეთ ეპიზოდებზე, რომლებშიც
უკან მდგარი მორალური შეშფოთება იმ სოციოლოგების მიერ გაზიარებული გვეჩვენება,
რომლებმაც ეს ტერმინი გამოიყენეს. განვიხილოთ ფილიპ ჯენკინსისა და მისი წიგნის
ტოლერანტობის მიღმა მაგალითი: ბავშვთა პორნოგრაფია ინტერნეტში (2001წ.), რომელიც
ძალზე აშკარად გვიჩვენებს, თუ როგორი გავლენა შეიძლება მოახდინოს ანალიტიკოსის
მორალურმა მსჯელობამ ანალიზზე. ჯენკინსი, მორალური პანიკის შესახებ რამდენიმე
წიგნის ავტორი გვეუბნება, რომ მან გადაწყვიტა დაეწერა ისეთი წიგნი ინტერნეტთან
დაკავშირებული მორალური პანიკის შესახებ, რომელიც ამხელდა განცხადებას იმის
შესახებ, რომ ინტერნეტში ბავშვთა პორნოგრაფია მნიშვნელოვან პრობლემას
წარმოადგენს. მისმა მოკვლევამ კი იგი საწინააღმდეგო აზრამდე მიიყვანა:

თავდაპირველად მეგონა, რომ [ბავშვთა პორნოგრაფია] ინტერნეტში იშვიათი
მოვლენა იყო. მე ვცდებოდი. იგი საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული და
ხელმისაწვდომი მასალის უდიდესი ნაწილი უარესია იმაზე, ვიდრე ჩვენ
ურმავლესობას წარმოუდგენია... მთელი ათწლელის მანძილზე ვამტკიცებდი,
რომ სხვადასხვა სოციალური საფრთხე მეტწილად გაზვიადებულია... ახლა
აღმოვჩნდი დაბნეულობაში, ვცდილობა რა გავაძლიერო საზოგადოებრივი
შეშფოთება იმ საკმაოდ ავთენტური პრობლემის გამო, რომელიც
უგულებელყოფილია (გვ. 8–9.

ჯენკინსი საკუთარ თავს აღწერს, როგორც ლიბერტარიანელს, რომელსაც მიაჩნია, რომ
სისხლის სამართალი არ უნდა შეიჭრას პირადი მორალის საკითხებში, თუმცა ეს
მეტისმეტი აღმოჩნდა, გასცდა რა მის შემწნარებლობასაც კი.

შუკავებელი რეაქცია

კონცეპტუალური აღმოჩენა, რომელმაც წამოიწყო სოციალური რეაქციის ფენომენის
კვლევა - რომლის ერთ-ერთ კატეგორიას მორალური პანიკა წარმოადგენს, კონტროლის
ტალღებთან, სამართლისა და წესრიგის კამპანიებთან, ნულოვან ტოლერანტობასთან,
დევიაციის განსაზღრასთან და სხვ. ერთად - მდგომარეობდა იმ მოსაზრებაში, რომ
სოციალური რექცია სრულად არ განისაზღვრება იმ დევიაციით, რომელსაც იგი
მიზნობრივად პასუხობს, რომ ამგვარ რეაქციას თავისი დინამიკა აქვს და რომ სოციალური
რექციის შესწავლა შესაძლებელია მის მიერ ნკარნახები პირობებით. პოლ როკის (2007წ.:
1) დაკვირებით:

‘მორალურმა პანიკამ’ განსაკუთრებით აიტაცა კონტროლის ტალღების უნარი
მიაღწიოს ფენომენოლოგიურ და სოციალურ ავტონომიას, რომლებიც იძენენ
საკუთარ სიცოცხლეს და თითქოს იმ ფენომენისაგან დამოუკიდებლად
ვითარდებიან, რომელსაც იგი კვებავენ, თუმცა აძლევენ ფორმას ამ ფენომენებს
მათ განვითარებასთან ერთად.

ამდენად, მორალური პანიკის კვლევა არის მნიშვნელოვანი კვლევითი დღის წესრიგის
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ნაწილი, რომელიც 1960-იან წლებამდე თითქმის არ არსებობდა.

თუმცა, თუ სოციალური რეაქციის ავტონომიურობის იდეა გამათავისუფლებელი და
ყურადსაღები იყო, იგი შესაძლოა აგრეთვე ხაფანგადაც მოგვევლინოს იმდენად,
რამდენადაც სოციალური რეაქციის უდიდესი ნაწილი რეალურად უკავშირდება (ან,
როგორც მინიმუმ, პროვოცირებულია) გარკვეული, მის უკან მდგარი დევიანტური
ფენომენებით, რაც არ უნდა სადავო და ხელოვნური იყოს ეს დევიაცია და რაც არ უნდა
უმნიშვნელო იყოს მისი კავშირი რეაქციასთან. მისი უფრო მოუმწიფებელი ფორმით,
მორალური პანიკის ანალიზი იხრება ამ ურთიერთკავშირის უგულებელყოფისაკენ,
აქრობს რა უკან მდგარ პრობლემას და იგნორირებს იმ ფაქტორებს, რომლებზეც მან
უარყოფითი გავლენა მოახდინა. ფანდი იმაში მდოგარეობს, რომ ვიფიქროთ არა
აბსოლუტური განსხვავების ჭრილში (შევისწავლოთ რეაქცია და არა დევიაცია; სასჯელი,
მაგრამ არა დანაშაული), არამედ რელაციური ავტონომიის ჭრილში - შევისწავლოთ
რეაქციის მრავალი განზომილება, რომელთაგან მხოლოდ ზოგიერთი უკავშირდება
განხილულ დევიაციას. ურთიერთკავშირი დევიაციასა და რეაქციას, დანაშაულსა და
სასჯელს შორის შეიძლება იყოს უმნიშვნელო და არაგანმსაზღვრელი, მაგრამ, როგორც
წესი, იგი არსებობს.

ანთროპომორფოზა

ის მოსაზრება, რომ საზოგადოება (და არა ცალკეული პირი, ან პირთა ჯგუფი) შესაძლოა
ჩაერთოს ისტერიულ, პანიკურ ქცევაში, ზოგიერთ კრიტიკოსის აზრით, გულისხმობს
კოლექტიური სოციალური პროცესების ინდივიდუალისტურ ფსიქოლოგიურ
პროცესებად არასწორ გასაღებას. ამასთან, მორალური პანიკის ზოგიერთ ადრეულ
ანალიზსში ვაწყდებით ტენდენციას ‘საზოგადოების’ და ‘სოციალური რეაქციის’ შესახებ
ისეთი საუბრისა, რომ თითქოს ისინი არადიფერენცირებული, უნიფიცირებული და
პერსონიფიცირებული მოვლენებია მაშინ, როდესაც რეალურად, მედიაში, პოლიციაში,
მთავრობასა და საზოგადოებაში მოქმედ პირთა საქმიანობა წესით უნდა მოიცავდეს
ძალზე განსხვებულ ინტერესებსა და მოტივაციას (მაკრობი და თორტონი, 1995წ.).
პოლიტიკური ფრაგმენტაციისა და მედიის გავრცელების შესახებ მზარდი ცნობიერება
ამგვარ ანტროპომორფულ შეხედულებებს ნაკლებ სარწმუნოს და თანამედროვე
ლიტერატურაში ნაკლებ გავრცელებულს ხდის.

კრიზისის აღკვეთა (ჰოლი და სხვები, 1978წ.) წარმოადგენს საინტერესო მცდელობას იმის
დამტკიცებისა, რომ სახელმწიფოს, მედიისა და მმართველი ბლოკის ისევე, როგორც
ზოგადად მოსახლეობის შიგნით არსებობს ინტერესთა კონფლიქტების მრავალფეროვნება
და რომ მორალურმა პანიკამ ყაჩაღობის გარშემო შესაძლოა წარმოშვას მეტნაკლებად
ერთიანი ‘საზოგადოებრივი აზრი’ კანონისა და წესრიგის შესახებ. ის პროცესები,
რომლებმაც ეს ერთიანი მოსაზრება წარმოშვეს ძალაუფლებრივი ურთიერთბების
კომპლექსურ და წინააღმდეგობრივ სფეროში, ამ წიგნის მნიშვნელოვან აქცენტს
წარმოადგენენ, რომელიც წარმოდგენილია გრამშიანული თეორიის ჩარჩოში, რომელიც
ყურადღებას ამახვილებს იდეოლოგიურ და ინსტიტუციურ საქმიანობაზე, რომელმაც
წარმოშვა ეს ‘სპონტანური’ საზოგადოებრივი პასუხი. ავტორების თანახმად:

დანაშაულის შესახებ საზოგადოებრივი აზრი შემთხვევით როდი წარმოიშვება...
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იგი წარმოადგენს ჩვეულებრივი ადამიანების განწყობების გამოღვიძებას და ამ
განწყობების კრისტალიზებას ისეთ ფორმებად, რომლებიც საფუძვლად უდევს
და ამყარებს უკვე ცირკულირებად მოსაზრებებს, რომლებიც ეხმარება
კონსენსუსის წრის შეკვრას, უზრუნველყოფს რა ლეგიტიმაციას (ჰოლი და სხვები,
1978წ.: 136–7)

მიკუთვნების ეთიკა

ზემოთ აღვნიშნე, რომ ‘მორალური პანიკა’ ყოველთვის მიწერილი ტერმინია, გარედან
მიკუთვნებული, ჩვეულებრივ, კრიტიკული ფორმით. მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემა
ადრე არ აღიარებულა, ჩემი აზრით, კრიტიკულ მიწერასთან ეს ურთიერთკავშირი იწვევს
ეგრეთწოდებულ მიკუთვნების ეთიკას, რომელიც განაპირობებს ტერმინის გამოყენებას და
ზოგჯერ, ზღუდავს ანალიტიკოსებს მის გამოყენებაში. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, შეიძლება
არსებობდეს ისეთი სიტუაციები, რომლებშიც ემპირიული პირობები თითქოს ‘მორალური
პანიკის’ ანალიზს ითხოვდეს, თუმცა რომლმებშიც ეთიკური მოსაზრებები მიკუთვნებას
უტაქტოს, მორალურად მიუღებელს, ან სხვაგვარად არასათანადოს ხდის. როგორია ეს
ეთკური მოსაზრებანი და რა გავლენას ახდენენ ისინი ანალიზზე? შესაძლოა ყველაზე
მნიშვნელოვანია მასშტაბისა და ინტენსიურობის საკითხები და მოსაზრებები განხილული
დევიაციის მიერ დაზარალებულთა შესახებ.

გაიხსენეთ 2011 წლის 11 სექტემბრის თავდასხმაზე მედიისა და მთავრობის მასიური და
ზოგჯერ, ჰიპერბოლურ პასუხი. ეს იყო სოციალური რეაქციის ისეთი ეპიზოდი, რომელიც
თითქოს ცალსახად აკმაყოფილებს მორალური პანიკის მიკუთვნების კრიტერიუმს -
შეშფოთების დემონსტრირება, მტრული განწყობა, კონსენსუსი, არაპროპორციულობა და
ცვალებადობა ისევე, როგორც განსაზღვრული მორალური განზომილება და შეგრძნება,
რომ საფრთხე ემუქრება ცხოვრების გარკვეულ წესს - და მიუხედავად ამისა, მაინც
არსბობს გარკვეული არასასურველობა ამ ეპიზოდის მორალურ პანიკად მოხსენიებისა.

9/11-ის შემდგომ პერიოდში ცხადი იყო, რომ კომენტატორები გულდასმით ერიდებოდნენ
ამ რეაქციის მორალურ პანიკად შერაცხვას - მაშინაც კი, როდესაც პრესის,
მაკონტროლებელი აპარატისა და საზოგადოების ქმედება თითქოსდა სწორედ ამ ტიპის
ანალიზს მოითხოვდა. მართლაც, ამ მოვლენებიდან ექვსი თვის შემდეგ გამოქვეყნდა
სტატია (უოკერი, 2002წ.), რომელშიც გამოიკითხა ‘მორლაური პანიკის’ რამდენიმე
სპეციალისტი სოციოლოგი - ჯო ბესტი, ფილიპ ჯენკინსი, ერიკ გუდი - ყველა მათგანმა
დიდი სიფრთხილით განაცხადა უარი განხილული რეაქციისათვის ამ ტერმინის
მიკუთვნებაზე მიუხედავად იმისა, რომ, როგორც მათ აღნიშნეს, თითქოს იგი მეტწილად
ერგებოდა მოცემულ მოდელს.

რატომ მოხდა ასე? ნაწილობრივ, უდაოდ იმიტომ, რომ არსებობდა გაურკვევლობა
არსებული საფრთხის ბუნებასთან დაკავშირებით. 2002 წლის დასაწყისში,
თვითმფრინავების თავდასხმის შემდეგ, ადგილი ჰქონდა ციმბირის წყლულით
დაავადების რამდენიმე შემთხვევას. არავინ იცოდა ზუსტად მომდევნო თავდასხმების
მასშტაბი ან ალბათობა. თუმცა, ჩემი აზრით, ‘მორალური პანიკის’ იდეის გამოყენების
არასასურველობის ძირითადი მიზეზი ეთიკური იყო. ამ სოციოლოგებს არ სურდათ
ეჭვქვეშ დაეყენებინათ ის მორალური სენტიმენტები, რომლებიც ამ სოციალურ რეაქციას
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ამოძრავებდნენ. ამგვარი ინტერნსიური მწუხარებისა და შიშის, ამდენი მოკლული
მსხვერპლის ფონზე, მათ არ სურდათ მამხილებელ სკეპტიკოსებთან დაპირისპირება.
სავარაუდოდ, ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით, მათ ‘მორალური პანიკის’ მიკუთვნება
ანალიტიკურად გამართლებულად, თუმცა ეთიკურად ტაბიურებულად მიიჩნიეს.

საინტერესოა, რომ ექვსი წლის შემდეგ, დაიწყეს გამოჩენა სტატიებმა და წიგნებმა,
რომლებშიც მიკუთვნებას აქვს ადგილი, აღწერენ რა 9/11-ის პასუხს, როგორც გიგანტურ
მორალურ პანიკას მასიური შედეგებით მათთვის, ვინც მოექცა მის რეპრესიულ ისტერიაში
(როთი და მუზატი, 2004წ.; მიულერი, 2006წ.; უფრო დაწვრილებით, იხ. უელჩი, 2006წ.).
ახლა, ემოციები გაგრილდა, შიშებმა იკლო და ანალიტიკური სკეპსისი უფრო
შესაძლებელი ჩანს მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ადამიანი კვლავ განიხილავს მას,
როგორც სკანდალურსა და უპასუხისმგებლოს.

ჩემს მიერ აღწერილი ეთიკური შეზღუდვები შესაძლოა პრაქტიკაში მეტად მნიშვნელოვანი
არ იყოს - თუმცა, ისინი ჩვეულებრივ ახდენენ მნიშვნელოვან მოვლენებზე და
ფართოომასშტავიან კატასტროფებზე სოციალური რეაქციების ‘მორალური პანიკის’
ჩარჩოში შესწავლის პრევენციას, როგორც მიმიმუმ, გარკვეული ვადით. უფრო
მნიშნელოვანი ის არის, თუ რას ხდის ფარდას ეს მოსაზრება იმ კრიტიკული
ურთიერთკავშირის თვალსაზრისით, რომელსაც მორალური პანიკის ანალიზი ამყარებს
ანალიტიკოსსა და გაანალიზებულ სოციალურ მოქმედ პირებს შორის. განზრახ, თუ
განუზრახველად, მორალური პანიკის ანალიზი მოიცავს გარკვეულ აგრესიას და
კრიტიკულ აბუჩად აგდებას, რომლის სრული დაფარვაც შეუძლებელია სამეცნიერო
ობიექტურობის იერის მიღმა.

დასასრულს: შედარებითი და დამატებითი ცნებანი

იმისათვის, რომ ცნება იყოს აზრიანი და ზუსტად გამოყენებადი, იგი უნდა თავსდებოდეს
სხვა ცნებების ქსელში, რომელთან მიმართებითაც შესაძლებელი იქნება მისი განსხვავება
და მასთან დაპირისპირება. უფრო ფართოანალიტიკური კონტექსტი, რომელშიც
მორალური პანიკის ცნება მოქმედებს, არის სოციალური რეაქციის კვლევა და
‘სოციალური რექციის’ ანალიზი - ძალზე მრავალფეროვან და კომპლექსურ ფენომენთა
ჯგუფის ზოგადი სახელწოდება - ცალსახად ერთზე მეტ ცნებას მიეკუთვნება. ამ
მოსაზრებას დავასრულებ რამდენიმე კონტრასტული და დამატებითი ცნების
განსაზღვრით, რომლებიც შეიძლება იქნეს გამოყენებული მორალური პანიკის ანალიზის
ფოკუსის დავიწროვებისა და მასშტაბის გაფართოებისათვის.

უარყოფა

მნიშვნელოვანი კონტრასტული ცნება, რომელიც მოქმედებს იმავე ზოგად ჩარჩოში,
რომელშიც მორალური პანიკა, არის ‘უარყოფის’ იდეა - საკითხი, რომელზეც სტენლი
კოენი აგრეთვე ბევრს წერდა (კოენი, 2000წ.). როგორც ფსიქოლოგიური ცნება, უარყოფა
არის უარის თქმა იმაზე, რომ ამაღლევებელი მოვლენა შეეხოს ცნობიერს. თუმცა, როგორც
ეს კოენმა გვიჩვენა, უარყოფას აგრეთვე გააჩნია სოციოლოგიური განზომილებები,
რომლებიც შეიძლება გაანალიზდეს, როგორც რიგი სოციალური პრაქტიკებისა.
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სახელმწიფო უწყებებისა და ხელისუფლების სხვა ორგანოების ქმედების განხილვისას,
იგი განასახვავებს ‘პირდაპირ უარყოფას’ (არაფერი მომხდარა); ინტერპრეტაციულ
უარყოფას (რაღაც მოხდა, მაგრამ არა ის, რასაც თქვენ ფიქრობთ) და ‘ნაგულისხმევ
უარყოფას’ (ის, რაც მოხდა, სინამდვილეში ცუდი არ არის და შესაძლებელია მისი
გამართლება)’ (კოენი, 2004წ.: xxxiii). თუ მორალური პანიკა გადაჭარბებული და
არაპროპორციული მორალური რეაქციაა, უარყოფა არის ამგვარი რექციის არასათანადო
არარსებობა. იგი არ არის ისტერიული პროტესტი, არამედ ისტერიული (ან თვითნებური)
დუმილი,  გადაწყვეტილება (ცნობიერი, თუ გაუცნობიერებელი) არ ვისაუბროთ
ამაღელვებელ მოცლენებსა თუ ეპიზოდებზე.

თუ კოენის ნაშრომის ამ ორ ასპექტს ერთად განვიხილავთ, ცხადი ხდება, რომ მორალური
პანიკის კვლევა უნდა განვიხილოთ არა როგორც განცალკევებული საქმიანობა, არამედ
როგორც ერთი მომენტი უფრო მნიშვნელოვან პრობლემაში, რასაც შეიძლება ვუწოდოთ
მორალური რეაქციის სოციოლოგია. ერთიანობაში, კოენის ნაშრომი აანალიზებს
სოციალური რეაქციის მრავალფეროვნებას, სოციალურ და მორალურ დევიაციაზე
კოლექტიური პასუხების კონტინუუმს. მორალური პანიკა, მისი პირველი წამოწყებაა ამ
ტერიტორიაზე, წარმოდგენს ამ კონტინუუმის ერთ პოლუსს. როგორც აღვნიშნე, იგი არის
სკეპტიკური პოლუსი, ხაზს უსვამს რა გადაჭარბებულ რექციას, ხმაურიან და ფუჭ
მორალიზმს. სხვა პოლუსზე მდებარეობს ‘უარყოფის’ ფენომენი, სადაც პრობლემა
საპირისპიროში მდგომარეობს - დუმილის ტენდენცია, დაკნინებული რეაქციის მოდელი,
მორალური წარმოსახვის შეუძლებლობა.5

საინტერესოა, რომ მორალური რეაქციის ამ რუდიმენტულ სოციოლოგიას ჯერ არ
შეუმუშავებია ისეთი კატეგორია, რომელიც შექმნილია იმის განსასაზღვრად ან
აღსაწერად, რასაც შეგვიძლია ვუწოდოთ მორალურად გამართლებული სოციალური
რეაქცია - მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარი კატეგორია ლოგიკურად ამ პროექტის
განუყოფელი ნაწილი უნდა იყოს. (კოენი (2000წ.) ‘აღიარებას’ განსაზღვრავს, როგორც
‘უარყოფის’ საპირისპიროს, მაგრამ იგი გულისხმობს სახელმწიფოს წარმომადგენლების
მიერ საზარელი მოვლენების აღიარებას და სწორედ ამიტომ აკლია ამ კატეგორიას ასე
მღელვარება და მორალისტური ტონი). მართლაც, როგორც მორალური პანიკის ანალიზის
კრიტიკოსები მიუთითებენ, მორალურად შესაფერისი სოციალური რექციის მთავარი
ნიშანი ნებისმიერ მსჯელობაში ცალსახაა, რომ კონკრეტული რეაქცია გადაჭარბებული ან
არაპროპორციული იყო ან სულაც, პანიკური. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ჯეროვანი
მორალური პასუხის ცალსახა, განუმარტებელი ცნება ყოველთვის არის წარმოდგენილი
ამგვარ ნაშრომებში, თუმცა იშვიათად არის გარკვევით წარმოჩენილი ან დაცული.

ჩემი აზრით, სწორედ ამგვარი ტიპის ცალსახა საწყისის აუცილებლობაზე მიუთითებს
კოენი თავისი მესამე გამოცემის (2004წ.: xxxiii) შესავლის უკანასკნელ გვერდევზე, სადაც
იგი საუბრობს კულტურულ პოლიტიკაზე, რომელიც მოიცავს ‘“კარგი“ მორალური
პანიკის გამოწვევას’. თუმცა, აქ სიტყვას ‘პანიკა’ ვაწყდებით იმდენად, რამდენადაც იგი
გულისხმობს გადაჭარბებულ რეაქციასა და შეუფერებელ პასუხს. შესაძლოა ‘ვნებიანი
პროტესტის’ მართებული, მორალურად შეფერილი დურხაიმისეული ცნება (დურხაიმი,
1997წ.) უფრო ახლოს იყოს ამ ნიშნულთან. გამომდინარე არსებული სოციალური
დანაწევრებიან, მოვლენების ინტერპრეტაციის შესახებ დავებიდან და პასუხისმგებლობის
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დაკისრებიდან, აგრეთვე კრიტიკისათვის პროფესიული უპირატესობის მინიჭებიდან, და
არა მორალურ გამართლებისათვის, ნაკლებია ალბათობა იმისა, რომ სოციოლოგებმა
მოიძიონ ‘მორალურად შესაფერისი სოციალური რეაქციის’ მრავალი შემთხვევა.
სოციოლოგები - და ‘მორალის სოციოლოგიის’ მხარდამჭრებიც კი, როგორებიც არიან
დურხაიმი და კოენი - თითქოს უფრო კომფორტულად გრძნობენ თავს დევიანტური
შემთხვევების განხილვისას. თუმცა, ამგვარი კატეგორიის არსებობა ლოგიკურად
აღიარებული უნდა იქნეს, თუნდაც როგორც მხოლოდ ექსპერიმენტული ინსტრუმენტი
დევიანტური შემთხვევების ანალიზისას.

კულტურული ტრავმა

თუ ‘მორალური პანიკის’ ცნება განვითარდა სოციალური რეაქციის დასაკნინებლად
ნევროტულ გადაჭარბებულ რეაქციაზე ან სიმპტომატურ ისტერიაზე მითითებით, მაშინ
შესაძლოა მისი ანტითეზა იყოს ‘კულტურული ტრავმის’ ცნება, რომელიც გამიზნულია
ღრმა მორალური მოვლენისა და მისი მდგრადი კულტურული შედეგების აღსანიშნავად.
ჯეფრი ალექსანდერმა და სხვებმა (2004წ.), ამას წინად, განავითარეს ‘კულტურული
ტრავმის’ ეს ცნება ისეთი მოვლენების განსასაზღვრად, რომლებიც ღრმა მორალური
შეშფოთებისა და საზოგადოებრივი პასუხის პროვოცირებას ახდენენ და იმ იარების
აღსაწერად, რომლებსაც ეს ტრავმები ტოვებენ კულტურაში. ნაცისტური ჰოლოკოსტი და
ამერიკის მონობის გამოცდილება სწორედ ამ ტიპის მოვლენებია. 2011 წლის 11
სექტემბრის ტერიროსტული თავდასხმები და უოთერგეითის პოლიტიკური სკანდალიც
შესაძლოა ამ კატეგორიაში მოხვდეს. თუმცა, ამ ტერმინის გამოყენება არ მოიცავს
გამოწვევას სოციალური რეაქციის კეთილსინდისიერებისა და პროპორციულობის
მიმართ. პირიქით, იგი უდაოდ აღიარებს იმას, რომ ზოგიერთი მოვლენა იმდენად ღრმად
შემაშფოთებელია მორალური წესრიგისათვის, რომ იგი ტრავმას აყენებს კულტურას და
მისი წევრების კოლექტიურ ცხოვრებას. ამდენად, ალექსანდერისა და სხვების (2004წ.: 1)
თქმით:

„კულტურულ ტრავმას ადგილი აქვს, როდესაც კოლექტიური ერთეულის წევრები
თვლიან, რომ ისინი დაექვემდებარენ შემზარავ მოვლენას, რომელიც მოუშუშებელ
დაღს დაასვამს მათ ჯგუფურ ცნობიერებას, სამუდამოდ აღიბეჭდება მათ
მეხსიერებაში და შეცვლის მათ მომავალ იდენტობას ფუნდამენტურად და
შეუბრუნებლად“.

ამგვარად, როდესაც კრიმინოლოგები განიხილავენ იმ სოციალურ რეაქციას, რომელიც
მოჰყვა თეო ვან გოგის მკვლელობას ნიდერლანდებში, ისინი კამათობენ იმაზე, თუ როგორ
უნდა დაკვალიფიცირდეს ეს მოვლენა, როგორც მორალური პანიკა (იხ. დაუნსი და ვან
სვაანინგენი, 2007), თუ როგორც კულტურული ტრავმა (იხ. დე ჰაანი, 2007)წ. ამასთან,
ისინი ნაწილობრივ აფასებენ მოცემული მოვლენის მასშტაბსა და სიმძიმეს და მასზე
პასუხის მორალურ კეთილსინდისიერებას.

საზოგადოების სარისკო რეაქციები

‘რისკისა’ და ‘რისკის საზოგადოების’ საკითხების (ბეკი, 1992წ.) შესახებ უახლოეს



26

წარსულში გავრცობილ მოცულობით ლიტერატურას მრავალი განზომილება აქვს
(გარლანდი, 2003წ.). თუმცა, ყველა ეს საკითხი უშუალოდ აქტუალური როდია ჩვენი
წინამდებარე დისკუსიისათვის. მაგრამ, იმდენად, რამდენადაც ეს ლიტერატურა
საუბრობს რისკის აღქმაზე, რისკის კომუნიკაციაზე, რისკის მართვასა და რისკის
სოციოლოგიის ზოგად პოლიტიკაზე, აშკარად არსებობს მნიშნელოვანი გადაკვეთის
წერტილები მორალური პანიკის შესახებ ლიტერატურასთან (და რა თქმა უნდა,
სამეცნიერო ლიტერატურასთან კატასტროფების შესახებ, რომელიც კოენის პირველი
წიგნის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს). შესაძლებელია განვასხვაოთ მორალური
პანიკა იმ ტიპის სოციალური რეაქციისაგან, რომელიც წარმოიშვა გლობალური
დათბობის, ატომური კატასტროფის ან ბიოლოგიური საფრთხიდან, თუ ვისაუბრებთ
მასშტაბისა და კეთილსინდისიერების ზემოაღნიშნულ საკითხებზე და ამასთან, თუ
დავაკვირდებით იმას, რომ ეს უკანასკნელნი მოიცავენ მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და
კეთილდღეობის რისკებს და არა კონკრეტული ჯგუფის მორალური კოდექსის მიმართ
საფრთხეს. მორალური პანიკა მოიცავს მორალური საფრთხეების აღელვებულ გაკიცხვას,
ხოლო რისკიანი საზოგადოების საფრთხეები მოიცავენ შეშინებულ გაურკვევლობას
მატერიალური საფრთხეების შესახებ.

ამის გათვალისწინებით, ისეთი ავტორები, როგორიცაა უნგარი (2001წ.), ეცადნენ უფრო
მკვერთად განეცალკევებინათ მორალური პანიკისა და რისკის საზოგადოების შესახებ
ლიტერატურაში განხილული ფენომენები (და შესაბამისი თეორია):

როგორც წესი, მორალური პანიკა ყურადღებას ამახვილებს სოციალური
კონტროლის პროცესებზე, რომლებიც გამიზნულია უფლებაჩამორთმეული
ჯგუფების მორალურ შეცდომებზე. რისკის საზოგადოების საკითხები,
ჩვეულებრივ, მოიცავენ მრავალფეროვან ინტერესთა ჯგუფებს, რომლებიც დაობენ
შედარებით რთულად დასამუშავებელ სამეცნიერო მოსაზრებებზე.

თუმცა, შესაძლებელია ამ განსხვავების უტრირება (უელჩი, 2006წ.) და სამწუხარო
იქნებოდა, თუ რისკისა და რისკის აღქმის შესახებ ახალი კვლევა არ იქნება გამოყენებული
მორალური პანიკის შესახებ ჩვენი ცოდნის გასაღრმავებლად, მაგალითად ‘სუბიექტურ
რისკსა’ და ‘ობიექტურ რისკს’ შორის ურთიერთკავშირის საკითხზე - თემა, რომელიც
თეორეტიზებული და ნაკვლევია რისკის შესახებ ლიტერატურაში (იხ. გარლანდი (2003წ.)
დისკუსიისა და ციტატებისათვის), თუმცა რომელიც ხშირად უგულებელყოფილია
მორალური პანიკის კვლევებში. ამასთან, შესაძლებელია ითქვას, რომ მაშინ, როდესაც
რისკის საზოგადოების რეაქციები, როგორც წესი, იწყება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის
საფრთხით, ისინი ხშირად სრულდება ცხოვრების გარკვეული წესის მორალურობის
განსჯით. ასეთ შემთხვევებში, მორალურ პანიკასა და რისკის საზოგადოების რეაქციებს
შორის განსხვავება მცირეოდენი თუ იქნება, გარდა აღქმული საკითხის მასშტაბისა და
მორალური განწყობისა, რომელიც ჩვენ მასთან გასამკლავებლად გვაქვს.

შენიშვნები

წინამდებარე სტატიის მოკლე ვერსია წარმოდგენილი იქნა 2007 წლის 9 მარტს ბრიტანულ
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აკადემიაში გამართულ განხილვაზე სტენლი კოენისა და სტიუარტ ჰოლის
პრეზენტაციებთან ერთად. ამ ღონისძიების აუდიოჩანაწერი იხ.
http://britac.studyserve.com/home/default.asp. მადლობას ვუხდი პოლ როკს, დეივიდ
დაუნსს, მაიკლ უელჩს და ჯოკ იანგს კომენტარებისა და მოსაზრებებისათვის და გრეტჰენ
ფელრსა და ალისონ მაქკიმს კვლევაში დახმარებისათვის. ამასთან, მადლობას ვუხდი
ფილომენ დ’აგოსტინოსა და მაქს ე. გრინბერგის კვლევით ფონდს მხარდაჭერისათვის.

1 ეს მინიშნება მკვლელობის მაჩვენებლების შემცირების შესახებ, ამარტივებს
ძალზე კომპლექსურ სურათს. მიუხეავად იმისა, რომ მკვლელობის
მაჩვენებლები ბრიტანეთში გასულ წელს შემცირდა, უფრო მნიშვნელოვანი
ტენდენციაა უკანასკნელი ორი ათწლეულის განმავლობაში მკვლელობების
რაოდენობის ზრდა, რომელთა ყველაზე ხშირი მსპხვერპლი არიან დაბალი
კლასის წარმმადგენელი 20-დან 24 წლამდე ასაკის ახალგაზრდა მამაკაცები.
ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით ჩადენილი მკვლელობების რაოდენობა
გაიზარდა, თუმცა მნიშვნელოვნად ნაკლებად გავრცელებული რჩება, ვიდრე
სხვა სახის მკვლელობები , როგორიცაა დახრჩობა ან მკვლელობა ცივი იარაღის
გამოყენებით. იხ. დორლინგი (2005წ.).

2 პოლ როკმა (2007წ.) აღნიშნა, რომ კოენისეული გაგება გარკვეულწილად ჰგავს
იმ იდეებს, რომლებიც აქტუალური იყო ამერიკულ სოციოლოგიაში: იხ.
დისკუსია ‘ფსევდოკატასტროფების’ შესახებ დრაბეკისა და კარანტელის (1967წ.)
და ჯერასის (1965/2001წწ.) ნაშრომებში. ბესტის დისკუსიაში ‘ურბანული
ლეგენდების’ შესახებ (ბესტი და ჰორიუჩი, 1985წ.) აღნიშნულია რამდენიმე
ადრეული კვლევა, რომელიც მოგვითხრობს კოლექტიური ისტერიისა და
ჭორებით მართული რეაქციის სხვადასხვა ეპიზოდის შესახებ.

3 როგორც ჯოკ იანგმა (2007წ., პირადი კორესპოდენცია) მითხრა, მორალური
პანიკის ანალიტიკოსისათვის, რეაქცია აღიქმება, როგორც ‘პროპორციული’ არა
გაკიცხული დევიაციის მიმართ, არამედ უკან მდგარი გამოხატული
მღელვარებების მიმართ.

4 როგორც პოლ როკი (2007წ.) აღნიშნავს, მტკიცებისა და შეფასების იგივე
პრობლემები ვრცელდება იმ ‘უკან მდგარ მღელვარებებზე’, რომლებიც
მორალური პანიკის ანალიტიკოსის განცხაებით, სოციალური რეაქციის
რეალურ მიზეზს წარმოადგენენ.

5 გადაჭარბებული და ნაკლული რეაქციების ამ ექსტრემალურ გამოვლინებებს
შორის მდრებარეობს კოენის ნაშრომის სოციალური კონტროლის ხედვები
(1985წ.) ფოკუსი, რომელიც შეეხება არასწორი მორალური კლასიფიკაციის
პრობლემას და კონტროლის დისკურსის საკუთარი თავის შეცდომაში შემყვან
ამორალურობას. კოენის ნამუშევრის ორივე პოლუსის შესახებ
დისკუსიისათვის იხ. უელჩი (2007წ.).

დამატებითი ლიტერატურა:
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ARTICLES

On the concept of moral panic

DAVID GARLAND, New York University, USA 

Abstract
The article develops a critical analysis of the concept of moral panic and its sociological 
uses. Arguing that some of the concept’s subtlety and power has been lost as the term 
has become popular, the article foregrounds its Freudian and Durkheimian aspects 
and explicates the epistemological and ethical issues involved in its use. Contrasting 
the dynamics of moral panics to the dynamics of culture wars, the author shows that 
both phenomena involve group relations and status competition, though each displays 
a characteristically different structure. The piece concludes by situating ‘moral panics’ 
within a larger typology of concepts utilized in the sociology of social reaction.

Key words
ethics of attribution; moral panic; social reaction; sociology of moral reaction; theory

INTRODUCTION

The concept of ‘moral panic’ has had an enormous impact, not just on sociology – 
where it has spawned a small sub-discipline of moral panic studies – but also on the 
language of cultural debate and on the practice of journalists and politicians. The claim 
that a social reaction is, in fact, merely a moral panic, has become a familiar move in any 
public conversation about social problems or societal risks. In an age of exaggeration, 
where the mass media regularly converge on a single anxiety-creating issue and exploit 
it for all it’s worth, the utility of a negating, defl ationary riposte is perfectly apparent. 
No wonder, then, that the term has become part of the standard repertoire of public 
debate. It was Stanley Cohen’s classic study (Cohen, 1972) that provided our mass 
mediated world with this essential argumentative device, this way of saying ‘no’ to the 
forces of hyperbole and hysteria; but if Cohen hadn’t introduced the term in 1972, it 
would have been necessary for someone else to invent it.

Before it was a rhetorical move in cultural politics, ‘moral panic’ was a rigorously de-
fi ned sociological concept, fi rst developed in an empirically grounded but relentlessly 
theoretical work entitled Folk Devils and Moral Panics (Cohen, 1972) (one title, two 
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valuable new concepts – more than many of us manage in a whole book) and it is that 
sociological usage upon which I will focus here. After a brief description of the range 
of phenomena to which it refers, I will proceed to make some observations about the 
concept and its applications.

MORAL PANICS: THE PHENOMENON

So what exactly are moral panics? What do they involve, what brings them about, and 
what do they cause to happen? Cohen’s book, fi rst published in 1972 (with a third 
edition appearing 30 years later), provides the following introduction to the term:

Societies appear to be subject, every now and then, to periods of moral panic. 
A condition, episode, person or group of persons emerges to become defi ned as 
a threat to societal values and interests; its nature is presented in a stylized and 
stereotypical fashion by the mass media; the moral barricades are manned by 
editors, bishops, politicians and other right-thinking people; socially accredited 
experts pronounce their diagnoses and solutions; ways of coping are evolved or 
(more often) resorted to; the condition then disappears, submerges or deteriorates 
and becomes more visible. Sometimes the object of the panic is quite novel and at 
other times it is something which has been in existence long enough, but suddenly 
appears in the limelight. Sometimes the panic passes over and is forgotten, except 
in folklore and collective memory; at other times it has more serious and long-lasting 
repercussions and might produce such changes . . . in legal and social policy or even 
in the way the society conceives itself. (Cohen, 2004: 1)

Cohen doesn’t say exactly what he means by ‘panic’ here, but he clearly has in mind 
the conventional usage, defi ned by the OED as follows: ‘A sudden and excessive feeling 
of alarm or fear, usually affecting a body of persons, and leading to extravagant or in-
judicious efforts to secure safety’.

The qualities of disproportion, exaggeration and alarm are also emphasized in the 
defi nition provided by that other classic of moral panic analysis, Policing the Crisis, but 
here the stress is the consensual quality of the overblown social reaction, even if that 
consensus is somewhat strained and artifi cial:

When the offi cial reaction to a person, groups of person or series of events is out 
of all proportion to the actual threat offered, when ‘experts’, in the form of police 
chiefs, the judiciary, politicians and editors perceive the threat in all but identical 
terms, and appear to talk ‘with one voice’ of rates, diagnoses, prognoses and solu-
tions, when the media representations universally stress ‘sudden and dramatic’ in-
creases (in numbers involved or events) and ‘novelty’ above and beyond that which 
a sober, realistic appraisal could sustain, then we believe it is appropriate to speak of 
. . . a moral panic. (Hall et al., 1978: 16, emphasis in original)

How do we know one of these moral panics when we see one? The standard text 
on moral panics (Goode and Ben Yehuda, 1994) identifi es fi ve key features of the 
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phenomenon: (i) concern (some reported conduct or event sparks anxiety); (ii) hos-
tility (the perpetrators are portrayed as folk devils); (iii) consensus (the negative social 
reaction is broad and unifi ed); (iv) disproportionality (the extent of the conduct, or the 
threat it poses, are exaggerated); (v) volatility (the media’s reporting and the associated 
panic emerge suddenly, but can dissipate quickly too).

This is a useful summary, and one that has been infl uential in subsequent studies, 
but I believe it omits two elements that are essential to the meaning of the concept 
that Cohen developed: (i) the moral dimension of the social reaction, particularly the 
introspective soul-searching that accompanies these episodes; and (ii) the idea that 
the deviant conduct in question is somehow symptomatic. As Cohen emphasizes in 
his original case study, the reactions of ‘society’s guardians’ always reach beyond the 
immediate problem, linking it to other disturbing symptoms of malaise. ‘It’s not just 
this . . .’ they say, before presenting claims about associated problems and wider impli-
cations. Together, these two elements – a moral dimension, a symptomatic quality – 
are important, because they point to the true nature of the underlying disturbance; 
namely, the anxious concern on the part of certain social actors that an established 
value system is being threatened. This fear that a cherished way of life is in jeopardy is 
central to Cohen’s account of moral panics, their nature and their genesis. At bottom, 
the sociology of moral panics discovers the displaced politics of group relations and 
status competition.

Here is a story from The New York Times in February 2007 (Cowell, 2007) which has 
all the hallmarks of a moral panic report, and which shows these characteristics quite 
clearly. It also shows the extent to which politicians have learned to recognize moral 
panic processes and struggle to manage their fall-out. The story was printed below 
the following headline: ‘Latest Death of Teenager in South London Unsettles Britain’:

London, Feb 16 – With an outpouring of soul-searching and public sorrow, British 
leaders expressed dismay on Friday at a recent spate of gun crime that has claimed 
fi ve lives, and particularly at the young men in their mid-teens who were shot to 
death in their homes.

But while some politicians depicted the bloodshed as a sign of deep social malaise, 
Prime Minister Tony Blair resisted suggestions that the killings refl ected a broader 
crisis among Britain’s young people.

The issue has become more urgent this week since a United Nations report, widely 
reported here, depicted British young people as worse off socially than many of their 
peers in the world’s richest countries.

Acknowledging that the shootings were horrifi c, Prime Minister Blair insisted that 
people ought not to overreact:

Let us be careful in our response. This tragedy is not a metaphor for the state of 
British society, still less of the state of British youth.

The report went on to say that ‘the killings have stunned many Britons’ and 
sparked worries about the prevalence of fi rearms, about crack cocaine, and about 
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American-style turf wars between drug-dealing gang members. The most recent 
victim’s father is quoted as saying, ‘The way they got hold of guns now is unbelievable’. 
But the alarm that was sounded in the wake of these events went beyond the im-
mediate facts of the murders: ‘It has inspired an anguished debate about whether 
some parts of British society are sliding out of control – an impression Mr. Blair sought 
to avoid’.

Well, he would, wouldn’t he? Opposition spokesman Alan Duncan, on the other 
hand, had no such inhibitions. In a press release reported in the Daily Telegraph the fol-
lowing day, Mr Duncan declared that Britain needs to be ‘recivilized’ and provided the 
following diagnosis of the social crisis that lies behind the shootings:

Within the EU, Britain is the fattest nation, with the most apathetic voters, the worst 
energy wasters, the biggest porn addicts, the most violent people and the greatest 
cocaine users.

As if that indictment were insuffi cient, he went on – with a Chinese encyclopedia listing 
worthy of Jorge Luis Borges – to say,

We have the worst kids’ allergies, are the biggest binge drinkers, are the most 
burgled, have the most asthma sufferers, are the worst linguists, have the most pre-
mature babies and have the fewest organ donors . . . There has been a collapse of 
authority.

In his introduction to the third edition of his book, Stan Cohen (2004: xxx) notes that 
‘successful moral panics owe their appeal to their ability to fi nd points of resonance with 
wider anxieties’. Clearly Mr Duncan was doing his level best to make the connections.

The Conservative Party leader, David Cameron, was more circumspect, but he too 
characterized the events as symptomatic, pointing to ‘absent fathers’ and ‘family 
breakdown’ as being ‘at the heart’ of the problem (Cowell, 2007). In this, he appeared 
to have captured the public mood, as indicated by a Guardian/ICM poll (reported 
in the Glover and Travis, 2007) which found that 80 per cent of voters agreed with 
the statement that family breakdown and lack of discipline in the home are partly 
responsible for the growth of a gun culture.

The New York Times (Cowell, 2007) article went on to note that, despite the surge in 
media reports and public anxiety, police fi gures indicate that murders and gun crime 
are decreasing.1 Nevertheless, Police Commissioner, Sir Ian Blair, called for new police 
powers and mandatory sentences of imprisonment for young people carrying guns. 
The targets of these new powers – the folk devils at the centre of the reaction – are 
of course violent, drug-dealing, inner-city, black youth, all too familiar to readers of 
Policing the Crisis (Hall et al., 1978).

All in all, this episode of outcry, soul-searching, and social reaction – with a troubling 
form of youth deviance at its centre – describes a classic moral panic. More knowing 
and self-refl exive than the one described by Stan Cohen from 40 years ago, perhaps, 
and more politically contested too, but otherwise an exemplary instance of the genre.
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Types of moral panic

The English gun crime episode just described is a ‘classic’ moral panic because it 
contains each of the defi ning elements identifi ed by Cohen when he fi rst analyzed the 
phenomenon. But subsequent research has shown that moral panics come in a variety 
of shapes and sizes, as do the forms of deviance to which they purportedly respond, 
and their subsequent effects on the social world. It is perhaps worth pausing to say 
something about these variations of form and focus.

Moral panics vary in intensity, duration and social impact. Some are minor, transient 
episodes, leaving little trace behind them: who, other than the participants, now re-
members the alarm prompted in 1950s Britain by the Teddy Boys (Pearson, 1983)? 
Others are major, fateful developments which transform masses of lives and whole 
social landscapes: the European witch-craze of the 16th and 17th centuries (Trevor-
Roper, 1967) or anxieties about ‘national decline’ in 19th-century Britain (Stedman 
Jones, 1971) would be cases in point. They can be isolated outbreaks, such as the 
short-lived panic about freeway shootings in late-1980s Los Angeles (Best, 1999), 
or form part of a series, each episode building on the other. Drug panics (Reinarman 
and Levine, 1997) and child abuse outcries (Hacking, 2000) have had this cumulative 
quality, a ‘spiral of signifi cation’ (Hall et al., 1978) adding to the perceived signifi cance 
of each new twist in the continuing narrative of concern.

The problems to which moral panics respond may turn out to be serious, trivial, or a 
fi gment of the imagination – although the revealed extent of the problem usually bears 
little relation to the reaction it produces. Mods and Rockers now appear innocuous. 
Street robbery or fi rearm murders much less so. The satanic ritual child abuse panic that 
struck Britain in the early 1990s seems, like the early modern witch hunts, to have been 
entirely delusional, but it was altogether real in its effects and there are people still in 
prison as a result (Showalter, 1998; Hacking, 2000).

The phrase ‘revealed extent’ in the previous paragraph glosses too quickly over an 
epistemological problem that always affects the world of social problems and their per-
ception. Strictly speaking, the ‘extent’ of a problem is never simply ‘revealed’. Like the 
problem’s character, or causes, or consequences, it is a property that is subject to dispute 
and collective negotiation. In some cases, these issues remain forever contentious. In 
other cases, the nature and extent of the phenomena are subject to broad agreement, 
based on widely shared interpretations and more or less solid evidence.

Moral panics also vary in terms of proximate causation and patterns of develop-
ment. They can be spontaneous, grass-roots events, unselfconsciously driven by local 
actors and anxieties – as the panic over Mods and Rockers at Clacton seems to have 
been – or can be deliberately engineered for commercial or political gain. Angela 
McRobbie and Sarah Thornton (1995) describe how Acid House record producers did 
their utmost to provoke a moral panic about the use of Ecstasy at raves in a bid to 
create media attention and free publicity for their product. The strategy of shocking an 
older generation to generate publicity and court a younger, hipper audience appears 
throughout the history of modern rock music, from Bill Haley and Elvis Presley to the 
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Rolling Stones, the Sex Pistols and Marilyn Manson. And if commercially contrived 
moral panics are innocuous, their political analogues – such as Hitler’s burning of the 
Reichstag in the 1930s or the Zinoviev letter of the 1920s – have altogether more 
fateful consequences.

The social reaction involved in a moral panic can be more or less consensual, more 
or less divided. In Cohen’s original case study, ‘society’s guardians’ responded to the 
seaside disturbances with one voice. In my English gun violence example, the politicians 
and commentators are much more divided in their reaction and in the interpretive 
frames they seek to impose on the events. (I will suggest, in a moment, that consensual, 
uncontested social reactions appear decreasingly common in contemporary society.)

As for causation, this may also vary with the nature and focus of the moral panic, 
but the research literature returns repeatedly to a loose set of causal conditions that 
are associated with the phenomenon. Facilitating conditions include (i) the existence 
of a sensationalist mass media (although historians identify moral panic episodes 
in the mid-19th century and before: see Davis, 1980; Pearson, 1983; Adler, 1996 – 
perhaps an effective channel of collective communication is all that is needed); (ii) the 
discovery of some new or hitherto unreported form of deviance; (iii) the existence of 
marginalized, outsider groups suitable for portrayal as ‘folk devils’; and (iv) an already 
primed, sensitized public audience. As for precipitating causes, the literature suggests 
that these have to do with transitions in the social, economic or moral order of the 
society. Threats to existing hierarchies; status competition; the impact of social change 
upon established ways of life; and the breakdown of previously existing structures of 
control – these are the deep sources of surface panics most often identifi ed. Erikson 
(1966) on witch hunts in Puritan New England; Hall et al. (1978) on mugging panics in 
1970s England; Williamson (1985) on southern lynching in 1890s America; or Garland 
(2001) on late 20th-century crime complexes in Britain and America, all supply illus-
trative examples.

Folk devils and their relation to moral panics

Cohen’s original analysis made it clear that moral panics and their folk devils have an 
interactive relationship – typically one of deviance amplifi cation that occurs because 
media attention and increased social control prompt a hardening of the original 
deviance, or even an enhancement of its attraction for potential deviants. Hacking 
(2000) has described this as a ‘looping effect’ whereby social reaction interacts with 
the thing responded to, bringing about the transformation of the latter. This shaping 
effect of social reaction – the process of ‘making and moulding’ as Hacking describes 
it – is subject to empirical variation and by no means always results in ‘amplifi cation’, as 
Cohen (2004) concedes in the introduction to the third edition of his book. Depending 
on context, balance of forces, interaction dynamics, and the ongoing choices of partici-
pants, the emergence of a moral panic can cause the deviance in question to be halted, 
amplifi ed or altogether transformed. (Consider, for example, the organizing, mobilizing 
and politicizing effects that moral panic reactions have sometimes had on groups such 
as welfare claimants, single mothers, illegal immigrants, HIV sufferers, gay men, etc.)
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What Cohen did not emphasize, although I believe it is implicit in his original analysis 
and rather more explicit in Hall et al.’s Policing the Crisis (1978), is that a specifi c group 
of deviants is singled out for ‘folk devil’ status, in large part, because it possesses char-
acteristics that make it a suitable screen upon which society can project sentiments of 
guilt and ambivalence. Detailed accounts of this process of denial and projection are 
developed in Watney (1987) which discusses the societal reaction to AIDS in the early 
1980s and Williamson (1985) which analyzes the emergence in the 1890s of the ‘black 
beast rapist’ folk devil in the American South.

A vivid example of this unconscious denial and projection is the recurring contem-
porary panic centered upon pedophile sex offenders. As the 2007 fi lm Little Children 
(Field, 2007) suggests quite clearly, the intensity of current fear and loathing of child 
abusers seems to be connected to unconscious guilt about negligent parenting and 
widespread ambivalence about the sexualization of modern culture. Moral panic 
targets are not randomly selected: they are cultural scapegoats whose deviant con-
duct appalls onlookers so powerfully precisely because it relates to personal fears and 
unconscious wishes. In collective nightmares, as in individual dreams, the emergence 
of a specifi c bête noire is over-determined by pre-existing confl icts. The achievement 
of the best moral panic analyses is to render these involvements and anxieties con-
scious and intelligible and to show how they contributed to the outcry in question. 
(The corresponding weakness of much moral panic analysis is, as Paul Rock (2007) 
has observed, the failure to provide evidence that these background anxieties truly 
exist and that they – rather than the deviant phenomenon being reacted to – actually 
contributed to the emergence of the ‘moral panic’ in question.)

I have already noted the political uses of moral panics but one should also empha-
size that the mass media are typically the prime movers and the prime benefi ciaries of 
these episodes, since the sensation they create – a kind of collective effervescence – 
sells papers, entertains readers, and generates further news and commentary as the 
story unfolds, the spokesmen take sides, and the deviant phenomenon develops. 
Indeed, in an early discussion of the idea, Jock Young (1971) noted that the commercial 
media have an ‘institutionalized need to create moral panics’. On this account, the 
media ‘fan public indignation’ and ‘engineer’ moral panics in order to generate news 
and appeal to the imagination and concerns of their readers.

The productivity of moral panics

Finally, one ought to mention the productivity of moral panics. These episodes make 
things happen. They create effects and leave a legacy. Think about Hall’s account 
(Hall et al., 1978; Hall, 1980) of how the panic about ‘mugging’ began the drift to a 
law and order society, or how the American panic over drugs drove the build-up of 
mass imprisonment (Garland, 2000). The recurring sex offender panics of the last 10 
years have led to an intrusive apparatus of supervision, restraint, and confi nement 
which civil liberties concerns have done little to prevent. As the writers of Policing the 
Crisis put it,
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The moral panic appears to us to be one of the principal forms of ideological con-
sciousness by means of which a ‘silent minority’ is won over to the support of 
increasingly coercive measures on the part of the state, and lends its legitimacy to a 
‘more than usual’ exercise of control. (Hall et al., 1978: 221)

Moral panics often seem ephemeral but over time their cumulative effect can be to 
create social divisions and redistribute social status as well as building infrastructures 
of regulation and control that persist long after the initial episode has run its course. 
Thus James Marone (2003) has argued that in the USA, where the ideology of limited 
government usually obstructs the expansion of state institutions, moral panics have 
repeatedly given rise to a form of reactive state-building that is of major importance. 
Marone argues that the extraordinary ‘politics of sin’ in a religious ‘Hellfi re’ nation – 
prompted by outcries about the deleterious effects of alcohol, the sex trade, and drugs – 
have led to a build-up of governmental regulation and nationwide enforcement that 
could never have been achieved by means of normal political processes.

We need, however, to be careful here lest we attribute too much effi cacy to 
‘panics’ and too little to rational reactions to underlying problems – although it is 
often empirically diffi cult to disentangle the two. Take, for instance, the phenomenon 
of child abuse, which, as Ian Hacking has observed, is a social problem that has been 
highlighted, conceptualized and addressed in recent decades. The cumulative social 
and governmental reactions to perceived child abuse have created, in our societies, a 
whole new regime of suspicion, supervision and control:

Child abuse has created a world of difference. Children are subjected to education 
about it, by way of videos, from the earliest years of schooling. Television and movies 
have a steady diet of it. There are support and confessional groups for abusers 
modeled on the lines of Alcoholics Anonymous. Abuse has been fi rmly grasped 
by the co-dependency movements. By 1985 there were cities – Portland, Oregon, 
for example – in which anti-abuse activists had been so successful that men were 
advised never to touch a child in public; if a child not in the family is hurt, be sure 
there is a friendly witness there before helping in any way. (Hacking, 2000: 160)

It would be a mistake, however, to attribute this new regulatory regime exclusively 
to ‘moral panics’. Unlike the fantasy of ‘satanic ritual abuse’ – which appears to have 
been based entirely on unsubstantiated claims – more mundane practices involving 
the ‘abuse’ of children (by neglect, mistreatment, mental, physical and sexual violence, 
etc.) are all too real, and, having been rendered visible, would undoubtedly prompt con-
demnation and efforts at control with or without hysterical outcries and exaggerated 
reporting. In such cases, the initial moral panic may serve to attract public attention 
and force the problem onto the political agenda, but the revealed character of the 
underlying phenomenon may be suffi cient to explain subsequent social reactions.

Moral panics and cultural conflicts

Recent scholarship (for example, by McRobbie and Thornton, 1995) emphasizes the 
relative scarcity today of consensual social reactions and the importance of oppositional 
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voices in the media and in the public domain. In the early 1960s, when the events de-
scribed by Cohen took place, a relatively cohesive establishment and a narrowly focused 
mass media could give the impression of a unifi ed public reaction. In the decades since 
then, the growth of publicly accessible media, together with the emergence of an 
alternative youth press, the existence of counter-experts who contest alarmist claims, 
and activists willing to speak out on behalf of targeted folk devils, make consensual 
expressions of concern much more unusual.

These changes in the conditions and possibilities for public expression have impli-
cations for the nature of moral panics. They suggest a shift away from moral panics 
as traditionally conceived (involving a vertical relation between society and a deviant 
group) towards something more closely resembling American-style ‘culture wars’ (which 
involve a more horizontal confl ict between social groups). If this is the case, it suggests 
that the UK may, in this respect, be growing closer to the USA, where it is diffi cult 
to fi nd any public issue on which there is broad public agreement and an absence of 
dissenting voices. The pervasive appearance of racial, religious and regional divisions, 
fostered by identity politics and given expression by public access media, ensures that 
most social or moral issues prompt markedly polarized responses, even if the terms of 
political and economic debate are quite narrowly drawn.

There are, no doubt, occasions where genuine moral panics occur in America (the 
panic over child abuse is a good example) – where broadly shared societal values are 
disturbed by a deviant group’s conduct. But this is much less common than moral cru-
sades, symbolic politics and culture wars, where specifi c social groups engage in moral 
politics in order to redistribute social status and declare one form of life superior to its 
rivals. Sociologists like Joseph Gusfi eld (1986) and historians like James Marone (2003) 
have described this phenomenon in detail (see also Garland, 2007).

If there has indeed been a shift from consensual moral panics to confl ictual culture 
wars then the meaning and value of the conduct in question will tend to be much 
more contested, and the power balances between contending groups much less asym-
metrical. Instead of becoming folk devils who are powerless in the face of public 
outrage, and are forced to desist or else adopt the tainted identity imposed on them, 
the targets of today’s moral campaigns will sometimes have the capacity to resist dev-
iant identities and assert the social value and normality of their conduct. In moral con-
fl icts of the latter type, the outrage expressed by one set of onlookers prompts not a 
public panic but instead a defi ant (and equally outraged) response from the ‘folk devils’ 
whose conduct was brought into question. Recent confl icts involving same-sex couples 
and the question of gay marriage, or illegal immigrants and law reform, or Muslim 
women and the wearing of the hijab in school, have sometimes begun as moral panics 
and ended as politically contested culture wars – suggesting that these dynamics may 
be affected by normative evolution and changes in the status of the deviant group as 
well as by media proliferation and political fragmentation.

Finally, the recent scholarship (Thompson, 1998) has also emphasized the extent 
to which the processes of moral panic have become familiar so that participants are 
now much more self-conscious and deliberate than previously. The media’s handling 
of moral panics has become somewhat routine and predictable. The rules of the game 
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are well known. Players align themselves with escalation or de-escalation, depending 
on their interests, while the media refl exively comments on its own practice, often 
making a story of the story. Thus, in the example I quoted concerning gun violence 
in London, David Cameron and Alan Duncan were pursuing a maximization strategy, 
seeking to stoke the panic, to generalize the problem, and to shape the public outcry 
to their own ends. At the same time, Tony Blair was urging calm, trying to ‘keep things 
in perspective’, seeking to localize rather than generalize, hoping to downplay the 
problem without being caught in the trap of being seen to be ‘out of touch’ with popu-
lar experience. Meanwhile, media commentators – such as Melanie Phillips (2007) in 
the Daily Mail – commented on the commentators, talking about ‘the predictable signs 
of panic’. In a different context, columnist Simon Jenkins (2007) satirized the media’s 
standard panic process – which he labeled ‘mad publicity disease’ – ridiculing the 
‘stoked hysteria’ and ‘hullabaloo’, and urging public skepticism in the face of alarming 
reports and pontifi cating experts. The tendency of a self-involved media to ironicize its 
own sensationalism, pointing out its alarmism at the same moment that it sounds the 
alarm, together with the new possibilities of resistance discussed earlier, tend to reduce 
the mobilizing power of moral panics today, at least compared with the reported 
situation three or four decades ago.

THE CONCEPT AND ITS USES

As a sociological idea, the concept of a moral panic is at once more Durkheimian and 
more Freudian than is usually supposed. Its psychoanalytical aspects – the symptomatic 
character of panics, the projective nature of folk devil construction, the social and 
psychic confl icts that underlie these processes – are relatively straightforward and don’t 
require further elaboration, but it is worth highlighting its Durkheimian dimensions 
since these are sometimes overlooked. The Durkheimian elements of Cohen’s theory 
relate not just to the boundary-defi ning nature of moral panics – which, in this respect, 
represent an extension of Durkheim’s (1982) theory of deviance reaction albeit in 
neurotic form – but also to the ‘collective effervescence’ that moments of moral 
panic typically exhibit. One needs to bear in mind the excitement and energy that are 
unleashed by moral panic episodes, as well as the enjoyment generated by these col-
lective wave of righteous condemnation – for participants and onlookers, if not for 
the targets of reaction. A precondition for the recurring investment of the mass media 
and the political class in panic-producing processes is, no doubt, the emotional energy 
and collective excitement that are unleashed whenever a mass public can be provoked 
into feeling passionate outrage, together with all the opportunities that this energy 
provides.

In its standard usage (although not in Cohen’s original use) we tend to emphasize 
the overblown social reaction that these events involve and to focus upon the actors 
and agencies that benefi t from the exaggerated response. This is hardly surprising, 
given the concept’s roots in the radical interactionist’s critique of social control, and 
given its continuing value as a critical tool with which to discredit overzealous law 
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enforcement and moral conservatism. But this focus on power and profi t and self-
interested manipulation has tended to overshadow the moral and psychological con-
notations of the concept – which seem to me to be essential to its meaning. I will now 
develop this observation by addressing the concept’s origins, its uses, and the attitudes 
that it implies for an observer using a moral panic framework.

Origins

As Cohen points out in his introduction to the third edition of Folk Devils and Moral 
Panics (2004), the term ‘moral panic’ emerged from late 1960s social reaction theory, 
especially the concern with the media’s role in stereotyping and misrepresenting 
deviance and the perception that such reporting might contribute to a deviancy 
amplifi cation spiral. A new generation of deviancy theorists in Britain, including Jock 
Young (in his 1971 study of police as amplifi ers of drug-taking deviance), Stan Cohen 
(in his 1972 Mods and Rockers study), and Jason Ditton (in developing his ideas on 
‘controlology’ – see Ditton, 1979) took up Leslie Wilkins’ (1964) ‘deviancy ampli-
fi cation model’, together with the interactionist ideas of Edwin Lemert (1967) and Kai 
Erikson (1966) to develop an approach that emphasized that social control can lead 
to intensifi ed deviance through an interactive process of psychological adjustment 
and self-fulfi lling social action.

These were the concept’s most immediate theoretical origins, although of course 
one can trace others, going further back in the sociological past.2 But the idea that 
developed in the work of Cohen and his colleagues also had what one might call 
a cultural source, deriving from the characteristic social attitudes of young 1960s 
sociologists like Cohen, Young and Ditton and their colleagues in the National Deviancy 
Conference. This was the outlook of the hip, deviance-appreciating, participant 
observer who was often culturally closer to deviants than to their controllers, and 
who saw criminal law as a misplaced form of repression, at least as it applied to the 
soft deviance of drug taking and sub-cultural style. In the face of what they regarded 
as uninformed, intolerant, and unnecessarily repressive reactions to deviance by 
conservative authorities, these sociologists developed a standard critical response, a 
critique with which to counter oppressive social reaction.

Their critique had two aspects. The fi rst pointed to an empirical mistake, prompted 
by misplaced anxiety: ‘Straight society is over-reacting,’ they implied, ‘the problem is 
much less serious and much less threatening than people think. Relax, don’t panic, no 
one here is getting hurt’. The second aspect was more normative in character, more 
focused on the form of the social reaction, and more critical of its moralizing, judg-
mental stance: ‘The real problem is not the deviant behavior, it is your compulsive need 
to moralize. Be more tolerant, more open to difference and diversity. Forget about your 
up-tight, out-of-date morality. Relax, don’t panic, no one here is doing wrong’. The 
term ‘moral panic’ – as much catchphrase as concept in its typical usage – captured 
these responses perfectly, neatly condensing analysis and attitude.

We ought to note, however, that labeling theorists like Cohen and Young were 
mostly talking about deviance, minor delinquency and ‘victimless’ offences rather than 
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hard-core crime. Their critique of exaggerated moral reaction was directed primarily 
towards shallow-end phenomena such as soft drug use, sexual deviance, and juvenile 
offending rather than to murder, rape or robbery. Consequently, when Stuart Hall and 
his colleagues applied the term ‘moral panic’ to the social reaction prompted by English 
‘muggings’ – which is to say, to urban street robberies, which entail violence, fear, and 
bodily injury – they were pushing the analysis further than it had gone before. This 
move quickly drew criticism, notably from criminologist P. J. Waddington (1986), who 
disputed not just Hall et al.’s analysis of the robbery statistics but also their judgment 
about what is the appropriate moral response to incidents of violent crime and to the 
suffering of its victims.

Despite these criticisms, the appeal of moral panic analysis was so powerful for many 
criminologists in the 1970s that its debunking attitude was frequently generalized, 
and it became a way of dismissing claims that real crime rates were increasing or that 
members of the public ought to feel insecure. As the decade wore on, and recorded 
crime rates continued to increase, this radical stance was pilloried by conservative sup-
porters of ‘law and order’ as out of touch with public experience and overly tolerant of 
dangerous criminals. By the end of the decade, a group of left-wing criminologists, led 
by none other than Jock Young (possibly the fi rst writer to use the phrase ‘moral panic’ 
in his published work, albeit without the conceptual elaboration it would later receive 
in Cohen’s writings), developed a quite different position, which they called ‘realist 
criminology’ or ‘left realism’ (Kinsey et al., 1986; Matthews and Young, 1986). Young 
describes this criminology as being built upon the injunction to ‘take crime seriously’. 
As he wrote later,

[Left realism] emerged as a critique of the predominant tendency in left wing and 
liberal commentaries which down-played the problem of crime, talking about media-
instigated moral panics and irrational fears of crime. (Young, n. d.)

As often happens when a concept seems especially powerful or illuminating, the care 
and precision of its original application were forgotten as its use became more general 
and indiscriminate. Analysis was subordinated to attitude, and, for a brief period in the 
late 1970s and 1980s, the term was caught up in ideological battles in which the social 
meaning of deviance and reaction, crime and control, became important stakes not just 
in criminological debate but also in national politics (Garland, 2001). (For an excellent 
discussion of moral panic analysis and its cultural contexts, see Young, 2007.)

Actors, observers, and skeptics

Despite refl exive commentary by the media and knowing exploitation by politicians, the 
term ‘moral panic’ is almost always an outside observer’s category, not a self-description 
of the participants, at least not while they are participating. It is an ascription, an 
attribution, a label applied by outsiders. The label insists that the reactive behavior 
it describes is inappropriate, ill-judged, lacking proportion. One must suppose that 
the people whose conduct is being described in this way do not believe that they are 
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engaged in a moral panic and would typically contest that description. It is, in that 
sense, a negative label applied to those who engage in negative  labelling, the analyst’s 
revenge on the forces of social reaction.

To ascribe this label to the conduct of others, to describe a social reaction as a moral 
panic, implies more than an empirical judgment about conduct: it also implies a defi nite 
stance on the part of the analyst, a specifi c orientation. The primary attitude of the 
sociologist of moral panics is not detached realism, or rationalism, or even just-the-facts 
empiricism. It is the attitude of skepticism – an attitude of knowing disbelief, an urbane 
refusal to be taken in or carried away. If moral panics sometimes have a religious zeal 
to them, even an old-fashioned fundamentalism, the task of exposing them as moral 
panics falls to doubters, agnostics, and unbelievers.

In many instances, this amoral skepticism is all that there is, and the exercise is one 
of exposure and debunking. Most journalistic writing about moral panic adopts this 
mode. But in the work of sociologists like Cohen or Hall, the skepticism that permits 
the initial observation gives way to a different attitude – one that is more analytic, 
more explanatory, or perhaps better, more diagnostic. Recall that the ascription is of 
a ‘panic’ and not merely a mistake or a misjudgment. To that extent, the analyst is 
pointing not just to an overreaction but to a form of neurotic behavior, a hysteria, a 
psychopathology and, by implication, to an underlying confl ict that is producing the 
moral panic as its acting-out expression. When this analytical lead is followed through 
systematically it can produce an in-depth account of the underlying processes that 
converge to over-determine the panic outburst. Typically, a fully developed diagnosis 
explanation will operate at the levels of symbolic meaning (why this folk devil, construed 
as this kind of monster, with these specifi c connotations and associations?), social 
relations (why this group, with these interests, in this place?) and historical temporality 
(why at this moment, after these events, in this period?). Policing the Crisis, with its 
layered explanatory framework and its multi-dimensional empirical inquiry, still stands 
as something of an exemplar in this regard – not least in its range and ambition, and 
in its predictive insights about Britain’s drift to a law and order society.

Conceptual problems and limitations

Moral panic analysis attracts a number of recurring criticisms (for a discussion, see 
Thompson (1998) and Goode and Ben Yehuda (1994)). None of these altogether 
undermines the value of the concept, but, as Cohen (2002) himself acknowledges they 
identify problems and limitations that ought to be borne in mind by analysts who use 
the concept in their work. Rather than repeat Cohen’s thoughtful discussion, I shall 
merely highlight the chief concerns.

Proportion

The point of departure for any moral panic analysis is a claim that a particular reaction 
is somehow disproportionate to the deviance it condemns.3 This assumption of dis-
proportionality immediately invites empirical disputes about the real nature and extent 
of the underlying problem – ‘is the reaction really disproportionate, or is the problem 
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bigger than you think?’ But disputes here tend to be somewhat intractable because 
the thing being measured is usually not just actual conduct (How many muggings? 
How many rioters? How much damage?) but also the size of a potential threat and a 
perceived moral endangerment.

Proportionate to what?

The diffi culties of measurement and evaluation are practical ones that can often be 
managed by careful use of appropriate data and methods of investigation. But, for 
some critics, the idea of a measurably proportionate response is not one that makes 
sense. Skeptical relativists such as Simon Watney (1987) have observed that when 
the sociologist claims to fi nd a social reaction out of proportion, he or she is not 
measuring the reaction against some hard reality, but merely against his or her own 
representation of the way things are. In this framework of understanding, there is no 
resort to the empirical facts that are available to the analyst, nor any appeal to reason – 
just a contest of representations that is ultimately determined by power and interest. 
As I noted earlier the epistemological question here is as follows: Can the object of 
concern (the problem, the deviance, the behavior) ever be known with any objectivity, 
or are there only various subjective interpretations and representations? To the extent 
the question is empirical, I take the former position. In the event that it is normative, the 
pluralism of judgment is largely unavoidable.4

Moral judgments

This leads us directly to the normative aspects of moral panics, their element of moral 
condemnation. While the sociologist can fi nd solid ground – or something close to it – 
when measuring rates of conduct, the extent of material damage, or even the size of 
a risk, it is more diffi cult to assess the validity of the moral judgments made by others. 
When someone describes an episode as a moral panic, it is always possible to suppose 
that he or she is simply refusing to take seriously the moral viewpoint of those who 
are alarmed. What the analyst sees as a hysterical overreaction may be seen by the 
participants as an appropriate response to a deeply troubling moral evil. Popular fears 
may be well-grounded, moral concern appropriately expressed. How can we choose 
between these viewpoints, other than by choosing to take sides on moral issues and 
thus stepping outside our role as sociologists?

Perhaps this is why one reads of very few instances of ‘moral panic’ analysis being 
applied to episodes where the underlying moral concern appears to be shared by the 
sociologists who invoked the term. Consider the case of Philip Jenkins and his book, 
Beyond Tolerance: Child Pornography on the Internet (2001), which shows quite clearly 
how the moral judgment of the analyst can affect the analysis. Jenkins, the author of 
several books on moral panics, tells us that he set out to write a book on internet-
related moral panics that would debunk the claim that web-based child pornography is 
a major problem. His investigation led him to the opposite view:

I initially believed that [child pornography] was rare on the Web. I was wrong. It is a 
substantial presence, and much of the material out there is worse than most of us can 
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imagine . . . Having spent a decade arguing that various social menaces were vastly 
overblown . . . I now found myself in the disconcerting position of seeking to raise 
public concern about a quite authentic problem that has been neglected. (pp. 8–9)

Jenkins describes himself as a libertarian who believes that criminal law ought not to 
invade issues of personal morality; but this was too much, beyond even his tolerance.

Unhinged reaction

The conceptual breakthrough that initiated the study of social reaction phenomena – 
of which moral panics are one category, along with control waves, law and order 
campaigns, zero tolerance, defi ning deviance down, and so on. – was the insight that 
social reaction is not fully determined by the deviance to which it purportedly responds, 
that such reaction has its own dynamics, and that social reaction can be studied in its 
own terms. As Paul Rock (2007: 1) observes,

‘Moral panic’ in particular captured the capacity of control waves to achieve a 
phenomenological and social autonomy, acquiring their own life and developing 
seemingly independently of the phenomena on which they fed, yet shaping those 
phenomena as they evolved.

The study of moral panics is thus part of an important research agenda that hardly 
existed prior to the 1960s.

But if the idea of the autonomy of social reaction was liberating and instructive, it can 
also be a trap insofar as most social reaction really is related to (or is at least triggered 
by) some underlying deviant phenomena, however contested and constructed that 
deviance may be, and however tenuously the reaction relates to it. In its cruder appli-
cations, moral panic analysis tends to lose sight of this relation, making the underlying 
problem disappear and disregarding the concerns of those adversely affected by it. 
The trick is to think not in terms of an absolute distinction (studying reaction but not 
deviance, punishment but not crime) but in terms of relative autonomy – studying 
the multiple dynamics of reaction, only some of which relate to the deviance being 
addressed. The links between deviance and reaction, crime and punishment, may be 
tenuous and under-determining, but they usually exist.

Anthropomorphizing

The claim that a society (as opposed to an individual or individuals) can engage in 
hysterical, panic-stricken behavior seems, to some critics, to involve an illegitimate 
rendering of collective social processes as individualistic psychological ones. And in 
some of the earlier moral panic analyses there was a tendency to talk of ‘society’ and 
‘social reaction’ as if these were undifferentiated, unifi ed, and personifi ed, when in fact 
the activities of actors within the media, the police, the government and the public, 
are liable to involve very different interests and motivations (McRobbie and Thornton, 
1995). An increasing awareness of political fragmentation and media proliferation make 
such anthropomorphized accounts less credible, and less common, in the contemporary 
literature.
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Policing the Crisis (Hall et al., 1978) represents an interesting attempt to claim both 
that there is diversity and confl icts of interest within the state, the media, and the ruling 
bloc as well as within the population at large and that a moral panic about mugging 
could help shape a more or less unifi ed ‘public opinion’ about law and order. The 
processes that produced this unifi ed representation within a complex and contradictory 
fi eld of power relations are a major focus of the book, conceived within a Gramscian 
theoretical framework that focused on the ideological and institutional work that gave 
rise to this ‘spontaneous’ public response. As the authors put it, 

Public opinion about crime does not simply form up at random . . . it is the awakening 
of lay public attitudes, and their crystallizing in forms which underpin and support 
the viewpoints already in circulation, which help to close the consensual circle, 
providing the lynch-pin of legitimation. (Hall et al., 1978: 136–7)

The ethics of attribution

I noted earlier that ‘moral panic’ is always an ascribed term, attributed from the 
outside, usually in a critical manner. Although the problem has not previously been 
acknowledged, it seems to me that this relation of critical ascription brings with it 
what one might call an ethics of attribution that shapes the use of the term, and occa-
sionally restrains analysts from applying it. In other words, there may be situations in 
which the empirical conditions seem to invite ‘moral panic’ analysis but where ethical 
considerations make the attribution seem tactless, morally insensitive, or otherwise 
inappropriate. What are these ethical considerations and how do they shape analysis? 
Perhaps the most important are questions of scale and intensity, and considerations 
of those harmed by the deviance in question.

Think of the massive and sometimes hyperbolic media and governmental response 
to the attacks of 11 September 2001. This was an episode of social reaction that seems 
clearly to meet the criteria of a moral panic attribution – exhibiting concern, hostility, 
consensus, disproportionality, and volatility, as well as a defi nite moral dimension and 
a sense that a way of life is being threatened – and yet there is a defi nite reluctance to 
describe this episode as involving a moral panic.

In the aftermath of 9/11 it was noticeable that commentators carefully avoided 
describing the reaction as a moral panic – even when the conduct of the press, the 
control apparatus, and the public seemed to invite precisely this kind of analysis. 
Indeed, there was an article published six months after the events (Walker, 2002), inter-
viewing a number of ‘moral panic’ sociologists – Joel Best, Philip Jenkins, Eric Goode – 
all of whom took great care to refuse the attribution of this term to the reaction, even 
though, as they noted, it appeared to fi t the model in most respects.

Why was this? In part, no doubt, it was due to uncertainty about the nature of 
the threat involved. In early 2002, following the plane attacks and an outbreak of 
anthrax poisoning, no one was sure about the scale of the danger or the likelihood 
of subsequent attacks. But the primary reason for this reluctance to invoke the idea 
of ‘moral panic’ was, I think, an ethical one. These sociologists were unwilling to 
challenge the moral sentiments that drove the social reaction. They were unwilling 
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to play the debunking skeptics in the face of such intense grief and fear and so many 
murdered victims. It seems likely, at least to me, that they saw the attribution of ‘moral 
panic’ as analytically appropriate but ethically taboo.

Interestingly, six years on, articles and books have begun to appear that do make 
the attribution, describing the response to 9/11 as a gigantic moral panic with massive 
consequences for those caught in its repressive hysteria (Rothe and Muzzatti, 2004; 
Mueller, 2006; for a more nuanced application, see Welch, 2006). Now that emotions 
have cooled, and fears receded, analytical skepticism seems more feasible, although 
many will still regard it as scandalous and irresponsible.

The ethical inhibitions I have described may not be very important in practice – 
although they will tend to prevent the social reactions to major events and large scale 
disasters being studied within a moral panic framework, at least for a time. More im-
portant is what this point reveals about the critical relationship that moral panic analysis 
sets up between the analyst and the social actors analyzed. Whether intended or not, 
moral panic analysis carries with it a certain aggression and critical disparagement 
that cannot be fully concealed beneath the guise of scholarly objectivity.

IN CONCLUSION: CONTRASTIVE AND 
COMPLEMENTARY CONCEPTS

For a concept to be both meaningful and capable of precise application it has to operate 
within a network of other concepts, against which it can be distinguished or opposed. 
The broader analytical context within which the concept of moral panic operates is the 
study of social reaction, and the analysis of ‘social reaction’ – a generic name for a very 
varied and complex set of phenomena – clearly lends itself to more than one concept. 
I conclude this note by identifying some contrastive and complementary concepts that 
might be used to sharpen the focus and extend the range of moral panic analysis.

Denial

An important contrastive concept that operates in the same general framework as 
moral panic is the idea of ‘denial’ – a topic on which Stanley Cohen has also written 
extensively (Cohen, 2000). As a psychological concept, denial is the refusal to permit 
a disturbing event access to consciousness, but as Cohen has shown, denial also has 
sociological dimensions and can be analyzed as a set of social practices. Discussing the 
conduct of state agencies and other authorities, he distinguishes ‘literal denial (nothing 
happened); interpretive denial (something happened but it’s not what you think) and 
implicatory denial (what happened was not really bad and can be justifi ed)’ (Cohen, 
2004: xxxiii). If moral panic is an excessive or disproportionate moral reaction, denial 
is the inappropriate absence of such reaction. It is not a hysterical outburst but rather 
a hysterical (or deliberate) silence, a determination (conscious or unconscious) not to 
speak of the disturbing events or episodes.

If we take these two aspects of Cohen’s work together, it becomes apparent that 
the study of moral panics ought to be considered not as a stand-alone undertaking, 
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but instead as one moment in a larger concern with what one might call the sociology 
of moral reaction. Taken as a whole, Cohen’s work analyzes a variety of types of social 
reaction, tracing a continuum of collective responses to social and moral deviance. 
Moral panics, his fi rst venture into that territory, came to represent one pole of that 
continuum. It is, as I have shown, the skeptical pole, emphasizing over-reaction, noisy 
clamor, and unnecessary moralizing. At the other pole is the phenomenon of ‘denial’, 
where the problem is the opposite – a tendency to silence, a pattern of under-reaction, 
a failure of the moral imagination.5

Interestingly, this rudimentary sociology of moral reaction has not yet developed any 
category designed to identify or describe what one might term morally appropriate 
social reaction – although such a category seems logically integral to the project. 
(Cohen (2000) identifi es ‘acknowledgement’ as the opposite of ‘denial’ but he is refer-
ring to the recognition of atrocities by state actors, which is why the category is so 
lacking in affect and moral tone.) Indeed, as critics of moral panic analysis point out, a 
guiding sense of what a morally appropriate social reaction might look like is implicit in 
any judgment that a specifi c reaction was excessive, or disproportionate, or panicked. 
In other words, an implicit, unarticulated concept of the well-judged moral response 
is always present in such work, although rarely articulated or defended.

It seems to me that the need for an explicit conception of this kind is what Cohen 
is pointing to in the last pages of his introduction to the third edition (2004: xxxiii) 
where he talks about cultural politics that involve ‘stirring up “good” moral panics’, 
although here the word ‘panic’ gets in the way inasmuch as it implies over-reaction 
and ill-judged response. Perhaps Durkheim’s notion of a righteous, morally toned, ‘pas-
sionate outrage’ (Durkheim, 1997) would be closer to the mark. Given pre-existing 
social divisions, disputes about the interpretation of events and the attribution of 
responsibility, and also the occupational preference for critique rather than moral 
endorsement, sociologists are unlikely to fi nd many empirical instances of ‘morally 
appropriate social reaction’. Sociologists – and even exponents of the ‘sociology of 
morals’ such as Durkheim and Cohen – tend to be more comfortable addressing 
deviant cases. But the existence of such a category must logically be accepted, if only 
as a heuristic device in the analysis of deviant cases.

Cultural trauma

If the concept of ‘moral panic’ was developed to defl ate social reaction by pointing to 
a neurotic over-reaction or a symptomatic hysteria, then perhaps its antithesis is the 
concept of ‘cultural trauma’, intended to mark a profound moral event and its lasting 
cultural consequences. Jeffrey Alexander et al. (2004) have recently developed this 
concept of ‘cultural trauma’ to identify events that provoke deep moral concern and 
societal response and to trace the wounds that these traumas leave in a culture. The 
Nazi Holocaust and America’s experience of slavery are events of this kind. The ter-
rorist attacks of 11 September 2001 and the political scandal of Watergate may also 
fi t the category. But the use of this term carries no challenge to the integrity or the 
proportionality of the social reaction. On the contrary, it unquestioningly accepts that 
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some events are so profoundly disturbing to the moral order that they traumatize a 
culture and the collective life of its members. Alexander et al. (2004: 1) put it thus,

Cultural trauma occurs when members of a collectivity feel they have been subjected 
to a horrendous event that leaves indelible marks upon their group consciousness, 
marking their memories forever and changing their future identity in fundamental 
and irrevocable ways.

Thus, when criminologists discuss the social reaction that followed the murder of 
Theo Van Gogh in the Netherlands, and argue over whether it should be classifi ed as 
moral panic (see Downes and van Swaaningen, 2007) or as cultural trauma (see de 
Haan, 2007) they are, in part, assessing the scale and gravity of the event, and the 
moral integrity of the responses to it.

Risk society reactions

The voluminous literature that has recently grown up around the issue of ‘risk’ and the 
‘risk society’ (Beck, 1992) has many dimensions (Garland, 2003) and not all of these 
issues are directly relevant to our discussion here. But to the extent that this literature 
discusses risk perception, risk communication, risk management and the general 
politics and sociology of risk, there are clearly important overlaps with the moral panic 
literature (and, of course, with the research literature on disasters, which was an im-
portant source for Cohen’s fi rst book). One can distinguish moral panics from the kind 
of social reaction produced by the threat of global warming, or nuclear disaster, or bio-
logical hazards by pointing to the issues of scale and integrity that I discussed earlier, 
and also by observing that the latter tend to involve risks to the health and welfare of 
a population, rather than threats to the moral code of a particular group. Moral panics 
involve anxious disapproval of moral threats, whereas risk society threats involve fearful 
uncertainty about material hazards.

With this in mind, writers such as Ungar (2001) have sought to draw a sharp dis-
tinction between the phenomena (and associated theory) of moral panics and the 
phenomena addressed by the risk society literature:

Moral panics usually focus on a social control processes aimed at the moral failings 
of dispossessed groups. Risk society issues tend to involve diverse interest groups 
contending over relatively intractable scientifi c claims.

But this distinction can be overdrawn (Welch, 2006), and it would be a pity if the new 
research on risk and risk perception were not used to deepen our understanding of 
moral panics, for example, on the question of the relationship between ‘subjective risk’ 
and ‘objective risk’ – a topic that has been subjected to sophisticated theorizing and 
research in the risk literature (see Garland (2003) for a discussion and citations) but 
which has often been neglected in moral panic studies. We might also note that while 
risk society reactions typically begin with health dangers and threats to life, they often 
end by questioning the morality of specifi c ways of life. Where this is the case, there 
may be little to distinguish moral panics from risk society reactions except the scale of 
the perceived issue and the moral attitude that we bring to bear upon it.
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Notes

A shorter version of this article was presented at a British Academy discussion evening on 9 
March 2007 together with presentations by Stanley Cohen and Stuart Hall. An audio recording 
of the event is available at http://britac.studyserve.com/home/default.asp. I am grateful to Paul 
Rock, David Downes, Michael Welch, and Jock Young for comments and suggestions and to 
Gretchen Feltes and Allison McKim for research assistance. I would also like to acknowledge the 
support of the Filomen D’Agostino and Max E. Greenberg Research Fund.

1 This reference to a decreasing murder rate simplifies a rather complex picture. Although the 
murder rates in Britain fell in the last year, the larger trend of the last two decades is one 
of increasing murders, with lower class young men aged 20 to 24 being the most frequent 
victims. Murder by firearms has increased but remains much less common than murder by 
other means, such as strangulation or stabbing. See Dorling (2005).

2 Paul Rock (2007) has pointed out that Stan Cohen’s conception is similar in some respects 
to ideas that were current in American sociology: see the discussion of ‘pseudo-disasters’ in 
Drabeck and Quarantelli (1967) and Gerassi (1965/2001). Best’s discussion of ‘urban legends’ 
(Best and Horiuchi, 1985) cites several earlier studies reporting various episodes of collective 
hysteria and rumor-driven reaction.

3 As Jock Young (2007, personal communication) pointed out to me, for the moral panic 
analyst, the reaction is viewed as ‘proportionate’ not to the deviance being condemned but 
to the underlying anxieties being expressed.

4 As Paul Rock (2007) notes, the same problems of evidence and evaluation apply to the 
‘underlying anxieties’ that the moral panic analyst claims are the real cause of the social 
reaction.

5 Somewhere between these extremes of over-reaction and under-reaction lies the focus of 
Cohen’s work in Visions of Social Control (1985) which addresses the problem of moral 
misclassification and the self-deluding amorality of control talk. For a discussion of both 
poles of Cohen’s work, see Welch (2007).

References

Adler, J. S. (1996) ‘The Making of a Moral Panic in 19th-Century America: The Boston 
Garrotting Hysteria of 1865’, Deviant Behavior 17: 259–78.

Alexander, J., R. Eyerman, B. Giesen, N. Smelser and P. Sztompka (2004) Cultural Trauma and 
Collective Identity. Berkeley, CA: University of California Press.

Beck, U. (1992) Risk Society: Toward a New Modernity. London: SAGE.
Best, Joel (1999) Random Violence. Berkeley, CA: University of California Press.
Best, J. and G. Horiuchi (1985) ‘The Razor Blade in the Apple: The Social Construction of Urban 

Legends’, Social Problems 32(5): 488–99.
Cohen, S. (1972) Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers. Oxford: 

Martin Robertson.
Cohen, S. (1985) Visions of Social Control. Cambridge: Polity.
Cohen, S. (2000) States of Denial: Knowing About Atrocities and Suffering. Cambridge: Polity.
Cohen, S. (2004) Folk Devils and Moral Panics (3rd edn). London: Routledge.
Cowell, Alan (2007) ‘Latest Death of Teenager in South London Unsettles Britain’, The New York 

Times, 17 February.

 by hadi winarto on October 30, 2008 http://cmc.sagepub.comDownloaded from 

http://cmc.sagepub.com


 GARLAND ON THE CONCEPT OF MORAL PANIC 29

Davis, J. (1980) ‘The London Garrotting Panic of 1861: A Moral Panic and the Creation of 
a Criminal Class in Mid-Victorian England’, in V. A. C. Gatrell, B. Lenman and G. Parker 
(eds)Crime and the Law: The Social History of Crime in Western Europe since 1500, 
pp. 190–213. London: Europa.

De Haan, W. (forthcoming) ‘The Multicultural Drama in the Netherlands’, Kriminologisches 
Journal.

Ditton, J. (1979) Controlology: Beyond the New Criminology. London: Macmillan.
Dorling, D. (2005) ‘Prime Suspect: Murder in Britain’, in P. Hillyard, C. Pantazis, S. Tombs, D. 

Gordon and D. Dorling (eds) Criminal Obsessions: Why Harm Matters More than Crime , 
pp. 23–38. London: Crime and Society Foundation.

Downes, D. and R. van Swaaningen (2007) ‘The Road to Dystopia: Changes in the Penal Climate 
in the Netherlands’, in M. Tonry and C. Bijleveld (eds) Crime and Justice in the Netherlands. 
Chicago: Chicago University Press.

Drabek, T. and E. Quarantelli (1967) ‘Scapegoats, Villains and Disasters’, Transaction 4: 12–17.
Durkheim, E. (1982) The Rules of Sociological Method. New York: Free Press.
Durkheim, E. (1997) The Division of Labor in Society. New York: Free Press.
Erikson, K. (1966) Wayward Puritans. New York: John Wiley.
Garland, D. (2000) Mass Imprisonment: Social Causes and Consequences. London: SAGE.
Garland, D. (2001) The Culture of Control. Oxford: Oxford University Press.
Garland, D. (2003) ‘The Rise of Risk’, in R. Ericson (ed.) Risk and Morality, pp. 48–86. Toronto: 

University of Toronto Press.
Garland, D. (2007) ‘Rethinking the Symbolic-instrumental Distinction: Meanings and Motives 

in American Capital Punishment’, in A. Brannigan and G. Pavlich (eds) Governance and 
Regulation in Social Life: Essays in Honour of W. G. Carson. London: Routledge-Cavendish.

Gerassi, J. (1965/2001) The Boys of Boise: Furor, Vice and Folly in an American City. Seattle, WA: 
University of Washington Press.

Glover, Julian and Alan Travis (2007) ‘Teenage Gang Shootings Blamed on Family Breakdown, 
Poll Reveals, Guardian, 23 February.

Goode, E. and N. Ben Yehuda (1994) Moral Panics: The Social Construction of Deviance. Oxford: 
Blackwell.

Gusfield, J. (1986) Symbolic Crusade: Status Politics and the American Temperance Movement 
(2nd edn). Urbana, IL: University of Illinois Press.

Hacking, I. (2000) The Social Construction of What? Cambridge, MA: Harvard University Press.
Hall, S. (1980) Drifting into a Law and Order Society: The 1980 Cobden Trust Lecture. London: 

Cobden Trust.
Hall, S., C. Critcher, T. Jefferson, J. Clarke and B. Robert (1978) Policing the Crisis. London: 

Macmillan.
Jenkins, P. (2001) Beyond Tolerance: Child Pornography on the Internet. New York: New York 

University Press.
Jenkins, S. (2007) ‘Forget Bird Flu: Mad Publicity Disease is Much More Scary’, Guardian 

Unlimited 14 February. Available at: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/
story/0,,2012646,00.html

Jones, George (2007) ‘Our Country Needs “Re-civilizing’”, Daily Telegraph, 17 February.
Lemert, E. (1967) Human Deviance, Social Problems and Social Control. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall.
Kinsey, R., J. Lea and J. Young (1986) Losing the Fight Against Crime. Oxford: Blackwell.
McRobbie, A. and S. Thornton (1995) ‘Re-thinking Moral Panics for Multi-mediated Social 

Worlds’, British Journal of Sociology 46(4): pp. 559–74.

 by hadi winarto on October 30, 2008 http://cmc.sagepub.comDownloaded from 

http://cmc.sagepub.com


CRIME MEDIA CULTURE  4(1)30

Marone, J. (2003) Hellfire Nation. Yale, CT: Yale University Press.
Matthews, R. and J. Young (1986) Confronting Crime. London: SAGE.
Mueller, J. (2006) Overblown: How Politicians and the Terror Industry Inflate National Security 

Threats and Why We Believe Them. New York: Free Press.
Pearson, G. (1983) Hooligan: A History of Respectable Fears. London: Macmillan.
Phillips, M. (2007) ‘A Criminal Absence of Will’, Daily Mail, 19 February.
Reinarman, C. and H. Levine (1997) Crack in America. Berkeley, CA: University of California 

Press.
Rock, P. (2007) Untitled paper presented at a symposium to mark the retirement of Professor 

Stanley Cohen, LSE, London.
Rothe, D. and S. L. Muzzatti (2004) ‘Enemies from Everywhere: Terrorism, Moral Panic, and US 

Civil Society’, Critical Criminology 12: 327–50.
Showalter, E. (1998) Hystories. New York: Columbia University Press.
Stedman-Jones, G. (1971) Outcast London: A Study in the Relationship Between Classes in 

Victorian Society. Oxford: Oxford University Press.
Thompson, K. (1998) Moral Panics. London: Routledge.
Trevor-Roper, H. (1967) The European Witch Craze of the 16th and 17th Centuries. 

Harmondsworth: Penguin.
Ungar, S. (2001) ‘Moral Panic versus the Risk Society: The Implications of Changing Sites of 

Social Anxiety, British Journal of Sociology 52(2): 271–91.
Waddington, P. J. (1986) ‘Mugging as a Moral Panic: A Question of Proportion’, British Journal 

of Sociology 37(2): 245–59.
Walker, J. (2002) ‘Panic Attacks: Drawing the Thin Line Between Caution and Hysteria after 

September 11th’, Reason Magazine (March). Available at: : http://www.reason.com/news/
show/28345.html

Watney, S. (1987) Policing Desire: Pornography, Aids, and the Media. London: Methuen.
Welch, M. (2006) Scapegoats of September 11th. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
Welch, M. (2007) ‘Moral Panic, Denial, and Human Rights: Scanning the Spectrum from 

Overreaction to Underreaction’, in D. Downes, P. Rock, C. Chinkin and C. Gearty (eds) Crime, 
Social Control and Human Rights: From Moral Panics to States of Denial. Essays in Honour of 
Stanley Cohen, pp. 92–105. Cullompton: Willan.

Wilkins, L. (1964) Social Deviance, Social Policy, Action and Research. London: Tavistock.
Williamson, J. (1985) Crucible of Race. New York: Oxford University Press.
Young, J. (1971) ‘The Role of the Police as Amplifiers of Deviancy’, in S. Cohen (ed.) Images of 

Deviance, pp. 27–61. Harmondsworth: Penguin.
Young, J. (2007) ‘Slipping Away: Moral Panics Each Side of “The Golden Age”’, in D. Downes, 

P. Rock, C. Chinkin and C. Gearty (eds) Crime, Social Control and Human Rights: From Moral 
Panics to States of Denial. Essays in Honour of Stanley Cohen, pp. 53–65. Cullompton: 
Willan.

Young, J. (1987) ‘Left Realist Criminology’. Available at: http://www.malcolmread.co.uk/
JockYoung/leftreal.htm.

DAVID GARLAND, Arthur T. Vanderbilt Professor of Law and Professor of Sociology, 
New York University, USA. 
Email: david.garland@nyu.edu

 by hadi winarto on October 30, 2008 http://cmc.sagepub.comDownloaded from 

http://cmc.sagepub.com


იარლიყების თეორია

გარიყულები

ჰოვარდ ს. ბეკერი

ერთ-ერთი სოციოლოგიური ხედვა დევიაციას განმარტავს, როგორც დადგენილი ნორმიდან
გადახრილ ქცევას. შემდეგ ჩნდება კითხვა, თუ ვინ გადაუხვია ნორმიდან და დაიწყება ამ
გადახვევის გამომწვევი ცხოვრებისეული თუ პიროვნული ფაქტორების ძიება. მიიჩნევა, რომ
ისინი ვინც არღვევენ წესებს, აყალიბებენ ერთგვაროვან/ჰომოგენურ კატეგორიას, ვინაიდან
ჩადიან იგივე ან მსგავს დევიანტურ ქმედებას.

მსგავსი მოსაზრება, ვფიქრობ უგულებელყოფს დევიაციის იმ ძირითად ფაქტს, რომ ის
წარმოიშობა საზოგადოების მიერ. მე ამას არ ვგულისხმობ ისე, როგორც ჩვეულებრივ
აღიქმება ხოლმე - თითქოს დევიაციის გამომწვევი მიზეზები, მისი ჩამდენის სოციალური
მდგომარეობის შედეგია ან იმ „სოციალური ფაქტორების“ რომლებიც უბიძგებენ მას ამ
ქმედების ჩადენისაკენ. მე ვგულისხმობ, რომ სოციალური ჯგუფები ქმნიან დევიაციას იმით,
რომ აყალიბებენ ისეთ წესებს, რომელთა დარღვევის შედეგიც ქმნის დევიაციას, ისევე
როგორც ამ აღნიშნული წესების კონკრეტული ხალხისთვის მისადაგებითა და მათთვის
„აუტსაიდერების/ გარიყულების“ იარლიყის მიკერებით. ამ კუთხით, დევიაცია არ არის
პირის მიერ ჩადენილი ქმედების სახე, არამედ გვევლინება სხვების მიერ
„დამნაშავეებისთვის“ წესებისა და სანქციების მისადაგების შედეგად. დევიანტია ის, ვისაც ეს
იარლიყი წარმატებულად მოერგო; ქმედება კი, დევიაციურია თუკი ხალხი მას ასეთად
მიიჩნევს (ტანენბაუმი 1951 წელი; ლემენტი 1951 წელი; კისუსი 1962 წელი).

რადგან დევიაცია, ყველა სხვა ფაქტორთან ერთად, წარმოადგენს სხვა ადამიანების პასუხს
კონკრეტული პირის ქმედებაზე, იმ ხალხს კვლევისას, რომლებიც მიჩნეულნი არიან
დევიანტებად, დევიაციის შემსწავლელი სტუდენტები ვერ ჩათვლიან, რომ ერთგვაროვან
კატეგორიასთან უწევთ საქმის დაჭერა. ისინი ვერ იქნებიან დარწმუნებულები რომ ამ ხალხმა
მართლაც ჩაიდინა დევიანტური ქმედება ან დაარღვია მიღებული წესები თუ ნორმები,
რადგან ეს სტიგმატიზაციის პროცესი არ შეიძლება იყოს უტყუარი/შეუმცდარი; ზოგი
შეიძლება ისე იქნეს მიჩნეული დევიანტად რომ  არ ქონდეს დარღვეული არც ერთი წესი.
უფრო მეტიც, ისინი ვერ იქნებიან დარწმუნებულები რომ დევიანტებად მიჩნეული პირთა
წრე, ყველა ისეთ პირს მოიცავს, რომლებმაც რეალურად დაარღვიეს წესები. რადგან არ
არსებობს ერთგვაროვნება და ვერ მოხდება ყველა შემთხვევის გამოყენება, არ უნდა გვქონდეს
მოლოდინი, რომ ვიპოვნით დევიაციური საქციელის გამომწვევ, პიროვნული ან
ცხოვრებისეული სიტუაციებისთვის დამახასიათებელ საერთო ფაქტორებს.



რა აქვთ იმ ხალხს საერთო რომლებიც სტიგმატიზირებულნი არიან დევიანტებად? სულ
მცირე, მათ აქვთ საერთო იარლიყი მიკრული და გამოცდილება „აუტსაიდერებად/
გარიყულად“ მიჩნევის. მე ანალიზს დავიწყებ ამ საბაზისო მსგავსებიდან და განვიხილავ
დევიაციას, როგორც ტრანზაქციის პროდუქტს, ზოგიერთ სოციალურ ჯგუფს შორის და ერთი
ჯგუფის მიერ მის წესების დამრღვევად აღქმას. მე, დევიანტების პირადი და სოციალური
ხასიათი იმაზე ნაკლებად მაწუხებს ვიდრე თვითონ პროცესი, რომლის შედეგადაც ისინი
ხდებიან გარიყულები და მათი პერსონალური დამოკიდებულება ამ შეფასების მიმართ.

დევიაციური ქმედებების სახეობები საკმაოდ ფართოა, ზოგი მათგანი ხაზგასმის ღირსია.
პირველი, არსებობს სახესხვაობა დროის მიხედვით. პირს, რომელიც მიიჩნევა „დევიაციური“
საქციელის ჩამდენად, ზოგჯერ შეიძლება პასუხიმგებლობა დაეკისროს ნაკლებად მკაცრად
ვიდრე სხვა შემთხვევაში. ეს ნათლად ჩანს სხვადასხვა სახის დევიაციების გამომწვევი
მიზეზების განხილვისას. სხვადასხვა დროს, ძალოვნებმა შეიძლება გადაწყვიტონ და
გამოიყენონ რადიკალური ზომები ისეთი კონკრეტული სახეობის დევიაციაზე, როგორიც
არის აზარტული თამაშები, ნარკოდამოკიდებულება ან ჰომოსექსუალობა. ცხადია უფრო
სახიფათოა რომელიმე ამ აქტივობებში ჩართვა მაშინ როცა ყურადღება უფრო აქტიურად
მომართულია, ვიდრე სხვა დროს იქნებოდა.

ეტაპი რომლის შემდეგად ქმედება ჩაითვლება დევიაციურად ეფუძნება იმას, თუ ვინ
ჩაიდენს ამ ქმედებას და ვინ დაზარალდება ამის შედეგად. წესი კი ზოგს მეტად ერგება, ზოგს
ნაკლებად.

[ეს მიგნებები] მხარს უჭერენ მოსაზრებას, რომ დევიაცია არ არის მხოლოდ თვისება,
რომელიც ზოგ ქმედებას ახასიათებს, ზოგს კი არა. არამედ ეს არის პროცესის შედეგი,
რომელიც მოიცავს სხვა ხალხის პასუხებს კონკრეტულ ქცევებზე. იგივე ქცევა შეიძლება იყოს
წესის დარღვევა ერთ შემთხვევაში და მეორეში კი არა; იყოს დარღვევა თუკი ჩადენილია
ერთი პირის მიერ, მაგრამ არა მეორეს მიერ ჩადენის შემთხვევაში; ზოგი წესის დარღვევა
ჩაივლის დასჯის გარეშე, ზოგის კი არა. მოკლედ, ქმედება არის თუ არა დევიაციური
დამოკიდებულია ნაწილობრივ ქმედების ხასიათზე (არღვევს თუ არა ეს წესს/ ნორმას) და
ნაწილობრივ იმაზე, ხალხს რა რეაქცია ექნება ამაზე.

თუ ყურადღებას გავამახვილებთ ქმედებაზე, რომელიც მიჩნეულია დევიანტურად, ჩვენ
უნდა ვაღიაროთ რომ არ გვეცოდინება თუ როგორ მოხდება ქმედების კატეგორიზაცია სანამ
არ გვექნება ამ ქმედების შეფასება. დევიაცია არ არის თვისება, რომელსაც თვითონ ქმედება
მოიცავს, არამედ ნაწილია იმ პირებს შორის ურთიერთობის, რომელმაც ჩაიდინა ეს ქმედება
და რომელიც გამოხატავს დამოკიდებულებას აღნიშნული ქმედების მიმართ.

ჩემი მიზანი არ არის იმის მტკიცება, რომ მხოლოდ სხვების მიერ დევიაციურად მიჩნეული
ქმედებები ითვლება „ჭეშმარიტად“ დევიაციურად. მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს არის
მნიშვნელოვანი განზომილება, რომელიც დევიაციური ქმედების შესახებ ნებისმიერ
ანალიზში უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ამ განზომილებების - შეესაბამება თუ არა



ქმედება კონკრეტულ წესს - გაერთიანებით ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ შემდეგი
კატეგორიები.

ამათგან ორი მოითხოვს მცირე განმარტებას. მარტივად რომ ვთქვათ, შესაფერისი ქმედება
არის ის, რომელიც შეესაბამება ნორმებს და რომელსაც სხვები აღიქვამენ, როგორც წესების
დაცვას. წმინდა დევიანტური ქცევა არის ის, რომელიც ორივე, არც წესებს ემორჩილება და
არც აღქმულია შესაბამისად.

დევიანტური ქცევის სახეები

მორჩილი ქცევა წესების დამრღვევი ქცევა

აღქმული როგორც დევიაციური ცრუ ბრალდება ნამდვილი დევიანტი

დევიაციურად არ აღქმული შესაბამისობა საიდუმლო დევიანტი

შემდეგი ორი შესაძლებლობა უფრო საინტერესოა. ცრუ ბრალდების სიტუაცია ჩნდება, მაშინ
როცა დამნაშავეებს „უსამართლოდ დებენ ბრალს (bum rap)“. სხვები ამ პირს აღიქვამენ,
როგორც შეუფერებელი საქციელის ჩამდენს, თუმცა სინამდვილეში მას არაფერი არ
ჩაუდენია. ცრუ ბრალდებას ადგილი აქვს სამართლიანი სასამართლოს პირობებშიც, სადაც
პირი დაცულია კანონის უზენაესობისა და მტკიცებულებების წარდგენის აუცილებლობის
პრინციპით. თუმცა უფრო ხშირად ალბათ უსამართლო სიტუაციებში ხდება, სადაც
პროცედურული უსაფრთხოების ზომები არ არსებობს.

კიდევ უფრო საინტერესო მდგომარეობაა საიდუმლო დევიაციის კუთხით. ამ შემთხვევაში
შეუფერებელი ქმედება ჩადენილია, თუმცა არავის შეუმჩნევია ის, ან არ მიუჩნევია
ნორმებიდან გადახვევად. ცრუ ბრალდების შემთხვევის მსგავსად, არავინ იცის ამ
ფენომენიდან რა არსებობს რეალურად, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ რომ ოდენობა, იმაზე
გაცილებით მეტია ვიდრე ჩვენ ვფიქრობთ.

ნებისმიერ შემთხვევაში, დევიანტად მიჩნევას აქვს მნიშვნელოვანი შედეგები პირის
სოციალურ ჩართულობასა და თვით აღქმის კუთხით. ყველაზე მნიშვნელოვან შედეგს
ინდივიდის საჯარო იდენტობაში რადიკალური ცვლილება წარმოადგენს. შეუფერებელი
საქციელის ჩადენა და პირის ამ ქმედებაში საჯარო მხილება მას ახალ სტატუსს არგებს.
მოხდა მისი მხილება, როგორც განსხვავებულის, სხვანაირის ვიდრე ეგონათ. ის მიიჩნევა
როგორც „ჯადოქარი“, „ნარკოტიკების მომხმარებელი“, „გიჟი“ ან „მთვარეული“ და
შესაბამისადაც ეპყრობიან.



დევიაციური იდენტობის შედეგების ანალიზი შესაძლებლობას გვაძლევს მივმართოთ
ჰიუგის ძირითად და დამატებითი სტატუსის გამოყენებას (ჰიუგი 1945). ჰიუგის მიხედვით
სტატუსების უმრავლესობას აქვს ერთი განმასხვავებელი თვისება, რომელიც განაცალკევებს
იმათ ვინც მიეკუთვნება, იმათგან ვინც არა. თუმცა ექიმი, რასაც არ უნდა წარმოადგენდეს ის,
არის პირი რომელსაც აქვს სერთიფიკატი, რომლის მიხედვითაც მან დააკმაყოფილა
სავალდებულო მოთხოვნები და შეუძლია ლიცენზირებული სამედიცინო პრაქტიკის
განხორციელება; ეს არის ძირითადი თვისება. როგორც ჰიუგი ამახვილებს ყურადღებას,
ჩვენს საზოგადოებაში ექიმისგან არაფორმალურად მოსალოდნელია, რომ ქონდეს რამდენიმე
დამხმარე თვისება: ხალხთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ის უნდა იყოს ზედა საშუალო
კლასის წარმომადგენელი, თეთრკანიანი მამაკაცი და პროტესტანტი. როცა ამას არ
შეესაბამება, ჩნდება შეგრძნება რომ რაღაც არ არის სწორი.

იგივე პროცესია დევიანტის სტატუსის დადგენისას. ერთი დევიანტური თვისების ფლობას
შეიძლება ქონდეს ზოგადი სიმბოლური ღირებულება, ისე რომ ხალხმა ავტომატურად
ივარაუდოს რომ მისი მფლობელი ფლობს სხვა არასასურველ თვისებებს რომელიც
სავარაუდოთ მასთან ასოცირდება.

დამნაშავედ მიჩნევისთვის პირმა უნდა ჩაიდინოს დანაშაული, რაც აბსოლუტურად
საკმარისია ამ ტერმინის ფორმალური გამოყენებისათვის. თუმცა სიტყვას რამდენიმე
დამატებითი მნიშვნელობა აქვს დამხმარე თვისებების დაკონკრეტების მიზნით და
ახასიათებს ყველას, ვინც მოქცეულია აღნიშნული იარლიყის ქვეშ. კაცი, რომელიც
დამნაშავედ იქნა ცნობილი სახლის გაძარცვაში და შესაბამისად მასზე გავრცელდა
კრიმინალის იარლიყი, მიიჩნევა რომ მეტად სავარაუდოა შეიჭრას სხვა სახლებშიც; პოლიცია
კი, მას შემდეგ რაც ჩადენილია დანაშაული, გამოძიებას ატარებს შესაბამის მოსაზრებაზე
დაყრდნობით. უფრო მეტიც, მიიჩნევა რომ პირი სხვა დანაშაულებსაც ჩაიდენს, რადგან თავი
წარმოაჩინა როგორც ადამიანმა რომელსაც „არ აქვს კანონის პატივისცემა.“ თუმცა, ერთი
დევიაციური ქმედების ჩადენა პირს აყენებს იმ საფრთხის წინაშე რომ გახდეს დევიანტი ან
არასასურველი სხვა შემთხვევებშიც.

კიდევ ერთ ელემენტს მოიცავს ჰიუგის ანალიზი, რომლითაც შეგვიძლია ვისარგებლოთ:
განსხვავება ძირითად და დამხმარე სტატუსებს შორის. ზოგიერთ სტატუსს ჩვენს
საზოგადოებაში ისევე როგორც სხვაგან, უპირატესობა აქვს ყველა სხვა სტატუსთან
შედარებით და აქვს კონკრეტული პრიორიტეტი (ჰიუგი 1945). დევიანტის სტატუსი
(დევიციის სახეობიდან გამომდინარე) არის ძირითადი სტატუსი. პირი იღებს სტატუსს წესის
დარღვევის შედეგად და მისი იდენტიფიცირება ხდება უფრო მნიშვნელოვანი. პირი იქნება
იდენტიფიცირებული როგორც დევიანტი, მანამ სანამ მისი რაიმე სხვა სახის
იდენტიფიცირება არ მოხდება. ჩნდება კითხვა: „როგორი ადამიანი დაარღვევდა ასეთ
მნიშვნელოვან წესს?“ პასუხი ნათელია: „პირი, რომელიც განსხვავებულია ჩვენგან, ვისაც არ
შეუძლია ან არ იმოქმედებს როგორ მორალური ადამიანი და შეუძლია სხვა მნიშვნელოვანი
ნორმებიდან გადახვევაც.“ დევიანტად იდენტიფიცირება ხდება მაკონტროლებელი.



ის ამოძრავებს რამდენიმე მექანიზმს რომლის მიზანს წარმოადგენს პირის ისე შეცვლა
როგორსაც ხალხი მას ხედავს (რეი 1961 წელი). ჯერ ერთი, ხდება პირის ფართო
საზოგადოებრივი წრიდან გარიყვა, მას შემდეგ რაც მას დევიანტად ჩათვლიან, მიუხედავად
იმისა რომ აღნიშნული დევიაციური საქციელის შედეგი შეიძლება სულაც არ ყოფილიყო ამ
პირის გარიყვა/ განცალკევება იმ შემთხვევაში თუკი ხალხს არ ეცოდინებოდა ამის შესახებ და
არ ექნებოდათ რეაქცია. მაგ. ჰომოსექსუალურობა არ ახდენს პირის სამსახურეობრივი
საქმიანობის შესრულებაზე გავლენას, მაგრამ იმ ფაქტის გახმაურებამ ოფისში, რომ იგი
ჰომოსექსუალია, შეიძლება მისთვის შეუძლებელი გახადოს სამუშაოს გაგრძელება. მსგავსად,
ოპიატები შეიძლება გავლენას არ ახდენდნენ პირის მუშაობის უნარზე, მაგრამ იმის ცოდნამ,
რომ პირი მომხმარებელია გამოიწვევს მისი სამსახურის დაკარგვას. ასეთ შემთხვევებში,
პირისთვის რთულია სხვა იმ წესების შესაბამისად მოქმედება, რომლების დარღვევის არც
სურვილი და არც მიზანი არ ქონდა მაგრამ ძალაუნებურად იქცა დევიანტად.
ჰომოსექსუალი, რომელსაც წართმეული აქვს „წესიერი“ სამსახურის შოვნის შესაძლებლობა
შეიძლება აღმოჩნდეს მარგინალურ ჯგუფში სადაც არაფერს არ აქვს მნიშვნელობა.
ნარკოტიკის მომხმარებელი კი აღმოჩნდეს სიტუაციაში სადაც იძულებული იქნება ისეთ
არალეგალურ საქმიანობაში ჩაებას, როგორიც არის ძარცვა, ქურდობა და რაც გამოწვეული
იქნება სხვა ნორმალური სამსახურის შოვნის შეუძლებლობით.

როცა დევიანტს დაიჭერენ, მას ეპყრობიან იმის შესაბამისად, თუ რა არის დიაგნოზი იმისა
რამაც განაპირობა მისი ეს საქციელი, შემდეგ მკურნალობაც შეიძლება გამოიწვიოს
მომეტებული დევიაცია. ნარკო მომხმარებელს, რომელიც ითვლება სუსტი ნებისყოფის
მქონედ, რადგან ვერ შეძლო ნარკოტიკებით მინიჭებული სიამოვნებისგან თავის შეკავება
ეპყრობიან რეპრესიულად. მას ეკრძალება ნარკოტიკების გამოყენება. რადგან არ შეუძლია
მათი კანონიერი გზით შოვნა, უნდა მოიძიოს არალეგალური გზით. ამის შედეგად
წარმოიშობა მიწისქვეშა მარკეტი, რაც იწვევს ნარკოტიკის ფასის საბაზრო ფასზე გაცილებით
მაღლა აწევას და მხოლოდ რამდენიმე კაცს თუ შეუძლია მისი ყიდვა ჩვეულებრივი/
ნორმალური შემოსავლის პირობებში. შესაბამისად ნარკო დამოკიდებულის მკურნალობა
გულისხმობს მის ისეთ მდგომარეობაში ჩაყენებას დამოკიდებულების პრობლემის
მოგვარებისთვის, როცა პირმა შეიძლება მიმართოს ტყუილს და ჩაიდინოს დანაშაული, რათა
უზრუნველყოს თავისი ჩვევა. ქმედება არის დევიაციაზე საზოგადოებრივი რეაქციის შედეგი,
და არა თვითონ დევიაციური ქმედების შედეგი.

უფრო ზოგადად რომ ვთქვათ, დევიანტების მკურნალობა აიძულებს მათ უარი თქვან მიყვნენ
ყოველდღიური ცხოვრების იმ გზას რომელიც ყველა სხვა პირისთვის თავისუფალია. ამის
გამო, დევიანტებს უწევთ არალეგიტიმური გზების გაკვლევა.



წყარო

ჰიუგი, ევერეტ ს. 1945 წელი. „სტატუსის უარყოფა და დილემები.“ ამერიკის
სოციოლოგიისჟურნალი 50:353-359.

კიტსუს ჯონი. 1962 წელი.„ სოციალური რეაქცია გადაცდომებზე: თეორიის პრობლემები და
მეთოდი.“ სოციალური პრობლემები 9:247-256.

ლემერტ ი. მ. 1951 წელი. სოციალური პათოლოგია: ნიუ იორკი: Mc Craw Hill Book Co., Inc.)

მარშ რეი. 1961 წელი. „ჰეროინის მომხმარებლებში თავშეკავების ციკლი და რეციდივი.“
სოციალური პრობლემები 9:132-140.

ტანენბაუმ, ფრანკი. 1951 წელი. დანაშაული და საზოგადოება: (ნიუ იორკი: Mc Craw Hill Book
Co., Inc.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 
 

           
 

 

 

საკითხავი მასალა სამაგისტრო კურსისთვის 
 

სოციალური მუშაობა სისხლის 

სამართლის მართლმსაჯულების 

სისტემაში 
 

ლექცია III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
პროექტს აფინანსებს 

ევროკავშირი 

 

 

თბილისი 2014                 
პროექტს ახორციელებს  

Human Dynamics Consortium                                                                                                                                                                 



2 
 

შინაარსი 

დანაშაულის კონტროლის გაკვეთილები ნიუ იორკიდან ................................................................. 2 

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვა ........................................................................ 12 

ლივერპულის კვლევა, დანაშაულებრივი ქმედებისაგან განრიდება და პრაქტიკა პრობაციაში: 

დიალოგის პროცესის გახსნა ................................................................................................................. 16 

მძიმე სამართალდამრღვევთა შემთხვევის მართვის მოდელის კვლევა ბირმინგემში, დიდი 

ბრიტანეთი ............................................................................................................................................... 27 

 

დანაშაულის კონტროლის გაკვეთილები ნიუ იორკიდან 
გრეგ ბერმანის მიერ 

მართლმსაჯულების განვითარების ცენტრი ხელს უწყობს სისხლის სამართლის რეფორმას 

სადემონსტრაციო პროექტების დანერგვით, შეფასებითა და  გავრცელებით გაერთიანებულ 

სამეფოში.    

მართლმსაჯულების განვითარების ცენტრი ახორციელებს ტექნიკურ დახმარებას და 

ტრენინგს ადგილობრივი ეროვნული მართლმსაჯულების რეფორმატორებისთვის, ატარებს 

კვლევებს და იწვევს პრაქტიკოსებს და მეცნიერებს რათა გამოიკვლიონ ამ სფეროში 

გამოვლენილი ტენდენციები. ცენტრი ასევე ჩართულია სცენის მიღმა მიმდინარე 

ადვოკატირების პროცესში ეროვნული პოლიტიკის განმსაზღვრელებთან, რომ წაახალისონ 

ექსპერიმენტები დაძიება და გაავრცელონ სამოდელო პროექტებიდან მიღებული 

გამოცდიელბა, როგორც წარმატებები ასევე მარცხი, მონოგრაფიების, კონფერენციებზე 

პრეზენტაციებისა და მრგვალი მაგიდების საშუალებით.  

მართლმსაჯულების განვითარების ცენტრი წარმოადგენს სასამართლოს განვითარების 

ცენტრის პროექტს, ნიუ იორკში დაფუძნებულ არაკომერციულ ორგანიზაციას, რომლის 

დახმარებითაც მრავალი პროქტი შეიქმნა, მათ შორის ჯილდოს მიმღები რედ ჰუკის ოლქის 

საზოგადოებრივი მართლმსაჯულების ცენტრი. 

მეტი ინფორმაციისთვის, დაუკავშირდით: 

cjienquiries@justiceinnovation.org 

ნიუ იორკის ისტორია  

1990 წლამდე პერიოდში, ნიუ იორკის შტატში გავრცელებული იყო დანაშაულებრივი 

ქმედებები, ნარკოტიკების მოხმარება და არეულობა. ეს გამომდინარეობდა როგორც 

რეალობიდან ასევე საზოგადოების აღქმიდან - ნიუ იორკი, შტატი 20 მილიონიანი 

მოსახლეობით ისტორიულად, წარმოადგენდა 10 დანაშაულიდან 6 დანაშაულის წყაროს. 

არავინ იცოდა როგორ შეეჩერებინა ნარკოტიკებით ვაჭრობა, პროსტიტუცია და ქუჩაში 

ყაჩაღობა რომ აღარაფერი ვთქვათ ძალადობაზე: ნიუ იორკში 1990 წელს ჩადენილი იყო 2245 

mailto:cjienquiries@justiceinnovation.org
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მკვლელობა. ისეთი პოპულარული ფილმები, როგორებიცაა „გაქცევა ნიუ იორკიდან,“ 

„ტაქსის მძღოლი, და „მებრძოლები“ აღწერენ უკონტროლო ქალაქს, სადაც ჯუნგლების 

კანონია გაბატონებული. ნატან გლეიზერმა ჟურნალ Commentary-ში ბევრი ადამიანის 

სათქმელი გადმოსცა, როცა დასვა ფუნდამენტური შეკითხვა: „არის თუ არა ნიუ იორკი 

დაუმორჩილებელი?“ 

რაც 1990 წლის შემდეგ მოხდა შესანიშნავია, 2009 წელს ნიუ იორკში მკვლელობის 

რაოდენობამ შეადგინა 461, რაც 1990 წელთან შედარებით 79% - ით ნაკლებია. მართლაც, 1990 

წლის შემდეგ დანაშაულებრივი ქმედებები მნიშვნელოვნად შემცირდა მთელს ქალაქში: 

გაუპატიურება 62%; ძარცვა 82%; ქურდობა - 84%, მანქანის გატაცება - 93%.1 სტატისტიკის 

მიხედვით, ფრანკ ზიმრინგმა, ქალაქი რომელიც გახდა უსაფრთხო-ს ავტორმა, დაახასიათა ეს 

სხვაობა როგორც, „ქუჩური დანაშაულების ყველაზე დიდი და ხანგრძლივი მდგრადი 

შემცირება, რომელიც ოდესმე მომხდარა დიდ ქალაქში განვითარებულ მსოფლიოში.“2 

ეს ცვლილებები შეეხო ყველას, ვინც ცხოვრობდა თუ მუშაობდა ნიუ იორკში. „გაქცევა ნიუ 

იორკიდან“ არ იყო უბრალოდ ფილმი: ეს იყო ცხოვრებისეული სინამდვილე. მოსახლეობის 

აღწერის მიხედვით 1970 – 1990 წლებში, ნიუ იორკის მოსახლეობა შემცირდა 57200 

მაცხოვრებლით, რადგან ხალხი რომლებსაც ჰქონდათ შესაბამისი შესაძლებლობა 

საცხოვრებლად გადავიდნენ გარეუბნებში ან უფრო მეტად უსაფრთხო ადგილებში. როგორც 

კი ნიუ იორკში მოგვარდა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების პრობლემა, მოსახლეობის 

რაოდენობამ კვლავ იმატა. 1990 - 2010 პერიოდში, ნიუ იორკის მაცხოვრებელთა რაოდენობამ 

კვლავ იმატა 852000-მდე. რა თქმა უნდა, მხოლოდ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა არ იყო ამ ცვლილების მიზეზი, თუმცა ამ ფაქტმაც დიდი წვლილი შეიტანა 

ნიუ იორკის რენესანსში.  

ეს ისტორია კარგად ცნობილია, თუ არა კარგად გააზრებული. ნაკლებად ცნობილია ნიუ 

იორკის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილები: დანაშაულის შემცირებასთან ერთად ნიუ 

იორკში მოხერხდა პატიმრობის, როგორც სასჯელის ფორმის, გამოყენების შემცირება. 

1999 – 2009წლებში, ძალადობრივი დანაშაულის რიცხვი შემცირდა 30 პროცენტით მთელი 

ნიუ იორკის შტატში. (მაშინ როცა ქვეყნის სხვა შტატების ტერიტორიებზე მხოლოდ 5 

პროცენტით შემცირება აღინიშნა). ამავე დროს, ნიუ იორკში ციხის პატიმრების რაოდენობა 

შემცირდა 18 პროცენტით. აშშს დანარჩენ ტერიტორიაზე, პატიმართა რაოდენობამ 18% იმატა  

იგივე პერიოდში.3 1992 წელს, ნიუ იორკის ციხის სისტემაში პატიმართა საშუალო 

რაოდენობა 21000-ს შეადგენდა. 2009 წლისთვის კი, ეს რიცხვი შემცირდა 13000 კაცამდე.4 

                                                           
1
COMPSTAT, Vol. 17, No. 7, ხელმისაწვდომია ვებ მისამართზე: 

www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/crime_statistics/cs034pct.pdf.www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf

/crime_statistics/cs034pct.pdf.  
2ფრანკლინ ზიმრინგი, როგორ სძლია ნიუ იორკმა დანაშაულს, ScientificAmerican, ხელმისაწვდომია 

ვებ მისამართზე: http://www.law.berkeley.edu/12135.htm.  
3მაიქლ ჯაკობსონი, ციხეების საფასური: მცირე რესურსის გონიერად გამოყენება, დანაშაულის 

ანგარიში, 2012 წლის 13 თებერვალი 
4სემ რობერტსი, როგორცკი დანაშაულის რაოდენობა ეცემა, ნიუ იორკის ციხეების ბინადრებიც 

მცირდება 24 წელში, The NewYork Times 2010 წლის 11 ივნისი 

http://www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/crime_statistics/cs034pct.pdf.www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/crime_statistics/cs034pct.pdf
http://www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/crime_statistics/cs034pct.pdf.www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/crime_statistics/cs034pct.pdf
http://www.law.berkeley.edu/12135.htm
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როგორც ფრანკ ზიმრინგი ამბობდა, ის რაც ნიუ იორკში მოხდა განსაზღვრავს პირობით 

აზროვნებას საკითხის სხვადასხვა ასპექტზე.  ყველაფრის მიუხედავად, აშშ-ში 

კონსერვატორები ყოველთვის ამტკიცებდნენ, რომ დანაშაულის კონტროლის გასაღები მკაცრ 

სასჯელსა და  პატიმრობის რიცხვის გაზრდაშია. მაგრამ ნიუ იორკში შესაძლებელი გახდა, 

გამხდარიყო მეტად უსაფრთხო და ამავე დროს ნაკლები ადამიანი გაეშვათ ციხეებში.  

მეორეს მხრივ, კი ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ დანაშაულის შემცირების გასაღები 

მდებარეობს ისეთი სოციალური პრობლემის მოგვარებაში, როგორიც არის ეკონომიკური 

უთანასწორობა, დისკრიმინაცია და ოჯახის შეზღუდული შესაძლებლობები. თუმცა 

არსებობს მცირე მინიშნება იმაზე, რომ 1990 წლიდან მოხდა ამ ფაქტორების ფუნდამენტური 

შეცვლა ნიუ იორკში. მცირე გამონაკლისების გარდა, ქალაქის დემოგრაფია ძირითადად  

უცვლელი დარჩა: ნიუ იორკის ეკონომიკური ინდიკატორები - უმუშევრობა, სკოლის 

ნაადრევად მიტოვება და სიღარიბის ზღვარი - იყო და რჩება საშუალო ეროვნულ 

მაჩვენებელზე უარესი.  

თუ კი პირობითი პასუხები ვერ განმარტავენ რა მოხდა ნიუ იორკში, სხვა როგორ შეიძლება 

ამის გაგება? 

პირველი რაც უნდა ვაღიაროთ არის ის, რომ არ არსებობს კონკრეტული პასუხი როგორ და 

რატომ მოხერხდა ნიუ იორკში ორივე, დანაშაულის და პატიმრობის შემცირება. არსებობს 

უამრავი თეორია და ბევრი საზოგადოებისთის ცნობილი პიროვნება, ვისაც ამისთვის 

კრედიტის მიღება სურთ. მაგრამ სიმართლე არის ის რომ, ქალაქები  სოციალური 

მეცნიერებისთვის არასრულყოფილ ლაბორატორიებს წარმოადგენენ. სამუშაო ადგილზე, 

ნიუ-იორკის მსგავს დიდ ურბანულ დასახლებაში ძალიან ბევრი მაჩვენებელია იმისათვის 

რომ სიზუსტით შევძლოთ მთავარი აქტიური კომპონენტების გამოყოფა.  

ამის გათვალისწინებით შემდეგ ვცდილობთ ხაზი გავუსვათ იმ სამ სფეროს, რომელიც 

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის ფოკუსს წარმოადგენდა ნიუ იორკში 

ბოლო წლების განმავლობაში: ხალხი, ადგილები, პროცესი. 

1. ხალხი 

შეიძლება ნიუ იორკში ბოლო 20 წლის განმავლობაში ნაკლები ხალხის დაკავება ხდებოდა, 

თუმცა ეს არ არის პოლიციის აქტიურობის შემცირებით განპირობებული. მართლაც, ქუჩებში 

გაცილებით მეტი პოლიციელია ვიდრე მანამდე (2000 წელს მაქსიმალურმა რაოდენობამ 

შეადგინა 40000 ოფიცერი; ახლა კი 345000 ოფიცერია), ამასთანავე ოფიცრები გახდნენ იმაზე 

მეტად აგრესიულები ვიდრე ოდესმე, კონკრეტულად კი წვრილმან დანაშაულებთან 

მიმართებით. მაგ. 2001 წლიდან 2010 წლამდე, დანაშაულის რაოდენობა, რომლებიც 

ისჯებოდა პატიმრობით 12 თვეზე ნაკლები ხნით, ნიუ იორკში გაიზარდა 29 პროცენტით, ანუ 

194,496-დან 251,169-მდე.  

საქმეები მრავლად შემოდის სისტემაში, თუმცა ხდება ნაკლები ხალხის დაპატიმრება. რაც 

აჩენს ბუნებრივ შეკითხვას: რა ემართება, სად მიდის ყველა ეს ადამიანი? 

დაპატიმრების პროცესი და სასამართლოს წინაშე წარდგენა - რასაც ძირითადად 24 საათი 

სჭირდება და მოიცავს ციხეში ყოფნის პერიოდს -  წარმოადგენს ერთადერთ სასჯელს 
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წვრილმანი დანაშაულის ჩადენისთვის. აღნიშნული საკმაოდ უსიამოვნო გამოცდილებაა, 

რამაც შესაძლოა მომავალში დანაშაულის ჩადენა გადაათქმევინოს ადამიანს.  

მაგრამ ეს პასუხის მხოლოდ ნაწილია. ყოველ წელს, ათასობით ნიუ იორკის ბინადარი ხდება 

დაკავების ალტერნატიული სასჯელის ობიექტი, ხანმოკლე საზოგადოებრივ შრომიდან 

დაწყებული წამალ დამოკიდებულების ხანგრძლივი მკურნალობით დამთავრებული. ნიუ 

იორკში მრავლად შეინიშნება, ისეთი არაკომერციული ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი  

ინფრასტრუქტურები, როგორებიც არიან მართლმსაჯულების ინსტიტუტი Vera (Vera 

Institute of Justice), ალტერნატიული საზოგადოებრივი სასჯელების ცენტრუი (Center for 

Community Alternatives), CASES, ასოციაცია Osborne (Osborne Association), ქალ პატიმართა 

ასოციაცია (Women’s Prison Association), საზოგადოება Fortune (Fortune Society) და სხვები. 

ისინი ცდილობენ უზრუნველყონ პატიმრობის ალტერნატიული გზები და მოახდინონ მათი 

ეფექტურობის დოკუმენტირება. ბოლო წლებში მოხდა ამის მატება სპეციალური 

სასამართლოზე დაფუძნებული პროგრამების ქსელის გზით, მათ შორის ნარკოტიკულ 

დანაშაულზე მომუშავე სასამართლოების, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სასამართლოს და 

საზოგადოებრივი სასამართლოების ჩათვლით, რომლებიც მოსამართლეებს სთავაზობენ 

მნიშვნელოვან, საზოგადოებაზე ორიენტირებულ სანქციებს. (მართლმსაჯულების 

განვითარების ცენტრი დაეხმარა ყველა ამ მოდელის პილოტირებაში და წაახალისა მათი 

გამეორება.) მნიშვნელოვანია, რომ პატიმრობის ალტერნატიული პროგრამების უმრავლესობა 

გამომდინარეობდეს მართლმსაჯულების მონიტორინგისა და პატიმრობის ვადიდან, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს ანგარიშვალდებულება და შესაბამისობა განმტკიცებული. 

როგორც ნიუ იორკისათვის არის დამახასიათებელი, ეს ალტერნატიული პროგრამები 

წარმოიშვა ორგანულად ცენტრალიზებული დაგეგმვის გარეშე. ზოგი მათგანი დაფინანსებას 

იღებს სახელმწიფოსგან. ზოგი კი ფედერალურ ფინანსებზე ან კერძო შემოწირულობებზეა 

დამოკიდებული. ახალი პრობლემების წარმოშობის პარალელურად ხდება სფეროს მუდმივი 

გაფართოება და სერვისებში ახალი გამოწვევების იდენტიფიცირება.  

ფოკუსის კონკრეტულ სფეროს ამ მომენტში წარმოადგენს რისკებისა და საჭიროებების 

შეფასების გამოყენება, რათა მოხდეს არსებული მწირი რესურსების გადანაწილება 

საჭიროებებიდან გამომდინარე. უკანასკნელი კვლევის მიხედვით აუცილებელია 

დაპატიმრების ალტერნატიული ინტერვენციების გაგრძელება 

სამართალდამრღვევებისთვის, რომლებიც ყველაზე მაღლი რისკის და საჭიროების 

მატარებლები არიან.  

„რისკი“ ამ კონტექსტში ეხება პირად თვისებას, რომელიც დანაშაულის განმეორებით 

ჩადენის პროგნოზირებას ახდენს -  დანაშაულებრივი წარსული, ანტი სოციალური ხასიათი 

და ანტი სოციალური გარემო. „საჭიროება“ უკავშირდება ისეთ პრობლემას როგორც არის 

ნარკოტიკების ავად მოხმარება, შეზღუდული ფსიქიკური შესაძლებლობები და 

სამუშაოს/ცხოვრებისეული უნარების ნაკლებობა.5 

                                                           
5დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხ დაგ მარლოვი, მტკიცებულებაზე დაფუძვნებული სასჯელი 

ნარკომანი დამნაშავეებისათვის: პროგნოზირებადი რისკის ანალიზი და კრიმინოგენური 

საჭიროებები, Chapman Journal of Criminal Justice 1,167-201, 2009 წელი 
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ზოგადად, რაც უფრო მაღალია დანაშაულის ჩადენის რისკი, უფრო ინტენსიური უნდა იყოს 

მისი ზედამხედველობა. რაც უფრო მაღალია პირის საჭიროებები, მით უფრო ინტენსიურია 

მკურნალობა. მართლაც, არსებობს ფაქტები, რომ დაბალი რისკის/ მცირე საჭიროების მქონე 

ინდივიდებთან ისეთი ინტენსიური ჩარევა, როგორიც არის წამალ დამოკიდებულების 

რეზიდენტული მკურნალობა წარმოადგენს არა მხოლოდ რესურსების ფუჭად გამოყენებას, 

არამედ იქმნება უარესი შედეგის მომტანი და შესაძლოა წაახალისოს და ბიძგი მისცეს 

დანაშაულებრივ ქმედებას.  

ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დაკავებების სიმრავლიდან გამომდინარე, არსებობს 

ბუნებრივი ცდუნება მათთვის ვინც პატიმრობის გამოყენების შემცირებით არის 

დაინტერესებული რომ ყურადღება გამახვილდეს წამალ დამოკიდებულების 

მკურნალობაზე, როგორც სისხლის სამართლებრივ სანქციაზე. მაშინ როცა წამალ 

დამოკიდებულ პირთა უმრავლესობას მართლაც სჭირდება მკურნალობა, რეალობა იმაში 

მდგომარეობს, რომ ბევრნი არიან ვინც წამალ დამოკიდებულის, როგორც კლინიკური 

დიაგნოზის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებენ. ამ სამართალდამრღვევებისთვის კი 

მკურნალობა არ არის დახმარების სწორი ფორმა. 

ამის გაცნობიერების შემდეგ მრავალმა პრაქტიკოსმა დაიწყო კვლევა თუ რა სახის 

მტკიცებულებებზე დამყარებული ინტერვენცია ახდენს გავლენას დანაშაულებრივ 

აზროვნებაზე. მაგ. ცვლილებაზე ორიენტირებული აზროვნება წარმოადგენს შემეცნებით 

ქცევით პროგრამას, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში გამოიყენებოდა 

გამოსასწორებელი მიზნით. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სამართალდამრღვევების 

აზროვნების და რეაქცია/ პასუხის შეცვლა კონკრეტულ შემთხვევაში, რამაც შესაზლოა 

გამოიწვიოს მათი ქცევის შეცვლაც. შესაძლებლობების ძიება, რომ მოხდეს ცვლილებაზე 

ორიენტირებული აზროვნების მოდელის ადაპტაცია და მსგავსი მოკლე ვადიანი ჩარევების 

შემუშავება რაც გაითვალისწინებს სამართლებრივად პროპორციულ სასჯელს წვრილმანი 

დანაშაულებისთვის - წარმოადგენს ნიუ იორკში პატიმრობის ლატერნატიული მოდელის  

მზარდი ყურადღების ობიექტს.  

2. ტერიტორიები 

ძირითადად, სისხლის სამართლის რეფორმა ფოკუსირებას ახდენს (არასრულყოფილად) 

ხალხზე: პოლიცია დააკავებს ეჭვმიტანილებს, პროკურორები ბრალს წაუყენებენ 

განსასჯელს, მოსამართლეები უწესებენ სასჯელს სამართალდამრღვევს და ა.შ. რაოდენ 

აუცილებელიც არ უნდა იყოს ინდივიდებზე ფოკუსირება, ნიუ იორკის წარმატებული 

ისტორიის დიდი ნაწილი ეფუძნება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის 

ფოკუსის გაფართოებას ისე, რომ მოეცვა ადგილები ისევე როგორც ხალხი.  

ეს პროცესი დაიწყო პოლიციით და კომპიუტერული შედარებითი სტატისტიკის 

(COMPSTAT) გამოყენებით ადრეულ 1990 წლებში. ბევრი დაწერილა COMPSTAT-ის 

განვითარებაზე, რაც ახლა გამოიყენება სხვადასხვა პოლიციის დეპარტამენტების მიერ აშშ-

ში. კომისარმა ბილ ბრატონმა, ნიუ იორკის პოლიციის დეპარტამენტში დაიწყო და გააკეთა 

მნიშვნელოვანი ინვესტიცია ტექნოლოგიებსა და მონაცემთა ანალიზში და ჩამოაყალიბა ის 

როგორც მენეჯმენტის ინსტრუმენტი, რომ გაეზარდა ადგილობრივი პოლიციის უბნის 

ხელმძღვანელების ანგარიშვალდებულება. COMPSTAT-ის მიდგომის ერთ-ერთ 

უპირატესობას წარმოადგენს ქალაქის დანაშაულებრივი პრობლემების დანაწევრება 
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შედარებით უფრო ადვილად გასაანალიზებელ ერთეულებად; მთელ ქალაქში 

გავრცელებული ფენომენის ნაცვლად, პოლიციას შესაძლებლობა ეძლევა უფრო მეტი 

ფოკუსირება გააკეთოს ცალკეულ ტერიტორიებსა და ინდივიდუალურ უბნებზე არსებულ 

კონკრეტულ პრობლემებზე.  

COMPSTAT-ის ბუნებირივ პარტნიორი იყო ნიუ იორკის პოლიციის დეპარტამენტის (NYPD) 

„ჩამსხვრეული ფანჯრების“ პოლიტიკის ვალდებულება (კეთილდღეობაზე გავლენის 

მომხდენი დანაშაულის უფრო სერიოზულად აღქმა კანონისა და წესრიგის 

წახალისებისათვის და უფრო სერიოზული დანაშაულის პრევენციისთვის) და „ცხელი 

წერტილის“ პოლიტიკა (პოლიციელთა რაოდენობის გაზრდა ინდივიდუალურ ზონებში, 

პარკებში და სხვა ადგილებში სადაც დანაშაულის რაოდენობა მაღალი იყო). ქალაქი, 
რომელიც გახდა უსაფრთხო, ფრანკ ზიმრინგი „ცხელი წერტილის“ პოლიტიკის 

დამსახურებად მიიჩნევს ნიუ იორკის საზოგადოების უსაფრთხოების გაუმჯობესებას.  

რიგი კვლევები ადასტურებენ, რომ დანაშაული კონცენტრირებულია კონკრეტულ 

ადგილებში. მაგ. ლორენს შემანმა გადაამოწმა მინეაპოლისის, მინესოტას პოლიციაში 

შემოსული ზარები და დაადგინა, რომ დანაშაულების შესახებ ზარების 50 პროცენტის 

შემთხვევაში ფიქსირდება მისამართების დაახლოებით 3.5 პროცენტი. კრიმინოლოგიის 

ექსპერტი დავიდ ვეისბურდმა ადასტურებს, რომ მიღებული მოსაზრების მიუხედავად, 

დანაშაულის საბოლოოდ აღმოფხვრა კონკრეტული ტერიტორიიდან არ ნიშნავს მისი 

ადგილმდებარეობის შეცვლას; ნარკოტიკებით ღიად ვაჭრობით პრობლემის რეგულირება 

ერთ კონკრეტულ მონაკვეთზე არ ნიშნავს რომ დანაშაულებრივი ქმედებები იქვე მოსახვევში 

გადაინაცვლებს. ვეისბურდის მიხედვით, დანაშაული „შესაბამისი მიზნების დამთხვევაა“ 

(მაგ. დაზარალებულების), „შესაფერისი მცველების“ არ არსებობა (მაგ. პოლიციის) და 

მოტივირებული ან პოტენციური სამართალდამრღვევების არსებობა.6 მხოლოდ რამდენიმე 

ტერიტორიული ერთეული მოიცავს სამივე მაჩვენებელს. მართლაც, ადგილის შეცვლის 

ნაცვლად, ვეისბურდმა აღმოაჩინა რომ იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც ესაზღვრებიან რაიონს, 

სადაც პოლიციის აქტივობა მაღალია დანაშაულის პრევენციის კუთხით კარგი სიტუაციაა 

მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ეს ტერიტორიები არ წარმოადგენენ პრევენციის პირდაპირ 

სამიზნეს.  

ნიუ იორკის ფოკუსირება კონკრეტულ ადგილზე არ არის შეზღუდული ნიუ იორკის 

პოლიციის დეპარტამენტის (NYPD) ოპერაციებით. ადრეული 1990 წლებიდან, ეს იდეა 

გავრცელდა პროკურორებში (ჩარლზ ჯ, ჰაინესი ბრუკლინის ოლქის პროკურორი, იყო 

საზოგადოებრივი პროკურატურის მომხრე), დამცველებსა (დამცველები ბრონქსის ოქლიდან 

იყვნენ პიონერები მოწყვლადი ჯგუფების იურიდიულ მმსახურებაში) და სასამართლოებში 

(ნიუ იორკში არსებობს საზოგადოებრივი სასამართლოების ქსელი, რაც მოიცავს რედ ჰუკის 

ოლქის საზოგადოებრივი მართლმსაჯულების ცენტრს ბრუკლინში, რომელიც იქცა 

ჩრდილოეთ ლივერპულის საზოგადოებრივი მართლსმაჯულების ცენტრის შთაგონებად).  

ნიუ იორკის საზოგადოებრივი მართლმსაჯულების ცენტრები ცდილობენ „დამსხვრეული 

ფანჯრებისა“ და „ცხელი წერტილის“ პოლიტიკის შედეგად მიღებული გამოცდილების 

სასამართლო სისტემაში დანერგვას.  სხვა ყველაფერთან ერთად, საზოგადოებრივმა 

                                                           
6დავიდ ვეისბურდი, მდებარეობიდან გამომდინარე წესრიგის კონტროლი, ThePolice 

Foundation, 2008 წლის იანვარი იხილეთ: http://www.policefoundation.org/pdf/placebasedpolicing.pdf.  

http://www.policefoundation.org/pdf/placebasedpolicing.pdf
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სასამართლოებმა მართლმსაჯულების ყურადღება მიმართეს კეთილდღეობის შელახვისკენ 

მიმართული დანაშაულისკენ, დაეხმარნენ სისხლის სამართლის პრაქტიკოსებს (არა მხოლოდ 

მოსამართლეებს, არამედ ადვოკატებსა და პრობაციის ოფიცრებს) უკეთესად გაეგოთ ამ 

ტერიტორიაზე არსებული დანაშაულების კონტექსტი და ყურადღება გაამახვილეს 

საზოგადოებისთვის ზიანის ანაზღაურების პროექტებზე გაეწმინდათ ადგილობირვი 

პირების მიერ გამოვლენილი „ცხელი წერტილები“ და თვალისთვის ხილული სიმახინჯეები.   

და ბოლოს, მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ ნიუ იორკის სისხლის სამართლებრივი 

სააგენტოების ტერიტორიაზე ორიენტირებული სამუშაოები მხარდაჭერილი იყო  

სამოქალაქო ჯგუფების და ბიზნეს ასოციაციების, საზოგადოებაზე ორიენტირებული 

ორგანიზაციებით, რომლებიც ზრუნავენ წესრიგის შენარჩუნებაზე და უბნის 

კეთილმოწყობაზე. ეს მცდელობები, ერთად აღებული, ძლიერ სიგნალს გზავნიან ქალაქის 

ქუჩებში უწესრიგობისა და უკანონობის დაუშვებლობის შესახებ. ხდება აღნიშნულის 

წახალისება ბიზნესისა და სახლების მფლობელების მიერ ინვესტიციის მოზიდვის გზით, 

რაც ქმნის წესრიგს და ხელს უწყობს საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას.7 

3. პროცესი 

არსებობს საკმაოდ დიდი მოცულობის ლიტერატურა რომელიც შეიცავს ინფორმაციას 

არაფორმალური სოციალური კონტროლის მნიშვნელობაზე, რომელიც მიმართულია 

დანაშაულის შემცირებისკენ. მაშინ როცა სისხლის სამართლის სისტემა ფოკუსირებას ისეთ 

ფორმალურ მექანიზმებზე ახდენს როგორიც არის შიში და სასჯელი, რეალობა ის არის, რომ 

ხალხის უმრავლესობა ემორჩილება კანონს მათი შინაგანი მორალის, ფარული და აშკარა 

ზეწოლის გამო რომელიც მათი ოჯახების, თანატოლებისა და საზოგადოებისგან 

მომდინარეობს.  

დავიდ კენედი, არ ისროლოთ: ერთი კაცი, ქუჩური ძმობა და ძალადობის დასასრული 
ამერიკის ქალაქში, სიფრთხილით გამოხატა ეს აზრი, იმით რომ სთხოვს საზოგადოებას 

ხელების აწევას თუკი მათ ბავშვობაში პოლიციის ეშინოდათ. ხალხის ნაწილი წევს ხელს, 

თუმცა უმრავლესობა არა. შემდეგ ის სთხოვს მსმენელებს ასწიონ ხელები თუკი დედების 

ეშინოდათ. ამ დროს კი თითქმის ყველა ხელი აწეულია.  

იმ ტერიტორიაზე, სადაც არაფორმალური სოციალური კონტროლი შესუსტდა, 

ახალგაზრდები დანაშაულებრივ ქმედებას აღიქვამენ როგორც სიძლიერის ნიშანს,  

პატიმრობას როგორც გასავლელ გზას/ რიტუალს, სამართალდამცველ ორგანოს კი როგორც 

უკანონობას. სრულწლოვანი პირები იტანენ უწესრიგობას და ეშინიათ ქუჩებისა თუ 

ადგილობრივი მოზარდების საზოგადოებრივ ზედამხედველობაში მონაწილეობის.  

ბოლო წლებში, სხვადასხვა პროექტებმა მოიცვა ნიუ იორკი, რომელიც მიმართული იყო 

მსგავსი პირობების აღმოფხვრისკენ არაფორმალური სოციალური კონტროლისა და კანონის 

ნებაყოფლობითი ერთგულების მხარდაჭერის გზით. ტომ ტაილერ, რატომ ემორჩილება 
ხალხი კანონს, ავტორი ამბობს, თუ ადამიანები ფიქრობენ რომ საჯარო მოხელეები 

(პოლიციელები, მოსამართლები და ა.შ) არიან სამართლიანები, მეტად სავარაუდოა ისინი 

                                                           
7ჯორჯ კილინგი, როგორ გახდა ნიუ იორკი უსაფრთხო: მთლიანი ისტორია, ქალაქის ჟურნალი, იხ: 

http://www.city-journal.org/2009/nytom_ny-crime-decline.html.  

http://www.city-journal.org/2009/nytom_ny-crime-decline.html
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დაემორჩილონ კანონის ნორმებს. შესაბამისად, თუკი პირი ჩათვლის რომ მას პატივისცემით 

მოექცნენ და მიეცათ საშუალება ესაუბრათ მათ პრობლემებზე - მეტად სავარაუდოა 

გაუჩნდეთ რწმენა საჯარო დაწესებულებების მიმართ.  

ეს იდეები ალბათ ყველაზე მეტად განხორციელდა ნიუ იორკის ნარკოტიკებზე მომუშავე 

სასამართლოებისა და საზოგადოებრივი სასამართლოების მიერ, რომლებიც ცდილობენ 

ჩართონ ადგილობრივი მცხოვრებლები სასამართლო სამუშაოებში და პატივისცემა 

ჩაუნერგონ მხარეების მიმართ.  

უკანასკნელ კვლევაში მოხდა ნარკოტიკებზე ორიენტირებულ სასამართლოებში მყოფი 

ბრალდებულების დანარჩენ ექვს ტრადიციულ სასამართლოში მყოფ ბრალდებულებთან 

შედარება.8 ნარკოტიკებზე ორიენტირებული სასამართლოების მონაწილეები ნაკლებად 

სავარაუდო იყო, რომ პროგრამაში ჩართვიდან 18 თვის შემდეგ კვლავ მოხვედრილიყვნენ 

წამალ დამოკიდებულთა შორის, ასევე ჩადიოდნენ ნახევარზე ნაკლებ დანაშაულს მეორე 

ჯგუფთან შედარებით ამ 18 თვის გასვლის შემდეგაც.  

კვლევებმა აჩვენა, რომ მომავალში დანაშაულის განმეორებით ჩადენის შემცირების ყველაზე 

ძლიერი განმსაზღვრელი იყო ბრალდებულის დამოკიდებულება მოსამართლის მიმართ. 

მოსამართლის მიმართ პოზიტიური აზრის ქონა იყო განმსაზღვრელი იმისა, რომ მომავალში  

გაცილებით შემცირებულიყო წამლის მოხმარებისა და ზედამხედველობის დარღვევების 

შემთხვევები. ეს გავლენა აღინიშნა ყველა დემოგრაფიულ პუნქტზე რასის, სქესისა თუ 

კრიმინალური წარსულის მიუხედავად. ის ბრალდებულებიც კი ვისი აქტიური ჩართულობა 

აღინიშნებოდა სისტემაში ან ისინი ვინც მიიღეს არახელსაყრელი შედეგი/ სასჯელი მათ 

შორისაც კი აღინიშნა შემცირებული დანაშაულებრივი მოქმედება, მაშინ როცა ისინი 

მიიჩნევდნენ რომ მოსამართლე მათ ეპყრობოდა სამართლიანად და პატივისცემით.   

ნარკოტიკებზე ორიენტირებულ სასამართლოების კვლევამ შეაფასა სამოსამართლო 

ურთიერთობა ორი კუთხით. პირველი, მკვლევარებმა გამოიკვლიეს ბრალდებულები მათი 

მოსამართლეების მიმართ დამოკიდებულების მიხედვით. ბრალდებულებმა შეაფასეს 

მოსამართლეები ისეთი ინდიკატორების მიხედვით როგორიც არის მიდგომა, თავაზიანი 

მოპყრობა, საქმის ცოდნა, მათი დახმარების მცდელობა, ბრალდებულებისათვის საშუალების 

მიცემა რომ მათ საქმის თავიანთი მხარე გადმოეცათ. მეორე, მკვლევარებმა გამოიყენეს 

სასამართლოების სტრუქტურირებული დაკვირვებები რომ აღეწერათ თითო მოსამართლის 

მიერ ისეთი კონკრეტული ინტერაქტიული ქცევის განხორციელება, როგორიც არის 

თვალებით კონტაქტის დამყარება, ბრალდებულისთვის პირდაპირ მიმართვა და მისთვის 

უფლების მიცემა რომ დაესვა შეკითხვები, ასევე სასამართლოსთვის განმარტებების 

მიწოდების შესაძლებლობა.  

აღნიშნულმა ქმედებებმა ცვლილება მოახდინეს ნიუ იორკის საზოგადოებრივ 

სასამართლოებშიც. რედ ჰუკის ოლქის საზოგადოებრივი მართლსმაჯულების ცენტრში, 10-

დან 9 ბრალდებულმა განაცხადა, რომ მათი საქმე ობიექტურად იყო განხილული - შედეგი 

იყო თანმიმდევრული ბრალდებულის წარსულის, სასჯელის და საქმის დისპოზიციის 

მიუხედავად. კარდაკარ გამოკითხვის შედეგად კი დადგინდა, რომ ადგილობრივი 

                                                           
8როსმან შელი და სხვები ნარკოტიკებზე ორიენტირებული სასამართლოს შეფასება, ურბანული 

ინსტიტუტი, იხ: http://www.courtinnovation.org/multi-site-adult-drug-court-evaluation  

http://www.courtinnovation.org/multi-site-adult-drug-court-evaluation
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მცხოვრებლების 94% აფასებს მართლმსაჯულების ცენტრს პოზიტიურად - რაც 

აბსოლუტურად ეწინაღმდეგება იმ 12% რომლებსაც მოსწონდათ ადგილობრივი 

სასამართლოები მანამ სანამ ეს ცენტრი გაიხსნებოდა. 9 

ბოლო თვეებში, ნიუ იორკის რამდენიმე  უბანმა გადაწყვიტა მიეღოთ მსგავსი შედეგი 

ახალგაზრდების მიერ მართული სასამართლოების შექმნით, სადაც მოხდებოდა მათი 

დატრენინგება ნაკლებად მნიშვნელოვანი საქმეების განხილვაში (უსაქმურობა, უხამსი 

ნახატები, სამგზავრო საფასურის გადაუხდელობა) სადაც მათი თანატოლები არიან 

ჩართულნი. ის ახალგაზრდები, რომლებიც მოქმედებენ როგორც ადვოკატები, 

მოსამართლეები, ნაფიცი მსაჯულები პირდაპირ ახდენენ კომუნიკაციას მათ თანატოლებთან 

რომელთა დანაშაულებრივი საქციელიც მიუღებელია. ახალგაზრდების სასამართლოები 

ასაქმებენ წევრებს მხოლოდ მათი სურვილიდან გამომდინარე შეასრულონ ეს ფუნქცია და 

არა მათი წარსულიდან გამომდინარე. (მართლაც, ხდება იმათი ჩართულობის წახალისება 

ვინც დანაშაულებრივ ქმედებას ჩადიოდა წარსულში). ახალგაზრდების სასამართლოების 

წევრები გადიან ინტენსიურ ტრენინგს და უწევთ „ადვოკატთა გამოცდის“ ჩაბარება იმისთვის 

რომ პროგრამის მონაწილეები გახდნენ.  

ახალგაზრდების სასამართლოების სანქციებს აქვს უფრო მეტად აღდგენითი ხასიათი ვიდრე 

დამსჯელობითი: საზოგადოებრივი შრომა, ბოდიშის მოხდის წერილები, შრომაზე 

გადამისამართება. მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ ღირებულია ახალგაზრდების 

სასამართლოები ლიდერების ჩამოყალიბების, ადრეული ინტერვენციების განხორციელების 

კუთხით, მათ მაინც ალბათ უფრო სიმბოლური დანიშნულება აქვთ: ისინი წარმოადგენენ 

მართლმსაჯულების სისტემის ძლიერი სიმბოლოს რომელსაც სურვილი აქვს გადააბაროს 

ძალაუფლება ადგილობრივ „ხმებს“ და ჩაერთოს სამართლიანობის ჩამოყალიბებაში. 

დასკვნა 

ბოლოს, შეიძლება ან შეიძლება არც იყოს შესაძლებელი ნიუ იორკში მიღწეული შედეგების 

გამეორება სხვაგან. როგორც მომღერალმა ბილი ბრაგმა დაწერა „შენ შეიძლება ინათხოვრო 

იდეები, მაგრამ ვერ ინათხოვრებ სიტუაციებს,“ 

ეს დოკუმენტი იყო მცდელობა რომ მომხდარიყო მოკლედ აღწერა უამრავი სხვადასხვა 

ინიციატივისა რომელიც მიმდინარეობდა ერთდროულად ნიუ იორკში ბოლო ოცი თუ მეტი 

წლის განმავლობაში. ამ ინტერვენციების დიდი უმრავლესობა ალბათ ვერ ჩაითვლება 

რევოლუციური ხასიათის მქონედ, რაც არ უნდა თქვან მათმა დამცველებმა. დანაშაულის 

გამომწვევი მიზეზები კომპლექსურია და არ არსებობს პრობლემის პირდაპირი გადაჭრის გზა 

(ვერცხლის ტყვიები) როცა საზოგადოების უსაფრთხოებაზე მიდგება ჯერი. ეს მოსაზრება 

გააკეთა ადამ გოპნიკმა The New Yorker-ის ახალ გამოცემაში: 

ეპიდემიები იშვიათად თუ იკურნება სასწაულებრივად. მედიცინის ისტორიაში დაავადების 
შეჩერება ძირითადად ხდება უფრო ეფექტური საშუალებების შექმნით და ხალხის 
იძულებით დაებანათ ხელები. პრობლემის ნელ ნელა მსხვრევას მის საბოლოო ამოძირკვამდე 
მივყავართ. ლიტერატურის წაკითხვა იმ დანაშაულის შესახებ სანამ ის დაეცემა, იგივეა რაც 
გამოუვალ სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნა: უნდა დავასრულოთ სიღარიბე, გავანადგუროთ 

                                                           
9იხ: http://www.courtinnovation.org/sites/default/files/RH_Fact_sheet.pdf.  

http://www.courtinnovation.org/sites/default/files/RH_Fact_sheet.pdf
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გეტოები, გამოვუცხადოთ ომი დაშლილ ოჯახებს, ან რამე მსგავსი, იმისათვის რომ 
შევაჩეროთ დანაშაულებრივი ტალღა.  სიმართლე კი ის არის, რომ პატარა ქმედებების და 
ღონისძიებების დასასრულს წარმოადგენს პრობლემის აღმოფხვრა რაც გადაფარავს 
ყველაფერს. არ არსებობდა სასწაულებრივი წამალი, უბრალოდ იყო ათასობით საღი აზრის 
ერთობლიობა. 10 

მთავრობის ამერიკული სისტემა საოცრად ჩახლართულია, ადგილობრივი, შტატისა და 

ფედერალური სააგენტოებით გადაფარული იურისდიქციებითა და ერთმანეთთან 

დაკავშირებული პასუხისმგებლობებით. ცუდ შემთხვევებში სტრუქტურების შედეგი 

დამაბნეველი, უსარგებლო და მცდელობის დუბლირებაა. საუკეთესო შემთხვევაში კი, 

იქმნება ინოვაციების ჩამოყალიბების შესაძლებლობა: არსებობს მრავალი გზა ახალი იდეების 

და მხარდაჭერის მოსაპოვებლად.  

ამ დოკუმენტში აღწერილი პროგრამების მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი წარმოიშვა 

ფედერალური მოხელეებისგან ვაშინგტონში. მართლაც, ისინი ძირითადად წარმოადგენენ 

პოლიციის ხელმძღვანელების, მოსამართლეების და სხვა სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების რეფორმაში ჩართული ხალხის პასუხს მათ წინაშე არსებულ 

პრობლემებზე.   

რა თქმა უნდა აქ არ იგულისხმება, რომ პოლიტიკის განმსაზღვრელებმა ვაშინგტონში არ 

ითამაშეს არანაირი როლი ნიუ იორკის ისტორიის შექმნაში, სხვა ყველაფერთან ერთად, 

კონგრესმა გასცა ფინანსები ქუჩაში პოლიციელების რაოდენობის გაზრდის მიზნით, მხარი 

დაუჭირეს ნარკოტიკებზე ორიენტირებული სასამართლოების გაფართოებას ნიუ იორკსა და 

სხვა შტატებში. აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტში მხარი დაუჭირეს იმ შუამავალ 

ორგანიზაციებს, რომლებიც ატარებდნენ ტრენინგებს და ახორციელებდნენ ტექნიკურ 

დახმარებას ამ რეფორმირებისთვის საწყის ეტაპზევე. მნიშვნელოვანია, ფედერალური 

მთავრობის ინვესტიცია ისეთ იდეაში როგორიც არის საზოგადოებრივი სასამართლოები და 

საზოგადოებრივი პროკურატურა, საზოგადოებრივი პოოიცია კი რჩება უცვლელი 

ხელისუფლებაში ნებისმიერი პარტიის მოსვლის შემთხვევაში.   

შემდეგი შეიძლება ჩაითვალოს ნიუ იორკის გამოცდილების მნიშვნელოვან ასპექტად: 

ადგილობრივი რეფორმირების უნარი, იქონიონ ათასობით საღი აზრი და ეროვნული 

მთავრობის თანმიმდევრული სურვილი  წაახალისონ და შეინარჩუნონ ისინი დიდი ხნის 

განმავლობაში.  

ავტორის შესახებ 

გრეგ ბერმანი არის მართლმსაჯულების განვითარების ცენტრის დირექტორი და 

თანაავტორი „სასამართლო პროცესი & შეცდომა სისხლის სამართლის რეფორმაში: 

წარუმატებლობის შედეგით სწავლა“ (ურბანული ინსტიტუტის პრესა) და კარგი 

სასამართლოები: საქმე პრობლემის გადაჭრის სამართლისთვის (ახალი პრესა).  

მართლმსაჯულების განვითარების ცენტრი 

                                                           
10ადამ გოპნიკი, ამერიკის გალიაში ჩასმა, The New Yorker, 2012 წლის 30 იანვარი 
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კინ ჰაუსი, 6 კინის ქუჩა 

ლონდონი, WC2B 4AS 

ტელ:. +44 2076.329.060 

ვებ გვერდის მისამართი: justiceinnovation.org   

 

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვა 
ძირითადი პრინციპები 

მარტი, 2010 წელი 

შესავალი 

ეს დოკუმენტი წარმოადგენს სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის (IOM) 

მიმოხილვას, სვამს თანამშრომლობის შესახებ შეკითხვებს, რომლებიც უკავშირდება 

ერთობლივი სამუშაოების ძირითად ელემენტებს, იმისათვის, რომ მოხდეს 

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის ეფექტური განვითარება და 

განხორციელება. იგი გამომდინარეობს  მთავრობის სამართალდამრღვევთა 

ინტეგრირებულად მართვის პოლიტიკიდან, რომელიც გამოქვეყნდა 2009 წლის ივნისში11.  

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის (IOM)  მიმოხილვა 

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვა წარმოადგენს კონკრეტულ 

ტერიტორიებზე სააგენტოების გაერთიანების სრულყოფილ სტრუქტურას, რათა მოხდეს 

ინტერვენციების პრიორიტეტების მიხედვით დალაგება, იმ სამართალდამრღვევთა 

მიმართებით, რომლებიც გვევლინებიან დანაშაულის მიზეზად მათ საცხოვრებელ 

ტერიტორიებზე. ადგილობრივ სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის 

შეთანხმებების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით არ უნდა დაწესდეს მათი შეზღუდვა 

ადგილობრივი სისხლის სამართლის ან სხვა კანონით დადგენილი სააგენტოებით, არამედ 

უნდა მოხდეს პროცესში სოციალური სააგენტოების დიდი რაოდენობით ჩართვა, იმ 

მოხალისეთა სექტორის ჩათვლით, ვისაც დანაშაულსა თუ სამართალდამრღვევებთან 

დაკავშირებული რისკ ფაქტორების ჩამოყალიბებაში მიუძღვით წვლილი. 

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის პოლიტიკა უზრუნველყოფს სივრცეს, 

სადაც შესაძლებელია ამ სამართალდამრღვევებთან მეტად სტრუქტურირებული და 

კოორდინირებული მოპყრობა. დანაშაულის პრობლემის ანალიზისას, 

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის პოლიტიკა ეხმარება პარტნიორ 

სააგენტოებს თანმიმდევრულ მუშაობაში რათა მოახდინონ ადგილობრივი რესურსების 

მაქსიმალური გამოყენება და სამიზნე ჯგუფების წევრების უზრუნველყოფა იმით, რომ 

მათზე არ იქონიოს გავლენა არსებულ პროგრამებსა და მიზნებს შორის განსხვავებებმა. ასევე 

უნდა მოხდეს იდენტიფიცირებულ პრობლემებზე რეაგირება. სამართალდამრღვევთა 

ინტეგრირებულად მართვის პოლიტიკა ცნობს მუდმივ სამართალდამრღვევებსა და 

საფრთხის შემქმნელ სამართალდამრღვევებთან (PPO) და ასევე წამალ დამოკიდებულებთან 

მუშაობის პროგრამების (DIP) მნიშვნელობას. აუცილებელია, რომ ეს წარმატებული 

                                                           
11

www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/iom 

http://www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/iom
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მიდგომები ნათლად იყოს გადმოცემული ადგილობრივ სამართალდამრღვევთა 

ინტეგრირებულად მართვის შეთანხმებებში.   

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის პოლიტიკა ძირითად ფოკუსირებას 

შემდეგ ოთხ ქმედებაზე ახდენს: 

 დანაშაულის შემცირება, რეციდივის შემცირება და საზოგადოებრივი ნდობის 

გაუმჯობესება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში; 

 არსებული მიდგომებისა და სამართალდამრღვევთა მართვის მოქმედი პროგრამების 

პოტენციური გადაფარვის საკითხის განხილვა და არსებული გამოწვევების 

გადალახვა;  

 ადგილობრივი სისხლის სამართლის სააგენტოების საქმიანობის გათანაბრება, 

ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე უკვე არსებული თანამშრომლობის გაფართოება 

და გაუმჯობესება უფრო ფართო სოციალური დახმარების კუთხით; 

 ხელმძღვანელობის გამარტივება და გაძლიერება, მეტი ნათელის მოფენა შესაბამისი 

როლებისა და პასუხიმგებლობისთვის - მათ შორის ხელმძღვანელების, სამოქმედო 

საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღებების და რესურსების გადანაწილების 

კუთხით. 

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის პრინციპები 

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის პოლიტიკის შედეგად დადგინდა, ის 

ხუთი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომელმაც საფუძველი უნდა ჩაუყაროს 

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის შეთანხმებებს. ესენია: 

 ყველა პარტნიორმა ერთად უნდა იმუშაონ სამართალდამრღვევებთან - 

ადგილობრივი პარტნიორები, როგორც სისხლის სამართლის სააგენტოებმა და არა 

მარტო, ხელი უნდა შეუწყონ მრავალპროფილიანი პრობლემის გადაჭრაზე 

ორიენტირებული სააგენტოს ჩამოყალიბებას, რომელიც ფოკუსირებული იქნება 

სამართალდამრღვევებზე და არა დანაშაულებზე.  

 ადგილობრივი პრობლემების ადგილობრივი მოგვარება -  ყველა შესაბამისი 

ადგილობრივი პარტნიორი ჩართულია სტრატეგიულ დაგეგმარებაში, 

გადაწყვეტილების მიღებასა და დაფინანსების შესაძლებლობაში. 

 სამართალდამრღვევები რომლებიც დგანან პასუხისმგებლობის აღებისა ან შედეგების 

წინაშე - სამართალდამრღვევისთვის განმარტებული და ნათელია რას ელიან მათგან 

 არსებული პროგრამებისა და მმართველობის უკეთესი გამოყენება -ეს მოიცავს მეტი 

სარგებელის მიღებას ისეთი პროგრამებიდან, როგორიცაა მუდმივი 

სამართალდამრღვევებისა და საფრთხის შემქმნელი სამართალდამრღვევების 

პროგრამები (PPO), წამალ დამოკიდებულებთან მუშაობის პროგრამა (DIP) და 

საზოგადოებრივი მართლმსაჯულების პროგრამები, რომლებიც ორიენტირებულია 

საზოგადოებრივი სარგებლის მიღებაზე. ეს ასევე მისცემს საშუალებას პარტნიორებს 

უფრო მეტი ნათელი მოფინონ მათ როლსა და პასუხისმგებლობებს.  

 ყველა მაღალი რისკის ჯგუფის სამართალდამრღვევები რომლებიც აყენებენ 

სერიოზულ ზიანს ან შეიძლება ხელახლა ჩაიდინონ დანაშაული წარმოადგენენ 

განხილვის საგანს - მართვის ინტენსიურობა პირდაპირ უკავშირდება რისკის 
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სიმწვავეს, მიუხედავად სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 

არსებული ადგილისა ან მიუხედავად იმისა კანონით არის დადგენილია თუ არა. 

კითხვები რომლებიც აღნიშნულ დოკუმენტში იქნება ნახსენები მოგვიანებით აყალიბებენ 

ამ ყოვლისმომცველი პრინციპების ჩარჩოს. ესენი იქმნება პარტნიორობისთვის, რათა 

ხაზი გაუსვან ადგილობრივი შეთანხმების მნიშვნელობას და განვითარების სამომავლო 

სფეროებს. ძირითად მიზანს კი წარმოადგენს სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად 

მართვის შესახებ შეთანხმებების ფართო გავრცელება ინგლისსა და უელსში.  

მუდმივი სამართალდამრღვევებისა და საფრთხის შემქმნელი 

სამართალდამრღვევების პროგრამის განახლება (PPO REFRESH) და „შუქნიშნის 

შეფასება“ (‘TRAFFIC LIGHT’ ASSESSMENTS) 

2009 წლის ივნისში გამოქვეყნდა სხვა მუდმივი სამართალდამრღვევებისა და 

საფრთხის შემქმნელი სამართალდამრღვევების პროგრამის გზამკვლევი „PPO 5 წელი: 

გავლენის მაქსიმალური გაზრდა“. ეს აღიარებს მუდმივი სამართალდამრღვევებისა და 

საფრთხის შემქმნელი სამართალდამრღვევების პროგრამის გავლენას დამნაშავის მიერ 

დანაშაულის ჩადენაზე და რეციდივზე, აყალიბებს გარკვეულ ადგილობრივ გამოწვევებს, 

იმისათვის რომ მოხდეს ადგილობრივი სქემების გავლენის მაქსიმალური გაზრდა 

ადგილობრივი დანაშაულის მაჩვენებელზე.12  

ორივე, მუდმივი სამართალდამრღვევებისა და საფრთხის შემქმნელი 

სამართალდამრღვევების პროგრამის სახელმძღვანელო და სამართალდამრღვევთა 

ინტეგრირებულად მართვის სისტემები, აღიარებენ მუდმივი სამართალდამრღვევები 

და საფრთხის შემქმნელი სამართალდამრღვევები პროგრამის განახლების სქემების 

მნიშვნელოვან კონტრიბუციას სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებული მართვის ფართო 

სისტემაში, IOM-ის სტრატეგიული ქოლგის ქვეშ, რომელიც უზრუნველყოფს PPO 

შეთანხმების გადახედვისა და განახლების საშუალებას.   

კითხვები, რომლებიც ამ დოკუმენტშია განხილული ავსებენ არსებულ მუდმივი 

სამართალდამრღვევებისა და საფრთხის შემქმნელი სამართალდამრღვევების „შუქნიშნის 

შეფასების საშუალებას, რომელიც გამოიყენება სამთავრობო სტრუქტურებთან 

თანამშრომლობისას, იმისათვის რომ შეფასდეს ადგილობრივი მუდმივი 

სამართალდამრღვევებისა და საფრთხის შემქმნელი სამართალდამრღვევების პროგრამის 

სქემის ძირითადი ელემენტები. მუდმივი სამართალდამრღვევებისა და საფრთხის 

შემქმნელი სამართალდამრღვევების პროგრამის კრიტერიუმები შეიცვალა 2008 წელს, ისე 

რომ ასახულიყო ეფექტური პარტნიორობის და საზოგადოების უსაფრთხოების 

სააგენტოს საქმიანობაზე. კრიტერიუმები აღწერენ ეფექტური შესრულების მართვის სამ 

ფართო  ფაქტორს: ხალხი და ურთიერთობები, მონაცემები და ანალიზი და სტრუქტურა 

და პროცესი.   

მუდმივი სამართალდამრღვევებისა და საფრთხის შემქმნელი სამართალდამრღვევების 

„შუქნიშნის შეფასება“ ინარჩუნებს ვალიდურობას, როგორც საშუალება, რომელიც 

უზრუნველყოფს მუდმივი სამართალდამრღვევებისა და საფრთხის შემქმნელი 

                                                           
12

 www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/ppo/ppominisite095years.pdf 
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სამართალდამრღვევების პროგრამის სქემის მაქსიმალურ გავლენას 

სამართალდარღვევაზე და რეციდივზე სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად 

მართვის ადგილობრივი სისტემის ფარგლებში.   

წამალ დამოკიდებულებთან მუშაობის პროგრამის (DIP) მიმოხილვა  

წამალ დამოკიდებულებთან მუშაობის პროგრამის მოდელის (DIP Delivery Model) 

მიმოხილვის შედეგები გამოქვეყნდა 2009 წლის მაისში. მიმოხილვაში ასახულია 

პროგრამის მიერ შეთავაზებული შესაძლებლობების და სერვისების მნიშვნელოვანი 

გაუმჯობესება და ასევე მოიცავს რეკომენდაციებს  წამალ დამოკიდებულებთან მუშაობის 

პროგრამის ეფექტურობისა და ნაყოფიერების გაზრდის შესახებ. პროგრამა დაიწყო რათა 

დანერგილიყო მიმოხილვის მიგნებები ეფექტურობის უზრუნველყოფის მიღწევის 

მიზნით. 2010 წლის თებერვალში გამოქვეყნდა წამალ დამოკიდებულებთან მუშაობის 

პროგრამების სახელმძღვანელო (DIP Operational Handbook), რომელიც მხარს უჭერდა 

წამალ დამოკიდებულებთან მუშაობის პროგრამის დაფინანსების ახალ მოდელს და ახალ 

სტრუქტურას განსაზღვრავს  სამი მნიშვნელოვანი ფუნქციით: 

 წარმატებული იდენტიფიკაცია წამალ დამოკიდებული სამართალდამრღვევების 

A ქვეჯგუფისა; 

 მათი მკურნალობის და სხვა სახის დახმარების სრულყოფილი და სტანდარტული 

შეფასება; 

 ეფექტური, თანმიმდევრული ქეის მენეჯმენტი ნარკოტიკებისა და დანაშაულების 

წრის გარღვევის მიზნით. 

წამალ დამოკიდებულებთან მუშაობის პროგრამების სახელმძღვანელო დაინერგება 2010 

წლის აპრილიდან. ამ პროგრამის მიმოხილვამ ასევე მოახდინა სამართალდამრღვევთა 

ინტეგრირებულად მართვის იდენტიფიცირება, როგორც ადგილობრივი 

ინფრასტრუქტურისა რომელიც მიმართულია წამალ დამოკიდებულებთან მუშაობის 

პროგრამების გრძელვადიან განვითარებაზე და სხვადასხვა ელემენტების დანერგვის 

საშუალების IOM-ის სტრატეგიის ქოლგის ქვეშ, იმისათვის რომ,  წამალ დამოკიდებულებთან 

მუშაობის პროგრამები იქცეს წამყვან კომპონენტად ადგილობრივ დონეზე.  

ეფექტური პარტნიორული სამუშაოს განმასხვავებელი ნიშნები  

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის პრინციპები ფოკუსირდება 

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის სასურველ შედეგზე. დიდი შანსია, რომ 

ეს შედეგები იქნეს მიღწეული როცა თანამშრომლობა ეფექტური თანამშრომლობის მუშაობის 

იმ ექვს განმასხვავებელ ნიშანს ამყარებს, რომლებიც ქვემოთ არის განხილული და 

უზრუნველყოფს ყველა შედეგის ეფექტურ მიღებას.   

იმ პერიოდში როცა პარტნიორული მუშაობა დანაშაულსა და საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოების საკითხებზე დაიწყო, ჩვენ და ჩვენმა პარტნიორებმა გავიგეთ რა ეფექტური 

პარტნიორობის მახასიათებელი ნიშნები, იმის შეფასებით თუ როგორ  აკეთებენ ბიზნესს 

მაღალი დონის ბიზნეს პარტნიორები. სასურველია, რომ გაუმჯობესდეს შესრულება 
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პარტნიორებს შორის და ავიდეს უფრო მაღალ დონეზე, რაც წარმოადგენს ეფექტური 

თანამშრომლობის საფუძველს.13 

ეფექტური თანამშრომლობა მიმართულია ეფექტური პარტნიორობის მნიშვნელოვანი 

ელემენტების შეჯამებაზე, რისთვისაც პარტნიორებს სთავაზობენ შეამოწმონ რამდენად 

ეფექტურად ართმევენ თავს საქმეს ან თუ არსებობს სფერო, რომლის გაუმჯობესებაზეც უნდა 

იმუშაონ. ეს ექვსი ნიშანია: 

 გაძლიერებული და ეფექტური ხელმძღვანელობა; 

 ცხადი და კონსტრუქციული ანგარიშვალდებულება; 

 გონებით მართული ბიზნეს პროცესი; 

 ეფექტიანი და გულისხმიერი განხორციელების სტრუქტურა; 

 ჩართული საზოგადოება; და 

 შესაბამისი უნარები და ცოდნა.  

 

პრობაციის ჟურნალი 
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აბსტრაქტი: დანაშაულებრივი ქმედებისაგან განრიდების ( ანუ „გამოსწორების“) ცნება 

დღითიდღე უფრო აქტუალური ხდება კრიმინოლოგიაში. ლივერპულის კვლევის (LSD) 

მიზანს წარმოადგენს ამ პროცესის ღრმა შესწავლა, იმ ადამიანების თვალთახედვის 

გათვალისწინებით, რომელთაც აირჩიეს დანაშაულებრივი ქმედებისაგან განრიდება მათ 

ცხოვრებაში. თუმცა, LSD არ იყო გამიზნული კვლევის მონაცემთა პრაქტიკაში 

იმპლემენტაციის ანალიზისათვის. ამრიგად, ეს სტატია აღწერს კვლევის მონაცენებს და 

განიხილავს რეკომენდაციებს პოლიტიკის შემუშავებისათვის. იმისათვის, რომ გაიხსნას 

დიალოგი პრაქტიკოსებსა და სხვა სპეციალისტებს შორის კვლევის მონაცემების პრაქტიკში 

უკეთესი გამოყენებისათვის. ნაშრომები, რომლებიც ამ სტატიის შემდგომ დაიწერა, არის 

პასუხი LSD კვლევის  შედეგების პრაქტიკაში იმპლემენტაციის სირთულეებზე.  

                                                           
13

 http://www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/guidance_for_effective_partnerships.pdf 
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საკვანძო ტერმინები: დანაშაულისაგან განრიდება, შემოქმედობითობა, ნარატივი, 

რეინტეგრაცია, ძლიერ მხარეებზე დაფუძნებული 

პირველ რიგში ჩვენ გვინდა მადლიერება გამოვხატოთ პრობაციის ჟურნალის 

გამომცემლობის უშუალოდ რედაქტორის და რედაქტირების საბჭოსადმი, რომ მოგვეცა 

შესაძლებლობა ლივერპულის დანაშაულისაგან განრიდების პროცესის კვლევაზე (LSD) 

რეფლექსიის. განსაკუთრებით კი მოგვეცა საშუალება ამ კვლევის შედგების დიდი 

ბრიტანეთის პრობაციის პრაქტიკაში გამოყენების გააზრების. ჩვენი მიზანი არ ყოფილა იმის 

განსაზღვრა თუ „რა მუშაობს“ სამართალდამრღვევთ რეინტეგრაციაში ან რომელი 

სპეციფიური ინტერვენციაა ეფექტური. მიზანს წარმოადგენდა, დანაშაულებრივი 

ქმედებისაგან  

განრიდების ( ანუ „გამოსწორების“) პროცესის ღრმა შესწავლა იმ ადამიანების 

თვალთახედვის გათვალისწინებით, რომელთაც აირჩიეს დანაშაულებრივი ქმედებისაგან 

განრიდება მათ ცხოვრებაში. კვლევის ინიცირება განაპირობა ჩვენს მიერ ლიტერატურის 

გაცნობამ ‘კრიმინალის და ცხოვრების ტრაექტორიის’ მიმდინარეობის შესახებ, რაც დაიწერა 

1990 იანებში (Moffitt, 1993; Sampson და Laub, 1993). ეს კვლევა იყო არა დანამატი არამედ 

კომპლემენტარული, განვითარებითი კრიმინოლოგიის მეცნიერებისათვის.  

მიუხედავად ამისა, ჩვენ გაგვაოცა იმ გამოხმაურებამ რაც კვლვამ ჰპოვა აკადემიის გარეთ. 

წიგნის გამოცემის შემდეგ სახელწოდებით, „აკეთო კარგი: როგორ ახდენენ ყოფილი 
მსჯავრდებულები მათი ცხოვრების რეფორმირებას და ხელახლა აშენებას“, (Maruna, 2001), 
რომელშიც დეტალურად იყო აღწერილი კვლევის შედეგები, პირველმა აუტორმა მიიღო 

უამრავის მადლობის წერილი ყოფილი პატიმრების, პრობაციის ოფიცრების, და სხვა 

პრაქტიკოსებისა და აქტივისტებისაგან. ბევრმა მათგანმა გვთხოვა დეტალურად აგვეღწერა 

კვლევის შედეგების სავარაუდო ზეგავლენა პრქტიკაზე. თუმცა, სახელმძღვანელოში ჩვენ 

თავი შევიკავეთ ამგვარი პირდაპირი განხილვებისაგან, რადგან ჩავთვალეთ რომ კვლევა 

თავად იქნებოდა ინფორმაციუი ამ თვალსაზრისით. ჩვენი შეხედულებით, პრაქტიკოსებმა 

საუკეთესოდ იციან მათი კლიენტების და კონტექსტის საჭიროებების შესახებ. ამგვარად, 

როგორ გამოდგება კვლევის მონაცემები პრაქტიკაში, სწორედ მათ უნდა გადაწყვიტონ 

თავად.  

მიუხედავად ამისა, წიგნის პუბლიკაციით ჩვენ გვქონდა მცდელობა ჩავრთულიყავით 

აკადემიურ დებატებში „საუკეთესო პრაქტიკის“ შესახებ, ყოფილ პატიმართა რეინტერაციის 

პროცესში (მაგ. იხ.  Maruna, Immarigeon, და LeBel, 2004; Maruna და LeBel, 2002; 

Maruna, LeBel, და Lanier, 2004; Maruna და Ramsden, 2004; Maruna, LeBel, 

Mitchel და Naples). იმისათვის რომ შეჯამებული ყოფილიყო აკადემიური კვლევის 

მონაცემები და პრაქტიკის საკითხები, თვითოეული კომპონენტი დაიწერა სისხლის 

სამართის მარმსაჯულების სისტემაში მომუშავე პრაქტიკოსებთან Russ Immarigeon და Derek 

Ramsden -თან ერთად. ასევე, მონაწილეობდნენ ყოფილი პატიმრები (ახლა ‘მსჯავრდებული 

კრიმინოლოგები’1) Charlie Lanier, Thomas P. LeBel და Nick Mitchell - ი. თანმდევი დისკუსია 

პოლიტიკის შემუშავების რეკომენდაციების სახით, შესაბამისად ასახავს ამ თანამშრომლობის 

შედეგებს  და ასევე იმ სასარგებლო და წამახალისებელი კომუნიკაციის ასპექტებს, რაც 

გვქონდა ყოფილ პატიმრებთან და გამოცდილ პრაქტიკოსებთან წიგნის გამოცემის შემდეგ. 
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ჩვენ დავიწყებთ LSD კვლვის მცირე მიმოხილვით მათთვის, ვინც არ იცნობს თავად 

სახელმძღვანელოს.  

 

დანაშაულისაგან განრიდების პროცესის კვლევა 

მოკლე ისტორია 

ლივერპულის დანაშაულისაგან განრიდების პროცესის კვლევა დაიწყო თითქმის როგორც 

ერთი ადამიანის მიერ წამოწყებული ინიციატივა, დაფინანსებული ძირითადად პირადი 

ხარჯებით და ამერიკის ფულბრაიტის კომისიის დახმარებით 1995-1996 წლებში, შემდგომ 

გუგენჰაიმის ფონდით ხელშეწყობით 1996-1997 წლებში. პირველ ავტორს სურდა 

დანაშაულისაგან განრიდების პროცესის გააზრება,  ყოფილი პატიმრების თვალთახედვის 

გააზრებით. აქედან გამომდინარე, იგი სრულად ჩაერთო ლივერპულში  

მცხოვრები ყოფილი პატმრების სამყაროში. ფაქტობრივად, ეს ნიშნავდა თითქმის ყოველ დღე 

დამკვირვებლის პოზიციაში ყოფნას Nacro Merseyside - ში ან ამ რეგიონის რომელიმე 

პრობაციის ოფისსა თუ დამოუკიდებელი რეინტეგრაციის პროგრამების ცენტრში.  ეს 

პროცესი ასევე მოიცავდა ლივერპულის ცენტრში განთავსებულ მამაკაცთა ჰოსტელში 

ცხოვრების ერთთვიან პერიოდს და ხანგრძლივ მეგობრობას ყოფილ პატიმრებთან. 

ამავდროულად, Maruna -მ  დაიწყო ყოფილ პატიმართა შერჩევა „თოვლის გუნდას“ 

მეთოდოლოგიის პრინციპით. დანაშაულისაგან განრიდების პროცესის უფრო ფორმალურად, 

კვლევის ფარგლებში შესასწავლად.  „თოვლის გუნდას“ შერჩევის მეთოდოლოგიის პრინციპი 

საკმაოდ მარტივია: რაც უფრო მეტ ყოფილ პატიმარს შეხვდა ის, მით უფრო მეტი ყოფილი 

პატიმარი გაიცნო და სამიზნე ჯგუფი მით უფრო მეტად გაიზარდა. ეს მეთოდი საკმაოდ 

წარმატებული აღმოჩნდა და Maruna -მ  სახელი გაითქვა როგორც „ამერიკელმა , რომელიც 

ესაუბრება ყოფილ პატიმრებს“ (ან უფრო მეტად, „ შეშლილი იანკი, რომელიც გადაგიხდის 

რათა ილაპარაკო საკუთარ ცხოვრებაზე). მალე მოხალისეებმა თავად დაიწყეს მისი ძებნა და 

არა პირიქით, როგორც ხდება ხოლმე (ხშირად აწუხებდნენ ღამის საათებში).  

1997 წელს, პროექტის გუნდის2  შემადგენლობა საგრძნობლად გაფართოვდა. 

თავდაპირველად გრანტის ხელშეწყობით, რომელიც მიზნად ისახავდა ოთხი რეინტეგრაციის 

პროგრამის შეფასებას წამალდამოკიდებულთათვის Merseyside - ში (იხ. Canter et al., 1998). 

ასევე მნიშვნელოვანი იყო იოზეფ როუნტრის ფონდის გულუხვი გრანტი (იხ. Canter et al., 

2001).  ამგვარად, კარგი იღბლისა და კოლეგების გულითადი თანადგომის ერთობლიობით, 

ჩვენ საშუალება მოგვეცა მცირე მაშტაბის აღწერილობითი კვლევა, გადაგვეყვანა სრულად 

ჩამოყალიბებულ,  ფართო მაშტაბიან კვლევით პროექტში, რიცხვობრივი ანალიზისა და 

ჰიპოთეზის ტესტირებისათვის.  

კვლევის აგებულება 

LDS კვლევის დიზაინი, რაც მის საფუძველს ქმნის, იყო საკმაოდ მარტივი კონცეპტუალურად 

- შეიძლება ითქვას ზედმეტად მარტივიც.  თავდაპირველი მოსაზრება იყო, რომ შერჩეულიყო 

ორი ჯგუფი ყოფილი პატიმრების: ერთი ჯგუფი, რომელიც დაუბრუნდა კრიმინალურ 

ქმედებას განთავისუფლების შემდეგ და მეორე ჯგუფი პატიმრებისა, რომლებსაც არ 

ჩაუდენიათ შემდგომი დანაშაული. შემდგომ, ჩვენ შევადარებით თუ რა საერთო აზროვნების 
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მაჩვენებლები ექნებოდათ კრიმინალის გარეშე მყოფ ყოფილ პატიმართა ჯგუფს. ასევე იყო 

თუ არა აზროვნების თვალსაზრისით ამ ორ ჯგუფს შორის საერთო მახასიათებლები და თუ 

როგორი თვალთახედვით უყურებდნენ აქტიური სამართალდამრღვევები სამყაროს, 

კრიმინალის არ  

მქონე ყოფილ პატიმართა გფუფისაგან განსხვავებით. ჩვენი კონცეფციის თანხმად, ამ ორ 

ჯგუფს შორის დაფიქსირებული აზროვნების სქემებს შორის არსებული განსხვავებები 

შესაძლოა ყოფილიყო დანაშაულებრივი ქმედებისაგან განრიდების პროცესის 

განმსაზღვრელი.  

თუმცა,თავდაპირველად ვემხრობოდით ამგვარ კლასიკურ, სახელმძღვანელოებში 

მოწოდებულ კვლევის დიზაინს,  თუმცა ხანმოკლე დროში დავრწმუნდით, რომ ჩვენი 

მოსაზრებები მცდარი იყო. რადგანაც, ყოფილი პატიმრები არ იყოფიან ორ პირობით 

ჯგუფად: წარმატებული რეფორმატორები და წარუმატებელი რეციდივისტები. ყოფილ 

პატიმართა უმრავლესობა, რომელთაც ჩვენ შევხვდით ველზე მუშაობისას, არ განეკუთვნება 

კრიმინალური ქმედების თვალსაზრისით „პერსისტენტულ“ ან „განრიდებულ“ ჯგუფს. 

არამედ ისინი იმყოფებიან ერთგვარ შუალედურ მდგომარეობაში. ამგვარი შუალედური 

მდგომარეობა, როგორც David Matca -მ  აღწერა (1964) 40 წლის წინ მის ნაწარმოებში 

„დანაშაული და ცვლილება“ , სწორედ რომ რეალობას შეესაბამება, როდეაც ვსაუბრობთ 

ყოფილ პატიმართა კრიმინალურ კარიერაზე.  

თუმცაღა, მკვეთრად გამოხატული პერსისტირებისა და განრიდებულთა შემთხვევების 

ანალიზის შედეგად, მოგვეცა შესაძლებლობა უკეთ შეგვესწავლა ინდივიდუალური 

რეფორმის პროცესის საწყისი და დასასრული სტადია. მიუხედავად იმისა, რომ მონაცემები 

შეგროვდა დროის ერთ გარკვეულ მონაკვეთში, კვლევის მეთოდოლოგიის თვალსაზრისით. 

აღსანიშნავია ასევე, რომ ჩვენს მიერ შერჩეული ჯგუფების შემადგენლობა 

დაკომპლექტებული იყო, სწორედ რომ ამგვარი მკვეთრად გამოხატული და ერთმანეთისაგან 

გამიჯნული შემთხვევებით. მაგალითად,  პერსისტული კრიმინალური ქცევის მქონე ყოფილ 

პატიმართა ჯგუფში, მოხვდა სწორედ ის კონტიგენტი, რომელიც რეალურად იყო 

პერსისტენტული კრიმინალურ ქმედებაში. განსხვავებით ეგრეთ წოდებული 

„სამართალდამრღვევთა“  

 

ჯგუფისაგან, რომელიც კვლევებში.ძირითადად არის ხოლმე ერთგვარად პატიმართა 

ფართოდ მომცველი ჯგუფი.  

ჩვენს კვლევაში მონაწილე პერსისტულ კრიმინალთა ჯგუფი შედგებოდა იმ ადამიანებისაგან, 

რომელებიც ცხოვრობდნენ ლივერპულში, ჰქონდათ სურვილი ღიად ესაუბრათ მათ 

კრიმინალზე და რომლებიც არ გეგმავდნენ მათი კრიმინალში ჩართულობის შეწყვეტას. 

მათგან განსხვავებით, ჩვენი მეორე ჯგუფის წარმომადგენლებს წინასწარ ჰქონდათ 

გააზრებული მათი კრიმინალისაგან თავისუფალი ქცევა და ისინი ამას ახორციელებდნენ 

მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში, მიუხედავად კრიმინალური ჩართულობის ხანგრძლივი 

ანამნეზისა.  
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ორი ჯუფი შეესაბამებოდა ერთმანეთს ასაკის (საშუალოდ 30), კრიმინალური ანამნეზის 

(დაახლოებით სამი წელი ციხეში) და ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლების 

თვალსაზრისით: უმრავლესობამ სკოლაში სწავლას თავი დაანება 16 წლის ასაკში, პირველად 

იყვნენ დაპატიმრებულები 15 წლის ასაკში და ციხეში მათი მოთავსება მოხდა დაახლოებით 

20 წლის ასაკში. კვლევის ყველა მონაწილემ შეავსო სტანდარტული კითხვარები, თუმცა, 

ინტერვიუს ფოკუსი იყო ძირითადად მათი ცხოვრებისეული ისტორის ანალიზი,  Mcadams 

ის (1993) ადაპტირებული მეთოდოლოია. მონაწილეებს სთხოვეს ისე მოეყოლათ მათი 

ცხოვრების ისტორია, როგორც აუტობიოგრაფიის შედგენისას გააკეთებდნენ ამას.   

მიღებული ტრანსკრიპტების ანალიზი განხორციელდა შინაარსობრივი და 

ფსიქოსოციალური თემატური შემცველობის თვალსაზრისით. ნარატივის ჰოლისტიური 

ანალიზის გარდა, მისი ცალკეული ასპექტები იყო კოდირებული შინაარსობრივად ორი 

სტუდენტის მიერ, რომლებიც არ იცნობდნენ  საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას მონაწილეთა 

შესახებ. კოდირება განხორციელდა პერსისტული და განრიდებული ჯუფის ნარატივების, 

ჰიპოტეთური განმასხვავებელი მაჩვენებლების რიცხვობრივი ვალიდაციისათვის.  

ანალიზის პროცესში გამოყენებულ იქნა ფართოდ დანერგილი თემატური კოდირების 

სახელმძღვანელო, რომელიც სპეციფიურად მოიცავს პიროვნული მაჩვენებლების და 

შემოქმედობითობის, დასაბუთების, განმტკიცების და სხვა სახის ნეიტრალიზაციური 

კომპონენტების კოდირების პრინციპებს. ამგვარი შედარებითი ანალიზის მიზანს 

წარმოადგენდა იმ ასპექტების დადგენა, რომლებიც დამახასიათებელია მხოლოდ იმ 

პატიმრებისათვის, რომლებიც არ არიან კრიმინალურ ქმედებაში ჩართულები. ასევე იმ 

აპსექტების გამოკვეთა , რაც საერთოა ამ ორი ჯგუფისათვის.  

ძირითადი მიგნებების შეჯამება 

პერსისტენტული დანაშაულებრივი ქმედების ფსიქოლოგია 

   LDS  კვლევაში ჩართული აქტიური სამართალდამრღვევების ჯგუფი არ წარმოადგენდა 

სამართალდამრღვევთა ტიპიურ ჯგუფს, იმ თვალსაზრისით რომ ისინი არ იყვნენ 

კრიმინალურ ქმედებაში პერიოდულობით ჩართული 15 წლის ახალგაზრდები. შედარებითი 

ანალიზისათვის განხორციელებისათვის, შერჩეულ იქნა ხანგრძლივი, დამკვიდრებული 

კრიმინალური ისტორიის მქონე ადამიანები, ასაკით საშუალოდ 30 წელი.   

საგულისხმოა, რომ ამ ჯგუფისათვის ყველაზე თვალსაჩინო მახასიათებელი აღმოჩნდა არა 

მათი ნაკლებ ემპათიური ხასიათი არამედ მომეტებული, არაკრიტიკული დარწმუნებულობა 

საკუთარ შესაძლებლობებში. სინდრომი , რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ „განწირული 

დევიანტური ქცევისთვის“.  მაგალითად, ერთმა 33 წლის წამალდამოკიდებულმა, 

ნარკოდილერმა განაცხადა:  

„(ჩემა ყოფილმა ცოლმა) მითხრა , - ‘მე დავბრუნდები თუ ჰეროინს შეეშვები’. მაგრამ, იცი რა, 
ბედნიერი ვარ როგორც ვარ ეხლა. მირჩევნია ასე ნელი ნაბიჯებით მივყვე. ვიცი ჩვევა მაქ 
უკვე, მაგრა ახლა იმ სტადიაზე ვარ როცა შევეჩვიე, უკვე რომ დამოკიდებული ვარ და 
ვიქნები სიცოცხლის ბოლომდე. ამას არაფერი შეცვლის“. (მამაკაცი 33 წლის) 

მსგავსად ამისა, 28 წლის მამაკაცმა ინტერვიუირების პროცესში აღნიშნა:  
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„რეალობა ის არის რომ მე ვერასდროს ვერ შევძლებ ნორმალური სამსახურის მოძებნას.... 
გამოდის რომ კრიმინალს ვუბრუნდები, ასე არ არის?“. (მამაკაცი, 28 წლი) 

წლების განმავლობაში თავიანთი კრიმინალური ჩართულობის უარყოფის შემდეგ, ამ 

ადამიანებმა ისწავლეს და შეეგუენ იმას, რომ არასდროს ექნებათ წარმატება ცხოვრებაში, 

კრიმინალური სამყაროს გარეთ. ისინი ხედავდნენ საკუთარ თავს გარე, მათ მიერ 

არაკონტროლირებადი ძალების მსხვერპლად.  

შეკითხვა , რომელიც საუკეთოდ ავლენდა განმასხვავებელ ნიშნებს ამ ორ ჯგუფს შორის იყო 

ის თუ როგორ ხედავდნენ ისინი საკუთარ თავს მომავალშო, 5-10 წლის შემდეგ.  

ინტერვიუერი: რას ხედავ შენს ცხოვრებაში, 5 ან 10 წლის შემდეგ   

„მეშინია კიდეც მომავალზე ფიქრი. ამ მომენტისთვის, მხოოდ დღევანდელი დღით 
ვცხოვრობ.“  

ინტერვიუერი: უფრო შორეულ დროზე ვერ ფიქრობ როგორც ჩანს.  

„იმიტომ რომ, არ იცი ქუჩის კუთხეში რა გელოდება“ 

განწყობა არ იყო ყველა შემთხვევაში ამგვარი ნეგატიური. როგორც 29 წლის მანქანების 

ქურდის შემთხვევაში:  

ინტერვიუერი: რას იტყვი რა იქნება 5-10 წლის შემდეგ, რამე ხედვა გაქვს ამასთან 
დაკავშირებით? 

„სიმართლე რომ გითხრა, არ მაქვს შორეული ხედვა. შეიძლება ლატარია მოვიგო“  
(მამაკაცი, 29 წლის) 

 

ფაქტია, რომ გასაოცრად დიდმა რაოდენობამ რესპოდენტებისა აღნიშნა ლატარიის მოგების 

სურვილი როგორც მათი პიროვნული ამოცანა ცხოვრებაში, ან ეს აღნიშნა სხვა კითხვის 

პასუხად ინტერვიურების პროცესში. ამგვარი ამბიცია მიგვანიშნებს აზროვნების მანერაზე, 

რომელიც მომავალს განიხილავს როგორც მხოლოდ იღბალს და არა როგორც პიროვნული 

პასუხისმგებლობის და შრომის შედეგს.  

რომ შევაჯამოთ, აქტიური სამართალდამრღვევები აღწერენ მათ ცხოვრებას 

დეტერმინისტულად, თითქმის მექანიკური ტერმინოლოგიით. ისინი აღწერენ სიღარიბის, 

სტიგმისა და კრიმინალური გარემოცვის ციკლური წრის ხაფანგს, სადაც ისინი მოხვდნენ. 

კოგნიტიური აშლილობებისა და „კრიმინალური აზროვნების“ მქონე სამართალდამრღვევთა 

ნაცვლად , ჩვენ შევხვდით ბევრ ისეთ ადამიანს, რომელიც საკმაოდ ნათლად აზროვნებდა და 

თავისუფლად თავადაც შესაძლოა სოციოლოგი გამხდარიყო.  

დანაშაულისაგან განრიდებულის ქცევის ფსიქოლოგია 

დანაშაულისაგან განრიდებულთა ჯგუფის წარმომადგენლები სირთულის წინაშე 

აღმოჩნდნენ, რომ ჩამოეყალიბებინათ თუ რატომ არ ჩადიოდნენ ისინი კრიმინალურ 

ქმედებას. პერსისტენტული კრიმინალური ქცევა ხელშემწყობი გარემო პირობების ფონზე 

გასაგები ფენომენია, ხოლო დანაშაულისაგან თავის არიდება საჭიროებს მეტად ახსნასა და 
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გააზრებას. კამათი შეიძლება იმ საკითხზე, რომ დანაშაულისაგან თავის არიდებას 

ესაჭიროება მისთვის დამახასიათებელი სპეციფიური კოგნიტიური მონაცემები,  როგორც 

Shelley Taylor -მა (1989)აღწერა, „დადებითი ილუზიები“.  

ნარატივთა ანალიზის პროცესში, ჩვენ აღმოვაჩინეთ ამის სამი მაგალითი. 

პირველი, როდესაც კრიმინალური წარსულის არსებობა მთლიანად უარყოფილია. ამგვარად, 

ადამიანი აღიარებს, „მე ეს გავაკეთე, თუმცა ეს არ იყო ჩემი „ნამდვილი მე“. ეს ფრაზა  

იმდენად ხშირად იყო გამეორებული ინტერვიურების პროცესში, რომ ერთ ერთ თავს 

სახელმძღვანელოში მისი სახელიც კი დავარქვით.  

„დედაჩემმა აღმოაჩინა რასაც ვაკეთებდი, (ჰეროინის გამოყენება და ყაჩაღობა). ის მოვიდა 
სადაც ვიყავი და დამიჭირა, სახლში წამომიყვანა. მან იცოდა, რომ ცუდი პრობლემა მქონდა, 
მე სხვა პიროვნება ვიყავი ფსიქოლოგიურად, ეს მე არ ვიყავი“ 

წამყვანი იდეა აქ ის არის, რომ მათი აზრით კრიმინალური ქცევა მათ ჩაიდინეს გარე ძალების 

ძემოქმედებით და არა შინაგანი ფაქტორებიდან გამომდინარე.  ეს აზრი კარგად და 

ლაკონურად ჩამოყალიბა კვლევაში მონაწილე 30 წლის ახალგაზრდამ:  

„მე გავაანალიზე რომ ყველა ჩემი კრიმინალური ქმედება, ჩემი წამალდამოკიდებულება, ეს 
ყველაფერი არ იყო ის რაც უნდა ყოფილიყო... ეხლა ვარ ის რაც ვარ, რაც ყოველთვის ვიყავი 
შინაგანად. ყოველთვის ვიყავი ინტელიგენტი, გულახდილი, შრომისმოყვარე, მოსიყვარულე. 
ეს ყველაფერი ყოველთვის ისე იყო დახურული რაგაც ამაზრზენი გარემოცვით და არასდროს 
მქონდა გამოვლენის შესაძლებლობა. მხოლოდ ახლა შევძელი ამის გააზრება. ეს მე არ ვიყავი 
და საკმაოდ დიდი დრო დამჭირდა იმის გასარკვევად თუ ვინ ვიყავი სინამდვილეში. მე 
რასაც ვაკეთებდი , იყო ის რასაც ჩემს გარშემო ადამიანები აკეთებდნენ, რასაც მე შევეგუე. მე 
შევეგუე ჩემს მეგობრებს. ზოგი ადამიანი კი სწორ გადაწყვეტილებას იღებს.“ 

მეორე, მნიშვნელოვანი კონცეფცია ნარატივში იყო „ტრაგიკული ოპტიმიზმი“,  Frankl’s -

ის(1959[1984]) ცნობილი ფრაზა. ასეთ შემთხვევებში, ნარატორი პოულობს გარკვეულ 

ღირებულ ხაზს მის ცხოვრებაში, მიუხედავად მისი კრიმინალური ანამნეზისა.  

„მე როგორც ამას ვხედავ, ერთი ადამიანის გადარჩენაც კი რომ შემეძლოს 
წამალდამოკიდებულებისაგან ეს საკმარისი იქნებოდა. მე არ მინდა ვიყო 
წამალდამოკიდებულების სფეროს კონსულტანტი ან რაიმე მსგავსი. მაგრამ, შენ თუ შეძლებ 
სწორად გაიაზრო რასაც გეუბნები და შეძლებ ერთი ადამიანი მაინც იხსნა იმ ცხოვრებისაგან 
რაც მე გამოვიარე, ბედნიერი ვიქნები და მიღწევად ჩავთვლი. მე არ მინდა ვინმემ ის 
გამოიაროს რაც მე გამოვიარე და რაც ჩემ ოჯახს ტკივილი მივაყენე“. (მამაკაცი, 33წლის). 

„ერთ დილას გავიღვიძე და ვთქვი: ეს აღარ უნდა გამოვიყენო. შემიძლია ახალგაზრდებს 
უთხრა საიდან მოვდივარ და რა არის ციხე. ეს არის რაც მინდა გავაკეთო. ეს არის ჩემი მიზანი 
და ალბათ რამდენიმე წელი დამჭირდება ამისათვის. უკვე დავიწყე რაღაც სამუშაოს 
შესრულება პრობაციისათვის და ცოტა დრო დამჭირდება, რომ კარგად შევასრულო რაც 
მსურს. „ ( მამაკაცი, 30 წლის). 
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ცხოვრება, რომელიც მიჩნეულია უსარგებლოდ, შესაძლოა აღმოჩნდეს დამხმარე სხვა 

ადამიანებისათვის. ამგვარი ისტორია ხშირად მოიაზრება როგორც მაგალითი მომავალი 

თაობისათვის: 

„მე ვესაუბრებოდი ჩემი ძმის შვილებს, დავისვი ორივე და უთხარი.’ მომისმინეთ, მე და 
თქვენმა მამამ დავკარგეთ ჩვენი ცხოვრება, არ მინდა რომ თქვენც ასევე მოიქცეთ.’ არ მინდა 
ახალგაზრდებმა აკეთონ ის, რაც ჩვენ გავაკეთეთ. 15- 16 წელი მე და თქვენმა მამამ ტყუილად 
გავფანტეთ. ახლა მინდა აიღოთ ეს მაგალითი ჩვენი ცხოვრებიდან.“ (მამაკაცი, 33 წლის) 

მესამე და საბოლოო სტრატეგია, რაც ნარატივთა ანალიზის შედეგად აღმოჩნდა იყო 

დანაშაულისაგან თავის არიდება, როგორც რევანში და წინააღმდეგობრივი ქმედება 

კრიმინალური ცხოვრების სტილის წინააღმდეგ. კრიმინოლოოგები ხშირად აღწერენ 

დანაშაულისაგან თავის არიდების  პროცესს, როგორც „გამოფიტვის“ „თავის დანებების“ 

პროცესს, მას შემდეგ რაც ხანბრძლივი კრიმინალური ცხოვრების შემდეგ ამ ადამიანებს 

სრულად თრგუნავს სამართალდამცავი სისტემა და სოციალური კონტროლის სხვა 

მექანიზმები. ამგვარი ტერმინოლოგიის გამოყენება არ მომხდარა კვლევაში მონაწილე 

რესპოდენტების მიერ, მათი ხედვა იყო მიმართული განახლების, გაძლიერებისა და 

საკუთარი თავის გაუმჯობესებისაკენ.  

თუმცა შესაძლოა არსებობდეს დანაშაულისაგან თავის არიდების სპეციფიური განმარტება, 

როგორც კანონმორჩილების საბოლოო ეტაპი, კვლევის მონაწილეებმა ეს აღწერეს როგორც 

სოციალური კონტროლის მექანიზმებიასგან განთავისუფლება. „სისტემა“ როგორც ისინი 

აღწერენ, აკეთებს ყველაფერს იმისათვის რომ ყოფილი პატიმრები აღმოჩნდნენ იმავე 

ჩაკეტილ წრეში. დანაშაულისაგან თავის არიდება არის სწორედ სისტემისადმი 

შეწინააღმდეგების სტრატეგია.  ნარატივის ანალიზის შედეგად გამოვლენილი 

მაჩვენებლების შესაბამისად. ამგვარი სტრატეგია, საშუალებას აძლევს ყოფილ პატიმრებს 

შეინარჩუნონ უწყვეტობის განცდა მათივე აუტობიოგრაფიულ ნარატივში. ეს არიან 

ადამიანები, რომლებიც საკუთარ თავს წინააღმდეგობრივად აღიქვამენ სისტემასთან 

მიმართებაში. წარმოუდგენელია ამგვარი ადამიანების ერთ ღამეში გარდაქმნა.  ამგვარი 

წინააღმდეგობრივი სულისკვეთება საშუალებას აძლევს ამ ადამიანებს შეცვალონ მათი ქცევა.  

რეკომენდაციები პრობაციის პრაქტიკისათვის 

ჩვენს მიერ შესწავლილი ადრეული კრიმინოლოგიური კვლევებიდან იმთავითვე 

იკვეთებოდა ტენდენცია ( Glueck and Glueck,1937[1966]), რომ კრიმინალური ქმედებისაგან 

თავის არიდების მექნიზმების კარგი შესწავლა შესაძლოა გამხდარიყო ხელშემწყობი 

კორექციული სისტემის მუშაობისათვის (იხ. ასევე. Farrall, 2004; Rex, 1999). მაგალითად, 

Glueck - ებმა, მათივე კვლევის შედეგებზე დაფუძნებით ‘მომწიფების პროცესის 

ცვლილებებთან’ დაკავშირებით, დასვეს კითხვა ‘შეუძლიათ თუ არა მასწავლებლებს, 

ფსიქოლოგებს, კორექციის სფეროში მომუშავე ან სხვა სპეციალისტებს, შექმნან ერთგვარი 

‘იძულებითი საშუალებები’ მომწიფების პროცესის ადრეული დაწყებისა და წარმატებით 

მიმდინარეობისათვის (Glueck and Glueck, 1937, p. 205.) 

 

რა თქმა უნდა მეტი კვლევითი მტკიცებულებები არის საჭირო, იმისათვის რომ ჩვენი 

შედეგების გენერალიზაცია შეგვეძლოს. თუმცა, ყველაზე თვალსაჩინო დაკვირვება ამ 
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კვლევიდან ის არის, რომ  პრაქტიკოსების მხრიდან რეკომენდირებულია ინტენსიური 

დაკვირვება პროცესის ლინგვისტურ მხარეზე. პრაქტიკოსი უნდა აკვირდებოდეს როგორც 

საკუთარ სიტყვებს ასევე კლიენტის მხრიდან მოსმენილ ფრაზებსა და გამოთქმებს. ჯერ 

კიდევ 1963 წელს, კრიმინოლოგი, Donald Cressey აღნიშნავდა: ‘კრიმინალები და 

სამართალდამრღვევები კარგავენ გულწრფელობას სწორედ სიტყვების გამო რაც 

„ხელმისაწვდომია“ მათთვის როგორც გარემოდან ასევე შინაგანი პიროვნული სამყაროდან’: 

„ლიტერატურაში მოიპოვება დიდი რაოდებობით მტკიცებულება იმის თაობაზე, რომ 
როგორც კრიმინალურ ასევე არა-კრიმინალური ქცევის რეგულაციის სფეროში 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ვერბალიზაციიას... თუმცა მასალა ამის შესახებ არ 
გამოქვეყნებულა სისტემატიზირებული სახით. Lindesmith - მა აღნიშნა, რომ თუ ადამიანი 
რომელიც მიჩვეულია რაიმე ნივთიერების მოხმარებას, გახდება თუ არა ის კრიმინალი, ეს 
დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ ესაუბრება ის საკუთარ თავს. Becker - მა დაადასტურა 
მის კვლევაში, რომ მაგალითად მარიხუანას ეფექტის აღქმა დამოკიდებულია იმ სიტყვებზე, 
რომელსაც ადამიანი ყოფილი მომხმარებლისაგან მოისმენს“. (Cressey, 1963, p. 151). 

 

თუ ჩვენი განსჯა სწორი მიმართულებით მიდის სიტყვებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს 

ასევე დანაშაულისგან თავის არიდების პროცესში. შესაბამისად, მასწავლებლები, 

ფსიქოლოგები, კორექციის სისტემის მუშაკები განსაკუთრებით პრობაციაში 

განსაკუთრებულად ფრთხილად უნდა იყვნენ მათ კლიენტებთან საუბრისას. ჩვენი 

ცხოვრების ნარატივი არ იქმნება ვაკუუმში. არამედ ეს არის შინაგანი გარემოს 

საზოგადოებრივ მიდგომებთან ადაპტაცია. Foote -ისა და Frank (1999, p. 177),  -ის 

მიხედვით ‘დომინანტური ტენდენცია საზოგადოებაში არის ის, რომ მიღებულ იყოს 

გარკვეული ისტორიები და ცხოვრებისეული გამოცდილება და ამავე დროს გარიყულ იქნეს 

ის, რაც მიღებული სტანდარტისაგან განსხვავდება’. ჩვენი პიროვნული ისტორიებიც გავს იმ 

ფრაზებს რასაც ჩვენ ავტორიტარული გარემოსგან ვისმენთ. (ეს არის რისი გაკეთებაც 

შეგიძლია.., რასაც მიზნად დაისახავ ყველაფერი შეგიძლია.. და ა.შ.). აქედან გამომდინარე, 

დიდი მნიშვნელობა აქვს ლინგვისტური თვალსაზრისით რა ტერმინოლოგიისა და რა 

შინაარსის მატარებელია პრაქტიკოსის კონსულტაცის სესია.  

დღესდღეობით, თანამედროვე პრაქტიკა პრობაციის სისტემაში ეფუძნება რისკებისა და 

საჭიროებების განსაზღვრას. პრობაციის ბენეფიციარები მიიჩნევა უამრავი სოციალური, 

ფსიქოლოგიური და მორალური დეფიციტის მქონე პირებად, რომლებიც საჭიროებენ 

შეფასებას, მიზანმიმართულ ზემოქმედებასა და მკურნალობას. ამგვარი პრაქტიკა საკმაოდ 

ლეგიტიმურად შეიძლება შეფასდეს, თუმცა, საჭიროებს ზედმიწევნით სიფრთხილეს. რისკი  

და საჭიროებები არ უნდა გახდეს შინაგანად განცდილი და გათავისებული ბენეფიციარის 

მიერ (Ward and Stewart, 2003). 

 

ყოფილი პატიმრების რეინტეგრაციის პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არა მარტო 

რისკებისა და საჭიროებების, არამედ ძლიერი მხარეეის წარმოჩენა (იხ. აგრეთვე Nissen and 

Clark, 2003; Maruna and LeBel, 2003). საუბარი, რომელიც განსაკუთრებით გამოყოფს 

წინააღმდეგობების დაძლევის და ერთგვარი გადარჩენის პერსპექტივებს, მეტად 

მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა დანაშაულისაგან განრიდებული კვლევის მონაწილეებისათვის. 

პრობაციის სისტემაში ყოფილი პატიმრების გაძლიერება საზოგადოებაში 

რეინტეგრაციისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ამჟამად უკვე უმოქმედო,  

ერთერთი ორგანიზაციის New Careers Movement განმარტებით, პრობაციის მიზანია 
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‘დახმარების მიმღებთა ტრანსფორმაცია დახმარების გამცემებად’ (Pearl and Riessman, 1965, 

pp. 88–89), მოხალისეობრივ საქმიანობასა და თემის საქმიანობაში ჩართულობით. ამრიგად, 

პრობაციის კლიენტის ძლიერ მხარეებზე და შესაძლებლობებზე დაფუძნებული საქმიანობა 

ერთგვარი გზავნილია თემში, რომ სამართალდამრღვევ ღირებული ადამიანია და 

იმსახურებს მხარდაჭერას. დამნაშავისთვის ეს არის მინიშნება, რომ მას გააჩნია ის თვისებები 

და ღირებულებები, რაც შეუძლია შესთავაზოს სხვებს (Bazemore and Erbe, 2004, p. 45). ეს 

უკანასკნელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან თვით-ეფექტურობის განცდა 

საწინდარია წარმატებული პროცესისათვის დანაშაულისაგან თავის არიდების საქმეში.  

ყველაზე თვალსაჩინო განსხვავება აქტიური სამართალდამრღვევებისა განრიდებული 

სუბიექტებისაგან LDS კვლევაში იყო მომავლისადმი დეზორიენტაციული განწყობა, რაც 

მიგვანიშნებს რომ პრობაციის საქმიანობა მიმართული უნდა იყოს მომავლის 

დაგეგმარებისაკენ და არა მხოლოდ წარსული შეცდომების ანალიზისკენ (იხ.  also Farrall, 

2004). LDS კვლევის მონაცემებით ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია პრობაციის 

ბენეფიციარებისათვის მათივე წარსულის გააზრება, ამგვარად საუბრის შინაარსი და 

ვერბალური ნაწილი მნიშვნელოვანია წარსული მოვლენების ანალიზისათვის.  

როგორც წესი თერაპიული მუშაობისას სამართალდამრღვევებთან, დიდი მნიშვნელობა 

ენიჭება სამართალდამრღვევების მიერ დანაშაულზე სრული პასუხისმგებლობის 

გაზიარებას. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი უარყოფის ან მინიმალიზაციის 

მცდელობადანაშაულებრივი ქმედების, უარყოფითად აღიქმება. თუმცა, LDS კვლევის 

შესაბამისად, ყველა ამგვარი მცდელობა არ შეიძლება ჩაითვალოს კრიმინოგენულ 

ფაქტორად. მაგალითად, LDS კვლევაში მონაწილეები აღნიშნავდნენ რომ მათ ჩაიდინეს 

ყველა ის დანაშაული რაშიც ისინი იყვნენ მხილებულნი. თუმცა, ისინი აღნიშნავდნენ რომ 

ისინი არ იყვნენ ამ დროს ის ადამიანები ვინც სინამდვილეში არან. (ეს არ იყო ჩემი ნამდვილი 

მე’). 

 

თუმცა თითქმის მკრეხელობადაა მიჩნეული ის, რომ სამართალდამრღვევთა 

კონსულტირებისას  ვაკეთებდეთ სხვა რამეს გარდა იმისა, რომ ვაიძულებთ სრული 

დანაშაულებრივი ქმედებისა და სირცხვილის გაზიარებას და აღიარებას, ამავდროულად 

ზოგიერთ კულტურაში კორექციული სისტემის ინდივიდუალურ რეფორმისტულ 

მიდგომაში, „ეს არ იყო ჩემი ნამდვილი მე“ ნარატივი, საკმაოდ წარმატებით გამოიყენება. 

მაგალიათად, John Braithwaite -ის (1989), მიხედვით, იაპონური ანდაზა წარმატებით 

გამოხატავს ამ პროცესს: 

„კრიმინალები არ მოქმედებენ მათი ნამდვილი შინაგანი ღირებულებების კარნახით. 
ისინი არიან „შინაგანი მღრღნელის“ მსხვერპლი, რომელიც შეიძლება სრულად 
„მოსცილდეს“ და ადამიანები დაუბრუნდნენ საზოგადოებას დანაშაულის განცდის 
გარეშე [Wagatsuma & Rosett, 1986, p. 476]. კულტურაში დანერგილი და 
გათავისებული განწყობა, რომ ყველა ადამიანი არის დადებითი შესაძლებლობების 
მქონე საკუთარი თავის რეაბილიტაციისათვის, ნიშნავს სწორედ იმას, რომ 
სირცხვილის გააზრების და მისი მიღების შემდეგ, საუკეთესო პასუხი არის „ 
მიმღებლობა გაძლიერებით“ (Braithwaite, 1989, pp. 64–65).  
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ნავაჯოს თემს, ჩრდილოეთ ამერიკაში აქვს მსგავსი მცნება სახელწოდებით ‘nayéé’ 
Braithwaite and Braithwaite - ის თანახმად (2001, p. 10). nayéé’ (ანუ მონსტრები) 
არის დეპრესია, ეჭვიანობა და ისეთი განცდები რაც ადამიანებს მათი სურვილისამებრ 
ცხოვრებაში ხელს უშლის. ამგვარი სახელდების დადებითი მხარე ის არის, რომ 
სახელდების შემდგომ შესაძლებელია მისი მოცილება უფრო ადვილად (Coker, 1999, 
p. 55). 

თუმცა, საჭიროა ისიც, რომ ადამიანებმა გაიაზრონ მათი წარსული კრიმინალი და 
დანაშაულებრივი ქცევა. LDS კვლევის მონაცემებით, საუკეთესო ხელშემწყობი 
ფაქტორები დანაშაულისაგან თავის ასარიდებლად არის მდგომარეობა, როდესაც 
სრულად გააზრებული აქვს ადამიანს , რომ ის აღარ იმყოფება იმ მდგომარეობაში 
რომ ჩაიდინოს ხელახლა დანაშაული. მხოლოდ კიდევ ერთხელ ციხისაგან თავის 
არიდება არ არის საუკეთესო არგუმენტი. უკეთესი განმარტებაა, როდესაც ადამიანს 
სურს ციხეში არ მოხვდეს იმის გამო, რომ შეუძლია იყოს უკეთესი და გააკეთოს 
ღირებული მის ცხოვრებაში.  

 

 

შემოქმედებითი თემები (რაიმე ღირებულის შექმნა, მისი კვალის დატოვება 
სამყაროში, მომავალი თაობისათვის ღირებული საქმის კეთება, ან შთაგონება) 
დამახასიათებელია უფრო ასაკოვანი ადამიანებისათვის. მაშინ როცა სამომხმარებლო 
ღირებულბები, (სიახლის მოლოდინი, მაქსიმალისტური განწყობა, ეიფორიული 
მდგომარეობა) მეტად დამახასიათებელია ახალგაზრდა ასაკში. პრობაციაში 
განსაკუთრებით კარგ შედეგს იძლევა ამგვარი შემოქმედებითი განწყობა და არა 
მუქარაზე დაფუძნებული თავშეკავება კრიმინალური ქმედებისაგან.  

ამგვარი რეკომენდაციები ბევრ ლიტერატურულ წყაროშია მითითებული, თუმცა 
საუკეთესო პრაქტიკაც კი პრობაციის სისტემაში შესაძლოა ვერ გახდეს მოწინააღმდეგე 
ძალა „ქუჩის“ ზეგავლენის და საზოგადოების კონსუმერისტული განწყობის. 
საუკეთესო რაც პრობაციის მუშაკმა შესაძლოა გააკეთოს ზოგ შემთხვევაში არის 
მხოოლოდ ინდივიდუალური ნარატივის ალტერნატიული ვერსიების გააზრებაში 
დახმარება, იმედის გაღვივება და ამავდროულად მიზნობრივი მუშაობა რისკებისა და 
საჭიროებების აღმოსაფხვრელად.  

 

კომენტარი: 

1. ეს ფრაზა არის სულისკვეთების გამომხატველი ყოფილ პატიმართა ახალი მოძრაობის, 

რომელშიც ჩართულნი არიან აწ უკვე მასწავლებელი და მკვლევარი ყოფილი 

კრიმინალები (იხ.  Ross და Richards, 2003). თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ Lanier, LeBel 

და Mitchell-ი არ არიან ჩართულები მკვლევართა ამ ჯგუფში.  
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2. Louise Porter და Samantha Lundrigan - მა, ორივე ლივეპულის უნივერსიტეტში, 

შემოუერთდნენ გუნდს როგორ ასოცირებული მკვლევარები 1996 წელს. მათ შემდეგ 

Irene Carvalho და Donna Youngs - ი, შემოუერთდნენ გუნდს. David Canter იყო 

პროექტის სუპერვაიზორი. 

3.  ბოლო წლებში, მთელი რიგი კვლევები ადასტურებს ამ მონაცემებს თვალსაზრისით 

(იხ. მაგ. Giordano, Cernkovich and Rudolph, 2002; Terry, 2003). LDS კლევის მონაცემები 

არ არის სრული სიახლე. მსგავსი შედეგები შესაძლოა მოიძებნოს სხვა 

დანაშაულისაგან განრიდების პროცესის შემსწავლელ კვლევებში (მაგ, Burnett, 1992; 

Mischkowitz, 1994), ასევე წამალდამოკიდებულებისაგან რეაბილიტაციის (მაგ, O’Reilly, 

1997)და პიროვნული ზრდის შემსწავლელ კვლევებში.  

 

რეაბილიტაცია და განახლება 

მძიმე სამართალდამრღვევთა შემთხვევის მართვის მოდელის კვლევა 

ბირმინგემში, დიდი ბრიტანეთი 

ენდრიუ მილი (Andrew Millie) 
ლოჰბოროუს უნივერსიტეტი, გაერთიანებული სამეფო  
 

როზი ეროლი (Rosie Erol) 
Jill Dando Institute University College London, გაერთიანებული სამეფო 

2004 წელს, ინგლისსა და უელსში ამოქმედდა განსაკუთრებით მძიმე და „პროდუქტიულ“ 

სამართალდამრღვევთა მიმართ შემუშავებული სტრატეგია. აღნიშნული სტრატეგია მოიცავს 

რეაბილიტაციურ პროგრამას , შემთხვევათა მართვის მოდელის ფარგლებში, რაც სრულად მოიცავდა 

დამნაშავის სისხლის სამართლის სისტემაში ყოფნის პერიოდს. სტრატეგია არის კოორდინირებული 

საპასუხო რეაქცია, მიმართული დანაშაულის განმეორებისა და კრიმინალის შემცირებისაკენ. ამ 

სტატიაში მოყვანილი მონაცემები ეფუძნება ბირმინჰემში ჩატარებული სამუშაო პროცესის განხილვას, 

რომლის მიზანიც იყო ახალი სტრატეგიის დანერგვა სამართალდამრღვევთა მართვის უკვე არსებულ 

სქემებში. თუმცა, ბევრი საჭირო სტრუქტურული კომპონენტი უკვე არსებობდა სისტემაში, 

პრობლემური ასპექტები ძირითადად ეხებოდა კომუნიკაციისა და როლების გადანაწილების 

საკითხებს. საჭირო იყო მკაცრად განსაზღვრა სამართალდამრღვევთა იდენტიფიკაციის 

პროცედურების და კრიტერიუმების. ასევე მნიშვნელოვანი იყო რესურსებისა და მომსახურებების 

თანაბარი გადანაწილება და პროგრამიდან სამართალდამრღვევთა მოხსნის კრიტერიუმების 

ჩამოყალიბება.  

საკვანძო ტერმინები: პრიორიტეტული სამართალდამრღვევები; 
რეაბილიტაცია;დასახლება;თანამშრომლობა; შემთხვევის მართვა; 

      გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩატარებული კვლევების შემდგომ აღიარებულია, 

რომ პერსისტენტულ სამართალდამრღვევთა მცირე პროპორციული ნაწილი ახორციელებს 

სისხლისსამართლებრივი დანაშაულის დიდ პროპორციულ ნაწილს (e.g., Blumstein, Cohen, 

Roth, & Visher, 1986). მაგალითად, ინგლისსა და უელსში, მძიმე დანაშაულის პროცენტული 

ნახევარი ჩადენილია სამართალდამრღვევთა მხოლოდ 10% - ის მიერ (Home Office, 2001).  

ფართო და მზარდია მტკიცებულებათა რესურერსი რეაბილიტაციური პროგრამების 
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ეფექტურობის შესახებ, დანაშაულის პრევენციის თვალსაზრისით  (e.g., Andrews et al., 1990; 

McGuire, 2002). შესაბამისად, რესურესების მნიშვნეელოვანი პროპორციის გადანაწილება, 

განსაკუთრებით „პროდუქტიულ“ სამართალდამრღვევებზე - დანაშაულის განმეორების რისკ 

ფაქტორებისადმი მიზანმიმართული  რეაბილიტაციური მოდელის გამოყენებით , შედეგად 

გამოიწვევს განმეორებითი დანაშაულისა და ზოგადად კრიმინალური ქმედების 

რაოდენობის შემცირებას. გარკვეული კრიმინოგენული დინამიური ფაქტორები (Andrews & 

Bonta, 1994; Vennard & Hedderman, 1998)პირდაპირ განაპირობებს განმეორებითი დანაშაულის 

რისკის მატებას, მათ შორის ნარკოტიკულ ნივთიერებათა ავად მოხმარება, სუსტი 

აკადემიური და დასაქმებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები, სუსტი კოგნიტიური და 

ინტერპერსონალური უნარ-ჩვევები, ანტისოციალური შეხედულებები. სხვა ფაქტორები, 

როგორიცაა არაადექვატური საცხოვრებელი გარემო, დანაშაულის განმეორების ალბათობაზე 

მოქმედებს არაპირდაპირი ზეგავლენით. აღნიშნულ რისკ ფაქტორებზე ფოკუსირება ზრდის 

რეაბილიტაციური პრორამებისეფექტურობის  ალბათობას.  

    ინგლისსა და უელსში მოქმედებს მრავალი პროგრამა , რომელიც მიმართულია აღნიშნული 

პირდაპირი თუ არაპირდაპირი  რისკ ფაქტორებისაკენ, სამართალდამრღვევთათვის ციხეში, 

მათთვის ვინც არის პრობაციის ზედამხედველობის ან  ან საზოგადოებრივი სასარგებლო 

შრომის აღსრულებაზე. თუმცა , აღსანიშნავია არაადექვატური ურთიერთკავშირი 

პროგრამებს შორის; მაგალითად, კოგნიტიურ ბიჰევიორულ თერაპიას ციხეში არ სდევს თან 

პროგრამის შემდგომი მხარდაჭერა , დამნაშავის ციხიდან გამოსვლის შემდეგ (Clarke, 

Simmonds, & Wydall, 2004).  უფრო რომ განვავრცოთ, სამართალდამრღვევთა  

ზედამხედველობა სისხლის სამართლის სისტემაში ასევე ფრაგმენტული შეი8ძლება იყოს. 

აქედან გამომდინარე, ბოლო წლების განმავლობაში ინგლისსა და უელსში შემუშავებულ იქნა 

პროგრამები, რაც ხელს უწყობს რეაბილიტაიცური პროგრამების ინტეგრაციას მძიმე 

სამართალდამრღვევთათვის, იმგვარად რომ ხორციელდება დამნაშავის მართსაჯულების 

სისტემაში ყოფნის მთელ პერიოდში მისი სრული მხარდაჭერა.  

      პრობაციის ზედამხედველობა  ინგლისსა და უელსში ისტორიულად იყო სოციალური 

სამუშაოს პრიორიტეტული სფერო, ამგვარად შემთხვევათა მართვის სისტემის ორგანიზების 

საჭიროება ბუნებრივად განისაზღვრა. თუმცა, ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელდა 

მთელი რიგი ცვლილებები პრობაციის სისტემაში ინგლისსა და უელსში:  უპირველესად,  

აქცენტი გადატანილ იქნა სოციალური სამუშაოდან უფრო მეტად თემში განხორციელებად 

სადამსჯელო პროგრამებზე და მეორე, გადასვლა მეჯერულ ნართვის სისტემაზეt (see Nash, 

1999), რამაც განაპირობა მასიური კულტურალურ და სტრუქტურული ცვლილებები და 

შეიქმნა პრობაციის ნაციონალური, ცენტრალიზებული მომსახურება 2001 წელს 

(განსხვავებით რეგიონულად განთავსებული სერვისებისაგან)  . სამი წლის შემდეგ პრობაცია 

შეუერთდა ციხის მომსახურებას და ჩამოყალიბდა სამართალდამრღვევთა მართვის 

ნაციონალური მომსახურება  (NOMS; Carter, 2003; Dobson, 2004). საზღვრების ამგვარი შერწყმა 

ტრადიციული პროფესიული როლების თვალსაზრისით  არ არის უნიკალური პრობაციისა 

და ციხის სისტემისათვის. ამავდროულად, პოლიციის ოფიცრები აქტიურად ჩაერთნენ 

სამართალდამრღვევთა ზედამხედველობის პროცესში, პარალელურად პრობაციის 

სისტემასთან - ზოგიერთი ავტორი ამას უწოდებს მომავალი პოლიბაციის ოფიცრებს  (Mawby 

& Worrall, 2004; Nash, 1999,2004). ამგვარ ერთობლის მუშაობას საფუძველი დაედო 1998 წელს 

კრიმინალისა და დანაშაულის საკანონმდებლო აქტის შექმნით, და შედეგად ჩამოყალიბდა 

კრიმინალისა და დანაშაულებრივ ქმედების შესამცირებელი ადგილობრივი გაერთიანებები ( 
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CDRPs) სადაც პოლიცია, ადგილობრივი თვითმმართველობა და სხვა დაკავშირებული 

ორგანიზაციები მათი სახელმწიფოებრივი ვალდებულების ფარგლებში თანამშრომლობენ 

საერთო მიზნისათვის დანაშაუის შესამცირებლად.  

   გაერთიანებები რა თქმა უნდა ტრადიციულად წააწყდნენ მუშაობის პროცესში გარკვეულ 

სირთულეებს  (see e.g., Crawford, 1998). თუმცა, მძიმე დანაშაულისა და სექსუალური 

ძალადობის შემთხვევათა  რისკის მართვის მულტიორგანიზაციულ კვლევაში გამოჩნდა 

Kemshall and Maguire (2001) , რომ  პრობაციის პერსონალი ამ კონტექსტში თანამშრომლობდა 

მაქსიმალურად  „მჭიდროდ და კოლეგიალურად“  (p. 252) პოლიციასთან - თუმცა შესაძლოა 

ზედმეტად მჭიდროდაც კი, რამაც განაპირობა პრობაციის ოფიცრისა და პოლიციის 

წარმომადგენლის როლთა გაერთიანება და ერთგვარი პოლიფიკაცია პრობაციის. რა თქმა 

უნდა ეს არ მომხდარა ყველა შემთხვევაში და სრულად უარყოფითი შეფასებაც ვერ მოყვება 

(Mawby & Warrall, 2004, p. 63). რადგან, სხვადასხვა პროფესიონალების გაერთიანება და 

მჭიდრო თანამშრომლოობა მაუწყებელია რეაბილიტაციური პროგრამების ეფექტური 

ინტეგრაციის შესაძლებლობის , შემთხვევათა მართვის სისტემის ფარგლებში.   

    ამგვარი პროგრამები ეფუძნება „რა მუშაობს“ ლიტერატურას ბრიტანეთში და ხაზს უსვამს  

(e.g., Chapman & Hough, 1998; Partridge, 2004; Underdown, 1998)ურთიერთკავშირისა და 

თანამშრომლობის ხაზს შემთხვევათა მართვის სისტემაში. ურთიერთთანამშრომლობის 

პერსპექტივა - როდესაც სამართალდამრღვევ იღებს უწყვეტ ზედამხედველობას(Burnett, 

1996) - გარკვეულწილად შესუსტებულია ყოველდღიური მუშაობისას პრობაციის სისტემაში 

(Burnett, 1996) —თუმცა ამავდროულად ამგვარი მიდგომა განსაკუთრებით პოპულარულია 

საზოგადოებრივი თავდაცვის და თემში სააღსრულებლო საქმიანობის განხორციელებისას და 

პერსისტენტულ სამართალდამრღვევებთან მუშაობის პროცესში.  

ბრიტანული პროგრამები, ფოკუსირებული პერსისტენტულ სამართალდამრღვევებთან 

მუშაობაზე მოიცავს სხვადასხვა პროექტებს: ფოკუსირება განმეორებით კრიმინალზე (Chui, 

Tupman, & Farlow, 2003), პერსისტენტულ სამართალდამრღვევთა პროექტი (Mawby & Worrall, 

2004), ინტენსიური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის პროექტი (Homes, Walmsley, & 

Debidin, 2005; Worrall, Mawby, Heath, & Hope, 2003). გარდა ამისა, სხვადასხვა პროექტების 

ფოკუსირება მოხდა სპეციფიურ დანაშაულებრივ ქმედებაზე, როგორიცაა ქუჩის ძარცვასთან 

დაკავშირებული პროექტი ქუჩის დანაშაულის ინიციატივა (Home Office, 2003). ამგვარი 

პროექტები მსგავსია ჩრდილოეთ ამერიკაში ჩატარებული ინტენსიური ზედამხედველობითი 

პროექტირებისა და პრობაციის სუპერვიზიის სქემის (see, e.g., Pearson, 1988; Gendreau, Goggin, 

& Fulton, 2001). 

     პროექტები მოიცავდა ურთიერთთანამშრომლობით მოდელზე დაფუძნებულ ინტენსიურ 

პოლიციურ და პრობაციურ ზედამხედველობას. დამატებითი მხარდაჭერა მიმართული იყო 

კრიმინოგენული რისკ ფაქტორებზე რეაგირებისაკენ, რაც განისაზღვრა ინდივიდუალურად 

თვითოეული დამნაშავისათვის. ბოლო დროს განხორციელებული ინიციატივა იყო 

პრიორიტეტულ სამართალდამრღვევთათვის განხორციელებული  2004 წელს, რომლის 

მიზანი იყო ამ პროგრამების თავმოყრა ერთობლივად. კვლევები შეხო ასევე პრიორიტეტულ 

სამართალდამრღვევთა იდენტიფიკაციას. მაგალითად, Townsley and Pease (2002)-მა 

ბრიტანელ პოლიციელთა პრაქტიკის შესწავლისას დადგინეს , რომ ერთ ერთი პოლიციის 

ერთეულში შერჩეული სამართალდამრღვევები არ შეესაბამებოდნენ მაღალი რისკის 

სამართალდამრღვევებს. სამართალდამრღვევთა შერჩევის პროცედურის ეფექტურობის 
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დადგენა არ წარმოადგენდა ჩვენი კვლევის მიზანს. არამედ, სტატია მიმოიხილავს 

სამართალდამრღვევთა შემთხვევების მარვის პროცესს ერთ ერთ ბრიტანულ ქალაქში. 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა:   

 როგორ მოხდა ახლებური სტრატეგიის შეთავსება ტრადიციულ სტრუქტურასთან  

 ინტერგრირებული შემთხვევათა სისტემაში ბარიერებისა და სუსტი მხარეების 

აღმოჩენა 

კვლევა ჩატარდა დასავლეთ მიდლენდში,  ბირმინჰემში , სადაც ავტორები მივლინებულნი 

იყვნენ რათა შეემოწმებინათ პრიოტეტულ სამართალდამრღვევთა შერჩევის მექანიზმები და 

შეემოწმებნათ მზაობა ახალი სტრატეგიისათვის (Erol & Millie,2005a). ბირმინგენი არის 

ბრიტანეთის ერთერთი დიდი ქალაქი პოპულაციით 975,000. მას აქვს აგრეთვე ერთ ერთი 

უდიდესი დეპარტამენტი ქვეყანაში, რომლელიც მოიცავს მთელ ქალაქს.  

                                                                         მეთოდი 

    ჩატარდა თვისობრივი კვლევა, რომელიც მოიცავდა ღრმა ინტერვიუირების პროცესს 

ნახევრად-სტრუქტუირებული ინტერვიუების სახით. ინტერვიუირება ჩატარდა სხვადასხვა 

სააგენტოებსა და ორგანიზაციებში მომუშავე პერსონალთან, რომლებიც მონაწილეობდნენ 

ახალი სტრატეგიის იმპლემენტაციაში ინტერვიუირება ჩატარდა ყველა პარტნიორ 

ორგანიზაციასთან (n=18)როგორც სტრატეგიის შემუშავების ასევე მომსახურების მიწოდების 

დონეზე. ჩამონათვალი მოიცავდა წარმომადგენლებს ბირმინჰემის ქალაქის საკონსულოდან, 

დასავლეთ მიდლენდის პოლიციიდან, ნაციონალური პრობაციის სააგენტოდამ, 

წამალდამოკიდებულებაზე მორეაგირე გუნდიდან, ციხეში მომუშავე მხარდამჭერი 

პერსონალისგან, დასაქმებისა და საგანმანათლებლო მომსახურების მომწოდებელთაგან. 

ინტერვიუები ჩატარდა ასევე ექვს პრიორიტტულ სამართალდამრღვევსთან. თუმცა ეს 

რაოდენობა არ იყო წარმომადგენლობითი ამ ჯგუფის სამართალდამრღვევთა დიდი ჯგუფის, 

მათი განსხვავებული გამოცდილება სამართალდამრღვევთა მართვის სისტემის 

გამოცდილების მეტად ინფორმაციული იყო ჩვენთვის. კვლევებით დადასტურებულია 

რამდენად მნიშვნელოვანია მომსახურების მომწოდებელთაგან სუბიექტური მოსაზრებებისა 

და კონკრეტული შემთხვევების ანალიზი, პროგრამებში ჩართულობის სრული სურათის 

წარმოსადგენად (e.g., Chui et al., 2003). სამართალდამრღვევთა ჯგუფი შერჩეულ იქნა მათი გარკვეულ 

პროგრამებში ჩართულობის გამო, რათა მათ ჰქონოდათ შესაძლებლობა გამოეთქვათ მათი 

შეხედულება ამ პროგრამბთან დაკავშირებით.  

    შერჩეული სამართალდამრღვევების ინტერვიუირება ჩატარდა ციხეში (მისი უმაღლესობის , 

ბირმინჰემის ციხე) და/ან როგორც ნაწილი პოლიციის სამართალდამრღვევთა მართვის სისტემის 

ბინაზე ვიზიტების პროგრამის. ვიზიტები ჩატარდა საერთო საცხოვრებელში, სამართალდამრღვევთა 

უშუალო საცხოვრებელ სახლებში და ზოგიერთი დამნაშავის შემთხვევაში მათ ნათესავებთან. 

ინტერვიუირება ჩატარდა პოლიციის ოფიცრების თანდასწრებით, სამ შემთხვევაში მათი 

თანდასწრებით. სამართალდამრღვევები იყვნენ 24-33 წლის ასაკის, ორი ქალი და ოთხი მამაკაცი. 

ეთნიკური ჯგუფის თვალსაზრისით, ხუთი მათგანი იყო თეთრკანიანი და ერთი აზიელი. ყველა 

ინტერვიუ იყო გადატანილი წერილობითი სახით და გაანალიზირებული.  

   კვლევა ჩატარდა 2005 წელს, როდესაც ახალი სტრატეგია ჯერ კიდევ ადრეული იმპლემენტაციის 

სტადიაზე იყო. თუმცა კვლევა იყო მცირე მაშტაბის, ჩატარებული მხოლოდ ერთ ქალაქში, გამოიკვეთა 
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საერთო პრობლემური საკითხები , რაც რელევანტურია კოორდინირებული შემთხვევათა მართვის 

სისტემის ჩამოყალიბებისათვის.   

პოლიტიკური გარემო 

   როგორც ავღნიშნეთ, ნაციონალური სტრატეგია შემუშავდა, ადრე არსებულ პროგრამებზე 

დაყრდნობით. აღნიშნული ცვლილების საწყისად შესაძლოა ჩაითვალოს დოკუმენტი - „შევამციროთ  

შეუსაბამო ხარვეზები მართმსაჯულების სისტემაში“, (სისხლის სამართლის მართმსაჯულება, 2002 ა) , 

რომლის მიხედვითაც მიზნობრივად ყველაზე რთული სამართალდამრღვევებზე მუშაობა, ყველაზე 

მეტ დანაშაულებრივ ქმედებას დაუქვემდებარებდა მართმსაჯულების სისტემას. ამასთანავე, 

განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილება შესაძლებელია მოიაზრებოდეს დამატებით 

მხარდაჭერის შემთხვევაში იმ სამართალდამრღვევებისა, რომლებიც ცდილობენ გაუმკლავდნენ მათ 

ცხოვრებაში არსებულ დანაშაულის რისკ ფაქტორებს. დანაშაულის განმეორების შემთხვევაშიც, მათი 

დაფიქსირების ალბათობა უფრო მაღალია (სისხლის სამართლის მართმსაჯულება, 2002 ა). კვლევის 

ფარგლებში პერსისტენტულ სამართალდამრღვევდ ჩაითვალა 18 წელზე უფროსი 

სამართალდამრღვევები, რომელთაც ანამნეზში აღენიშნებოდათ კრიმინალური ქმდების ექვსი ან მეტი 

ეპიზოდი ბოლო 12 თვის განმავლობაში.  

   ახალი სტრატეგია გამოქვეყნდა 2004 წელს და მისი იმპლემენტაცია დაიწყო ამავე წლის 

სექტემბერში (Home Office, 2004a),  სამართალდამრღვევთა მართვის უკვე არსებული 

პრაქტიკიდან გამომდინარე ნასწავლი შეცდომების საფუძველზე , განსაკუთრებით 

სამართალდამრღვევთა იდენტიფიკაციისა და მონიტორინგისა თვალსაზრისით. ახლებური 

სტრატეგია მიზნად ისახავდა დანაშალის სიხშირის და რეციდივის შემცირებას მოზრდილ 

სამართალდამრღვევებთან მომუშავე ყველა ორგანიზაციის თანამშრომლობის გზით. 

სტრატეგიის იმპლემენტაცია ხდებოდა პოლიციის ადგილობრივი მართვის ერთეულ 

პუნქტში - ხოლო მისი მართვა, დანაშაულებრივი ქმედების შემამცირებელი ადგილობრივი 

გაერთიანებების საშუალებით ( CDRPs). ნაციონალური სახელმძღანელო დოკუმენტები (Home 

Office, 2004b, 2004c, 2004d) მიგვანიშნებს, რომ თვითოეულ რეგიონში უნდა მოხდეს იმ 

პიროვნებათა იდენტიფიკაცია, რომლებიც ყველაზე მეტ დანაშაულებრივ ქმედებას ჩადიან  

მოცულობის, სიმძიმისა და სიხშირის მიხედვით, რაც ყველაზე მეტ გავლენას ახდენს 

ადგილობრივ თემზე. ჩართვის კრიტერიუმები უნდა შეთანხმდეს პარტნიორ 

ორგანიზაციებთან. რესურსების გადანაწილება შემდეგ ხდება იდენტიფიცირებული რისკ 

ფაქტორების გათვალისწინებით .სამი ურთიერთდაკავშირებული მიმართულება 

განვითარდა ახალ სტრატეგიაში:  

 შეჩერება და პრევენცია: შევაჩეროთ ადამიანები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები 

დანაშაულებრივ ქმედებაში ჩართვისაგან 

 დაჭერა და სასჯელი: აქტიური ჩართულობა უკვე შემდგარ მძიმე 

სამართალდამრღვევებთან 

 რეაბილიტაცია და განახლება: იდენტიფიცირებულ სამართალდამრღვევებთან 

მუშაობა, რომლებიც არიან პირობით მსჯავრდებულბი ან ასრულებენ 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომას. მხარდაჭერა დამხმარე პოსტპენტენციური 

სერვისების შეთავაზებით.  

დააშაულის მართვის კოალიციის სამიზნე ამ შემთხვევაში, მხოლოდ რეაბილიტაციის 

მიმართულება იყო.   
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რეაბილიტაცია და განახლება 

ნაციონალური პრობაციის სააგენტო და პენტენციური სისტემა არის რეაბილიტაციის 

მიმართულების მთავარი თანამონაწილეები. როგორც ავღნიშნეთ, ორივე მხარე განიცდის 

ინტენსიურ რეორგანიზაციას (Home Office, 2004e). ორივე საბოლოო ჯამში აიღებს დანაშაულის 

მართვის უნიფიცირებულ მოდელს (NOMS, 2005). ამის შედეგად, ჩართული მხარეები უკვე 

მიმართულია უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისაკენ დანაშაულის მართვის თვალსაზრისით. 

დანარჩენი მნიშვნელოვანი მხარეები რეაბილიტაციის თვალსაზრისით არიან პოლიცია და 

წამალდამოკიდებულების სამკურნალო პროგრამების მქონე ორგანიზაციები.  

Home Office (2004c) სახელმძღვანელო პრინციპების მიხედვით, რეაბილიტაცია უნდა 

ეფუძნებოდეს არსებულ პროგრამებს და სასურველია მისი განხორციელება ნაციონალური 

სტანდარტის მიხედვით, როდესაც ერთი შემთხვევის მმართველი მიყვება 

სამართალდამრღვევს სისტემაში მისი ყოფნის მთელი პერიოდის განმავლობაში. 

განსაზღვრული იყო, რომ ახალ სტრატეგიაში ჩართული ყველა სამართალდამრღვევ უნდა 

იყოს შეფასებული რისკ ფაქტორების თვალსაზრისით განმეორებითი დანაშაულისათვის, 

ზიანის რისკისა და რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებებისათვის. მოზრდილებში 

რისკის შეფასება ტარდება სამართალდამრღვევთა რისკის შეფასების სისტემით (OAS). 

აღნიშნული სისტემა (Home Office, 2002) შემუშავებულ იქნა რისკის, საჭიროებებისა და 

დანაშაულის განმეორების ალბათობის განსაზღვრისათვის. საბოლოოდ, სტრატეგია უნდა 

ეფუძნებოდეს დანაშაულის განმეორების შემცირების სამოქმედო გეგმას (Home Office, 2004f). 

რომლის საშუალებითაც იქმნება დანაშაულებრივი ქმედების სქემა, რეგიონულ დონეზე. 

მიზნობრივად შესაძლებელი უნდა ყოფილიყო სამოქმედო გეგმის მიხედვით იდენტიფიცირებული 

რისკ ფაქტორებზე ზემოქმედება. აზრობრივად, რეაბილიტაციური მიმართულების მიზანი არის: 

გაერთიანებების ერთობლივი მუშაობის გზით ,  შემთხვევათა ეფექტური მართვის სისტემის 
შემუშავება თვითოეული ბენეფიციარისათვის (Home Office, 2004c, p. 5) 
 

სტატია მიმოიხილავს ბირმინჰემის ერთობლივი თანამშრომლობის სქემას, რათა 

გამოვლინდეს ნაკლოვანი მხარეები, რაც ზეგავლენას ახდენს შედეგზე.  

 

ბირმინგემის კვლევა: სტრატეგიის მიმოხილვა 

 

    ბირმინჰემის ადგილობრივი გაერთიანების (CDRPs) მიერ დასახელებული იყო 

სამართალდამრღვევთა მართვა და წამალდამოკიდებულების მკურნალობა როგორც 

ძირითადი პრიორიტეტები. შეიქმნა ამ მიმართულებით მომუშავე ჯგუფები, რომლებიც 

სპეციფიურად მუშაობდნენ პოლიციის სამმართველო უბნებთან. კვლევის მიმდინარეობის 

პერიოდში, მოქმედებდა დანაშაულის მართვის სამი განსხვავებული სტრატეგია. სხვადასხვა 

პროექტები სახელწოდებით Persistent Offender Partnership Projects ( POPPs), Project Chrysalis, და 

ამასთანავე მიმდინარეობდა ახალი სტრატეგიის იმპლემენტაციისათვის მზადება. ქვემოთ 

აღწერილია თვითოეული მათგანი.  
 

მრავლობითი დანაშაულების ჩამდენ სამართალდამრღვევთა პარტნიორობის პროექტები  (POPP) 

 

აღნიშნული სქემის მოდელი პირველად დაიწყო 2002 წელს ბირმინჰემში ერთ-ერთ პოლიციის 

სამმართველო უბანში. დაფინანსება ამ შემთვევაში განსაზღვრული იყო სახელმწიფო ბიუჯეტით და 
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სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ წამალდამოკიდებულების პრობლემის მქონე 

სამართალდამრღვევები. ეტაპობრივად ამგვარ სქემაში ჩაერთო სხვა სამმართველო ერთეულები. 

პროექტის სამიზნე ჯგუფი იყო სამართალდამრღვევები განთავისუფლებული ციხიდან, მაღალი 

მომართვიანობით პრობაციიდან და ციხეში მომუშავე პერსონალისგან. თანმიმდევრულად 

სამართალდამრღვევებს ხელს უწყობდნენ საცხოვრებელი ფართის მოძებვნაში, საგანმანათლებლო, 

პროფესიული გადამზადებისა და წამალდამოკიდებულების სამკურნალო პროგრამებში ჩართვაში. 

ასევე ყოველ კვირას მათთან იმართებოდა შეხვედრები. კვლევის ფარგლებში შეფასებულ იქნდა ორი 

ამგვარი სამმართველო პუნქტი, მათი თავდადებული და საქმისათვის მოწადინებული მენეჯერებით. 

პროექტში თვითოეული პუნქტიდან ჩართული იყო 10 ადამიანი, მათგან უმეტესობა მამაკაცები 25-35 

წლამდე.  

ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა პროექტთან მიმართებაში იყო მონაწილე პუნქტებზე სხვადასხვა 

რესურსების არსებობა, რაც მომსახურების განსხვავებულად მიწოდებას განაპირორბებდა. გარე 

წყაროებიდან დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების მიწოდება ხორციელდებოდა 

სრულყოფილად. მცირე დაფინანსების შემთხვევაში, იქმნებოდა სირთულეები მომსახურების 

მიწოდებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ასეთ შემთხვევებში ვერ ხდებოდა საკმარისი 

რაოდენობით გადამისამართების შემთხვევების იდენტიფიკაცია. პროექტის მართვა მიმდინარეობდა 

დეცენტრალიზებულად, ძირითადად ადგილობრივი სამმართველო ერთეულების ბაზაზე. 

ურთიერთკავშირი და გადაფრვა მართვის სხვა სქემებს შორის იყო მინიმალური, მიუხედავად 

მომსახურების საერთო მომწოდებლწბის არსებობისა.  

 

პროექტი „Chrysalis“ 

 
ოქტომბერში 2003 წელს, დასავლეთ მიდლენდის პოლიციამ გამოიყენა დაფინანსება 

პროექტიდან „ქუჩის კრიმინალის ინიციატივა“. ამ ქმედების მიზანს წარმოადგენდა 

დანაშაულის განმეორების ალბათობის შემცირება ციხიდან გამოშვებული ყველა დამნაშავის 

მიზნობრივი ზედამხედველობით (Government Office for the West Midlands,5 2003). 

მონაწილეობა სამართალდამრღვევთათვის იყო სავალდებულო. ერთი ორგანიზაციის მიერ 

შემთხვევის მართვის ნაცვლად, პროექტი მოიცავდა ერთობლივი მმართველობის სისტემას 

პრობაციის, პოლიციისა და ციხის მომსახურების ოფიცრების მონაწილეობის. ცვლილებების, 

განსახლების ან სხვა საჭიროებების შეფასება მოხდა ციხეში, კოორდინირებულად პარტნიორ 

დაწესებულებებს შორის (Project Chrysalis, 2004a). თვითოეულ შემთხვევაში განვითარდა 

ძირითადი საჭიროებების, განსახლების, განათლებისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების, 

წამალდამოკიდებულების, ჯანმრთელობისა და სხვა საკითხების რეგულაციის ერთობლივი 

გეგმა სხვა ინტერვენციები, რომლებიც გამოყენებულ იქნა იყო ბრაზის მართვა, სანქციები  

აღნიშნული პროექტის დაწყებიდან 2003 წლის ოქომბერში, 15 თვეში 1079 ქუჩის 

სამართალდამრღვევ ჩაერთო პროექტში. იმაზე მეტი ვიდრე მოსალოდნელი იყო (Project 

Chrysalis, 2005). სამართალდამრღვევთა უმრავლესობა იყო მამრობითი სქესის (94%) 18-25 

წლამდე (60%) . აღნიშნული სამიზნე ჯგუფი მოიცავდა უფრო მცირე ასაკის ბენეფიციარებს 

ვიდრე POPP პროექტში. 

ახალი სტრატეგიის განვითარება 

განსხვავებით ადრე არსებული სქემებისაგან, ახალი სტრატეგია არ მოიცავდა დამატებითი 

ფინანსური რესურსების მოძიების შესაძლებლობას. Home Office (2004c) ის ადრეული 

კვლევითი მონაცემებით, პროგრამისათვის ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენდა 

ფინანსების სიმცირე. მაგალითად, პროგრამაში სამართალდამრღვევთა ჩართვა შესაძლებელი 
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იყო მხოლოდ ეტაპობრივად, თავისუფალი ადგილების არსებობის შესაბამისად. 

Birminghemis Core Priority ჯგუფის მიერ ამავდროულად ხდებოდა აღნიშნულ სტრატეგიაში 

ჩართვის კრიტერიუმების განსაზღვრა. რესურსების სიმცირის გამო, შესაბამისად 

კრიტერიუმების განსაზღვრა მოხდა შეზღუდვებით.  

გადაწყვეტილება ბენეციფიართა ახალი სტრატეგიის პროგრამებში ჩართვის შესახებ 

განიხილებოდა ორკვირაში ერთხელ გამართულ ფორუმზე, რომლებიც იმართებოდა 

პროექტის სამმართველო პუნქტებში. ფორუმი იყო წარმომადგენლობითი, ჩართული იყო 

სახელმწიფო პროგრამების წარმომადგენლები  როგორიცაა პოლიცია, პრობაციის 

წარმომადგენელი, წამალდამოკიდებულების ინტერვენციის ჯგუფის წარმომადგენელი, 

სახელმწიფო დასაქმებისა და გადამზადების პროგრამის წარმომადგენლები, განსახლების 

პროგრამის ადგილობრივი ხელმძღვანელი. ასევე კერძო სტრუქტურის წარმომადგენლები,  

დასაქმების, გადამზადების, მკურნალობისა და განსახლების სფეროებიდან. უწყებათა შორის 

ინფორმაციის გაზიარება პრობლემური საკითხად მოიაზრება (Dawson, 2005; Homes et al., 

2005), ამგვარად შეიქმნა ინფორმაციის გაზიარების პროტოკოლი პარტნიორ  ორგანიზაციათა 

შორის.  

სისტემაში სამართალდამრღვევთა მართვის სქემით განხორციელდა მათი მონიტორინგი. 

აღნიშნული სქემა შემუშავებულ იქნა ადრე არსებული პროექტების POPPs და Chrysalis 

გამოცდილების საფუძველზე. იდეალურ შემთხვევაში აღნიშნული სქემა მოიცავდა 

ბენეფიციარის საჭიროებების და გეგმის სრულ შეფასებას, მონაწილე ორგანიზაციებისა და 

ხელმძღვანელი ოფიცრების ჩართულობას და მათ მონიტორინგს.  

ბირმინჰემის სქემა შედგებოდა პოლიციის ცხრა სამმართველო პუნქტისაგან. 

თავდაპირველად მოიაზრებოდა თვითოეულ მათგანში 30 დამნაშავის ჩართვა. 2005 წლის 

თებერვალში (Home Office, 2005), აღნიშნულ სქემაში ჩართული იყო 292 სამართალდამრღვევ. 

99% იყო მამრობითი სქესის და მათგან 56% 18-25 წლამდე. დაახლოებით ნახევარი 48% იყო 

პატიმრობაში, დანარჩენები განაწილებულები იყვნენ სისხლის სამართლის სისტემის 

სხვადასხვა სექტორში.  წამალდამოკიდებულების თვალსაზრისით 433 მე ადამიანმა ჩაიტარა 

ტესტირება 2005 წლის თებერვალში. მათგან 13 (3%) იყო პროგრამაში ჩართული და 8 

აღმოჩნდა დადებითი. (საერთო მაჩვენებლებით, სამართალდამრღვევთა 54% აღმოჩნდა 

დადებითი შედეგის მქონე A ჯგუფის მედიკამენტების ტესტირების თვალსაზრისით).  

      რესპოდენტთა დამოკიდებულება სამართალდამრღვევთა მართვის სქემისადმი 

ბირმინჰემში 

ახალი სტრატეგიის მიზანს წარმოადგენდა თვითოეული დამნაშავისათვის შემთხვევის 

მართვის ეფექტური მოდელის უზრუნველყოფა. ფორუმი, რომელიც ორკვირაში ერთხელ 

იმართებოდა წარმოდგენდა შესაძლებლობას სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ მომხდარიყო 

ბენეფიციართა საჭიროებების ერთობლივი განხილვა.  ფორუმი იყო ეფექტური თუმცა 

ზოგიერთ შემთხვევაში აღინიშნებოდა პოლიციური ერთეულის დომინირება. ეს 

განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენდა  მოხალისეობრივად მონაწილე სექტორისათვის. 

შესაბამისად, კერძო სექტორის წარმომადგენელთა ჩართულობის შემთხვევაში , საჭიროა 

თვითოეული მათგანის ინტერესების გათვალისწინება.  



35 
 

სამართალდამრღვევთა მართვის სქემების გათვალისწინებით პოლიციისა და პრობაციის 

ოფიცრის თანამშრომლობა წარმატებით მიმდინარეობდა წინამდებარე პროექტების 

მონაცემების გათვალისწინებით. ადგილობრივი ოფიცრების მოსაზრებით ახალი სტრატეგია 

შესაძლებელია დაფუძნებული ყოფილიყო აღნიშნულ სქემაზე-მაგალითად,  

ბევრი შეხვედრები ტარდება , სადაც პოლიცია და პრობაციის სექტორი აქტიურად 
თანამშრომლობენ. მაგალითად MAPPA, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების პანელები. ამ 
კონტექსტში , პოლიცია და პრობაცია რეალურად აქტიურად თანამშრომლობენ. 

შემთხვევის მმართველის ერთერთი ძირითადი როლი არის, დამნაშავის მენტორობა. 

მიზანია, სამართალდამრღვევ იყოს გადამისამართებული მენტორთან, რომელთანაც შეძლებს 

ნდობის და რაპორტის დამყარებას. ბოლო წლებში ჩატარდა არასრულწლოვანთა მოხალისე 

მენტორების მუშაობის ანალიზი. ახალგაზრდებთან მენტორების ჩართვა განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია თვით-შფასების და თვით-დაჯერებულობის გასაუმჯობესებლად, თუმცა 

მკვეთრად გამოხატულიკავშირი დანაშაულის განმეორების თვალსაზრისით არ აღინიშნება 

(Tarling, Davison, & Clarke, 2004) . საგანმანათლებლო პროგრამის ადრეულ ეტაპზე 

ჩატარებული კვლევა ლონდონში აჩვენა მენტორობის პროგრამით ნაკლები დაინტერესება 

სრულწლოვან სამართალდამრღვევთა ჯგუფისათვის (Sarno et al., 2000). ეს არ ნიშნავს, რომ 

მენტორობის პროგრამა არაეფექტურია ზრდასრულთათვის, ეს მხოლოდ შესაძლებელია 

მცირე დისკომფორტს ქმნიდეს ზოგიერთი დამნაშავისათვის. შესაძლებელია ისიც, რომ 

მენტორობის პროგრამაში მონაწილეობისას შესაძლოა სამართალდამრღვევს ჰქონდეს 

არასწორი მოლოდინი მენტორობის პროგრამისადმი. POPPs სქემის მიხედვით პოლიციის 

ოფიცერი ასრულებდა ასევე მენტორის როლს, რაც შეუთავსებელი იყო პოლიციის ოფიცრის 

წარმომადგენლის ტრადიციული ფუნქციების გადანაწილების. თუმცა, საბოლოო ჯამში 

აღნიშნულმა მოდელმა გამოიწვია კმაყოფილება, მაგალითად: 

„ისინი ისე მექცეოდნენ, თითქოს მე არ ვიყავი განხვავებული, ხვდებით რას ვამბობ“  

თავდაპირველად არ მომეწონა ეს იდეა გულწრფელად რომ გითხრათ.... გარკვეული დრო 
დამჭირდა, რომ მათი ნდობა მომეპოვებინა, საკმაოდ გაოცებული ვარ საკუთარი თავით, 
როცა კარგი მეგობრები გავხდით“  

ნდობის მოპოვების ერთერთი მეთოდი იყო სამართალდამრღვევთათვის ფულადი 

დახმარების მიცემა ტრანსპორტირებისათვის, რათა უზრუნველყოფილი ყოფილიყო მათი 

დასწრება დანიშნულ შეხვედრებზე. თანხას იღებდნენ ისინი პირდაპირ, ამით 

გამოიხატებოდა მათ მიმართ ნდობა. მართვის მენეჯერის განცხადებით, შემთხვევათა 

უმრავლესობაში თანხის გამოყენება მოხდა მიზნობრივად. ერთერთი დამნაშავის 

განცხადებით მენეჯერთან დაკავშირება შესაძლებელი იყო ნებისმიერ დროს. 

„ისინი მე დამეხმარნენ ყველაფერში...მე მაქვს პოლიციის ოფიცრის ნომერი, თუმცა არ 
მჭირდება მას ურეკო გამუდმებით.....მე შემიძლია მას დაურეკო დილის სამ საათზეც კი..“ 

ეს სამართალდამრღვევ რეალურად უკავშირდებოდა ოფიცერს დილის სამ საათზე, რომ ენახა 

ის თუ უპასუხებდა, (ოფიცერმა აღნიშნა , რომ მან უპასუხა, თუმცა ამგვარი საქციელი არ იყო 

წახალისებული). იგი რეკავდა აგრეთვე მაშინ, როდესაც თავს გრძნობდა სრულად უიმედოდ. 
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წარმატება ასევე გარკვეული თვალსაზრისით დამოკიდებული იყო ოფიცრის პიროვნულ 

მახასიათებლებზე.  

ჩვენ გავესაუბრეთ ორი საქველმოქმედო ორგანიზაციის წარმომადგენელს , რომლებიც 

მოხალისეობრივი საქმიანობის საფუძველზე აწვდიდნენ სამართალდამრღვევებს მენტორის 

მომსახურებას. თვითოეული ფოკუსირდებოდა განსაზღვრულ სამიზნე ჯგუფზე. ერთ 

შემთხვევაში, ეს იყო სრულწლოვნები დასწავლის უნარების დეფიციტით და 

წამალდამოკიდებული სამართალდამრღვევები.  მეორე შემთხვევაში, ხდებოდა 

შავკანიანების და ასევე სხვა ეთნიკური უმცირესობების მხარდჭერა ერთის მხრივ ეს ჩანდა 

როგორც ზედმეტად დახარჯული შრომითი რესურსი, თუმცა გამოკითხულებმა 

დააფიქსირეს ნდობის კომპონენტის ადექვატურად შევსების ფაქტი , რაც არადექვატური იყო 

პოლიციის ოფიცერსა და შავკანიან ან სხვა რომელიმე უმცირესობის წარმომადგენელ 

სამართალდამრღვევს შორის.: 

„ძალიან ბევრი შეხვედრაა ძალიან ბევრ ადამიანთან“ 

პრობაციის ნაციონალური სააგენტო განსაკუთებით მხარს უჭერს კანონდარღვევათა 

კონტროლს სამართლებრივი ძალაუფლების კუთხით (see Hearnden & Millie, 2003, 2004). 

მრავლობითი სავალდებულო შეხვედრების ორგანიზება ამის ერთერთი მაგალითია. 

გარკვეული სირთულეები შეიძლება შევამციროთ შემთხვევის მართვის პრონციპებით, 

შეხვედრების ერთადგილას თანმიმდევრული ორგანიზებით. ამავდროულად უნდა 

არსებობდეს სქემა , რაც წაახალისებს დადებით შედეგსა და პროგრესს და ასევე 

გაითვალისწინებს გაცდენის შემთხვევაში ისეთ სადამსჯელო სანქციებს, რომ  

სამართალდამრღვევ დარჩეს სქემის მონაწილე (Hearnden & Millie, p. 56). 

როგორც ავღნიშნეთ, არის მრავალი პირდაპირი და არაპირდაპირი რისკ ფაქტორი 

დანაშაულის განმეორებისათვის. კვლევა განსაკუთრებით აქცენტირებდა რეაბილიტაციურ 

მომსახურებაზე, რომლებიც წამალდამოკიდებულებაზე,დასაქმებას, განათლებასა და 

დასახლებაზე იყო მიმართული.  

წამალდამოკიდებულების მომწოდებელი მომსახურებები 

წამალდამოკიდებულების სამკურნალო მომსახურება ბირმინჰემში მიეწოდებოდათ 

ბენეფიციარებს შესაბამისი თერაპიული წარმმართველი გუნდის მიერ, რომელიც მუშაობდა 

საყოველთაო წამალდამოკიდებულების სამკურნალო სისტების შემუშავების 

მიმართულებით. არსებობდა მკურნალობის სამი მიმართულება სამართალდამრღვევთათვის: 

ციხეში ან ციხიდან გამოსვლის შემდგომ. მომართვიანობა სხვადასხვა სიხშირით 

მიმდინარეობდა პრობაციიდან, პოლიციიდან, ციხის მხარდამჭერი მომსახურებიდან, 

ერთობლივი ფორუმიდან. კოორდინაციის ნაკლებობა შესაძლოა გამხდარიყო ბენეფიციართა 

მომსახურების გარეშე დარჩენის მიზეზი.  

„თუ სრულად გულწრფელი ვიქნები თქვენთან... ვერ ვიტყვი , რომ ყველა 
სამართალდამრღვევ რომელის წამალდამოკიდებულების მკურნალობას საჭიროებდა ვერ 
იღებდა ამას. „(წამალდამოკიდებულების პროგრამის ოფიცერი 1) 

 პრობლემური საკითხი იყო ასევე, თუ რამდენად იყო ყველა ჩართული ორგანიზაცია საქმის 

კურსში არსებულ სერვისებთან დაკავშირებით.  
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ყველა ოფიცერი არ არის ინფორმირებული, რომ მათ შეუძლიათ სწრაფად მოიძიონს 
სამკურნალო სერვისები. მკურნალობის ნაცვლად მათ მიეწოდებათ მხოლოდ პრობაციის 
მომსახურება. რეალურად გასაოცარია (წამალდამოკიდებულების პროგრამის ოფიცერი 1) 

პროგრამაში მონაწილე ყველა სამართალდამრღვევ იღებდა მკურნალობას, თუმცა შესაძლოა 
მცირე შეყოვნებით. ერთერთმა სამართალდამრღვევმ აღნიშნა :“ თუ მე მჭირდება 
აუცილებლად მივიღებ მკურნალობას, არ მჭირდება 6 თვის განმავლობაში ლოდინი როგორც 
ადრე, ამჯერად მხოლოდ 2 კვირა“ 

2005 წლის თებერვლის მონახემებით მხოლოდ 40 % ესაჭიროებოდა მკურნალობა 

წამალდამოკიდებულების თვალსაზრიისით.  

"არსებობს სქემები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია წამალდამოკიდებულთა 
დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარება“ 

განათლება, გადამზადება და დასაქმება 

მეორე და ასევე მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორი იყო განთლებისა და დასაქმების 

შესაძლებლობა.  მსგავსი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა განიხილებოდა 

სამართალდამრღვევთათვის. ბირმინჰემში, ნაციონალური საქველმოქმედო პროგრამით 

სამართალდამრღვევებს მიეწოდებოთან ძირითადი უნარჩვევების, განათლებისა და 

დასაქმების ტრენინგები. საქველმოქმედო პროგრამა იღებდა წამალდამოკიდებულ 

სამართალდამრღვევებსაც, რაც შესაძლოა არ მომხდარიყო სხვა ტიპის ორგანიზაციების 

შემთხვევაში. მიმართვა კეთდებოდა დამნაშავის ციხიდან გამოსვლის შემდეგ, თუმცა 

მიმართვა არ იყო ყოველთვის პირდაპირი გზეით: 

„ძნელია დაანახო პრობაციის ოფიცრებს მიმართვიანობის მხარდაჭერის აუცილებლობა და 
პოტენციურად მისი გადამზადებასა და დასაქმებაში რეალიზაცია.... ჩვენ ყველა 
მომართვიანობის შემთხვევას განვიხილავთ. ეს ძალიან მარტივია. (დასაქმების , 
გადამზადებისა და განათლების ოფიცერი 1) 

ჩვენ არ შეგვიძლია მომართვიანობის ხელოვნური გენერაცია. ჩვენ დამოკიდებულები ვართ 
იმაზე თუ რა მოდის პოლიციიდან და ამაში არ არის რაიმე კანონზომიერება.(განათლების, 
გადამზადებისა და დასაქმების ოფიცერი 2) 

საჭიროა რეალურად არსებობდეს სახელმძღვანელო რითაც მოხდება გადამისამართება. 

პოლიციის ოფიცრების მიერ გადამისამართება ხდებოდა პირდაპირ, რადგან ისინი 

შეწუხებულები იყვნენ დროის გამო, რაც ესაჭიროებოდა შეფასების განხორციელებას. 

განიხილებ ა, რომ როლების გადანაწილება ეფექტურია არსებული რესურსების ზომიერი 

გამოყენებისათვის.  

„პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ვართ განათლების ექსპერტები და ისინი არიან კრიმინალური 
სამართლის ექსპერტები... ჩვენ არ ვახდენთ კონსულტირებას მკურნალობის ან 
სამართალაღსრულების რომელიმე ასპექტზე. ჩვენ ამას ვუტოვებთ შესაბამის ექსპერტებს. 
კარგი იქნება , თუ სხვა სპეციალისტებიც ასევე მოიქცევიან..“ 
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სამართალდამრღვევებს, როგორც წესი მიეწოდებოდათ გადამზადების კურსები ციხეში 

ყოფნისას, რისი შენარჩუნებაც არ ხდებოდა გარეთ გამოსვლისას.  

ჩვენ ვარჩევთ ისეთ ადამიანებს, რომელთაც გარკვეული კურსები დაიწყეს ციხეში. ისინი 
გამოვიდნენ და არ არსებობს რაიმე მექანიზმი  რაც პროცესის განგრძობითობას 
უზრუნველყოფს. ჩვენ ვცდილობთ გავაგრძელოთ გადამზადება და სრულად ვეყრდნობით 
ბენეფიციარების წარმოდგენას და მახსოვრობას , იმისა რაც მათ გაიარეს, თუმცა ეს 
ყოველთვის ეფექტური არ არის“ 

თუმცა მოლაპარაკებები იმართებოდა ციხის მუშაკებსა და სამართალდამრღვევთა 

მენეჯერებს შორის, შესაძლებელი იყო უფრო ეფექტური გეგმის შემუშავება. ეს შესაძლოა 

განხორციელებულიყო ნაციონალურ დონეზე, რათა პროგრამაში მოხვედრილიყო ყველა 

ციხეში მოხვედრილი ბენეფიციარი.  

2003 წელს ინგლისსა და უელსში ჩატარებული გამოკითხვის საფუძველზე (Niven & Stewart, 

2005) დადგინდა რომ გამოკითხულთა მხოლოდ 30 % ჰქონდა გადამზადებისა და დასაქმების 

შესაძლებლობა ციხიდან გამოსვლის შემდგომ. ამ შესაძლებლობის მხოლოდ ნახევარი იყო 

უზრუნველყოფილი მოხალისეობრივი ან სახელმწიფო სერვისებით, მათ შორის ციხის 

მომსახურებით (დანარჩენი უზრუნველყოფილ იყო კერძო ნაცნობობით). ჩვენს მიერ 

გამოკითხული ციხიდან გამოსული სამართალდამრღვევებიდან არც ერთს არ ქონდა 

სამსახური ციხიდან გამოსვლისას, თუმცა ნაციონალურ საქველმოქმედო პროგრამაში ყველა 

იყო გადამისამართებული გადამზადების, დასაქმების სააგენტოებში ციხიდან გამოსვლიდან 

2-3 კვირაში. ყველა მათგანი ამბობდა, რომ სურდათ დასაქმება რათა თავი აერიდებინათ 

პრობლემებისათვის, თუმცა მხოლოდ ორი მათგანი რეალურად ეძებდა სამსახურს. 

შესაძლებლობების და არსებული რესურსების შესაბამისობა იყო მნიშვნელოვანი პრობლემა. 

ერთერტმა სამართალდამრღვევმ, რომელმაც გაიარა კომპიუტერის კურსები აღნიშნა: „ მე არ 

მინდოდა ამის კეთება, ვიცოდი რომ არ გამომადგებოდა“.  

დასახლება 

რისკ ფაქტორს წარმოადგენს ასევე საცხოვრებელი სივრცის არსებობა ციხიდან გამოსვლისას. 

2003 წელს გამოკითხულთა უმრავლესობამ (Niven & Stewart, 2005) აღნიშნა, რომ მათი 

საცხოვრებელი განსაზღვრული იყო ციხიდან გამოსვლამდე. თუმცა მხოლოდ 

სამართალდამრღვევთა 19 % , და მხოლოდ  მესამედმა, რომელთაც ჰქონდა საცხოვრებელის 

პრობლემა მიიღეს რეალური დახმარება. ბიმინჰემშ იყო რამდენიმე სააგენტო, რომლებიც 

ეხმარებოდნენ დასაქმებაში ბენეფიციარებს. ყველაზე ნათელი მაგალითი იყო ადგილობრივი 

განსახლების დეპარტამენტი, რომლებმაც განავითარეს მაღალი რისკის 

სამართალდამრღვევთა განსახლების სქემა. ასევე კერძო სტრუქტურები. ეფექტური 

თანამშრომლობა იყო მნიშვნელოვნი განსახლების თვალსაზრისით. თუმცა , რეალურად 

საჭირო საცხოვრებელი ადგილების სიმცირემ განაპირობა რეალური პროგრამის ამ ნაწილის 

ნაკლები ეფექტურობა.  

„ჩვენ მივდივართ მათ განთავისუფლებამდე 3 თვით ადრე, რადგან ეს გვაძლევს 
შესაძლებლობას ადრევე დავიწყოთ დოკუმენტაციის მომზადება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია 
დროულად იყოს ჩვენთვის ხელმისაწვდომი ამ ადამიანების სია“ (პოლიციის მენეგერი 1) 
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ეს პრობლემა განსახლების სააგენტოს წარმომადგენელმაც აღნიშნა „ რეა;ურად ნამდვილად 

არ არის საცხოვრებელი ადგილები“ (განსახლების ოფიცერი?)პოლიციის ოფიცრების 

დამოკიდებულება მოთხოვნის წაყენების მიდგომით არაეფექტური აღმოჩნდა , რადგან 

თავად საცხოვრებელი ადგილების მფლობელებს არ სურდათ სამართალდამრღვევთა 

დასახლება. (პოლიციის ოფიცერი 1). 

განსხვავებული პრობლემა იყო საცხოვრებელი ადგილის დაკავების პირობები. ერთერთ 

დამნშავემ აღნიშნა , რომ მათ ცხოვრების უფლება მიეცათ იმ შემთხვევაში სანამ მიიღებდნენ 

დასაქმებას. ამის შემდგომ უნდა დაეტოვებინათ საცხოვრებელი ადგილი. ამავე პიროვნებას 

არ სურდა პოლიციის ოფიცერი მასთან საცხოვრებელში მოსულიყო, რათა არ დაენახათ სხვა 

მაცხოვრებლებს. აქვე აღინიშნებოდა სხვა სახის პრობლემებიც, იმ სამართალდამრღვევების 

შემთხვევაში, რომელთაც აღენიშნებათ წამალდამოკიდებულების პრობლემა , 

დაკავშირებული მათთ ქაოტურ ცხოვრების წესთან.  

„აქ ძალიან ცუდად ვგრძნობ თავს, კიდევ უფრო მეტად გაღიზიანებულად ვიდრე აქამდე 
ვიყავი“ 

ბირმინჰემის კვლევა: შეუთავსებელი ნაწილის ანალიზი 

ბირმინჰემში იყო ძალიან ბევრი კარგი მაგალითი სერვისებით უზრუნველყოფის, ახალი 

სტრატეგია შესაძლებელი იყო დაფუძნებოდა არსებულ გამოცდილებას.ადგილობრივ 

დონეზე იყო მაგალითები ეფექტური თანამშრომლობის, შემთხვევის მართვის 

თვალსაზრისით , სამართალდამრღვევ ბენეფიციართა სარგებელი მკვეთრადაა გამოხატული. 

ახალი სტრატეგიის ბევრი კომპონენტი უკვე დანერგილი და შემუშავებული იყო. მონაწილე 

სამართალდამრღვევებიც კმაყოფილები იყვნენ თუმცა აღნიშნულმა კვლევამ გამოავლინა 

ბევრი პრობლემური საკითხი, მათ შორის: 

 ეფექტური კომუნიკაცია 

 როლების გადანაწილება  

 მომსახურებების ხელმისაწვდომობა (ციხეში ყოფნის პერიოდში რესურსების 

კონსოლიდაცია) 

 სამართალდამრღვევთა სწორი იდენტიფიკაცია, ჩართვა და მონიტორინგი 

 სამართალდამრღვევთა გამოსვლის სწორი 

სტრატეგია  

 

თუმცა არ არის სიახლე (e.g., Underdown, 1998)ეფექტური კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია 

სააგენტოებს შორის , შემთხვევის მართვის ეფექტურობისათვის. კომუნიკაცია 

მნიშვნელოვანია მოლოდინების სწორი ფორმულირებისათვის.  

ეფექტური შემთხვევის მართვის მოდელის ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანია 

ჩართული სააგენტოების ეფექტური თანამშრომლობა. ამასთან დაკავშრებული საკითხია 

ასევე რესურსების თანაბრად გადანაწილება ბენეფიციართათვის. შესაძლოა რესურსები 

განსხვავებულად გადანაწილდეს სამმართველო პუნქტების მიხედვით, რაც ართულებს 

პროგრამის ეფექტურობას და საჭიროების შესაბამისად რესურსების გადანაწილებას 

რეგიონეების მიხედვით.  
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„ერთი არამ არის დამაბნეველი. ადამიანი ცხოვრობს ერთ ადგილად, ჩადის დანაშაულს სხვა 
რაიონში და ციხიდან გამოსვლის შემდეგ კიდევ სხვაგან მიდის. მე ვფიქრობ ეს დაბნეულობას 
იწვევს იმის შესახებ, თუ რომელი რაიონის წარმომადგენელმა უნდა აიყვანოს ამგვარი 
შემთხვევა. (დასაქმების, გადამზადების და განათლების ოფიცერი)“ 

სტრატეგიაში არ იყო განსაზღვრული მიწოდებულ მომსახურებათა დუპლიკაციის 

საშიშროება ციხეში და მის გარეთ. მნიშვნელოვანია იდენტიფიცირებული 

სამართალდამრღვევბის სისტემაში ამოცნობის სტრატეგიის არსებობა.  

„ერთერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია , რომ სისტემაში სხვადასხვა წარმომადგენლებმა 
შეძლონ დამნაშავის პროგრამაში მონაწილეობის დაფიქსირება, ამ დროს შესაძლებელია 
არასწორი მიმართულებით მოხდეს წარმართვა შემთხვევის“ (წამალდამოკიდებულების 
ინტერვენციის ჯგუფის ოფიცერი 1) 

ადგილობრივი წამალდამოკიდებულების პროგრამის დეპარტამენტის მიხედვით 

სტრუქტურირებული იყო დანბაშავის ერთჯერადი კონსულტაცია და შემდგომ 

გადამისამართება შესაბამის მომსახურებებში. საერთო რეფერალის ფორმა უზრუნველყოფდა 

ინფორმაციის გადაცემას თანმიმდევრულად.  

პროგრამის წარმატება დამოკიდებულია სამართალდამრღვევთა უწყვეტ მომართვიანობაზე 

და მათ მონაწილეობაზე და მომსახურებებში ჩართულობაზე. ადრე არსებულ სქემაში 

მონაწილეობდნენსრულწლოვანი სამართალდამრღვევები, ამის გამო თანამშრომლობა იყო 

უფრო ინტენსიური და გააზრებული სამართალდამრღვევების მხრიდან, რაც შესაძლოა არ 

ხდებოდეს არასრულწლოვნების შემთხვევაში.  

შესაბამისად, მონიტორინგის პროცესი უნდა იყოს აქტიური რათა სამართალდამრღვევთა 

ცართულობა და საჭიროების შემთხვევაში სწორი რეაგირება განხორციელდეს ადექვატურად. 

პრაქტიკოსებთან შესაძლოა არ იყოს ხშირი, თუმცა სასურველია საზომი ინსტრუმენტების 

გამოყენება ინტერვენციათა ეფექტურპბის დადასტურებისათვის. მაგალითად, 

რეკომენდაციის სახით: წამალდამოკიდებულთა პროგრმაში ჩართულთა პროპორციული 

რაოდენობა, რაოდენობა რომელიც დასაქმდა ან მიიღო დასახლების შესაძლებლობა ციხიდან 

გამოსვლის შემდეგ. დანახარჯის ანალიზი ასევე ეფექტური მეთოდი იქნებოდა პროექტის 

მართვისათვის. 

პროექტში სამართალდამრღვევები ჩართულები იყვნენ 3-6 თვის განმავლობაში. დამატებითი 

მომსახურებებით უზრუნველყოფა ხდებოდა საჭიროების შესაბამისად. პრაქტიკოსებმა 

გამოთქვეს მწუხარება სამართალდამრღვევთა მიერ პროექტის დატოვების შესახებ. 

პროგრამიდან მოხსნის კრიტერიუმები უნდა იყოს ასევე განსაზღვრული. 

                                                 დასკვნა 

ამ სტრატეგიის ძირითადი მიზანი ის არის, რომ ყველაზე მძიმე სამართალდამრღვევებზე 

ზრუნვით შეამციროს ზოგადი დანაშაულის მაღალი სიხშირე. უფრო სპეციფიურად, სწორედ 

რეაბილიტაციის მიმართულება განაპირობებს ეფექტური შემთხვევის მართვის სქემის 

უზრუნველყოფას. თუმცა ამ კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ახალი 

სტრატეგიის შემუშავებაზე იქნება საუბარი , შესაძლებელია სტრუქტურულლი და მართვის 

ელემენტები უკეთ იქნეს გათვალისწინებული. 
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მდგომარეობა ბირმინჰემშში იყო უკეთესი,რადგან აქ განხორციელდა ბევრი პროგრამა 

მიმართული სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაციაზე. თუმცა, ფინანსური რესურსების 

სიმწირემ არსებულ სისტემაში არ უნდა შეამციროს მიღებული შედეგი. ძირითადი 

პრობლემური საკითხები იყო დაკავშირებული ეფექტურ კომუნიკაციასთან. სააგენტოებდს 

შორის მეტი თანამშრომლობა , განსაკუთრებით სისტემის გარეთ და მის შიგნით, 

განსაკუთრებით ციხეში.  

დასახლების პრობლემა იყო უფრო მეტ სირთულეებთან დაკავშირებული. მეტად 

პროაქტიული ჩართულობა სხვადასხვა დასახლების სააგენტოების იქნებოდა უფრო 

ეფექტური, თუმცა დაინტერესებული სააგენტოების მოძიება სიძნელეებთან იყო 

დაკავშირებული. ასევე პრობლ;ემური საკითხი იყო რეაბილიტაციურ მომსახურებაში ყველა 

დამნაშავის თანაბარი ჩართვა. მაგალითად, წამალდამოკიდებულების პრობლემის მქონე 

ბენეფიციარები არ იღებდნენ იგივე მომსახურებებს რასაც ამ პრობლემის არმქონე 

სამართალდამრღვევები. შესაბამისად, დადგა მონიტორინგისა და პროგრამის შეფასების 

საჭიროება. თუ საბოლოო მიზანი იყო დანაშაულის განმეორებისა და კრიმინალის 

მაჩვენებლის პროცენტული შემცირება, შესაბამისად საჭიროა ანალიზი აღნიშნული 

მონაცემების.  

რეაბილიტაციური მომსახურების მიწოდება უნდა იყოს დროში განსაზღვრული. თუმცა 

სამართალდამრღვევთათვის აღმოჩნდა სასარგებლო მათი კომუნიკაცია ოფიცრებთან 

რეაბილიტაციური მომსახურების შემდგომ. ფინანსურმა სიძნელეებმა შესაძლოა ასევე 

შეაფერხა პროექტის მიმდინარეობა და მხარდაჭერა. თუმცა ერთი რამ იყო ცხადი, საჭირო 

იყო ნათლად განსაზღვრული კრიტერიუმების შემუშავება ბენეფიციართა პროგრამიდან 

გამოსვლის შესახებ.  

შენიშვნები 
1. დინამიური რისკ-ფაქტორების პარალელურად არსებობს სტატიკური რისკ-ფაქტორები, 

როგორციაა დანაშაულებრივი  გამოცდილება, რაც არ იცვლება (სასარგებლო შეჯამება 

იხილეთ შემდეგ წყაროში Harper, Man, Taylor, & Niven, 2005). 

2. ცნობილი როგორც CARAT -ის მუშაკები —კონსულტირება (Counselling), რჩევა (Advice), 

რეფერირება (Referral), შეფასება (Assessment) და ყოვლისმომცველი ზრუნვა სისტემაში 

ყოფნის პერიოდში (Throughcare). 

3. ინგლისისა და უელსის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა . 

4. 18 წლამდე პირი ცნობიალია როგორ Asset (ქონება). 

5. დასავლეთ მიდლენდის სამთავრობო სამსახური კოორდინაციას უწევს რეგიონში 

სამთავრობბო პოლიტიკის გატარებას. ინგლისი და უელსი დაყოფილია ინგლისის 

სამთავრობო სამსახურის ცხრა რეგიონად და უელსის ასამბლეად.  

6. MAPPA: საშიში სამართალდამრღვევებისგან საზოგადოების დაცვის მრავალუწყებრივი 

საჯარო დაცვის სისტემა (Multi-Agency Public Protection Arrangements for public protection from 

dangerous 

Offenders) (იხილეთ ასევე Erol & Millie, 2005b). 

7. თითოეულ სამართალდამრღვევს მივანიჭეთ კოდური სახელი m ან f სქესის გასამიჯნად და 

რიცხვები 1-დან 6-მდე. 

8. ჰოუმსმა, ველმსლიმ და დებიდინმა (Homes, Walmsley, & Debidin 2005) დაადგინეს, რომ 

სამართალდამრღვევები ამჯობინებდნენ შეხვედრების ქონას პრობაციის ოფისებში, ნაცვლად 
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პოლიციის განყოფილებებისა, იმ რისკის გამო, რომ სხვები იფიქრებდნენ, რომ ისინი კვლავ 

დანაშაულებრივ საქმიანობას ეწევიან.   
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ნიუ იორკის ისტორია



1990 წლამდე პერიოდში, ნიუ იორკის შტატში გავრცელებული იყო დანაშაულებრივი
ქმედებები, ნარკოტიკების მოხმარება და არეულობა. ეს გამომდინარეობდა როგორც
რეალობიდან ასევე საზოგადოების აღქმიდან - ნიუ იორკი, შტატი 20 მილიონიანი
მოსახლეობით ისტორიულად, წარმოადგენდა 10 დანაშაულიდან 6 დანაშაულის წყაროს.
არავინ იცოდა როგორ შეეჩერებინა ნარკოტიკებით ვაჭრობა, პროსტიტუცია და ქუჩაში
ყაჩაღობა რომ აღარაფერი ვთქვათ ძალადობაზე: ნიუ იორკში 1990 წელს ჩადენილი იყო 2245
მკვლელობა. ისეთი პოპულარული ფილმები, როგორებიცაა „გაქცევა ნიუ იორკიდან,“
„ტაქსის მძღოლი, და „მებრძოლები“ აღწერენ უკონტროლო ქალაქს, სადაც ჯუნგლების
კანონია გაბატონებული. ნატან გლეიზერმა ჟურნალ Commentary-ში ბევრი ადამიანის
სათქმელი გადმოსცა, როცა დასვა ფუნდამენტური შეკითხვა: „არის თუ არა ნიუ იორკი
დაუმორჩილებელი?“

რაც 1990 წლის შემდეგ მოხდა შესანიშნავია, 2009 წელს ნიუ იორკში მკვლელობის
რაოდენობამ შეადგინა 461, რაც 1990 წელთან შედარებით 79% - ით ნაკლებია. მართლაც, 1990
წლის შემდეგ დანაშაულებრივი ქმედებები მნიშვნელოვნად შემცირდა მთელს ქალაქში:
გაუპატიურება 62%; ძარცვა 82%; ქურდობა - 84%, მანქანის გატაცება - 93%.1 სტატისტიკის
მიხედვით, ფრანკ ზიმრინგმა, ქალაქი რომელიც გახდა უსაფრთხო-ს ავტორმა, დაახასიათა ეს
სხვაობა როგორც, „ქუჩური დანაშაულების ყველაზე დიდი და ხანგრძლივი მდგრადი
შემცირება, რომელიც ოდესმე მომხდარა დიდ ქალაქში განვითარებულ მსოფლიოში.“2

ეს ცვლილებები შეეხო ყველას, ვინც ცხოვრობდა თუ მუშაობდა ნიუ იორკში. „გაქცევა ნიუ
იორკიდან“ არ იყო უბრალოდ ფილმი: ეს იყო ცხოვრებისეული სინამდვილე. მოსახლეობის
აღწერის მიხედვით 1970 – 1990 წლებში, ნიუ იორკის მოსახლეობა შემცირდა 57200
მაცხოვრებლით, რადგან ხალხი რომლებსაც ჰქონდათ შესაბამისი შესაძლებლობა
საცხოვრებლად გადავიდნენ გარეუბნებში ან უფრო მეტად უსაფრთხო ადგილებში. როგორც
კი ნიუ იორკში მოგვარდა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების პრობლემა, მოსახლეობის
რაოდენობამ კვლავ იმატა. 1990 - 2010 პერიოდში, ნიუ იორკის მაცხოვრებელთა რაოდენობამ
კვლავ იმატა 852000-მდე. რა თქმა უნდა, მხოლოდ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა არ იყო ამ ცვლილების მიზეზი, თუმცა ამ ფაქტმაც დიდი წვლილი შეიტანა
ნიუ იორკის რენესანსში.

ეს ისტორია კარგად ცნობილია, თუ არა კარგად გააზრებული. ნაკლებად ცნობილია ნიუ
იორკის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილები: დანაშაულის შემცირებასთან ერთად ნიუ
იორკში მოხერხდა პატიმრობის, როგორც სასჯელის ფორმის, გამოყენების შემცირება.

1COMPSTAT, Vol. 17, No. 7, ხელმისაწვდომია ვებ მისამართზე:
www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/crime_statistics/cs034pct.pdf.www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf
/crime_statistics/cs034pct.pdf.
2ფრანკლინ ზიმრინგი, როგორ სძლია ნიუ იორკმა დანაშაულს, ScientificAmerican, ხელმისაწვდომია
ვებ მისამართზე: http://www.law.berkeley.edu/12135.htm.



1999 – 2009წლებში, ძალადობრივი დანაშაულის რიცხვი შემცირდა 30 პროცენტით მთელი
ნიუ იორკის შტატში. (მაშინ როცა ქვეყნის სხვა შტატების ტერიტორიებზე მხოლოდ 5
პროცენტით შემცირება აღინიშნა). ამავე დროს, ნიუ იორკში ციხის პატიმრების რაოდენობა
შემცირდა 18 პროცენტით. აშშს დანარჩენ ტერიტორიაზე, პატიმართა რაოდენობამ 18% იმატა

იგივე პერიოდში.3 1992 წელს, ნიუ იორკის ციხის სისტემაში პატიმართა საშუალო
რაოდენობა 21000-ს შეადგენდა. 2009 წლისთვის კი, ეს რიცხვი შემცირდა 13000 კაცამდე.4

როგორც ფრანკ ზიმრინგი ამბობდა, ის რაც ნიუ იორკში მოხდა განსაზღვრავს პირობით
აზროვნებას საკითხის სხვადასხვა ასპექტზე. ყველაფრის მიუხედავად, აშშ-ში
კონსერვატორები ყოველთვის ამტკიცებდნენ, რომ დანაშაულის კონტროლის გასაღები მკაცრ
სასჯელსა და  პატიმრობის რიცხვის გაზრდაშია. მაგრამ ნიუ იორკში შესაძლებელი გახდა,
გამხდარიყო მეტად უსაფრთხო და ამავე დროს ნაკლები ადამიანი გაეშვათ ციხეებში.

მეორეს მხრივ, კი ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ დანაშაულის შემცირების გასაღები
მდებარეობს ისეთი სოციალური პრობლემის მოგვარებაში, როგორიც არის ეკონომიკური
უთანასწორობა, დისკრიმინაცია და ოჯახის შეზღუდული შესაძლებლობები. თუმცა
არსებობს მცირე მინიშნება იმაზე, რომ 1990 წლიდან მოხდა ამ ფაქტორების ფუნდამენტური
შეცვლა ნიუ იორკში. მცირე გამონაკლისების გარდა, ქალაქის დემოგრაფია ძირითადად
უცვლელი დარჩა: ნიუ იორკის ეკონომიკური ინდიკატორები - უმუშევრობა, სკოლის
ნაადრევად მიტოვება და სიღარიბის ზღვარი - იყო და რჩება საშუალო ეროვნულ
მაჩვენებელზე უარესი.

თუ კი პირობითი პასუხები ვერ განმარტავენ რა მოხდა ნიუ იორკში, სხვა როგორ შეიძლება
ამის გაგება?

პირველი რაც უნდა ვაღიაროთ არის ის, რომ არ არსებობს კონკრეტული პასუხი როგორ და
რატომ მოხერხდა ნიუ იორკში ორივე, დანაშაულის და პატიმრობის შემცირება. არსებობს
უამრავი თეორია და ბევრი საზოგადოებისთის ცნობილი პიროვნება, ვისაც ამისთვის
კრედიტის მიღება სურთ. მაგრამ სიმართლე არის ის რომ, ქალაქები  სოციალური
მეცნიერებისთვის არასრულყოფილ ლაბორატორიებს წარმოადგენენ. სამუშაო ადგილზე,
ნიუ-იორკის მსგავს დიდ ურბანულ დასახლებაში ძალიან ბევრი მაჩვენებელია იმისათვის
რომ სიზუსტით შევძლოთ მთავარი აქტიური კომპონენტების გამოყოფა.

3მაიქლ ჯაკობსონი, ციხეების საფასური: მცირე რესურსის გონიერად გამოყენება, დანაშაულის
ანგარიში, 2012 წლის 13 თებერვალი
4სემ რობერტსი, როგორცკი დანაშაულის რაოდენობა ეცემა, ნიუ იორკის ციხეების ბინადრებიც
მცირდება 24 წელში, The NewYork Times 2010 წლის 11 ივნისი



ამის გათვალისწინებით შემდეგ ვცდილობთ ხაზი გავუსვათ იმ სამ სფეროს, რომელიც
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის ფოკუსს წარმოადგენდა ნიუ იორკში
ბოლო წლების განმავლობაში: ხალხი, ადგილები, პროცესი.

1. ხალხი

შეიძლება ნიუ იორკში ბოლო 20 წლის განმავლობაში ნაკლები ხალხის დაკავება ხდებოდა,
თუმცა ეს არ არის პოლიციის აქტიურობის შემცირებით განპირობებული. მართლაც, ქუჩებში
გაცილებით მეტი პოლიციელია ვიდრე მანამდე (2000 წელს მაქსიმალურმა რაოდენობამ
შეადგინა 40000 ოფიცერი; ახლა კი 345000 ოფიცერია), ამასთანავე ოფიცრები გახდნენ იმაზე
მეტად აგრესიულები ვიდრე ოდესმე, კონკრეტულად კი წვრილმან დანაშაულებთან
მიმართებით. მაგ. 2001 წლიდან 2010 წლამდე, დანაშაულის რაოდენობა, რომლებიც
ისჯებოდა პატიმრობით 12 თვეზე ნაკლები ხნით, ნიუ იორკში გაიზარდა 29 პროცენტით, ანუ
194,496-დან 251,169-მდე.

საქმეები მრავლად შემოდის სისტემაში, თუმცა ხდება ნაკლები ხალხის დაპატიმრება. რაც
აჩენს ბუნებრივ შეკითხვას: რა ემართება, სად მიდის ყველა ეს ადამიანი?

დაპატიმრების პროცესი და სასამართლოს წინაშე წარდგენა - რასაც ძირითადად 24 საათი
სჭირდება და მოიცავს ციხეში ყოფნის პერიოდს - წარმოადგენს ერთადერთ სასჯელს
წვრილმანი დანაშაულის ჩადენისთვის. აღნიშნული საკმაოდ უსიამოვნო გამოცდილებაა,
რამაც შესაძლოა მომავალში დანაშაულის ჩადენა გადაათქმევინოს ადამიანს.

მაგრამ ეს პასუხის მხოლოდ ნაწილია. ყოველ წელს, ათასობით ნიუ იორკის ბინადარი ხდება
დაკავების ალტერნატიული სასჯელის ობიექტი, ხანმოკლე საზოგადოებრივ შრომიდან
დაწყებული წამალ დამოკიდებულების ხანგრძლივი მკურნალობით დამთავრებული. ნიუ
იორკში მრავლად შეინიშნება, ისეთი არაკომერციული ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი
ინფრასტრუქტურები, როგორებიც არიან მართლმსაჯულების ინსტიტუტი Vera (Vera
Institute of Justice), ალტერნატიული საზოგადოებრივი სასჯელების ცენტრუი (Center for
Community Alternatives), CASES, ასოციაცია Osborne (Osborne Association), ქალ პატიმართა
ასოციაცია (Women’s Prison Association), საზოგადოება Fortune (Fortune Society) და სხვები.
ისინი ცდილობენ უზრუნველყონ პატიმრობის ალტერნატიული გზები და მოახდინონ მათი
ეფექტურობის დოკუმენტირება. ბოლო წლებში მოხდა ამის მატება სპეციალური
სასამართლოზე დაფუძნებული პროგრამების ქსელის გზით, მათ შორის ნარკოტიკულ
დანაშაულზე მომუშავე სასამართლოების, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სასამართლოს და
საზოგადოებრივი სასამართლოების ჩათვლით, რომლებიც მოსამართლეებს სთავაზობენ
მნიშვნელოვან, საზოგადოებაზე ორიენტირებულ სანქციებს. (მართლმსაჯულების
განვითარების ცენტრი დაეხმარა ყველა ამ მოდელის პილოტირებაში და წაახალისა მათი
გამეორება.) მნიშვნელოვანია, რომ პატიმრობის ალტერნატიული პროგრამების უმრავლესობა
გამომდინარეობდეს მართლმსაჯულების მონიტორინგისა და პატიმრობის ვადიდან, რათა
უზრუნველყოფილი იყოს ანგარიშვალდებულება და შესაბამისობა განმტკიცებული.



როგორც ნიუ იორკისათვის არის დამახასიათებელი, ეს ალტერნატიული პროგრამები
წარმოიშვა ორგანულად ცენტრალიზებული დაგეგმვის გარეშე. ზოგი მათგანი დაფინანსებას
იღებს სახელმწიფოსგან. ზოგი კი ფედერალურ ფინანსებზე ან კერძო შემოწირულობებზეა
დამოკიდებული. ახალი პრობლემების წარმოშობის პარალელურად ხდება სფეროს მუდმივი
გაფართოება და სერვისებში ახალი გამოწვევების იდენტიფიცირება.

ფოკუსის კონკრეტულ სფეროს ამ მომენტში წარმოადგენს რისკებისა და საჭიროებების
შეფასების გამოყენება, რათა მოხდეს არსებული მწირი რესურსების გადანაწილება
საჭიროებებიდან გამომდინარე. უკანასკნელი კვლევის მიხედვით აუცილებელია
დაპატიმრების ალტერნატიული ინტერვენციების გაგრძელება დამნაშავეებისთვის,
რომლებიც ყველაზე მაღლი რისკის და საჭიროების მატარებლები არიან.

„რისკი“ ამ კონტექსტში ეხება პირად თვისებას, რომელიც დანაშაულის განმეორებით
ჩადენის პროგნოზირებას ახდენს - დანაშაულებრივი წარსული, ანტი სოციალური ხასიათი
და ანტი სოციალური გარემო. „საჭიროება“ უკავშირდება ისეთ პრობლემას როგორც არის
ნარკოტიკების ავად მოხმარება, შეზღუდული ფსიქიკური შესაძლებლობები და
სამუშაოს/ცხოვრებისეული უნარების ნაკლებობა.5

ზოგადად, რაც უფრო მაღალია დანაშაულის ჩადენის რისკი, უფრო ინტენსიური უნდა იყოს
მისი ზედამხედველობა. რაც უფრო მაღალია პირის საჭიროებები, მით უფრო ინტენსიურია
მკურნალობა. მართლაც, არსებობს ფაქტები, რომ დაბალი რისკის/ მცირე საჭიროების მქონე
ინდივიდებთან ისეთი ინტენსიური ჩარევა, როგორიც არის წამალ დამოკიდებულების
რეზიდენტული მკურნალობა წარმოადგენს არა მხოლოდ რესურსების ფუჭად გამოყენებას,
არამედ იქმნება უარესი შედეგის მომტანი და შესაძლოა წაახალისოს და ბიძგი მისცეს
დანაშაულებრივ ქმედებას.

ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დაკავებების სიმრავლიდან გამომდინარე, არსებობს
ბუნებრივი ცდუნება მათთვის ვინც პატიმრობის გამოყენების შემცირებით არის
დაინტერესებული რომ ყურადღება გამახვილდეს წამალ დამოკიდებულების
მკურნალობაზე, როგორც სისხლის სამართლებრივ სანქციაზე. მაშინ როცა წამალ
დამოკიდებულ პირთა უმრავლესობას მართლაც სჭირდება მკურნალობა, რეალობა იმაში
მდგომარეობს, რომ ბევრნი არიან ვინც წამალ დამოკიდებულის, როგორც კლინიკური
დიაგნოზის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებენ. ამ დამნაშავეებისთვის კი მკურნალობა არ არის
დახმარების სწორი ფორმა.

ამის გაცნობიერების შემდეგ მრავალმა პრაქტიკოსმა დაიწყო კვლევა თუ რა სახის
მტკიცებულებებზე დამყარებული ინტერვენცია ახდენს გავლენას დანაშაულებრივ

5დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხ დაგ მარლოვი, მტკიცებულებაზე დაფუძვნებული სასჯელი
ნარკომანი დამნაშავეებისათვის: პროგნოზირებადი რისკის ანალიზი და კრიმინოგენური
საჭიროებები, Chapman Journal of Criminal Justice 1,167-201, 2009 წელი



აზროვნებაზე. მაგ. ცვლილებაზე ორიენტირებული აზროვნება (Thinking for a Change)
წარმოადგენს შემეცნებით ქცევით პროგრამას, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში
გამოიყენებოდა გამოსასწორებელი მიზნით. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს დამნაშავეების
აზროვნების და რეაქცია/ პასუხის შეცვლა კონკრეტულ შემთხვევაში, რამაც შესაზლოა
გამოიწვიოს მათი ქცევის შეცვლაც. შესაძლებლობების ძიება, რომ მოხდეს ცვლილებაზე
ორიენტირებული აზროვნების (Thinking for a Change) მოდელის ადაპტაცია და მსგავსი
მოკლე ვადიანი ჩარევების შემუშავება რაც გაითვალისწინებს სამართლებრივად
პროპორციულ სასჯელს წვრილმანი დანაშაულებისთვის - წარმოადგენს ნიუ იორკში
პატიმრობის ლატერნატიული მოდელის მზარდი ყურადღების ობიექტს.

2. ტერიტორიები

ძირითადად, სისხლის სამართლის რეფორმა ფოკუსირებას ახდენს (არასრულყოფილად)
ხალხზე: პოლიცია დააკავებს ეჭვმიტანილებს, პროკურორები ბრალს წაუყენებენ
განსასჯელს, მოსამართლეები უწესებენ სასჯელს სამართალდამრღვევს და ა.შ. რაოდენ
აუცილებელიც არ უნდა იყოს ინდივიდებზე ფოკუსირება, ნიუ იორკის წარმატებული
ისტორიის დიდი ნაწილი ეფუძნება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის
ფოკუსის გაფართოებას ისე, რომ მოეცვა ადგილები ისევე როგორც ხალხი.

ეს პროცესი დაიწყო პოლიციით და კომპიუტერული შედარებითი სტატისტიკის
(COMPSTAT) გამოყენებით ადრეულ 1990 წლებში. ბევრი დაწერილა COMPSTAT-ის
განვითარებაზე, რაც ახლა გამოიყენება სხვადასხვა პოლიციის დეპარტამენტების მიერ აშშ-
ში. კომისარმა ბილ ბრატონმა, ნიუ იორკის პოლიციის დეპარტამენტში დაიწყო და გააკეთა
მნიშვნელოვანი ინვესტიცია ტექნოლოგიებსა და მონაცემთა ანალიზში და ჩამოაყალიბა ის
როგორც მენეჯმენტის ინსტრუმენტი, რომ გაეზარდა ადგილობრივი პოლიციის უბნის
ხელმძღვანელების ანგარიშვალდებულება. COMPSTAT-ის მიდგომის ერთ-ერთ
უპირატესობას წარმოადგენს ქალაქის დანაშაულებრივი პრობლემების დანაწევრება
შედარებით უფრო ადვილად გასაანალიზებელ ერთეულებად; მთელ ქალაქში
გავრცელებული ფენომენის ნაცვლად, პოლიციას შესაძლებლობა ეძლევა უფრო მეტი
ფოკუსირება გააკეთოს ცალკეულ ტერიტორიებსა და ინდივიდუალურ უბნებზე არსებულ
კონკრეტულ პრობლემებზე.

COMPSTAT-ის ბუნებირივ პარტნიორი იყო ნიუ იორკის პოლიციის დეპარტამენტის (NYPD)
„დამსხვრეული ფანჯრების“ პოლიტიკის ვალდებულება (კეთილდღეობაზე გავლენის
მომხდენი დანაშაულის უფრო სერიოზულად აღქმა კანონისა და წესრიგის
წახალისებისათვის და უფრო სერიოზული დანაშაულის პრევენციისთვის) და „ცხელი
წერტილის“ პოლიტიკა (პოლიციელთა რაოდენობის გაზრდა ინდივიდუალურ ზონებში,
პარკებში და სხვა ადგილებში სადაც დანაშაულის რაოდენობა მაღალი იყო). ქალაქი,



რომელიც გახდა უსაფრთხო, ფრანკ ზიმრინგი „ცხელი წერტილის“ პოლიტიკის
დამსახურებად მიიჩნევს ნიუ იორკის საზოგადოების უსაფრთხოების გაუმჯობესებას.

რიგი კვლევები ადასტურებენ, რომ დანაშაული კონცენტრირებულია კონკრეტულ
ადგილებში. მაგ. ლორენს შემანმა გადაამოწმა მინეაპოლისის, მინესოტას პოლიციაში
შემოსული ზარები და დაადგინა, რომ დანაშაულების შესახებ ზარების 50 პროცენტის
შემთხვევაში ფიქსირდება მისამართების დაახლოებით 3.5 პროცენტი. კრიმინოლოგიის
ექსპერტი დავიდ ვეისბურდმა ადასტურებს, რომ მიღებული მოსაზრების მიუხედავად,
დანაშაულის საბოლოოდ აღმოფხვრა კონკრეტული ტერიტორიიდან არ ნიშნავს მისი
ადგილმდებარეობის შეცვლას; ნარკოტიკებით ღიად ვაჭრობით პრობლემის რეგულირება
ერთ კონკრეტულ მონაკვეთზე არ ნიშნავს რომ დანაშაულებრივი ქმედებები იქვე მოსახვევში
გადაინაცვლებს. ვეისბურდის მიხედვით, დანაშაული „შესაბამისი მიზნების დამთხვევაა“
(მაგ. დაზარალებულების), „შესაფერისი მცველების“ არ არსებობა (მაგ. პოლიციის) და
მოტივირებული ან პოტენციური დამნაშავეების არსებობა.6 მხოლოდ რამდენიმე
ტერიტორიული ერთეული მოიცავს სამივე მაჩვენებელს. მართლაც, ადგილის შეცვლის
ნაცვლად, ვეისბურდმა აღმოაჩინა რომ იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც ესაზღვრებიან რაიონს,
სადაც პოლიციის აქტივობა მაღალია დანაშაულის პრევენციის კუთხით კარგი სიტუაციაა
მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ეს ტერიტორიები არ წარმოადგენენ პრევენციის პირდაპირ
სამიზნეს.

ნიუ იორკის ფოკუსირება კონკრეტულ ადგილზე არ არის შეზღუდული ნიუ იორკის
პოლიციის დეპარტამენტის (NYPD) ოპერაციებით. ადრეული 1990 წლებიდან, ეს იდეა
გავრცელდა პროკურორებში (ჩარლზ ჯ, ჰაინესი ბრუკლინის ოლქის პროკურორი, იყო
საზოგადოებრივი პროკურატურის მომხრე), დამცველებსა (დამცველები ბრონქსის ოქლიდან
იყვნენ პიონერები მოწყვლადი ჯგუფების იურიდიულ მმსახურებაში) და სასამართლოებში
(ნიუ იორკში არსებობს საზოგადოებრივი სასამართლოების ქსელი, რაც მოიცავს რედ ჰუკის
ოლქის საზოგადოებრივი მართლმსაჯულების ცენტრს ბრუკლინში, რომელიც იქცა
ჩრდილოეთ ლივერპულის საზოგადოებრივი მართლსმაჯულების ცენტრის შთაგონებად).

ნიუ იორკის საზოგადოებრივი მართლმსაჯულების ცენტრები ცდილობენ „დამსხვრეული
ფანჯრებისა“ და „ცხელი წერტილის“ პოლიტიკის შედეგად მიღებული გამოცდილების
სასამართლო სისტემაში დანერგვას.  სხვა ყველაფერთან ერთად, საზოგადოებრივმა
სასამართლოებმა მართლმსაჯულების ყურადღება მიმართეს კეთილდღეობის შელახვისკენ
მიმართული დანაშაულისკენ, დაეხმარნენ სისხლის სამართლის პრაქტიკოსებს (არა მხოლოდ
მოსამართლეებს, არამედ ადვოკატებსა და პრობაციის ოფიცრებს) უკეთესად გაეგოთ ამ
ტერიტორიაზე არსებული დანაშაულების კონტექსტი და ყურადღება გაამახვილეს
საზოგადოებისთვის ზიანის ანაზღაურების პროექტებზე გაეწმინდათ ადგილობირვი
პირების მიერ გამოვლენილი „ცხელი წერტილები“ და თვალისთვის ხილული სიმახინჯეები.

6დავიდ ვეისბურდი, მდებარეობიდან გამომდინარე წესრიგის კონტროლი, ThePolice
Foundation, 2008 წლის იანვარი იხილეთ: http://www.policefoundation.org/pdf/placebasedpolicing.pdf.



და ბოლოს, მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ ნიუ იორკის სისხლის სამართლებრივი
სააგენტოების ტერიტორიაზე ორიენტირებული სამუშაოები მხარდაჭერილი იყო
სამოქალაქო ჯგუფების და ბიზნეს ასოციაციების, საზოგადოებაზე ორიენტირებული
ორგანიზაციებით, რომლებიც ზრუნავენ წესრიგის შენარჩუნებაზე და უბნის
კეთილმოწყობაზე. ეს მცდელობები, ერთად აღებული, ძლიერ სიგნალს გზავნიან ქალაქის
ქუჩებში უწესრიგობისა და უკანონობის დაუშვებლობის შესახებ. ხდება აღნიშნულის
წახალისება ბიზნესისა და სახლების მფლობელების მიერ ინვესტიციის მოზიდვის გზით,
რაც ქმნის წესრიგს და ხელს უწყობს საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას.7

3. პროცესი

არსებობს საკმაოდ დიდი მოცულობის ლიტერატურა რომელიც შეიცავს ინფორმაციას
არაფორმალური სოციალური კონტროლის მნიშვნელობაზე, რომელიც მიმართულია
დანაშაულის შემცირებისკენ. მაშინ როცა სისხლის სამართლის სისტემა ფოკუსირებას ისეთ
ფორმალურ მექანიზმებზე ახდენს როგორიც არის შიში და სასჯელი, რეალობა ის არის, რომ
ხალხის უმრავლესობა ემორჩილება კანონს მათი შინაგანი მორალის, ფარული და აშკარა
ზეწოლის გამო რომელიც მათი ოჯახების, თანატოლებისა და საზოგადოებისგან
მომდინარეობს.

დავიდ კენედი, არ ისროლოთ: ერთი კაცი, ქუჩური ძმობა და ძალადობის დასასრული
ამერიკის ქალაქში, სიფრთხილით გამოხატა ეს აზრი, იმით რომ სთხოვს საზოგადოებას
ხელების აწევას თუკი მათ ბავშვობაში პოლიციის ეშინოდათ. ხალხის ნაწილი წევს ხელს,
თუმცა უმრავლესობა არა. შემდეგ ის სთხოვს მსმენელებს ასწიონ ხელები თუკი დედების
ეშინოდათ. ამ დროს კი თითქმის ყველა ხელი აწეულია.

იმ ტერიტორიაზე, სადაც არაფორმალური სოციალური კონტროლი შესუსტდა,
ახალგაზრდები დანაშაულებრივ ქმედებას აღიქვამენ როგორც სიძლიერის ნიშანს,
პატიმრობას როგორც გასავლელ გზას/ რიტუალს, სამართალდამცველ ორგანოს კი როგორც
უკანონობას. სრულწლოვანი პირები იტანენ უწესრიგობას და ეშინიათ ქუჩებისა თუ
ადგილობრივი მოზარდების საზოგადოებრივ ზედამხედველობაში მონაწილეობის.

ბოლო წლებში, სხვადასხვა პროექტებმა მოიცვა ნიუ იორკი, რომელიც მიმართული იყო
მსგავსი პირობების აღმოფხვრისკენ არაფორმალური სოციალური კონტროლისა და კანონის
ნებაყოფლობითი ერთგულების მხარდაჭერის გზით. ტომ ტაილერ, რატომ ემორჩილება
ხალხი კანონს, ავტორი ამბობს, თუ ადამიანები ფიქრობენ რომ საჯარო მოხელეები
(პოლიციელები, მოსამართლები და ა.შ) არიან სამართლიანები, მეტად სავარაუდოა ისინი
დაემორჩილონ კანონის ნორმებს. შესაბამისად, თუკი პირი ჩათვლის რომ მას პატივისცემით

7ჯორჯ კილინგი, როგორ გახდა ნიუ იორკი უსაფრთხო: მთლიანი ისტორია, ქალაქის ჟურნალი, იხ:
http://www.city-journal.org/2009/nytom_ny-crime-decline.html.



მოექცნენ და მიეცათ საშუალება ესაუბრათ მათ პრობლემებზე - მეტად სავარაუდოა
გაუჩნდეთ რწმენა საჯარო დაწესებულებების მიმართ.

ეს იდეები ალბათ ყველაზე მეტად განხორციელდა ნიუ იორკის ნარკოტიკებზე მომუშავე
სასამართლოებისა და საზოგადოებრივი სასამართლოების მიერ, რომლებიც ცდილობენ
ჩართონ ადგილობრივი მცხოვრებლები სასამართლო სამუშაოებში და პატივისცემა
ჩაუნერგონ მხარეების მიმართ.

უკანასკნელ კვლევაში მოხდა ნარკოტიკებზე ორიენტირებულ სასამართლოებში მყოფი
ბრალდებულების დანარჩენ ექვს ტრადიციულ სასამართლოში მყოფ ბრალდებულებთან
შედარება.8 ნარკოტიკებზე ორიენტირებული სასამართლოების მონაწილეები ნაკლებად
სავარაუდო იყო, რომ პროგრამაში ჩართვიდან 18 თვის შემდეგ კვლავ მოხვედრილიყვნენ
წამალ დამოკიდებულთა შორის, ასევე ჩადიოდნენ ნახევარზე ნაკლებ დანაშაულს მეორე
ჯგუფთან შედარებით ამ 18 თვის გასვლის შემდეგაც.

კვლევებმა აჩვენა, რომ მომავალში დანაშაულის განმეორებით ჩადენის შემცირების ყველაზე
ძლიერი განმსაზღვრელი იყო ბრალდებულის დამოკიდებულება მოსამართლის მიმართ.
მოსამართლის მიმართ პოზიტიური აზრის ქონა იყო განმსაზღვრელი იმისა, რომ მომავალში
გაცილებით შემცირებულიყო წამლის მოხმარებისა და ზედამხედველობის დარღვევების
შემთხვევები. ეს გავლენა აღინიშნა ყველა დემოგრაფიულ პუნქტზე რასის, სქესისა თუ
კრიმინალური წარსულის მიუხედავად. ის ბრალდებულებიც კი ვისი აქტიური ჩართულობა
აღინიშნებოდა სისტემაში ან ისინი ვინც მიიღეს არახელსაყრელი შედეგი/ სასჯელი მათ
შორისაც კი აღინიშნა შემცირებული დანაშაულებრივი მოქმედება, მაშინ როცა ისინი
მიიჩნევდნენ რომ მოსამართლე მათ ეპყრობოდა სამართლიანად და პატივისცემით.

ნარკოტიკებზე ორიენტირებულ სასამართლოების კვლევამ შეაფასა სამოსამართლო
ურთიერთობა ორი კუთხით. პირველი, მკვლევარებმა გამოიკვლიეს ბრალდებულები მათი
მოსამართლეების მიმართ დამოკიდებულების მიხედვით. ბრალდებულებმა შეაფასეს
მოსამართლეები ისეთი ინდიკატორების მიხედვით როგორიც არის მიდგომა, თავაზიანი
მოპყრობა, საქმის ცოდნა, მათი დახმარების მცდელობა, ბრალდებულებისათვის საშუალების
მიცემა რომ მათ საქმის თავიანთი მხარე გადმოეცათ. მეორე, მკვლევარებმა გამოიყენეს
სასამართლოების სტრუქტურირებული დაკვირვებები რომ აღეწერათ თითო მოსამართლის
მიერ ისეთი კონკრეტული ინტერაქტიული ქცევის განხორციელება, როგორიც არის
თვალებით კონტაქტის დამყარება, ბრალდებულისთვის პირდაპირ მიმართვა და მისთვის
უფლების მიცემა რომ დაესვა შეკითხვები, ასევე სასამართლოსთვის განმარტებების
მიწოდების შესაძლებლობა.

8როსმან შელი და სხვები ნარკოტიკებზე ორიენტირებული სასამართლოს შეფასება, ურბანული
ინსტიტუტი, იხ: http://www.courtinnovation.org/multi-site-adult-drug-court-evaluation



აღნიშნულმა ქმედებებმა ცვლილება მოახდინეს ნიუ იორკის საზოგადოებრივ
სასამართლოებშიც. რედ ჰუკის ოლქის საზოგადოებრივი მართლსმაჯულების ცენტრში, 10-
დან 9 ბრალდებულმა განაცხადა, რომ მათი საქმე ობიექტურად იყო განხილული - შედეგი
იყო თანმიმდევრული ბრალდებულის წარსულის, სასჯელის და საქმის დისპოზიციის
მიუხედავად. კარდაკარ გამოკითხვის შედეგად კი დადგინდა, რომ ადგილობრივი
მცხოვრებლების 94% აფასებს მართლმსაჯულების ცენტრს პოზიტიურად - რაც
აბსოლუტურად ეწინაღმდეგება იმ 12% რომლებსაც მოსწონდათ ადგილობრივი
სასამართლოები მანამ სანამ ეს ცენტრი გაიხსნებოდა. 9

ბოლო თვეებში, ნიუ იორკის რამდენიმე  უბანმა გადაწყვიტა მიეღოთ მსგავსი შედეგი
ახალგაზრდების მიერ მართული სასამართლოების შექმნით, სადაც მოხდებოდა მათი
დატრენინგება ნაკლებად მნიშვნელოვანი საქმეების განხილვაში (უსაქმურობა, უხამსი
ნახატები, სამგზავრო საფასურის გადაუხდელობა) სადაც მათი თანატოლები არიან
ჩართულნი. ის ახალგაზრდები, რომლებიც მოქმედებენ როგორც ადვოკატები,
მოსამართლეები, ნაფიცი მსაჯულები პირდაპირ ახდენენ კომუნიკაციას მათ თანატოლებთან
რომელთა დანაშაულებრივი საქციელიც მიუღებელია. ახალგაზრდების სასამართლოები
ასაქმებენ წევრებს მხოლოდ მათი სურვილიდან გამომდინარე შეასრულონ ეს ფუნქცია და
არა მათი წარსულიდან გამომდინარე. (მართლაც, ხდება იმათი ჩართულობის წახალისება
ვინც დანაშაულებრივ ქმედებას ჩადიოდა წარსულში). ახალგაზრდების სასამართლოების
წევრები გადიან ინტენსიურ ტრენინგს და უწევთ „ადვოკატთა გამოცდის“ ჩაბარება იმისთვის
რომ პროგრამის მონაწილეები გახდნენ.

ახალგაზრდების სასამართლოების სანქციებს აქვს უფრო მეტად აღდგენითი ხასიათი ვიდრე
დამსჯელობითი: საზოგადოებრივი შრომა, ბოდიშის მოხდის წერილები, შრომაზე
გადამისამართება. მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ ღირებულია ახალგაზრდების
სასამართლოები ლიდერების ჩამოყალიბების, ადრეული ინტერვენციების განხორციელების
კუთხით, მათ მაინც ალბათ უფრო სიმბოლური დანიშნულება აქვთ: ისინი წარმოადგენენ
მართლმსაჯულების სისტემის ძლიერი სიმბოლოს რომელსაც სურვილი აქვს გადააბაროს
ძალაუფლება ადგილობრივ „ხმებს“ და ჩაერთოს სამართლიანობის ჩამოყალიბებაში.

დასკვნა

ბოლოს, შეიძლება ან შეიძლება არც იყოს შესაძლებელი ნიუ იორკში მიღწეული შედეგების
გამეორება სხვაგან. როგორც მომღერალმა ბილი ბრაგმა დაწერა „შენ შეიძლება ინათხოვრო
იდეები, მაგრამ ვერ ინათხოვრებ სიტუაციებს,“

ეს დოკუმენტი იყო მცდელობა რომ მომხდარიყო მოკლედ აღწერა უამრავი სხვადასხვა
ინიციატივისა რომელიც მიმდინარეობდა ერთდროულად ნიუ იორკში ბოლო ოცი თუ მეტი
წლის განმავლობაში. ამ ინტერვენციების დიდი უმრავლესობა ალბათ ვერ ჩაითვლება

9იხ: http://www.courtinnovation.org/sites/default/files/RH_Fact_sheet.pdf.



რევოლუციური ხასიათის მქონედ, რაც არ უნდა თქვან მათმა დამცველებმა. დანაშაულის
გამომწვევი მიზეზები კომპლექსურია და არ არსებობს პრობლემის პირდაპირი გადაჭრის გზა
(ვერცხლის ტყვიები) როცა საზოგადოების უსაფრთხოებაზე მიდგება ჯერი. ეს მოსაზრება
გააკეთა ადამ გოპნიკმა The New Yorker-ის ახალ გამოცემაში:

ეპიდემიები იშვიათად თუ იკურნება სასწაულებრივად. მედიცინის ისტორიაში დაავადების
შეჩერება ძირითადად ხდება უფრო ეფექტური საშუალებების შექმნით და ხალხის
იძულებით დაებანათ ხელები. პრობლემის ნელ ნელა მსხვრევას მის საბოლოო ამოძირკვამდე
მივყავართ. ლიტერატურის წაკითხვა იმ დანაშაულის შესახებ სანამ ის დაეცემა, იგივეა რაც
გამოუვალ სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნა: უნდა დავასრულოთ სიღარიბე, გავანადგუროთ
გეტოები, გამოვუცხადოთ ომი დაშლილ ოჯახებს, ან რამე მსგავსი, იმისათვის რომ
შევაჩეროთ დანაშაულებრივი ტალღა.  სიმართლე კი ის არის, რომ პატარა ქმედებების და
ღონისძიებების დასასრულს წარმოადგენს პრობლემის აღმოფხვრა რაც გადაფარავს
ყველაფერს. არ არსებობდა სასწაულებრივი წამალი, უბრალოდ იყო ათასობით საღი აზრის
ერთობლიობა. 10

მთავრობის ამერიკული სისტემა საოცრად ჩახლართულია, ადგილობრივი, შტატისა და
ფედერალური სააგენტოებით გადაფარული იურისდიქციებითა და ერთმანეთთან
დაკავშირებული პასუხისმგებლობებით. ცუდ შემთხვევებში სტრუქტურების შედეგი
დამაბნეველი, უსარგებლო და მცდელობის დუბლირებაა. საუკეთესო შემთხვევაში კი,
იქმნება ინოვაციების ჩამოყალიბების შესაძლებლობა: არსებობს მრავალი გზა ახალი იდეების
და მხარდაჭერის მოსაპოვებლად.

ამ დოკუმენტში აღწერილი პროგრამების მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი წარმოიშვა
ფედერალური მოხელეებისგან ვაშინგტონში. მართლაც, ისინი ძირითადად წარმოადგენენ
პოლიციის ხელმძღვანელების, მოსამართლეების და სხვა სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების რეფორმაში ჩართული ხალხის პასუხს მათ წინაშე არსებულ
პრობლემებზე.

რა თქმა უნდა აქ არ იგულისხმება, რომ პოლიტიკის განმსაზღვრელებმა ვაშინგტონში არ
ითამაშეს არანაირი როლი ნიუ იორკის ისტორიის შექმნაში, სხვა ყველაფერთან ერთად,
კონგრესმა გასცა ფინანსები ქუჩაში პოლიციელების რაოდენობის გაზრდის მიზნით, მხარი
დაუჭირეს ნარკოტიკებზე ორიენტირებული სასამართლოების გაფართოებას ნიუ იორკსა და
სხვა შტატებში. აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტში მხარი დაუჭირეს იმ შუამავალ
ორგანიზაციებს, რომლებიც ატარებდნენ ტრენინგებს და ახორციელებდნენ ტექნიკურ
დახმარებას ამ რეფორმირებისთვის საწყის ეტაპზევე. მნიშვნელოვანია, ფედერალური
მთავრობის ინვესტიცია ისეთ იდეაში როგორიც არის საზოგადოებრივი სასამართლოები და

10ადამ გოპნიკი, ამერიკის გალიაში ჩასმა, The New Yorker, 2012 წლის 30 იანვარი



საზოგადოებრივი პროკურატურა, საზოგადოებრივი პოოიცია კი რჩება უცვლელი
ხელისუფლებაში ნებისმიერი პარტიის მოსვლის შემთხვევაში.

შემდეგი შეიძლება ჩაითვალოს ნიუ იორკის გამოცდილების მნიშვნელოვან ასპექტად:
ადგილობრივი რეფორმირების უნარი, იქონიონ ათასობით საღი აზრი და ეროვნული
მთავრობის თანმიმდევრული სურვილი წაახალისონ და შეინარჩუნონ ისინი დიდი ხნის
განმავლობაში.

ავტორის შესახებ

გრეგ ბერმანი არის მართლმსაჯულების განვითარების ცენტრის დირექტორი და
თანაავტორი „სასამართლო პროცესი & შეცდომა სისხლის სამართლის რეფორმაში:
წარუმატებლობის შედეგით სწავლა“ (ურბანული ინსტიტუტის პრესა) და კარგი
სასამართლოები: საქმე პრობლემის გადაჭრის სამართლისთვის (ახალი პრესა).

მართლმსაჯულების განვითარების ცენტრი
კინ ჰაუსი, 6 კინის ქუჩა
ლონდონი, WC2B 4AS
ტელ:. +44 2076.329.060
ვებ გვერდის მისამართი: justiceinnovation.org



სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვა

ძირითადი პრინციპები

მარტი, 2010 წელი

შესავალი

ეს დოკუმენტი წარმოადგენს სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის (IOM)
მიმოხილვას, სვამს თანამშრომლობის შესახებ შეკითხვებს, რომლებიც უკავშირდება
ერთობლივი სამუშაოების ძირითად ელემენტებს, იმისათვის, რომ მოხდეს
სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის ეფექტური განვითარება და
განხორციელება. იგი გამომდინარეობს მთავრობის სამართალდამრღვევთა
ინტეგრირებულად მართვის პოლიტიკიდან, რომელიც გამოქვეყნდა 2009 წლის ივნისში1.

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის (IOM) მიმოხილვა

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვა წარმოადგენს კონკრეტულ
ტერიტორიებზე სააგენტოების გაერთიანების სრულყოფილ სტრუქტურას, რათა მოხდეს
ინტერვენციების პრიორიტეტების მიხედვით დალაგება, იმ სამართალდამრღვევთა
მიმართებით, რომლებიც გვევლინებიან დანაშაულის მიზეზად მათ საცხოვრებელ
ტერიტორიებზე. ადგილობრივ სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის
შეთანხმებების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით არ უნდა დაწესდეს მათი შეზღუდვა
ადგილობრივი სისხლის სამართლის ან სხვა კანონით დადგენილი სააგენტოებით, არამედ
უნდა მოხდეს პროცესში სოციალური სააგენტოების დიდი რაოდენობით ჩართვა, იმ
მოხალისეთა სექტორის ჩათვლით, ვისაც დანაშაულსა თუ დამნაშავეებთან დაკავშირებული
რისკ ფაქტორების ჩამოყალიბებაში მიუძღვით წვლილი.

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის პოლიტიკა უზრუნველყოფს სივრცეს,
სადაც შესაძლებელია ამ დამნაშავეებთან მეტად სტრუქტურირებული და
კოორდინირებული მოპყრობა. დანაშაულის პრობლემის ანალიზისას,
სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის პოლიტიკა ეხმარება პარტნიორ
სააგენტოებს თანმიმდევრულ მუშაობაში რათა მოახდინონ ადგილობრივი რესურსების
მაქსიმალური გამოყენება და სამიზნე ჯგუფების წევრების უზრუნველყოფა იმით, რომ
მათზე არ იქონიოს გავლენა არსებულ პროგრამებსა და მიზნებს შორის განსხვავებებმა. ასევე
უნდა მოხდეს იდენტიფიცირებულ პრობლემებზე რეაგირება. სამართალდამრღვევთა
ინტეგრირებულად მართვის პოლიტიკა ცნობს მუდმივ სამართალდამრღვევებსა და
საფრთხის შემქმნელ სამართალდამრღვევებთან (PPO) და ასევე წამალ დამოკიდებულებთან
მუშაობის პროგრამების (DIP) მნიშვნელობას. აუცილებელია, რომ ეს წარმატებული

1www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/iom



მიდგომები ნათლად იყოს გადმოცემული ადგილობრივ სამართალდამრღვევთა
ინტეგრირებულად მართვის შეთანხმებებში.

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის პოლიტიკა ძირითად ფოკუსირებას
შემდეგ ოთხ ქმედებაზე ახდენს:

 დანაშაულის შემცირება, რეციდივის შემცირება და საზოგადოებრივი ნდობის
გაუმჯობესება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში;

 არსებული მიდგომებისა და სამართალდამრღვევთა მართვის მოქმედი პროგრამების
პოტენციური გადაფარვის საკითხის განხილვა და არსებული გამოწვევების
გადალახვა;

 ადგილობრივი სისხლის სამართლის სააგენტოების საქმიანობის გათანაბრება,
ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე უკვე არსებული თანამშრომლობის გაფართოება
და გაუმჯობესება უფრო ფართო სოციალური დახმარების კუთხით;

 ხელმძღვანელობის გამარტივება და გაძლიერება, მეტი ნათელის მოფენა შესაბამისი
როლებისა და პასუხიმგებლობისთვის - მათ შორის ხელმძღვანელების, სამოქმედო
საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღებების და რესურსების გადანაწილების
კუთხით.

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის პრინციპები

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის პოლიტიკის შედეგად დადგინდა, ის
ხუთი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომელმაც საფუძველი უნდა ჩაუყაროს
სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის შეთანხმებებს. ესენია:

 ყველა პარტნიორმა ერთად უნდა იმუშაონ სამართალდამრღვევებთან -
ადგილობრივი პარტნიორები, როგორც სისხლის სამართლის სააგენტოებმა და არა
მარტო, ხელი უნდა შეუწყონ მრავალპროფილიანი პრობლემის გადაჭრაზე
ორიენტირებული სააგენტოს ჩამოყალიბებას, რომელიც ფოკუსირებული იქნება
დამნაშავეებზე და არა დანაშაულებზე.

 ადგილობრივი პრობლემების ადგილობრივი მოგვარება - ყველა შესაბამისი
ადგილობრივი პარტნიორი ჩართულია სტრატეგიულ დაგეგმარებაში,
გადაწყვეტილების მიღებასა და დაფინანსების შესაძლებლობაში.

 სამართალდამრღვევები რომლებიც დგანან პასუხისმგებლობის აღებისა ან შედეგების
წინაშე - სამართალდამრღვევისთვის განმარტებული და ნათელია რას ელიან მათგან

 არსებული პროგრამებისა და მმართველობის უკეთესი გამოყენება -ეს მოიცავს მეტი
სარგებელის მიღებას ისეთი პროგრამებიდან, როგორიცაა მუდმივი
სამართალდამრღვევებისა და საფრთხის შემქმნელი სამართალდამრღვევების
პროგრამები (PPO), წამალ დამოკიდებულებთან მუშაობის პროგრამა (DIP) და
საზოგადოებრივი მართლმსაჯულების პროგრამები, რომლებიც ორიენტირებულია



საზოგადოებრივი სარგებლის მიღებაზე. ეს ასევე მისცემს საშუალებას პარტნიორებს
უფრო მეტი ნათელი მოფინონ მათ როლსა და პასუხისმგებლობებს.

 ყველა მაღალი რისკის ჯგუფის სამართალდამრღვევები რომლებიც აყენებენ
სერიოზულ ზიანს ან შეიძლება ხელახლა ჩაიდინონ დანაშაული წარმოადგენენ
განხილვის საგანს - მართვის ინტენსიურობა პირდაპირ უკავშირდება რისკის
სიმწვავეს, მიუხედავად სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში
არსებული ადგილისა ან მიუხედავად იმისა კანონით არის დადგენილია თუ არა.

კითხვები რომლებიც აღნიშნულ დოკუმენტში იქნება ნახსენები მოგვიანებით აყალიბებენ
ამ ყოვლისმომცველი პრინციპების ჩარჩოს. ესენი იქმნება პარტნიორობისთვის, რათა
ხაზი გაუსვან ადგილობრივი შეთანხმების მნიშვნელობას და განვითარების სამომავლო
სფეროებს. ძირითად მიზანს კი წარმოადგენს სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად
მართვის შესახებ შეთანხმებების ფართო გავრცელება ინგლისსა და უელსში.

მუდმივი სამართალდამრღვევებისა და საფრთხის შემქმნელი
სამართალდამრღვევების პროგრამის განახლება (PPO REFRESH) და „შუქნიშნის
შეფასება“ (‘TRAFFIC LIGHT’ ASSESSMENTS)

2009 წლის ივნისში გამოქვეყნდა სხვა მუდმივი სამართალდამრღვევებისა და
საფრთხის შემქმნელი სამართალდამრღვევების პროგრამის გზამკვლევი „PPO 5 წელი:
გავლენის მაქსიმალური გაზრდა“. ეს აღიარებს მუდმივი სამართალდამრღვევებისა და
საფრთხის შემქმნელი სამართალდამრღვევების პროგრამის გავლენას დამნაშავის მიერ
დანაშაულის ჩადენაზე და რეციდივზე, აყალიბებს გარკვეულ ადგილობრივ გამოწვევებს,
იმისათვის რომ მოხდეს ადგილობრივი სქემების გავლენის მაქსიმალური გაზრდა
ადგილობრივი დანაშაულის მაჩვენებელზე.2

ორივე, მუდმივი სამართალდამრღვევებისა და საფრთხის შემქმნელი
სამართალდამრღვევების პროგრამის სახელმძღვანელო და სამართალდამრღვევთა
ინტეგრირებულად მართვის სისტემები, აღიარებენ მუდმივი სამართალდამრღვევები
და საფრთხის შემქმნელი სამართალდამრღვევები პროგრამის განახლების სქემების
მნიშვნელოვან კონტრიბუციას დამნაშავეთა ინტეგრირებული მართვის ფართო
სისტემაში, IOM-ის სტრატეგიული ქოლგის ქვეშ, რომელიც უზრუნველყოფს PPO
შეთანხმების გადახედვისა და განახლების საშუალებას.

კითხვები, რომლებიც ამ დოკუმენტშია განხილული ავსებენ არსებულ მუდმივი
სამართალდამრღვევებისა და საფრთხის შემქმნელი სამართალდამრღვევების „შუქნიშნის
შეფასების საშუალებას, რომელიც გამოიყენება სამთავრობო სტრუქტურებთან
თანამშრომლობისას, იმისათვის რომ შეფასდეს ადგილობრივი მუდმივი
სამართალდამრღვევებისა და საფრთხის შემქმნელი სამართალდამრღვევების პროგრამის

2 www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/ppo/ppominisite095years.pdf



სქემის ძირითადი ელემენტები. მუდმივი სამართალდამრღვევებისა და საფრთხის
შემქმნელი სამართალდამრღვევების პროგრამის კრიტერიუმები შეიცვალა 2008 წელს, ისე
რომ ასახულიყო ეფექტური პარტნიორობის და საზოგადოების უსაფრთხოების
სააგენტოს საქმიანობაზე. კრიტერიუმები აღწერენ ეფექტური შესრულების მართვის სამ
ფართო ფაქტორს: ხალხი და ურთიერთობები, მონაცემები და ანალიზი და სტრუქტურა
და პროცესი.

მუდმივი სამართალდამრღვევებისა და საფრთხის შემქმნელი სამართალდამრღვევების
„შუქნიშნის შეფასება“ ინარჩუნებს ვალიდურობას, როგორც საშუალება, რომელიც
უზრუნველყოფს მუდმივი სამართალდამრღვევებისა და საფრთხის შემქმნელი
სამართალდამრღვევების პროგრამის სქემის მაქსიმალურ გავლენას
სამართალდარღვევაზე და რეციდივზე სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად
მართვის ადგილობრივი სისტემის ფარგლებში.

წამალ დამოკიდებულებთან მუშაობის პროგრამის (DIP) მიმოხილვა

წამალ დამოკიდებულებთან მუშაობის პროგრამის მოდელის (DIP Delivery Model)
მიმოხილვის შედეგები გამოქვეყნდა 2009 წლის მაისში. მიმოხილვაში ასახულია
პროგრამის მიერ შეთავაზებული შესაძლებლობების და სერვისების მნიშვნელოვანი
გაუმჯობესება და ასევე მოიცავს რეკომენდაციებს წამალ დამოკიდებულებთან მუშაობის
პროგრამის ეფექტურობისა და ნაყოფიერების გაზრდის შესახებ. პროგრამა დაიწყო რათა
დანერგილიყო მიმოხილვის მიგნებები ეფექტურობის უზრუნველყოფის მიღწევის
მიზნით. 2010 წლის თებერვალში გამოქვეყნდა წამალ დამოკიდებულებთან მუშაობის
პროგრამების სახელმძღვანელო (DIP Operational Handbook), რომელიც მხარს უჭერდა
წამალ დამოკიდებულებთან მუშაობის პროგრამის დაფინანსების ახალ მოდელს და ახალ
სტრუქტურას განსაზღვრავს სამი მნიშვნელოვანი ფუნქციით:

 წარმატებული იდენტიფიკაცია წამალ დამოკიდებული დამნაშავეების A
ქვეჯგუფისა;

 მათი მკურნალობის და სხვა სახის დახმარების სრულყოფილი და სტანდარტული
შეფასება;

 ეფექტური, თანმიმდევრული ქეის მენეჯმენტი ნარკოტიკებისა და დანაშაულების
წრის გარღვევის მიზნით.

წამალ დამოკიდებულებთან მუშაობის პროგრამების სახელმძღვანელო დაინერგება 2010
წლის აპრილიდან. ამ პროგრამის მიმოხილვამ ასევე მოახდინა სამართალდამრღვევთა
ინტეგრირებულად მართვის იდენტიფიცირება, როგორც ადგილობრივი
ინფრასტრუქტურისა რომელიც მიმართულია წამალ დამოკიდებულებთან მუშაობის
პროგრამების გრძელვადიან განვითარებაზე და სხვადასხვა ელემენტების დანერგვის
საშუალების IOM-ის სტრატეგიის ქოლგის ქვეშ, იმისათვის რომ, წამალ დამოკიდებულებთან
მუშაობის პროგრამები იქცეს წამყვან კომპონენტად ადგილობრივ დონეზე.



ეფექტური პარტნიორული სამუშაოს განმასხვავებელი ნიშნები

სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის პრინციპები ფოკუსირდება
სამართალდამრღვევთა ინტეგრირებულად მართვის სასურველ შედეგზე. დიდი შანსია, რომ
ეს შედეგები იქნეს მიღწეული როცა თანამშრომლობა ეფექტური თანამშრომლობის მუშაობის
იმ ექვს განმასხვავებელ ნიშანს ამყარებს, რომლებიც ქვემოთ არის განხილული და
უზრუნველყოფს ყველა შედეგის ეფექტურ მიღებას.

იმ პერიოდში როცა პარტნიორული მუშაობა დანაშაულსა და საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების საკითხებზე დაიწყო, ჩვენ და ჩვენმა პარტნიორებმა გავიგეთ რა ეფექტური
პარტნიორობის მახასიათებელი ნიშნები, იმის შეფასებით თუ როგორ აკეთებენ ბიზნესს
მაღალი დონის ბიზნეს პარტნიორები. სასურველია, რომ გაუმჯობესდეს შესრულება
პარტნიორებს შორის და ავიდეს უფრო მაღალ დონეზე, რაც წარმოადგენს ეფექტური
თანამშრომლობის საფუძველს.3

ეფექტური თანამშრომლობა მიმართულია ეფექტური პარტნიორობის მნიშვნელოვანი
ელემენტების შეჯამებაზე, რისთვისაც პარტნიორებს სთავაზობენ შეამოწმონ რამდენად
ეფექტურად ართმევენ თავს საქმეს ან თუ არსებობს სფერო, რომლის გაუმჯობესებაზეც უნდა
იმუშაონ. ეს ექვსი ნიშანია:

 გაძლიერებული და ეფექტური ხელმძღვანელობა;
 ცხადი და კონსტრუქციული ანგარიშვალდებულება;
 გონებით მართული ბიზნეს პროცესი;
 ეფექტიანი და გულისხმიერი განხორციელების სტრუქტურა;
 ჩართული საზოგადოება; და
 შესაბამისი უნარები და ცოდნა.

3 http://www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/guidance_for_effective_partnerships.pdf
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დღითიდღე უფრო აქტუალური ხდება კრიმინოლოგიაში. ლივერპულის კვლევის (LSD)
მიზანს წარმოადგენს ამ პროცესის ღრმა შესწავლა, იმ ადამიანების თვალთახედვის
გათვალისწინებით, რომელთაც აირჩიეს დანაშაულებრივი ქმედებისაგან განრიდება მათ
ცხოვრებაში. თუმცა, LSD არ იყო გამიზნული კვლევის მონაცემთა პრაქტიკაში
იმპლემენტაციის ანალიზისათვის. ამრიგად, ეს სტატია აღწერს კვლევის მონაცენებს და
განიხილავს რეკომენდაციებს პოლიტიკის შემუშავებისათვის. იმისათვის, რომ გაიხსნას
დიალოგი პრაქტიკოსებსა და სხვა სპეციალისტებს შორის კვლევის მონაცემების პრაქტიკში
უკეთესი გამოყენებისათვის. ნაშრომები, რომლებიც ამ სტატიის შემდგომ დაიწერა, არის
პასუხი LSD კვლევის შედეგების პრაქტიკაში იმპლემენტაციის სირთულეებზე.

საკვანძო ტერმინები: დანაშაულისაგან განრიდება, შემოქმედობითობა, ნარატივი,
რეინტეგრაცია, ძლიერ მხარეებზე დაფუძნებული

პირველ რიგში ჩვენ გვინდა მადლიერება გამოვხატოთ პრობაციის ჟურნალის
გამომცემლობის უშუალოდ რედაქტორის და რედაქტირების საბჭოსადმი, რომ მოგვეცა
შესაძლებლობა ლივერპულის დანაშაულისაგან განრიდების პროცესის კვლევაზე (LSD)
რეფლექსიის. განსაკუთრებით კი მოგვეცა საშუალება ამ კვლევის შედგების დიდი
ბრიტანეთის პრობაციის პრაქტიკაში გამოყენების გააზრების. ჩვენი მიზანი არ ყოფილა იმის



განსაზღვრა თუ „რა მუშაობს“ დამნაშავეთ რეინტეგრაციაში ან რომელი სპეციფიური
ინტერვენციაა ეფექტური. მიზანს წარმოადგენდა, დანაშაულებრივი ქმედებისაგან

განრიდების ( ანუ „გამოსწორების“) პროცესის ღრმა შესწავლა იმ ადამიანების
თვალთახედვის გათვალისწინებით, რომელთაც აირჩიეს დანაშაულებრივი ქმედებისაგან
განრიდება მათ ცხოვრებაში. კვლევის ინიცირება განაპირობა ჩვენს მიერ ლიტერატურის
გაცნობამ ‘კრიმინალის და ცხოვრების ტრაექტორიის’ მიმდინარეობის შესახებ, რაც დაიწერა
1990 იანებში (Moffitt, 1993; Sampson და Laub, 1993). ეს კვლევა იყო არა დანამატი არამედ
კომპლემენტარული, განვითარებითი კრიმინოლოგიის მეცნიერებისათვის.

მიუხედავად ამისა, ჩვენ გაგვაოცა იმ გამოხმაურებამ რაც კვლვამ ჰპოვა აკადემიის გარეთ.
წიგნის გამოცემის შემდეგ სახელწოდებით, „აკეთო კარგი: როგორ ახდენენ ყოფილი
მსჯავრდებულები მათი ცხოვრების რეფორმირებას და ხელახლა აშენებას“, (Maruna, 2001),
რომელშიც დეტალურად იყო აღწერილი კვლევის შედეგები, პირველმა აუტორმა მიიღო
უამრავის მადლობის წერილი ყოფილი პატიმრების, პრობაციის ოფიცრების, და სხვა
პრაქტიკოსებისა და აქტივისტებისაგან. ბევრმა მათგანმა გვთხოვა დეტალურად აგვეღწერა
კვლევის შედეგების სავარაუდო ზეგავლენა პრქტიკაზე. თუმცა, სახელმძღვანელოში ჩვენ
თავი შევიკავეთ ამგვარი პირდაპირი განხილვებისაგან, რადგან ჩავთვალეთ რომ კვლევა
თავად იქნებოდა ინფორმაციუი ამ თვალსაზრისით. ჩვენი შეხედულებით, პრაქტიკოსებმა
საუკეთესოდ იციან მათი კლიენტების და კონტექსტის საჭიროებების შესახებ. ამგვარად,
როგორ გამოდგება კვლევის მონაცემები პრაქტიკაში, სწორედ მათ უნდა გადაწყვიტონ
თავად.

მიუხედავად ამისა, წიგნის პუბლიკაციით ჩვენ გვქონდა მცდელობა ჩავრთულიყავით
აკადემიურ დებატებში „საუკეთესო პრაქტიკის“ შესახებ, ყოფილ პატიმართა რეინტერაციის
პროცესში (მაგ. იხ. Maruna, Immarigeon, და LeBel, 2004; Maruna და LeBel, 2002;
Maruna, LeBel, და Lanier, 2004; Maruna და Ramsden, 2004; Maruna, LeBel,
Mitchel და Naples). იმისათვის რომ შეჯამებული ყოფილიყო აკადემიური კვლევის
მონაცემები და პრაქტიკის საკითხები, თვითოეული კომპონენტი დაიწერა სისხლის
სამართის მარმსაჯულების სისტემაში მომუშავე პრაქტიკოსებთან Russ Immarigeon და Derek
Ramsden -თან ერთად. ასევე, მონაწილეობდნენ ყოფილი პატიმრები (ახლა ‘მსჯავრდებული
კრიმინოლოგები’1) Charlie Lanier, Thomas P. LeBel და Nick Mitchell - ი. თანმდევი დისკუსია
პოლიტიკის შემუშავების რეკომენდაციების სახით, შესაბამისად ასახავს ამ თანამშრომლობის
შედეგებს და ასევე იმ სასარგებლო და წამახალისებელი კომუნიკაციის ასპექტებს, რაც
გვქონდა ყოფილ პატიმრებთან და გამოცდილ პრაქტიკოსებთან წიგნის გამოცემის შემდეგ.
ჩვენ დავიწყებთ LSD კვლვის მცირე მიმოხილვით მათთვის, ვინც არ იცნობს თავად
სახელმძღვანელოს.



დანაშაულისაგან განრიდების პროცესის კვლევა

მოკლე ისტორია

ლივერპულის დანაშაულისაგან განრიდების პროცესის კვლევა დაიწყო თითქმის როგორც
ერთი ადამიანის მიერ წამოწყებული ინიციატივა, დაფინანსებული ძირითადად პირადი
ხარჯებით და ამერიკის ფულბრაიტის კომისიის დახმარებით 1995-1996 წლებში, შემდგომ
გუგენჰაიმის ფონდით ხელშეწყობით 1996-1997 წლებში. პირველ ავტორს სურდა
დანაშაულისაგან განრიდების პროცესის გააზრება, ყოფილი პატიმრების თვალთახედვის
გააზრებით. აქედან გამომდინარე, იგი სრულად ჩაერთო ლივერპულში

მცხოვრები ყოფილი პატმრების სამყაროში. ფაქტობრივად, ეს ნიშნავდა თითქმის ყოველ დღე
დამკვირვებლის პოზიციაში ყოფნას Nacro Merseyside - ში ან ამ რეგიონის რომელიმე
პრობაციის ოფისსა თუ დამოუკიდებელი რეინტეგრაციის პროგრამების ცენტრში. ეს
პროცესი ასევე მოიცავდა ლივერპულის ცენტრში განთავსებულ მამაკაცთა ჰოსტელში
ცხოვრების ერთთვიან პერიოდს და ხანგრძლივ მეგობრობას ყოფილ პატიმრებთან.

ამავდროულად, Maruna -მ დაიწყო ყოფილ პატიმართა შერჩევა „თოვლის გუნდას“
მეთოდოლოგიის პრინციპით. დანაშაულისაგან განრიდების პროცესის უფრო ფორმალურად,
კვლევის ფარგლებში შესასწავლად. „თოვლის გუნდას“ შერჩევის მეთოდოლოგიის პრინციპი
საკმაოდ მარტივია: რაც უფრო მეტ ყოფილ პატიმარს შეხვდა ის, მით უფრო მეტი ყოფილი
პატიმარი გაიცნო და სამიზნე ჯგუფი მით უფრო მეტად გაიზარდა. ეს მეთოდი საკმაოდ
წარმატებული აღმოჩნდა და Maruna -მ სახელი გაითქვა როგორც „ამერიკელმა , რომელიც
ესაუბრება ყოფილ პატიმრებს“ (ან უფრო მეტად, „ შეშლილი იანკი, რომელიც გადაგიხდის
რათა ილაპარაკო საკუთარ ცხოვრებაზე). მალე მოხალისეებმა თავად დაიწყეს მისი ძებნა და
არა პირიქით, როგორც ხდება ხოლმე (ხშირად აწუხებდნენ ღამის საათებში).

1997 წელს, პროექტის გუნდის2 შემადგენლობა საგრძნობლად გაფართოვდა.
თავდაპირველად გრანტის ხელშეწყობით, რომელიც მიზნად ისახავდა ოთხი რეინტეგრაციის
პროგრამის შეფასებას წამალდამოკიდებულთათვის Merseyside - ში (იხ. Canter et al., 1998).
ასევე მნიშვნელოვანი იყო იოზეფ როუნტრის ფონდის გულუხვი გრანტი (იხ. Canter et al.,
2001). ამგვარად, კარგი იღბლისა და კოლეგების გულითადი თანადგომის ერთობლიობით,
ჩვენ საშუალება მოგვეცა მცირე მაშტაბის აღწერილობითი კვლევა, გადაგვეყვანა სრულად
ჩამოყალიბებულ, ფართო მაშტაბიან კვლევით პროექტში, რიცხვობრივი ანალიზისა და
ჰიპოთეზის ტესტირებისათვის.



კვლევის დიზაინი

LDS კვლევის დიზაინი, რაც მის საფუძველს ქმნის, იყო საკმაოდ მარტივი კონცეპტუალურად
- შეიძლება ითქვას ზედმეტად მარტივიც. თავდაპირველი მოსაზრება იყო, რომ შერჩეულიყო
ორი ჯგუფი ყოფილი პატიმრების: ერთი ჯგუფი, რომელიც დაუბრუნდა კრიმინალურ
ქმედებას განთავისუფლების შემდეგ და მეორე ჯგუფი პატიმრებისა, რომლებსაც არ
ჩაუდენიათ შემდგომი დანაშაული. შემდგომ, ჩვენ შევადარებით თუ რა საერთო აზროვნების
მაჩვენებლები ექნებოდათ კრიმინალის გარეშე მყოფ ყოფილ პატიმართა ჯგუფს. ასევე იყო
თუ არა აზროვნების თვალსაზრისით ამ ორ ჯგუფს შორის საერთო მახასიათებლები და თუ
როგორი თვალთახედვით უყურებდნენ აქტიური დამნაშავეები სამყაროს, კრიმინალის არ

მქონე ყოფილ პატიმართა გფუფისაგან განსხვავებით. ჩვენი კონცეფციის თანხმად, ამ ორ
ჯგუფს შორის დაფიქსირებული აზროვნების სქემებს შორის არსებული განსხვავებები
შესაძლოა ყოფილიყო დანაშაულებრივი ქმედებისაგან განრიდების პროცესის
განმსაზღვრელი.

თუმცა,თავდაპირველად ვემხრობოდით ამგვარ კლასიკურ, სახელმძღვანელოებში
მოწოდებულ კვლევის დიზაინს, თუმცა ხანმოკლე დროში დავრწმუნდით, რომ ჩვენი
მოსაზრებები მცდარი იყო. რადგანაც, ყოფილი პატიმრები არ იყოფიან ორ პირობით
ჯგუფად: წარმატებული რეფორმატორები და წარუმატებელი რეციდივისტები. ყოფილ
პატიმართა უმრავლესობა, რომელთაც ჩვენ შევხვდით ველზე მუშაობისას, არ განეკუთვნება
კრიმინალური ქმედების თვალსაზრისით „პერსისტენტულ“ ან „განრიდებულ“ ჯგუფს.
არამედ ისინი იმყოფებიან ერთგვარ შუალედურ მდგომარეობაში. ამგვარი შუალედური
მდგომარეობა, როგორც David Matca -მ აღწერა (1964) 40 წლის წინ მის ნაწარმოებში
„დანაშაული და ცვლილება“ , სწორედ რომ რეალობას შეესაბამება, როდეაც ვსაუბრობთ
ყოფილ პატიმართა კრიმინალურ კარიერაზე.

თუმცაღა, მკვეთრად გამოხატული პერსისტირებისა და განრიდებულთა შემთხვევების
ანალიზის შედეგად, მოგვეცა შესაძლებლობა უკეთ შეგვესწავლა ინდივიდუალური
რეფორმის პროცესის საწყისი და დასასრული სტადია. მიუხედავად იმისა, რომ მონაცემები
შეგროვდა დროის ერთ გარკვეულ მონაკვეთში, კვლევის მეთოდოლოგიის თვალსაზრისით.
აღსანიშნავია ასევე, რომ ჩვენს მიერ შერჩეული ჯგუფების შემადგენლობა
დაკომპლექტებული იყო, სწორედ რომ ამგვარი მკვეთრად გამოხატული და ერთმანეთისაგან
გამიჯნული შემთხვევებით. მაგალითად, პერსისტული კრიმინალური ქცევის მქონე ყოფილ



პატიმართა ჯგუფში, მოხვდა სწორედ ის კონტიგენტი, რომელიც რეალურად იყო
პერსისტენტული კრიმინალურ ქმედებაში. განსხვავებით ეგრეთ წოდებული „დამნაშავეთა“

ჯგუფისაგან, რომელიც კვლევებში.ძირითადად არის ხოლმე ერთგვარად პატიმართა
ფართოდ მომცველი ჯგუფი.

ჩვენს კვლევაში მონაწილე პერსისტულ კრიმინალთა ჯგუფი შედგებოდა იმ ადამიანებისაგან,
რომელებიც ცხოვრობდნენ ლივერპულში, ჰქონდათ სურვილი ღიად ესაუბრათ მათ
კრიმინალზე და რომლებიც არ გეგმავდნენ მათი კრიმინალში ჩართულობის შეწყვეტას.
მათგან განსხვავებით, ჩვენი მეორე ჯგუფის წარმომადგენლებს წინასწარ ჰქონდათ
გააზრებული მათი კრიმინალისაგან თავისუფალი ქცევა და ისინი ამას ახორციელებდნენ
მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში, მიუხედავად კრიმინალური ჩართულობის ხანგრძლივი
ანამნეზისა.

ორი ჯუფი შეესაბამებოდა ერთმანეთს ასაკის (საშუალოდ 30), კრიმინალური ანამნეზის
(დაახლოებით სამი წელი ციხეში) და ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლების
თვალსაზრისით: უმრავლესობამ სკოლაში სწავლას თავი დაანება 16 წლის ასაკში, პირველად
იყვნენ დაპატიმრებულები 15 წლის ასაკში და ციხეში მათი მოთავსება მოხდა დაახლოებით
20 წლის ასაკში. კვლევის ყველა მონაწილემ შეავსო სტანდარტული კითხვარები, თუმცა,
ინტერვიუს ფოკუსი იყო ძირითადად მათი ცხოვრებისეული ისტორის ანალიზი, Mcadams
ის (1993) ადაპტირებული მეთოდოლოია. მონაწილეებს სთხოვეს ისე მოეყოლათ მათი
ცხოვრების ისტორია, როგორც აუტობიოგრაფიის შედგენისას გააკეთებდნენ ამას.

მიღებული ტრანსკრიპტების ანალიზი განხორციელდა შინაარსობრივი და
ფსიქოსოციალური თემატური შემცველობის თვალსაზრისით. ნარატივის ჰოლისტიური
ანალიზის გარდა, მისი ცალკეული ასპექტები იყო კოდირებული შინაარსობრივად ორი
სტუდენტის მიერ, რომლებიც არ იცნობდნენ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას მონაწილეთა
შესახებ. კოდირება განხორციელდა პერსისტული და განრიდებული ჯუფის ნარატივების,
ჰიპოტეთური განმასხვავებელი მაჩვენებლების რიცხვობრივი ვალიდაციისათვის.

ანალიზის პროცესში გამოყენებულ იქნა ფართოდ დანერგილი თემატური კოდირების
სახელმძღვანელო, რომელიც სპეციფიურად მოიცავს პიროვნული მაჩვენებლების და
შემოქმედობითობის, დასაბუთების, განმტკიცების და სხვა სახის ნეიტრალიზაციური
კომპონენტების კოდირების პრინციპებს. ამგვარი შედარებითი ანალიზის მიზანს
წარმოადგენდა იმ ასპექტების დადგენა, რომლებიც დამახასიათებელია მხოლოდ იმ
პატიმრებისათვის, რომლებიც არ არიან კრიმინალურ ქმედებაში ჩართულები. ასევე იმ
აპსექტების გამოკვეთა , რაც საერთოა ამ ორი ჯგუფისათვის.



ძირითადი მიგნებების შეჯამება

პერსისტენტული დანაშაულებრივი ქმედების ფსიქოლოგია

LDS კვლევაში ჩართული აქტიური დამნაშავეების ჯგუფი არ წარმოადგენდა დამნაშავეთა
ტიპიურ ჯგუფს, იმ თვალსაზრისით რომ ისინი არ იყვნენ კრიმინალურ ქმედებაში
პერიოდულობით ჩართული 15 წლის ახალგაზრდები. შედარებითი ანალიზისათვის
განხორციელებისათვის, შერჩეულ იქნა ხანგრძლივი, დამკვიდრებული კრიმინალური
ისტორიის მქონე ადამიანები, ასაკით საშუალოდ 30 წელი.

საგულისხმოა, რომ ამ ჯგუფისათვის ყველაზე თვალსაჩინო მახასიათებელი აღმოჩნდა არა
მათი ნაკლებ ემპათიური ხასიათი არამედ მომეტებული, არაკრიტიკული დარწმუნებულობა
საკუთარ შესაძლებლობებში. სინდრომი , რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ „განწირული
დევიანტური ქცევისთვის“. მაგალითად, ერთმა 33 წლის წამალდამოკიდებულმა,
ნარკოდილერმა განაცხადა:

„(ჩემა ყოფილმა ცოლმა) მითხრა , - ‘მე დავბრუნდები თუ ჰეროინს შეეშვები’. მაგრამ, იცი რა,
ბედნიერი ვარ როგორც ვარ ეხლა. მირჩევნია ასე ნელი ნაბიჯებით მივყვე. ვიცი ჩვევა მაქ
უკვე, მაგრა ახლა იმ სტადიაზე ვარ როცა შევეჩვიე, უკვე რომ დამოკიდებული ვარ და
ვიქნები სიცოცხლის ბოლომდე. ამას არაფერი შეცვლის“. (მამაკაცი 33 წლის)

მსგავსად ამისა, 28 წლის მამაკაცმა ინტერვიუირების პროცესში აღნიშნა:

„რეალობა ის არის რომ მე ვერასდროს ვერ შევძლებ ნორმალური სამსახურის მოძებნას....
გამოდის რომ კრიმინალს ვუბრუნდები, ასე არ არის?“. (მამაკაცი, 28 წლი)

წლების განმავლობაში თავიანთი კრიმინალური ჩართულობის უარყოფის შემდეგ, ამ
ადამიანებმა ისწავლეს და შეეგუენ იმას, რომ არასდროს ექნებათ წარმატება ცხოვრებაში,
კრიმინალური სამყაროს გარეთ. ისინი ხედავდნენ საკუთარ თავს გარე, მათ მიერ
არაკონტროლირებადი ძალების მსხვერპლად.

შეკითხვა , რომელიც საუკეთოდ ავლენდა განმასხვავებელ ნიშნებს ამ ორ ჯგუფს შორის იყო
ის თუ როგორ ხედავდნენ ისინი საკუთარ თავს მომავალშო, 5-10 წლის შემდეგ.

ინტერვიუერი: რას ხედავ შენს ცხოვრებაში, 5 ან 10 წლის შემდეგ

„მეშინია კიდეც მომავალზე ფიქრი. ამ მომენტისთვის, მხოოდ დღევანდელი დღით
ვცხოვრობ.“



ინტერვიუერი: უფრო შორეულ დროზე ვერ ფიქრობ როგორც ჩანს.

„იმიტომ რომ, არ იცი ქუჩის კუთხეში რა გელოდება“

განწყობა არ იყო ყველა შემთხვევაში ამგვარი ნეგატიური. როგორც 29 წლის მანქანების
ქურდის შემთხვევაში:

ინტერვიუერი: რას იტყვი რა იქნება 5-10 წლის შემდეგ, რამე ხედვა გაქვს ამასთან
დაკავშირებით?

„სიმართლე რომ გითხრა, არ მაქვს შორეული ხედვა. შეიძლება ლატარია მოვიგო“
(მამაკაცი, 29 წლის)

ფაქტია, რომ გასაოცრად დიდმა რაოდენობამ რესპოდენტებისა აღნიშნა ლატარიის მოგების
სურვილი როგორც მათი პიროვნული ამოცანა ცხოვრებაში, ან ეს აღნიშნა სხვა კითხვის
პასუხად ინტერვიურების პროცესში. ამგვარი ამბიცია მიგვანიშნებს აზროვნების მანერაზე,
რომელიც მომავალს განიხილავს როგორც მხოლოდ იღბალს და არა როგორც პიროვნული
პასუხისმგებლობის და შრომის შედეგს.

რომ შევაჯამოთ, აქტიური დამნაშავეები აღწერენ მათ ცხოვრებას დეტერმინისტულად,
თითქმის მექანიკური ტერმინოლოგიით. ისინი აღწერენ სიღარიბის, სტიგმისა და
კრიმინალური გარემოცვის ციკლური წრის ხაფანგს, სადაც ისინი მოხვდნენ. კოგნიტიური
აშლილობებისა და „კრიმინალური აზროვნების“ მქონე სამართალდამრღვევთა ნაცვლად ,
ჩვენ შევხვდით ბევრ ისეთ ადამიანს, რომელიც საკმაოდ ნათლად აზროვნებდა და
თავისუფლად თავადაც შესაძლოა სოციოლოგი გამხდარიყო.

დანაშაულისაგან განრიდების ქცევის ფსიქოლოგია

დანაშაულისაგან განრიდებულთა ჯგუფის წარმომადგენლები სირთულის წინაშე
აღმოჩნდნენ, რომ ჩამოეყალიბებინათ თუ რატომ არ ჩადიოდნენ ისინი კრიმინალურ
ქმედებას. პერსისტენტული კრიმინალური ქცევა ხელშემწყობი გარემო პირობების ფონზე
გასაგები ფენომენია, ხოლო დანაშაულისაგან თავის არიდება საჭიროებს მეტად ახსნასა და
გააზრებას. კამათი შეიძლება იმ საკითხზე, რომ დანაშაულისაგან თავის არიდებას
ესაჭიროება მისთვის დამახასიათებელი სპეციფიური კოგნიტიური მონაცემები, როგორც
Shelley Taylor -მა (1989)აღწერა, „დადებითი ილუზიები“.

ნარატივთა ანალიზის პროცესში, ჩვენ აღმოვაჩინეთ ამის სამი მაგალითი.



პირველი, როდესაც კრიმინალური წარსულის არსებობა მთლიანად უარყოფილია. ამგვარად,
ადამიანი აღიარებს, „მე ეს გავაკეთე, თუმცა ეს არ იყო ჩემი „ნამდვილი მე“. ეს ფრაზა

იმდენად ხშირად იყო გამეორებული ინტერვიურების პროცესში, რომ ერთ ერთ თავს
სახელმძღვანელოში მისი სახელიც კი დავარქვით.

„დედაჩემმა აღმოაჩინა რასაც ვაკეთებდი, (ჰეროინის გამოყენება და ყაჩაღობა). ის მოვიდა
სადაც ვიყავი და დამიჭირა, სახლში წამომიყვანა. მან იცოდა, რომ ცუდი პრობლემა მქონდა,
მე სხვა პიროვნება ვიყავი ფსიქოლოგიურად, ეს მე არ ვიყავი“

წამყვანი იდეა აქ ის არის, რომ მათი აზრით კრიმინალური ქცევა მათ ჩაიდინეს გარე ძალების
ძემოქმედებით და არა შინაგანი ფაქტორებიდან გამომდინარე. ეს აზრი კარგად და
ლაკონურად ჩამოყალიბა კვლევაში მონაწილე 30 წლის ახალგაზრდამ:

„მე გავაანალიზე რომ ყველა ჩემი კრიმინალური ქმედება, ჩემი წამალდამოკიდებულება, ეს
ყველაფერი არ იყო ის რაც უნდა ყოფილიყო... ეხლა ვარ ის რაც ვარ, რაც ყოველთვის ვიყავი
შინაგანად. ყოველთვის ვიყავი ინტელიგენტი, გულახდილი, შრომისმოყვარე, მოსიყვარულე.
ეს ყველაფერი ყოველთვის ისე იყო დახურული რაგაც ამაზრზენი გარემოცვით და არასდროს
მქონდა გამოვლენის შესაძლებლობა. მხოლოდ ახლა შევძელი ამის გააზრება. ეს მე არ ვიყავი
და საკმაოდ დიდი დრო დამჭირდა იმის გასარკვევად თუ ვინ ვიყავი სინამდვილეში. მე
რასაც ვაკეთებდი , იყო ის რასაც ჩემს გარშემო ადამიანები აკეთებდნენ, რასაც მე შევეგუე. მე
შევეგუე ჩემს მეგობრებს. ზოგი ადამიანი კი სწორ გადაწყვეტილებას იღებს.“

მეორე, მნიშვნელოვანი კონცეფცია ნარატივში იყო „ტრაგიკული ოპტიმიზმი“, Frankl’s -
ის(1959[1984]) ცნობილი ფრაზა. ასეთ შემთხვევებში, ნარატორი პოულობს გარკვეულ
ღირებულ ხაზს მის ცხოვრებაში, მიუხედავად მისი კრიმინალური ანამნეზისა.

„მე როგორც ამას ვხედავ, ერთი ადამიანის გადარჩენაც კი რომ შემეძლოს
წამალდამოკიდებულებისაგან ეს საკმარისი იქნებოდა. მე არ მინდა ვიყო
წამალდამოკიდებულების სფეროს კონსულტანტი ან რაიმე მსგავსი. მაგრამ, შენ თუ შეძლებ
სწორად გაიაზრო რასაც გეუბნები და შეძლებ ერთი ადამიანი მაინც იხსნა იმ ცხოვრებისაგან
რაც მე გამოვიარე, ბედნიერი ვიქნები და მიღწევად ჩავთვლი. მე არ მინდა ვინმემ ის
გამოიაროს რაც მე გამოვიარე და რაც ჩემ ოჯახს ტკივილი მივაყენე“. (მამაკაცი, 33წლის).

„ერთ დილას გავიღვიძე და ვთქვი: ეს აღარ უნდა გამოვიყენო. შემიძლია ახალგაზრდებს
უთხრა საიდან მოვდივარ და რა არის ციხე. ეს არის რაც მინდა გავაკეთო. ეს არის ჩემი მიზანი
და ალბათ რამდენიმე წელი დამჭირდება ამისათვის. უკვე დავიწყე რაღაც სამუშაოს
შესრულება პრობაციისათვის და ცოტა დრო დამჭირდება, რომ კარგად შევასრულო რაც
მსურს. „ ( მამაკაცი, 30 წლის).



ცხოვრება, რომელიც მიჩნეულია უსარგებლოდ, შესაძლოა აღმოჩნდეს დამხმარე სხვა
ადამიანებისათვის. ამგვარი ისტორია ხშირად მოიაზრება როგორც მაგალითი მომავალი
თაობისათვის:

„მე ვესაუბრებოდი ჩემი ძმის შვილებს, დავისვი ორივე და უთხარი.’ მომისმინეთ, მე და
თქვენმა მამამ დავკარგეთ ჩვენი ცხოვრება, არ მინდა რომ თქვენც ასევე მოიქცეთ.’ არ მინდა
ახალგაზრდებმა აკეთონ ის, რაც ჩვენ გავაკეთეთ. 15- 16 წელი მე და თქვენმა მამამ ტყუილად
გავფანტეთ. ახლა მინდა აიღოთ ეს მაგალითი ჩვენი ცხოვრებიდან.“ (მამაკაცი, 33 წლის)

მესამე და საბოლოო სტრატეგია, რაც ნარატივთა ანალიზის შედეგად აღმოჩნდა იყო
დანაშაულისაგან თავის არიდება, როგორც რევანში და წინააღმდეგობრივი ქმედება
კრიმინალური ცხოვრების სტილის წინააღმდეგ. კრიმინოლოოგები ხშირად აღწერენ
დანაშაულისაგან თავის არიდების პროცესს, როგორც „გამოფიტვის“ „თავის დანებების“
პროცესს, მას შემდეგ რაც ხანბრძლივი კრიმინალური ცხოვრების შემდეგ ამ ადამიანებს
სრულად თრგუნავს სამართალდამცავი სისტემა და სოციალური კონტროლის სხვა
მექანიზმები. ამგვარი ტერმინოლოგიის გამოყენება არ მომხდარა კვლევაში მონაწილე
რესპოდენტების მიერ, მათი ხედვა იყო მიმართული განახლების, გაძლიერებისა და
საკუთარი თავის გაუმჯობესებისაკენ.

თუმცა შესაძლოა არსებობდეს დანაშაულისაგან თავის არიდების სპეციფიური განმარტება,
როგორც კანონმორჩილების საბოლოო ეტაპი, კვლევის მონაწილეებმა ეს აღწერეს როგორც
სოციალური კონტროლის მექანიზმებიასგან განთავისუფლება. „სისტემა“ როგორც ისინი
აღწერენ, აკეთებს ყველაფერს იმისათვის რომ ყოფილი პატიმრები აღმოჩნდნენ იმავე
ჩაკეტილ წრეში. დანაშაულისაგან თავის არიდება არის სწორედ სისტემისადმი
შეწინააღმდეგების სტრატეგია. ნარატივის ანალიზის შედეგად გამოვლენილი
მაჩვენებლების შესაბამისად. ამგვარი სტრატეგია, საშუალებას აძლევს ყოფილ პატიმრებს
შეინარჩუნონ უწყვეტობის განცდა მათივე აუტობიოგრაფიულ ნარატივში. ეს არიან
ადამიანები, რომლებიც საკუთარ თავს წინააღმდეგობრივად აღიქვამენ სისტემასთან
მიმართებაში. წარმოუდგენელია ამგვარი ადამიანების ერთ ღამეში გარდაქმნა. ამგვარი
წინააღმდეგობრივი სულისკვეთება საშუალებას აძლევს ამ ადამიანებს შეცვალონ მათი ქცევა.

რეკომენდაციები პრობაციის პრაქტიკისათვის

ჩვენს მიერ შესწავლილი ადრეული კრიმინოლოგიური კვლევებიდან იმთავითვე
იკვეთებოდა ტენდენცია ( Glueck and Glueck,1937[1966]), რომ კრიმინალური
ქმედებისაგან თავის არიდების მექნიზმების კარგი შესწავლა შესაძლოა გამხდარიყო



ხელშემწყობი კორექციული სისტემის მუშაობისათვის (იხ. ასევე. Farrall, 2004; Rex, 1999).
მაგალითად, Glueck - ებმა, მათივე კვლევის შედეგებზე დაფუძნებით ‘მომწიფების პროცესის
ცვლილებებთან’ დაკავშირებით, დასვეს კითხვა

‘შეუძლიათ თუ არა მასწავლებლებს, ფსიქოლოგებს, კორექციის სფეროში მომუშავე ან სხვა
სპეციალისტებს, შექმნან ერთგვარი ‘იძულებითი საშუალებები’ მომწიფების პროცესის
ადრეული დაწყებისა და წარმატებით მიმდინარეობისათვის (Glueck and Glueck, 1937, p.
205.)

რა თქმა უნდა მეტი კვლევითი მტკიცებულებები არის საჭირო, იმისათვის რომ ჩვენი
შედეგების გენერალიზაცია შეგვეძლოს. თუმცა, ყველაზე თვალსაჩინო დაკვირვება ამ
კვლევიდან ის არის, რომ პრაქტიკოსების მხრიდან რეკომენდირებულია ინტენსიური
დაკვირვება პროცესის ლინგვისტურ მხარეზე. პრაქტიკოსი უნდა აკვირდებოდეს როგორც
საკუთარ სიტყვებს ასევე კლიენტის მხრიდან მოსმენილ ფრაზებსა და გამოთქმებს. ჯერ
კიდევ 1963 წელს, კრიმინოლოგი, Donald Cressey აღნიშნავდა: ‘კრიმინალები და
დამნაშავეები კარგავენ გულწრფელობას სწორედ სიტყვების გამო რაც „ხელმისაწვდომია“
მათთვის როგორც გარემოდან ასევე შინაგანი პიროვნული სამყაროდან’:

„ლიტერატურაში მოიპოვება დიდი რაოდებობით მტკიცებულება იმის თაობაზე, რომ
როგორც კრიმინალურ ასევე არა-კრიმინალური ქცევის რეგულაციის სფეროში
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ვერბალიზაციიას... თუმცა მასალა ამის შესახებ არ
გამოქვეყნებულა სისტემატიზირებული სახით. Lindesmith - მა აღნიშნა, რომ თუ ადამიანი
რომელიც მიჩვეულია რაიმე ნივთიერების მოხმარებას, გახდება თუ არა ის კრიმინალი, ეს
დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ ესაუბრება ის საკუთარ თავს. Becker - მა დაადასტურა
მის კვლევაში, რომ მაგალითად მარიხუანას ეფექტის აღქმა დამოკიდებულია იმ სიტყვებზე,
რომელსაც ადამიანი ყოფილი მომხმარებლისაგან მოისმენს“. (Cressey, 1963, p. 151).

თუ ჩვენი განსჯა სწორი მიმართულებით მიდის სიტყვებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს
ასევე დანაშაულისგან თავის არიდების პროცესში. შესაბამისად, მასწავლებლები,
ფსიქოლოგები, კორექციის სისტემის მუშაკები განსაკუთრებით პრობაციაში
განსაკუთრებულად ფრთხილად უნდა იყვნენ მათ კლიენტებთან საუბრისას. ჩვენი
ცხოვრების ნარატივი არ იქმნება ვაკუუმში. არამედ ეს არის შინაგანი გარემოს
საზოგადოებრივ მიდგომებთან ადაპტაცია. Foote -ისა და Frank (1999, p. 177), -ის
მიხედვით ‘დომინანტური ტენდენცია საზოგადოებაში არის ის, რომ მიღებულ იყოს
გარკვეული ისტორიები და ცხოვრებისეული გამოცდილება და ამავე დროს გარიყულ იქნეს
ის, რაც მიღებული სტანდარტისაგან განსხვავდება’. ჩვენი პიროვნული ისტორიებიც გავს იმ
ფრაზებს რასაც ჩვენ ავტორიტარული გარემოსგან ვისმენთ. (ეს არის რისი გაკეთებაც
შეგიძლია.., რასაც მიზნად დაისახავ ყველაფერი შეგიძლია.. და ა.შ.). აქედან გამომდინარე,
დიდი მნიშვნელობა აქვს ლინგვისტური თვალსაზრისით რა ტერმინოლოგიისა და რა
შინაარსის მატარებელია პრაქტიკოსის კონსულტაცის სესია.



დღესდღეობით, თანამედროვე პრაქტიკა პრობაციის სისტემაში ეფუძნება რისკებისა და
საჭიროებების განსაზღვრას. პრობაციის ბენეფიციარები მიიჩნევა უამრავი სოციალური,
ფსიქოლოგიური და მორალური დეფიციტის მქონე პირებად, რომლებიც საჭიროებენ
შეფასებას, მიზანმიმართულ ზემოქმედებასა და მკურნალობას. ამგვარი პრაქტიკა საკმაოდ
ლეგიტიმურად შეიძლება შეფასდეს, თუმცა, საჭიროებს ზედმიწევნით სიფრთხილეს. რისკი
და საჭიროებები არ უნდა გახდეს შინაგანად განცდილი და გათავისებული ბენეფიციარის
მიერ (Ward and Stewart, 2003).

ყოფილი პატიმრების რეინტეგრაციის პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არა მარტო
რისკებისა და საჭიროებების, არამედ ძლიერი მხარეეის წარმოჩენა (იხ. აგრეთვე Nissen and
Clark, 2003; Maruna and LeBel, 2003). საუბარი, რომელიც განსაკუთრებით გამოყოფს
წინააღმდეგობების დაძლევის და ერთგვარი გადარჩენის პერსპექტივებს, მეტად
მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა დანაშაულისაგან განრიდებული კვლევის მონაწილეებისათვის.
პრობაციის სისტემაში ყოფილი პატიმრების გაძლიერება საზოგადოებაში
რეინტეგრაციისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ამჟამად უკვე უმოქმედო,
ერთერთი ორგანიზაციის New Careers Movement განმარტებით, პრობაციის მიზანია
‘დახმარების მიმღებთა ტრანსფორმაცია დახმარების გამცემებად’ (Pearl and Riessman,
1965, pp. 88–89), მოხალისეობრივ საქმიანობასა და თემის საქმიანობაში ჩართულობით.
ამრიგად, პრობაციის კლიენტის ძლიერ მხარეებზე და შესაძლებლობებზე დაფუძნებული
საქმიანობა ერთგვარი გზავნილია თემში, რომ დამნაშავე ღირებული ადამიანია და
იმსახურებს მხარდაჭერას. დამნაშავისთვის ეს არის მინიშნება, რომ მას გააჩნია ის თვისებები
და ღირებულებები, რაც შეუძლია შესთავაზოს სხვებს (Bazemore and Erbe, 2004, p. 45). ეს
უკანასკნელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან თვით-ეფექტურობის განცდა
საწინდარია წარმატებული პროცესისათვის დანაშაულისაგან თავის არიდების საქმეში.
ყველაზე თვალსაჩინო განსხვავება აქტიური დამნაშავეებისა განრიდებული
სუბიექტებისაგან LDS კვლევაში იყო მომავლისადმი დეზორიენტაციული განწყობა, რაც
მიგვანიშნებს რომ პრობაციის საქმიანობა მიმართული უნდა იყოს მომავლის
დაგეგმარებისაკენ და არა მხოლოდ წარსული შეცდომების ანალიზისკენ (იხ. also Farrall,
2004). LDS კვლევის მონაცემებით ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია პრობაციის
ბენეფიციარებისათვის მათივე წარსულის გააზრება, ამგვარად საუბრის შინაარსი და
ვერბალური ნაწილი მნიშვნელოვანია წარსული მოვლენების ანალიზისათვის.
როგორც წესი თერაპიული მუშაობისას დამნაშავეებთან, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება
დამნაშავეების მიერ დანაშაულზე სრული პასუხისმგებლობის გაზიარებას. აქედან
გამომდინარე, ნებისმიერი უარყოფის ან მინიმალიზაციის მცდელობადანაშაულებრივი
ქმედების, უარყოფითად აღიქმება. თუმცა, LDS კვლევის შესაბამისად, ყველა ამგვარი
მცდელობა არ შეიძლება ჩაითვალოს კრიმინოგენულ ფაქტორად. მაგალითად, LDS კვლევაში
მონაწილეები აღნიშნავდნენ რომ მათ ჩაიდინეს ყველა ის დანაშაული რაშიც ისინი იყვნენ



მხილებულნი. თუმცა, ისინი აღნიშნავდნენ რომ ისინი არ იყვნენ ამ დროს ის ადამიანები
ვინც სინამდვილეში არან. (ეს არ იყო ჩემი ნამდვილი მე’).

თუმცა თითქმის მკრეხელობადაა მიჩნეული ის, რომ დამნაშავეთა კონსულტირებისას
ვაკეთებდეთ სხვა რამეს გარდა იმისა, რომ ვაიძულებთ სრული დანაშაულებრივი ქმედებისა
და სირცხვილის გაზიარებას და აღიარებას, ამავდროულად ზოგიერთ კულტურაში
კორექციული სისტემის ინდივიდუალურ რეფორმისტულ მიდგომაში, „ეს არ იყო ჩემი
ნამდვილი მე“ ნარატივი, საკმაოდ წარმატებით გამოიყენება.

მაგალიათად, John Braithwaite -ის (1989), მიხედვით, იაპონური ანდაზა წარმატებით
გამოხატავს ამ პროცესს:

„კრიმინალები არ მოქმედებენ მათი ნამდვილი შინაგანი ღირებულებების კარნახით.
ისინი არიან „შინაგანი მღრღნელის“ მსხვერპლი, რომელიც შეიძლება სრულად
„მოსცილდეს“ და ადამიანები დაუბრუნდნენ საზოგადოებას დანაშაულის განცდის
გარეშე [Wagatsuma & Rosett, 1986, p. 476]. კულტურაში დანერგილი და
გათავისებული განწყობა, რომ ყველა ადამიანი არის დადებითი შესაძლებლობების
მქონე საკუთარი თავის რეაბილიტაციისათვის, ნიშნავს სწორედ იმას, რომ
სირცხვილის გააზრების და მისი მიღების შემდეგ, საუკეთესო პასუხი არის „
მიმღებლობა გაძლიერებით“ (Braithwaite, 1989, pp. 64–65).

ნავაჯოს თემს, ჩრდილოეთ ამერიკაში აქვს მსგავსი მცნება სახელწოდებით ‘nayéé’
Braithwaite and Braithwaite - ის თანახმად (2001, p. 10). nayéé’ (ანუ მონსტრები)
არის დეპრესია, ეჭვიანობა და ისეთი განცდები რაც ადამიანებს მათი სურვილისამებრ
ცხოვრებაში ხელს უშლის. ამგვარი სახელდების დადებითი მხარე ის არის, რომ
სახელდების შემდგომ შესაძლებელია მისი მოცილება უფრო ადვილად (Coker, 1999,
p. 55).

თუმცა, საჭიროა ისიც, რომ ადამიანებმა გაიაზრონ მათი წარსული კრიმინალი და
დანაშაულებრივი ქცევა. LDS კვლევის მონაცემებით, საუკეთესო ხელშემწყობი
ფაქტორები დანაშაულისაგან თავის ასარიდებლად არის მდგომარეობა, როდესაც
სრულად გააზრებული აქვს ადამიანს , რომ ის აღარ იმყოფება იმ მდგომარეობაში
რომ ჩაიდინოს ხელახლა დანაშაული. მხოლოდ კიდევ ერთხელ ციხისაგან თავის
არიდება არ არის საუკეთესო არგუმენტი. უკეთესი განმარტებაა, როდესაც ადამიანს



სურს ციხეში არ მოხვდეს იმის გამო, რომ შეუძლია იყოს უკეთესი და გააკეთოს
ღირებული მის ცხოვრებაში.

შემოქმედებითი თემები (რაიმე ღირებულის შექმნა, მისი კვალის დატოვება
სამყაროში, მომავალი თაობისათვის ღირებული საქმის კეთება, ან შთაგონება)
დამახასიათებელია უფრო ასაკოვანი ადამიანებისათვის. მაშინ როცა სამომხმარებლო
ღირებულბები, (სიახლის მოლოდინი, მაქსიმალისტური განწყობა, ეიფორიული
მდგომარეობა) მეტად დამახასიათებელია ახალგაზრდა ასაკში. პრობაციაში
განსაკუთრებით კარგ შედეგს იძლევა ამგვარი შემოქმედებითი განწყობა და არა
მუქარაზე დაფუძნებული თავშეკავება კრიმინალური ქმედებისაგან.

ამგვარი რეკომენდაციები ბევრ ლიტერატურულ წყაროშია მითითებული, თუმცა
საუკეთესო პრაქტიკაც კი პრობაციის სისტემაში შესაძლოა ვერ გახდეს მოწინააღმდეგე
ძალა „ქუჩის“ ზეგავლენის და საზოგადოების კონსუმერისტული განწყობის.
საუკეთესო რაც პრობაციის მუშაკმა შესაძლოა გააკეთოს ზოგ შემთხვევაში არის
მხოოლოდ ინდივიდუალური ნარატივის ალტერნატიული ვერსიების გააზრებაში
დახმარება, იმედის გაღვივება და ამავდროულად მიზნობრივი მუშაობა რისკებისა და
საჭიროებების აღმოსაფხვრელად.

კომენტარი:

1. ეს ფრაზა არის სულისკვეთების გამომხატველი ყოფილ პატიმართა ახალი მოძრაობის,
რომელშიც ჩართულნი არიან აწ უკვე მასწავლებელი და მკვლევარი ყოფილი
კრიმინალები (იხ. Ross და Richards, 2003). თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ Lanier, LeBel
და Mitchell-ი არ არიან ჩართულები მკვლევართა ამ ჯგუფში.

2. Louise Porter და Samantha Lundrigan - მა, ორივე ლივეპულის უნივერსიტეტში,
შემოუერთდნენ გუნდს როგორ ასოცირებული მკვლევარები 1996 წელს. მათ შემდეგ
Irene Carvalho და Donna Youngs - ი, შემოუერთდნენ გუნდს. David Canter იყო
პროექტის სუპერვაიზორი.

3. ბოლო წლებში, მთელი რიგი კვლევები ადასტურებს ამ მონაცემებს თვალსაზრისით
(იხ. მაგ. Giordano, Cernkovich and Rudolph, 2002; Terry, 2003). LDS კლევის მონაცემები
არ არის სრული სიახლე. მსგავსი შედეგები შესაძლოა მოიძებნოს სხვა
დანაშაულისაგან განრიდების პროცესის შემსწავლელ კვლევებში (მაგ, Burnett, 1992;
Mischkowitz, 1994), ასევე წამალდამოკიდებულებისაგან რეაბილიტაციის (მაგ, O’Reilly,
1997)და პიროვნული ზრდის შემსწავლელ კვლევებში.





რეაბილიტაცია და განახლება

მძიმე დამნაშავეთა შემთხვევის მართვის მოდელის კვლევა ბირმინგემში, დიდი ბრიტანეთი

ენდრიუ მილი (Andrew Millie)
ლოჰბოროუს უნივერსიტეტი, გაერთიანებული სამეფო

როზი ეროლი (Rosie Erol)
Jill Dando Institute University College London, გაერთიანებული სამეფო

2004 წელს, ინგლისსა და უელსში ამოქმედდა განსაკუთრებით მძიმე და „პროდუქტიულ“ დამნაშავეთა
მიმართ შემუშავებული სტრატეგია. აღნიშნული სტრატეგია მოიცავს რეაბილიტაციურ პროგრამას ,
შემთხვევათა მართვის მოდელის ფარგლებში, რაც სრულად მოიცავდა დამნაშავის სისხლის
სამართლის სისტემაში ყოფნის პერიოდს. სტრატეგია არის კოორდინირებული საპასუხო რეაქცია,
მიმართული დანაშაულის განმეორებისა და კრიმინალის შემცირებისაკენ. ამ სტატიაში მოყვანილი
მონაცემები ეფუძნება ბირმინჰემში ჩატარებული სამუშაო პროცესის განხილვას, რომლის მიზანიც იყო
ახალი სტრატეგიის დანერგვა დამნაშავეთა მართვის უკვე არსებულ სქემებში. თუმცა, ბევრი საჭირო
სტრუქტურული კომპონენტი უკვე არსებობდა სისტემაში, პრობლემური ასპექტები ძირითადად
ეხებოდა კომუნიკაციისა და როლების გადანაწილების საკითხებს. საჭირო იყო მკაცრად განსაზღვრა
დამნაშავეთა იდენტიფიკაციის პროცედურების და კრიტერიუმების. ასევე მნიშვნელოვანი იყო
რესურსებისა და მომსახურებების თანაბარი გადანაწილება და პროგრამიდან დამნაშავეთა მოხსნის
კრიტერიუმების ჩამოყალიბება.

საკვანძო ტერმინები: პრიორიტეტული დამნაშავეები;
რეაბილიტაცია;დასახლება;თანამშრომლობა; შემთხვევის მართვა;

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩატარებული კვლევების შემდგომ აღიარებულია,
რომ პერსისტენტულ დამნაშავეთა მცირე პროპორციული ნაწილი ახორციელებს
სისხლისსამართლებრივი დანაშაულის დიდ პროპორციულ ნაწილს (e.g., Blumstein, Cohen,
Roth, & Visher, 1986). მაგალითად, ინგლისსა და უელსში, მძიმე დანაშაულის პროცენტული
ნახევარი ჩადენილია დამნაშავეთა მხოლოდ 10% - ის მიერ (Home Office, 2001). ფართო და
მზარდია მტკიცებულებათა რესურერსი რეაბილიტაციური პროგრამების ეფექტურობის
შესახებ, დანაშაულის პრევენციის თვალსაზრისით (e.g., Andrews et al., 1990; McGuire, 2002).
შესაბამისად, რესურესების მნიშვნეელოვანი პროპორციის გადანაწილება, განსაკუთრებით
„პროდუქტიულ“ დამნაშავეებზე - დანაშაულის განმეორების რისკ ფაქტორებისადმი
მიზანმიმართული რეაბილიტაციური მოდელის გამოყენებით , შედეგად გამოიწვევს
განმეორებითი დანაშაულისა და ზოგადად კრიმინალური ქმედების რაოდენობის
შემცირებას. გარკვეული კრიმინოგენული დინამიური ფაქტორები (Andrews & Bonta, 1994;
Vennard & Hedderman, 1998)პირდაპირ განაპირობებს განმეორებითი დანაშაულის რისკის



მატებას, მათ შორის ნარკოტიკულ ნივთიერებათა ავად მოხმარება, სუსტი აკადემიური და
დასაქმებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები, სუსტი კოგნიტიური და ინტერპერსონალური უნარ-
ჩვევები, ანტისოციალური შეხედულებები. სხვა ფაქტორები, როგორიცაა არაადექვატური
საცხოვრებელი გარემო, დანაშაულის განმეორების ალბათობაზე მოქმედებს არაპირდაპირი
ზეგავლენით. აღნიშნულ რისკ ფაქტორებზე ფოკუსირება ზრდის რეაბილიტაციური
პრორამებისეფექტურობის ალბათობას.

ინგლისსა და უელსში მოქმედებს მრავალი პროგრამა , რომელიც მიმართულია აღნიშნული
პირდაპირი თუ არაპირდაპირი რისკ ფაქტორებისაკენ, დამნაშავეთათვის ციხეში, მათთვის
ვინც არის პრობაციის ზედამხედველობის ან  ან საზოგადოებრივი სასარგებლო შრომის
აღსრულებაზე. თუმცა , აღსანიშნავია არაადექვატური ურთიერთკავშირი პროგრამებს
შორის; მაგალითად, კოგნიტიურ ბიჰევიორულ თერაპიას ციხეში არ სდევს თან პროგრამის
შემდგომი მხარდაჭერა , დამნაშავის ციხიდან გამოსვლის შემდეგ (Clarke, Simmonds, &
Wydall, 2004). უფრო რომ განვავრცოთ, დამნაშავეთა ზედამხედველობა სისხლის
სამართლის სისტემაში ასევე ფრაგმენტული შეი8ძლება იყოს. აქედან გამომდინარე, ბოლო
წლების განმავლობაში ინგლისსა და უელსში შემუშავებულ იქნა პროგრამები, რაც ხელს
უწყობს რეაბილიტაიცური პროგრამების ინტეგრაციას მძიმე დამნაშავეთათვის, იმგვარად
რომ ხორციელდება დამნაშავის მართსაჯულების სისტემაში ყოფნის მთელ პერიოდში მისი
სრული მხარდაჭერა.

პრობაციის ზედამხედველობა  ინგლისსა და უელსში ისტორიულად იყო სოციალური
სამუშაოს პრიორიტეტული სფერო, ამგვარად შემთხვევათა მართვის სისტემის ორგანიზების
საჭიროება ბუნებრივად განისაზღვრა. თუმცა, ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელდა
მთელი რიგი ცვლილებები პრობაციის სისტემაში ინგლისსა და უელსში: უპირველესად,
აქცენტი გადატანილ იქნა სოციალური სამუშაოდან უფრო მეტად თემში განხორციელებად
სადამსჯელო პროგრამებზე და მეორე, გადასვლა მეჯერულ ნართვის სისტემაზეt (see Nash,
1999), რამაც განაპირობა მასიური კულტურალურ და სტრუქტურული ცვლილებები და
შეიქმნა პრობაციის ნაციონალური, ცენტრალიზებული მომსახურება 2001 წელს
(განსხვავებით რეგიონულად განთავსებული სერვისებისაგან) . სამი წლის შემდეგ პრობაცია
შეუერთდა ციხის მომსახურებას და ჩამოყალიბდა დამნაშავეთა მართვის ნაციონალური
მომსახურება (NOMS; Carter, 2003; Dobson, 2004). საზღვრების ამგვარი შერწყმა ტრადიციული
პროფესიული როლების თვალსაზრისით  არ არის უნიკალური პრობაციისა და ციხის
სისტემისათვის. ამავდროულად, პოლიციის ოფიცრები აქტიურად ჩაერთნენ დამნაშავეთა
ზედამხედველობის პროცესში, პარალელურად პრობაციის სისტემასთან - ზოგიერთი
ავტორი ამას უწოდებს მომავალი პოლიბაციის ოფიცრებს (Mawby & Worrall, 2004; Nash,
1999,2004). ამგვარ ერთობლის მუშაობას საფუძველი დაედო 1998 წელს კრიმინალისა და
დანაშაულის საკანონმდებლო აქტის შექმნით, და შედეგად ჩამოყალიბდა კრიმინალისა და
დანაშაულებრივ ქმედების შესამცირებელი ადგილობრივი გაერთიანებები ( CDRPs) სადაც
პოლიცია, ადგილობრივი თვითმმართველობა და სხვა დაკავშირებული ორგანიზაციები



მათი სახელმწიფოებრივი ვალდებულების ფარგლებში თანამშრომლობენ საერთო
მიზნისათვის დანაშაუის შესამცირებლად.

გაერთიანებები რა თქმა უნდა ტრადიციულად წააწყდნენ მუშაობის პროცესში გარკვეულ
სირთულეებს (see e.g., Crawford, 1998). თუმცა, მძიმე დანაშაულისა და სექსუალური
ძალადობის შემთხვევათა  რისკის მართვის მულტიორგანიზაციულ კვლევაში გამოჩნდა
Kemshall and Maguire (2001) , რომ პრობაციის პერსონალი ამ კონტექსტში თანამშრომლობდა
მაქსიმალურად „მჭიდროდ და კოლეგიალურად“ (p. 252) პოლიციასთან - თუმცა შესაძლოა
ზედმეტად მჭიდროდაც კი, რამაც განაპირობა პრობაციის ოფიცრისა და პოლიციის
წარმომადგენლის როლთა გაერთიანება და ერთგვარი პოლიფიკაცია პრობაციის. რა თქმა
უნდა ეს არ მომხდარა ყველა შემთხვევაში და სრულად უარყოფითი შეფასებაც ვერ მოყვება
(Mawby & Warrall, 2004, p. 63). რადგან, სხვადასხვა პროფესიონალების გაერთიანება და
მჭიდრო თანამშრომლოობა მაუწყებელია რეაბილიტაციური პროგრამების ეფექტური
ინტეგრაციის შესაძლებლობის , შემთხვევათა მართვის სისტემის ფარგლებში.

ამგვარი პროგრამები ეფუძნება „რა მუშაობს“ ლიტერატურას ბრიტანეთში და ხაზს უსვამს
(e.g., Chapman & Hough, 1998; Partridge, 2004; Underdown, 1998)ურთიერთკავშირისა და
თანამშრომლობის ხაზს შემთხვევათა მართვის სისტემაში. ურთიერთთანამშრომლობის
პერსპექტივა - როდესაც დამნაშავე იღებს უწყვეტ ზედამხედველობას(Burnett, 1996) -
გარკვეულწილად შესუსტებულია ყოველდღიური მუშაობისას პრობაციის სისტემაში (Burnett,
1996) —თუმცა ამავდროულად ამგვარი მიდგომა განსაკუთრებით პოპულარულია
საზოგადოებრივი თავდაცვის და თემში სააღსრულებლო საქმიანობის განხორციელებისას და
პერსისტენტულ დამნაშავეებთან მუშაობის პროცესში.

ბრიტანული პროგრამები, ფოკუსირებული პერსისტენტულ დამნაშავეებთან მუშაობაზე
მოიცავს სხვადასხვა პროექტებს: ფოკუსირება განმეორებით კრიმინალზე (Chui, Tupman, &
Farlow, 2003), პერსისტენტულ დამნაშავეთა პროექტი (Mawby & Worrall, 2004), ინტენსიური
ზედამხედველობისა და მონიტორინგის პროექტი (Homes, Walmsley, & Debidin, 2005; Worrall,
Mawby, Heath, & Hope, 2003). გარდა ამისა, სხვადასხვა პროექტების ფოკუსირება მოხდა
სპეციფიურ დანაშაულებრივ ქმედებაზე, როგორიცაა ქუჩის ძარცვასთან დაკავშირებული
პროექტი ქუჩის დანაშაულის ინიციატივა (Home Office, 2003). ამგვარი პროექტები მსგავსია
ჩრდილოეთ ამერიკაში ჩატარებული ინტენსიური ზედამხედველობითი პროექტირებისა და
პრობაციის სუპერვიზიის სქემის (see, e.g., Pearson, 1988; Gendreau, Goggin, & Fulton, 2001).

პროექტები მოიცავდა ურთიერთთანამშრომლობით მოდელზე დაფუძნებულ ინტენსიურ
პოლიციურ და პრობაციურ ზედამხედველობას. დამატებითი მხარდაჭერა მიმართული იყო
კრიმინოგენული რისკ ფაქტორებზე რეაგირებისაკენ, რაც განისაზღვრა ინდივიდუალურად
თვითოეული დამნაშავისათვის. ბოლო დროს განხორციელებული ინიციატივა იყო
პრიორიტეტულ დამნაშავეთათვის განხორციელებული 2004 წელს, რომლის მიზანი იყო ამ
პროგრამების თავმოყრა ერთობლივად. კვლევები შეხო ასევე პრიორიტეტულ დამნაშავეთა
იდენტიფიკაციას. მაგალითად, Townsley and Pease (2002)-მა ბრიტანელ პოლიციელთა



პრაქტიკის შესწავლისას დადგინეს , რომ ერთ ერთი პოლიციის ერთეულში შერჩეული
დამნაშავეები არ შეესაბამებოდნენ მაღალი რისკის დამნაშავეებს. დამნაშავეთა შერჩევის
პროცედურის ეფექტურობის დადგენა არ წარმოადგენდა ჩვენი კვლევის მიზანს. არამედ,
სტატია მიმოიხილავს დამნაშავეთა შემთხვევების მარვის პროცესს ერთ ერთ ბრიტანულ
ქალაქში. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა:

 როგორ მოხდა ახლებური სტრატეგიის შეთავსება ტრადიციულ სტრუქტურასთან
 ინტერგრირებული შემთხვევათა სისტემაში ბარიერებისა და სუსტი მხარეების

აღმოჩენა

კვლევა ჩატარდა დასავლეთ მიდლენდში,  ბირმინჰემში , სადაც ავტორები მივლინებულნი
იყვნენ რათა შეემოწმებინათ პრიოტეტულ დამნაშავეთა შერჩევის მექანიზმები და
შეემოწმებნათ მზაობა ახალი სტრატეგიისათვის (Erol & Millie,2005a). ბირმინგენი არის
ბრიტანეთის ერთერთი დიდი ქალაქი პოპულაციით 975,000. მას აქვს აგრეთვე ერთ ერთი
უდიდესი დეპარტამენტი ქვეყანაში, რომლელიც მოიცავს მთელ ქალაქს.

მეთოდი

ჩატარდა თვისობრივი კვლევა, რომელიც მოიცავდა ღრმა ინტერვიუირების პროცესს
ნახევრად-სტრუქტუირებული ინტერვიუების სახით. ინტერვიუირება ჩატარდა სხვადასხვა
სააგენტოებსა და ორგანიზაციებში მომუშავე პერსონალთან, რომლებიც მონაწილეობდნენ
ახალი სტრატეგიის იმპლემენტაციაში ინტერვიუირება ჩატარდა ყველა პარტნიორ
ორგანიზაციასთან (n=18)როგორც სტრატეგიის შემუშავების ასევე მომსახურების მიწოდების
დონეზე. ჩამონათვალი მოიცავდა წარმომადგენლებს ბირმინჰემის ქალაქის საკონსულოდან,
დასავლეთ მიდლენდის პოლიციიდან, ნაციონალური პრობაციის სააგენტოდამ,
წამალდამოკიდებულებაზე მორეაგირე გუნდიდან, ციხეში მომუშავე მხარდამჭერი
პერსონალისგან, დასაქმებისა და საგანმანათლებლო მომსახურების მომწოდებელთაგან.
ინტერვიუები ჩატარდა ასევე ექვს პრიორიტტულ დამნაშავესთან. თუმცა ეს რაოდენობა არ
იყო წარმომადგენლობითი ამ ჯგუფის დამნაშავეთა დიდი ჯგუფის, მათი განსხვავებული
გამოცდილება დამნაშავეთა მართვის სისტემის გამოცდილების მეტად ინფორმაციული იყო
ჩვენთვის. კვლევებით დადასტურებულია რამდენად მნიშვნელოვანია მომსახურების
მომწოდებელთაგან სუბიექტური მოსაზრებებისა და კონკრეტული შემთხვევების ანალიზი,
პროგრამებში ჩართულობის სრული სურათის წარმოსადგენად (e.g., Chui et al., 2003).
დამნაშავეთა ჯგუფი შერჩეულ იქნა მათი გარკვეულ პროგრამებში ჩართულობის გამო, რათა მათ
ჰქონოდათ შესაძლებლობა გამოეთქვათ მათი შეხედულება ამ პროგრამბთან დაკავშირებით.

შერჩეული დამნაშავეების ინტერვიუირება ჩატარდა ციხეში (მისი უმაღლესობის , ბირმინჰემის
ციხე) და/ან როგორც ნაწილი პოლიციის დამნაშავეთა მართვის სისტემის ბინაზე ვიზიტების
პროგრამის. ვიზიტები ჩატარდა საერთო საცხოვრებელში, დამნაშავეთა უშუალო საცხოვრებელ



სახლებში და ზოგიერთი დამნაშავის შემთხვევაში მათ ნათესავებთან. ინტერვიუირება ჩატარდა
პოლიციის ოფიცრების თანდასწრებით, სამ შემთხვევაში მათი თანდასწრებით. დამნაშავეები იყვნენ
24-33 წლის ასაკის, ორი ქალი და ოთხი მამაკაცი. ეთნიკური ჯგუფის თვალსაზრისით, ხუთი მათგანი
იყო თეთრკანიანი და ერთი აზიელი. ყველა ინტერვიუ იყო გადატანილი წერილობითი სახით და
გაანალიზირებული.

კვლევა ჩატარდა 2005 წელს, როდესაც ახალი სტრატეგია ჯერ კიდევ ადრეული იმპლემენტაციის
სტადიაზე იყო. თუმცა კვლევა იყო მცირე მაშტაბის, ჩატარებული მხოლოდ ერთ ქალაქში, გამოიკვეთა
საერთო პრობლემური საკითხები , რაც რელევანტურია კოორდინირებული შემთხვევათა მართვის
სისტემის ჩამოყალიბებისათვის.

პოლიტიკური გარემო

როგორც ავღნიშნეთ, ნაციონალური სტრატეგია შემუშავდა, ადრე არსებულ პროგრამებზე
დაყრდნობით. აღნიშნული ცვლილების საწყისად შესაძლოა ჩაითვალოს დოკუმენტი - „შევამციროთ
შეუსაბამო ხარვეზები მართმსაჯულების სისტემაში“, (სისხლის სამართლის მართმსაჯულება, 2002 ა) ,
რომლის მიხედვითაც მიზნობრივად ყველაზე რთული დამნაშავეებზე მუშაობა, ყველაზე მეტ
დანაშაულებრივ ქმედებას დაუქვემდებარებდა მართმსაჯულების სისტემას. ამასთანავე,
განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილება შესაძლებელია მოიაზრებოდეს დამატებით
მხარდაჭერის შემთხვევაში იმ დამნაშავეებისა, რომლებიც ცდილობენ გაუმკლავდნენ მათ ცხოვრებაში
არსებულ დანაშაულის რისკ ფაქტორებს. დანაშაულის განმეორების შემთხვევაშიც, მათი
დაფიქსირების ალბათობა უფრო მაღალია (სისხლის სამართლის მართმსაჯულება, 2002 ა). კვლევის
ფარგლებში პერსისტენტულ დამნაშავედ ჩაითვალა 18 წელზე უფროსი დამნაშავეები, რომელთაც
ანამნეზში აღენიშნებოდათ კრიმინალური ქმდების ექვსი ან მეტი ეპიზოდი ბოლო 12 თვის
განმავლობაში.

ახალი სტრატეგია გამოქვეყნდა 2004 წელს და მისი იმპლემენტაცია დაიწყო ამავე წლის
სექტემბერში (Home Office, 2004a), დამნაშავეთა მართვის უკვე არსებული პრაქტიკიდან
გამომდინარე ნასწავლი შეცდომების საფუძველზე , განსაკუთრებით დამნაშავეთა
იდენტიფიკაციისა და მონიტორინგისა თვალსაზრისით. ახლებური სტრატეგია მიზნად
ისახავდა დანაშალის სიხშირის და რეციდივის შემცირებას მოზრდილ დამნაშავეებთან
მომუშავე ყველა ორგანიზაციის თანამშრომლობის გზით. სტრატეგიის იმპლემენტაცია
ხდებოდა პოლიციის ადგილობრივი მართვის ერთეულ პუნქტში - ხოლო მისი მართვა,
დანაშაულებრივი ქმედების შემამცირებელი ადგილობრივი გაერთიანებების საშუალებით (
CDRPs). ნაციონალური სახელმძღანელო დოკუმენტები (Home Office, 2004b, 2004c, 2004d)
მიგვანიშნებს, რომ თვითოეულ რეგიონში უნდა მოხდეს იმ პიროვნებათა იდენტიფიკაცია,
რომლებიც ყველაზე მეტ დანაშაულებრივ ქმედებას ჩადიან მოცულობის, სიმძიმისა და
სიხშირის მიხედვით, რაც ყველაზე მეტ გავლენას ახდენს ადგილობრივ თემზე. ჩართვის
კრიტერიუმები უნდა შეთანხმდეს პარტნიორ ორგანიზაციებთან. რესურსების გადანაწილება



შემდეგ ხდება იდენტიფიცირებული რისკ ფაქტორების გათვალისწინებით .სამი
ურთიერთდაკავშირებული მიმართულება განვითარდა ახალ სტრატეგიაში:

 შეჩერება და პრევენცია: შევაჩეროთ ადამიანები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები
დანაშაულებრივ ქმედებაში ჩართვისაგან

 დაჭერა და სასჯელი: აქტიური ჩართულობა უკვე შემდგარ მძიმე დამნაშავეებთან
 რეაბილიტაცია და განახლება: იდენტიფიცირებულ დამნაშავეებთან მუშაობა,

რომლებიც არიან პირობით მსჯავრდებულბი ან ასრულებენ საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომას. მხარდაჭერა დამხმარე პოსტპენტენციური სერვისების
შეთავაზებით.

დააშაულის მართვის კოალიციის სამიზნე ამ შემთხვევაში, მხოლოდ რეაბილიტაციის
მიმართულება იყო.

რეაბილიტაცია და განახლება

ნაციონალური პრობაციის სააგენტო და პენტენციური სისტემა არის რეაბილიტაციის
მიმართულების მთავარი თანამონაწილეები. როგორც ავღნიშნეთ, ორივე მხარე განიცდის
ინტენსიურ რეორგანიზაციას (Home Office, 2004e). ორივე საბოლოო ჯამში აიღებს დანაშაულის
მართვის უნიფიცირებულ მოდელს (NOMS, 2005). ამის შედეგად, ჩართული მხარეები უკვე
მიმართულია უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისაკენ დანაშაულის მართვის თვალსაზრისით.
დანარჩენი მნიშვნელოვანი მხარეები რეაბილიტაციის თვალსაზრისით არიან პოლიცია და
წამალდამოკიდებულების სამკურნალო პროგრამების მქონე ორგანიზაციები.

Home Office (2004c) სახელმძღვანელო პრინციპების მიხედვით, რეაბილიტაცია უნდა
ეფუძნებოდეს არსებულ პროგრამებს და სასურველია მისი განხორციელება ნაციონალური
სტანდარტის მიხედვით, როდესაც ერთი შემთხვევის მმართველი მიყვება დამნაშავეს
სისტემაში მისი ყოფნის მთელი პერიოდის განმავლობაში. განსაზღვრული იყო, რომ ახალ
სტრატეგიაში ჩართული ყველა დამნაშავე უნდა იყოს შეფასებული რისკ ფაქტორების
თვალსაზრისით განმეორებითი დანაშაულისათვის, ზიანის რისკისა და
რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებებისათვის. მოზრდილებში რისკის შეფასება
ტარდება დამნაშავეთა რისკის შეფასების სისტემით (OAS). აღნიშნული სისტემა (Home Office,
2002) შემუშავებულ იქნა რისკის, საჭიროებებისა და დანაშაულის განმეორების ალბათობის
განსაზღვრისათვის. საბოლოოდ, სტრატეგია უნდა ეფუძნებოდეს დანაშაულის განმეორების
შემცირების სამოქმედო გეგმას (Home Office, 2004f). რომლის საშუალებითაც იქმნება
დანაშაულებრივი ქმედების სქემა, რეგიონულ დონეზე. მიზნობრივად შესაძლებელი უნდა



ყოფილიყო სამოქმედო გეგმის მიხედვით იდენტიფიცირებული რისკ ფაქტორებზე ზემოქმედება.
აზრობრივად, რეაბილიტაციური მიმართულების მიზანი არის:

გაერთიანებების ერთობლივი მუშაობის გზით ,  შემთხვევათა ეფექტური მართვის სისტემის
შემუშავება თვითოეული ბენეფიციარისათვის (Home Office, 2004c, p. 5)

სტატია მიმოიხილავს ბირმინჰემის ერთობლივი თანამშრომლობის სქემას, რათა
გამოვლინდეს ნაკლოვანი მხარეები, რაც ზეგავლენას ახდენს შედეგზე.

ბირმინჰემის კვლევა: სტრატეგიის მიმოხილვა

ბირმინჰემის ადგილობრივი გაერთიანების (CDRPs) მიერ დასახელებული იყო
დამნაშავეთა მართვა და წამალდამოკიდებულების მკურნალობა როგორც ძირითადი
პრიორიტეტები. შეიქმნა ამ მიმართულებით მომუშავე ჯგუფები, რომლებიც სპეციფიურად
მუშაობდნენ პოლიციის სამმართველო უბნებთან. კვლევის მიმდინარეობის პერიოდში,
მოქმედებდა დანაშაულის მართვის სამი განსხვავებული სტრატეგია. სხვადასხვა პროექტები
სახელწოდებით Persistent Offender Partnership Projects ( POPPs), Project Chrysalis, და ამასთანავე
მიმდინარეობდა ახალი სტრატეგიის იმპლემენტაციისათვის მზადება. ქვემოთ აღწერილია
თვითოეული მათგანი.

Persistent Offender Partnership Projects  POPP

აღნიშნული სქემის მოდელი პირველად დაიწყო 2002 წელს ბირმინჰემში ერთ-ერთ პოლიციის
სამმართველო უბანში. დაფინანსება ამ შემთვევაში განსაზღვრული იყო სახელმწიფო ბიუჯეტით და
სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ წამალდამოკიდებულების პრობლემის მქონე დამნაშავეები.
ეტაპობრივად ამგვარ სქემაში ჩაერთო სხვა სამმართველო ერთეულები. პროექტის სამიზნე ჯგუფი იყო
დამნაშავეები განთავისუფლებული ციხიდან, მაღალი მომართვიანობით პრობაციიდან და ციხეში
მომუშავე პერსონალისგან. თანმიმდევრულად დამნაშავეებს ხელს უწყობდნენ საცხოვრებელი ფართის
მოძებვნაში, საგანმანათლებლო, პროფესიული გადამზადებისა და წამალდამოკიდებულების
სამკურნალო პროგრამებში ჩართვაში. ასევე ყოველ კვირას მათთან იმართებოდა შეხვედრები. კვლევის
ფარგლებში შეფასებულ იქნდა ორი ამგვარი სამმართველო პუნქტი, მათი თავდადებული და
საქმისათვის მოწადინებული მენეჯერებით. პროექტში თვითოეული პუნქტიდან ჩართული იყო 10
ადამიანი, მათგან უმეტესობა მამაკაცები 25-35 წლამდე.
ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა პროექტთან მიმართებაში იყო მონაწილე პუნქტებზე სხვადასხვა
რესურსების არსებობა, რაც მომსახურების განსხვავებულად მიწოდებას განაპირორბებდა. გარე
წყაროებიდან დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების მიწოდება ხორციელდებოდა
სრულყოფილად. მცირე დაფინანსების შემთხვევაში, იქმნებოდა სირთულეები მომსახურების
მიწოდებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ასეთ შემთხვევებში ვერ ხდებოდა საკმარისი
რაოდენობით გადამისამართების შემთხვევების იდენტიფიკაცია. პროექტის მართვა მიმდინარეობდა
დეცენტრალიზებულად, ძირითადად ადგილობრივი სამმართველო ერთეულების ბაზაზე.
ურთიერთკავშირი და გადაფრვა მართვის სხვა სქემებს შორის იყო მინიმალური, მიუხედავად
მომსახურების საერთო მომწოდებლწბის არსებობისა.



პროექტი „Chrysalis“

ოქტომბერში 2003 წელს, დასავლეთ მიდლენდის პოლიციამ გამოიყენა დაფინანსება
პროექტიდან „ქუჩის კრიმინალის ინიციატივა“. ამ ქმედების მიზანს წარმოადგენდა
დანაშაულის განმეორების ალბათობის შემცირება ციხიდან გამოშვებული ყველა დამნაშავის
მიზნობრივი ზედამხედველობით (Government Office for the West Midlands,5 2003).
მონაწილეობა დამნაშავეთათვის იყო სავალდებულო. ერთი ორგანიზაციის მიერ შემთხვევის
მართვის ნაცვლად, პროექტი მოიცავდა ერთობლივი მმართველობის სისტემას პრობაციის,
პოლიციისა და ციხის მომსახურების ოფიცრების მონაწილეობის. ცვლილებების,
განსახლების ან სხვა საჭიროებების შეფასება მოხდა ციხეში, კოორდინირებულად პარტნიორ
დაწესებულებებს შორის (Project Chrysalis, 2004a). თვითოეულ შემთხვევაში განვითარდა
ძირითადი საჭიროებების, განსახლების, განათლებისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების,
წამალდამოკიდებულების, ჯანმრთელობისა და სხვა საკითხების რეგულაციის ერთობლივი
გეგმა სხვა ინტერვენციები, რომლებიც გამოყენებულ იქნა იყო ბრაზის მართვა, სანქციები
აღნიშნული პროექტის დაწყებიდან 2003 წლის ოქომბერში, 15 თვეში 1079 ქუჩის დამნაშავე
ჩაერთო პროექტში. იმაზე მეტი ვიდრე მოსალოდნელი იყო (Project Chrysalis, 2005).
დამნაშავეთა უმრავლესობა იყო მამრობითი სქესის (94%) 18-25 წლამდე (60%) . აღნიშნული
სამიზნე ჯგუფი მოიცავდა უფრო მცირე ასაკის ბენეფიციარებს ვიდრე POPP პროექტში.

ახალი სტრატეგიის განვითარება

განსხვავებით ადრე არსებული სქემებისაგან, ახალი სტრატეგია არ მოიცავდა დამატებითი
ფინანსური რესურსების მოძიების შესაძლებლობას. Home Office (2004c) ის ადრეული
კვლევითი მონაცემებით, პროგრამისათვის ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენდა
ფინანსების სიმცირე. მაგალითად, პროგრამაში დამნაშავეთა ჩართვა შესაძლებელი იყო
მხოლოდ ეტაპობრივად, თავისუფალი ადგილების არსებობის შესაბამისად. Birminghemis
Core Priority ჯგუფის მიერ ამავდროულად ხდებოდა აღნიშნულ სტრატეგიაში ჩართვის
კრიტერიუმების განსაზღვრა. რესურსების სიმცირის გამო, შესაბამისად კრიტერიუმების
განსაზღვრა მოხდა შეზღუდვებით.

გადაწყვეტილება ბენეციფიართა ახალი სტრატეგიის პროგრამებში ჩართვის შესახებ
განიხილებოდა ორკვირაში ერთხელ გამართულ ფორუმზე, რომლებიც იმართებოდა
პროექტის სამმართველო პუნქტებში. ფორუმი იყო წარმომადგენლობითი, ჩართული იყო
სახელმწიფო პროგრამების წარმომადგენლები როგორიცაა პოლიცია, პრობაციის
წარმომადგენელი, წამალდამოკიდებულების ინტერვენციის ჯგუფის წარმომადგენელი,
სახელმწიფო დასაქმებისა და გადამზადების პროგრამის წარმომადგენლები, განსახლების
პროგრამის ადგილობრივი ხელმძღვანელი. ასევე კერძო სტრუქტურის წარმომადგენლები,
დასაქმების, გადამზადების, მკურნალობისა და განსახლების სფეროებიდან. უწყებათა შორის



ინფორმაციის გაზიარება პრობლემური საკითხად მოიაზრება (Dawson, 2005; Homes et al.,
2005), ამგვარად შეიქმნა ინფორმაციის გაზიარების პროტოკოლი პარტნიორ  ორგანიზაციათა
შორის.

სისტემაში დამნაშავეთა მართვის სქემით განხორციელდა მათი მონიტორინგი. აღნიშნული
სქემა შემუშავებულ იქნა ადრე არსებული პროექტების POPPs და Chrysalis გამოცდილების
საფუძველზე. იდეალურ შემთხვევაში აღნიშნული სქემა მოიცავდა ბენეფიციარის
საჭიროებების და გეგმის სრულ შეფასებას, მონაწილე ორგანიზაციებისა და ხელმძღვანელი
ოფიცრების ჩართულობას და მათ მონიტორინგს.

ბირმინჰემის სქემა შედგებოდა პოლიციის ცხრა სამმართველო პუნქტისაგან.
თავდაპირველად მოიაზრებოდა თვითოეულ მათგანში 30 დამნაშავის ჩართვა. 2005 წლის
თებერვალში (Home Office, 2005), აღნიშნულ სქემაში ჩართული იყო 292 დამნაშავე. 99% იყო
მამრობითი სქესის და მათგან 56% 18-25 წლამდე. დაახლოებით ნახევარი 48% იყო
პატიმრობაში, დანარჩენები განაწილებულები იყვნენ სისხლის სამართლის სისტემის
სხვადასხვა სექტორში.  წამალდამოკიდებულების თვალსაზრისით 433 მე ადამიანმა ჩაიტარა
ტესტირება 2005 წლის თებერვალში. მათგან 13 (3%) იყო პროგრამაში ჩართული და 8
აღმოჩნდა დადებითი. (საერთო მაჩვენებლებით, დამნაშავეთა 54% აღმოჩნდა დადებითი
შედეგის მქონე A ჯგუფის მედიკამენტების ტესტირების თვალსაზრისით).

რესპოდენტთა დამოკიდებულება დამნაშავეთა მართვის სქემისადმი ბირმინჰემში

ახალი სტრატეგიის მიზანს წარმოადგენდა თვითოეული დამნაშავისათვის შემთხვევის
მართვის ეფექტური მოდელის უზრუნველყოფა. ფორუმი, რომელიც ორკვირაში ერთხელ
იმართებოდა წარმოდგენდა შესაძლებლობას სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ მომხდარიყო
ბენეფიციართა საჭიროებების ერთობლივი განხილვა. ფორუმი იყო ეფექტური თუმცა
ზოგიერთ შემთხვევაში აღინიშნებოდა პოლიციური ერთეულის დომინირება. ეს
განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენდა  მოხალისეობრივად მონაწილე სექტორისათვის.
შესაბამისად, კერძო სექტორის წარმომადგენელთა ჩართულობის შემთხვევაში , საჭიროა
თვითოეული მათგანის ინტერესების გათვალისწინება.

დამნაშავეთა მართვის სქემების გათვალისწინებით პოლიციისა და პრობაციის ოფიცრის
თანამშრომლობა წარმატებით მიმდინარეობდა წინამდებარე პროექტების მონაცემების
გათვალისწინებით. ადგილობრივი ოფიცრების მოსაზრებით ახალი სტრატეგია
შესაძლებელია დაფუძნებული ყოფილიყო აღნიშნულ სქემაზე-მაგალითად,

ბევრი შეხვედრები ტარდება , სადაც პოლიცია და პრობაციის სექტორი აქტიურად
თანამშრომლობენ. მაგალითად MAPPA, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების პანელები. ამ
კონტექსტში , პოლიცია და პრობაცია რეალურად აქტიურად თანამშრომლობენ.



შემთხვევის მმართველის ერთერთი ძირითადი როლი არის, დამნაშავის მენტორობა.
მიზანია, დამნაშავე იყოს გადამისამართებული მენტორთან, რომელთანაც შეძლებს ნდობის
და რაპორტის დამყარებას. ბოლო წლებში ჩატარდა არასრულწლოვანთა მოხალისე
მენტორების მუშაობის ანალიზი. ახალგაზრდებთან მენტორების ჩართვა განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია თვით-შფასების და თვით-დაჯერებულობის გასაუმჯობესებლად, თუმცა
მკვეთრად გამოხატულიკავშირი დანაშაულის განმეორების თვალსაზრისით არ აღინიშნება
(Tarling, Davison, & Clarke, 2004) . საგანმანათლებლო პროგრამის ადრეულ ეტაპზე
ჩატარებული კვლევა ლონდონში აჩვენა მენტორობის პროგრამით ნაკლები დაინტერესება
სრულწლოვან დამნაშავეთა ჯგუფისათვის (Sarno et al., 2000). ეს არ ნიშნავს, რომ მენტორობის
პროგრამა არაეფექტურია ზრდასრულთათვის, ეს მხოლოდ შესაძლებელია მცირე
დისკომფორტს ქმნიდეს ზოგიერთი დამნაშავისათვის. შესაძლებელია ისიც, რომ
მენტორობის პროგრამაში მონაწილეობისას შესაძლოა დამნაშავეს ჰქონდეს არასწორი
მოლოდინი მენტორობის პროგრამისადმი. POPPs სქემის მიხედვით პოლიციის ოფიცერი
ასრულებდა ასევე მენტორის როლს, რაც შეუთავსებელი იყო პოლიციის ოფიცრის
წარმომადგენლის ტრადიციული ფუნქციების გადანაწილების. თუმცა, საბოლოო ჯამში
აღნიშნულმა მოდელმა გამოიწვია კმაყოფილება, მაგალითად:

„ისინი ისე მექცეოდნენ, თითქოს მე არ ვიყავი განხვავებული, ხვდებით რას ვამბობ“

თავდაპირველად არ მომეწონა ეს იდეა გულწრფელად რომ გითხრათ.... გარკვეული დრო
დამჭირდა, რომ მათი ნდობა მომეპოვებინა, საკმაოდ გაოცებული ვარ საკუთარი თავით,
როცა კარგი მეგობრები გავხდით“

ნდობის მოპოვების ერთერთი მეთოდი იყო დამნაშავეთათვის ფულადი დახმარების მიცემა
ტრანსპორტირებისათვის, რათა უზრუნველყოფილი ყოფილიყო მათი დასწრება დანიშნულ
შეხვედრებზე. თანხას იღებდნენ ისინი პირდაპირ, ამით გამოიხატებოდა მათ მიმართ ნდობა.
მართვის მენეჯერის განცხადებით, შემთხვევათა უმრავლესობაში თანხის გამოყენება მოხდა
მიზნობრივად. ერთერთი დამნაშავის განცხადებით მენეჯერთან დაკავშირება შესაძლებელი
იყო ნებისმიერ დროს.

„ისინი მე დამეხმარნენ ყველაფერში...მე მაქვს პოლიციის ოფიცრის ნომერი, თუმცა არ
მჭირდება მას ურეკო გამუდმებით.....მე შემიძლია მას დაურეკო დილის სამ საათზეც კი..“

ეს დამნაშავე რეალურად უკავშირდებოდა ოფიცერს დილის სამ საათზე, რომ ენახა ის თუ
უპასუხებდა, (ოფიცერმა აღნიშნა , რომ მან უპასუხა, თუმცა ამგვარი საქციელი არ იყო
წახალისებული). იგი რეკავდა აგრეთვე მაშინ, როდესაც თავს გრძნობდა სრულად უიმედოდ.
წარმატება ასევე გარკვეული თვალსაზრისით დამოკიდებული იყო ოფიცრის პიროვნულ
მახასიათებლებზე.

ჩვენ გავესაუბრეთ ორი საქველმოქმედო ორგანიზაციის წარმომადგენელს , რომლებიც
მოხალისეობრივი საქმიანობის საფუძველზე აწვდიდნენ დამნაშავეებს მენტორის



მომსახურებას. თვითოეული ფოკუსირდებოდა განსაზღვრულ სამიზნე ჯგუფზე. ერთ
შემთხვევაში, ეს იყო სრულწლოვნები დასწავლის უნარების დეფიციტით და
წამალდამოკიდებული დამნაშავეები.  მეორე შემთხვევაში, ხდებოდა შავკანიანების და ასევე
სხვა ეთნიკური უმცირესობების მხარდჭერა ერთის მხრივ ეს ჩანდა როგორც ზედმეტად
დახარჯული შრომითი რესურსი, თუმცა გამოკითხულებმა დააფიქსირეს ნდობის
კომპონენტის ადექვატურად შევსების ფაქტი , რაც არადექვატური იყო პოლიციის ოფიცერსა
და შავკანიან ან სხვა რომელიმე უმცირესობის წარმომადგენელ დამნაშავეს შორის.:

„ძალიან ბევრი შეხვედრაა ძალიან ბევრ ადამიანთან“

პრობაციის ნაციონალური სააგენტო განსაკუთებით მხარს უჭერს კანონდარღვევათა
კონტროლს სამართლებრივი ძალაუფლების კუთხით (see Hearnden & Millie, 2003, 2004).
მრავლობითი სავალდებულო შეხვედრების ორგანიზება ამის ერთერთი მაგალითია.
გარკვეული სირთულეები შეიძლება შევამციროთ შემთხვევის მართვის პრონციპებით,
შეხვედრების ერთადგილას თანმიმდევრული ორგანიზებით. ამავდროულად უნდა
არსებობდეს სქემა , რაც წაახალისებს დადებით შედეგსა და პროგრესს და ასევე
გაითვალისწინებს გაცდენის შემთხვევაში ისეთ სადამსჯელო სანქციებს, რომ  დამნაშავე
დარჩეს სქემის მონაწილე (Hearnden & Millie, p. 56).

როგორც ავღნიშნეთ, არის მრავალი პირდაპირი და არაპირდაპირი რისკ ფაქტორი
დანაშაულის განმეორებისათვის. კვლევა განსაკუთრებით აქცენტირებდა რეაბილიტაციურ
მომსახურებაზე, რომლებიც წამალდამოკიდებულებაზე,დასაქმებას, განათლებასა და
დასახლებაზე იყო მიმართული.

წამალდამოკიდებულების მომწოდებელი მომსახურებები

წამალდამოკიდებულების სამკურნალო მომსახურება ბირმინჰემში მიეწოდებოდათ
ბენეფიციარებს შესაბამისი თერაპიული წარმმართველი გუნდის მიერ, რომელიც მუშაობდა
საყოველთაო წამალდამოკიდებულების სამკურნალო სისტების შემუშავების
მიმართულებით. არსებობდა მკურნალობის სამი მიმართულება დამნაშავეთათვის: ციხეში ან
ციხიდან გამოსვლის შემდგომ. მომართვიანობა სხვადასხვა სიხშირით მიმდინარეობდა
პრობაციიდან, პოლიციიდან, ციხის მხარდამჭერი მომსახურებიდან, ერთობლივი
ფორუმიდან. კოორდინაციის ნაკლებობა შესაძლოა გამხდარიყო ბენეფიციართა
მომსახურების გარეშე დარჩენის მიზეზი.

„თუ სრულად გულწრფელი ვიქნები თქვენთან... ვერ ვიტყვი , რომ ყველა დამნაშავე
რომელის წამალდამოკიდებულების მკურნალობას საჭიროებდა ვერ იღებდა ამას.
„(წამალდამოკიდებულების პროგრამის ოფიცერი 1)



პრობლემური საკითხი იყო ასევე, თუ რამდენად იყო ყველა ჩართული ორგანიზაცია საქმის
კურსში არსებულ სერვისებთან დაკავშირებით.

ყველა ოფიცერი არ არის ინფორმირებული, რომ მათ შეუძლიათ სწრაფად მოიძიონს
სამკურნალო სერვისები. მკურნალობის ნაცვლად მათ მიეწოდებათ მხოლოდ პრობაციის
მომსახურება. რეალურად გასაოცარია (წამალდამოკიდებულების პროგრამის ოფიცერი 1)

პროგრამაში მონაწილე ყველა დამნაშავე იღებდა მკურნალობას, თუმცა შესაძლოა მცირე
შეყოვნებით. ერთერთმა დამნაშავემ აღნიშნა :“ თუ მე მჭირდება აუცილებლად მივიღებ
მკურნალობას, არ მჭირდება 6 თვის განმავლობაში ლოდინი როგორც ადრე, ამჯერად
მხოლოდ 2 კვირა“

2005 წლის თებერვლის მონახემებით მხოლოდ 40 % ესაჭიროებოდა მკურნალობა
წამალდამოკიდებულების თვალსაზრიისით.

"არსებობს სქემები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია წამალდამოკიდებულთა
დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარება“

განათლება, გადამზადება და დასაქმება

მეორე და ასევე მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორი იყო განთლებისა და დასაქმების
შესაძლებლობა. მსგავსი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა განიხილებოდა დამნაშავეთათვის.
ბირმინჰემში, ნაციონალური საქველმოქმედო პროგრამით დამნაშავეებს მიეწოდებოთან
ძირითადი უნარჩვევების, განათლებისა და დასაქმების ტრენინგები. საქველმოქმედო
პროგრამა იღებდა წამალდამოკიდებულ დამნაშავეებსაც, რაც შესაძლოა არ მომხდარიყო სხვა
ტიპის ორგანიზაციების შემთხვევაში. მიმართვა კეთდებოდა დამნაშავის ციხიდან
გამოსვლის შემდეგ, თუმცა მიმართვა არ იყო ყოველთვის პირდაპირი გზეით:

„ძნელია დაანახო პრობაციის ოფიცრებს მიმართვიანობის მხარდაჭერის აუცილებლობა და
პოტენციურად მისი გადამზადებასა და დასაქმებაში რეალიზაცია.... ჩვენ ყველა
მომართვიანობის შემთხვევას განვიხილავთ. ეს ძალიან მარტივია. (დასაქმების ,
გადამზადებისა და განათლების ოფიცერი 1)

ჩვენ არ შეგვიძლია მომართვიანობის ხელოვნური გენერაცია. ჩვენ დამოკიდებულები ვართ
იმაზე თუ რა მოდის პოლიციიდან და ამაში არ არის რაიმე კანონზომიერება.(განათლების,
გადამზადებისა და დასაქმების ოფიცერი 2)

საჭიროა რეალურად არსებობდეს სახელმძღვანელო რითაც მოხდება გადამისამართება.
პოლიციის ოფიცრების მიერ გადამისამართება ხდებოდა პირდაპირ, რადგან ისინი
შეწუხებულები იყვნენ დროის გამო, რაც ესაჭიროებოდა შეფასების განხორციელებას.



განიხილებ ა, რომ როლების გადანაწილება ეფექტურია არსებული რესურსების ზომიერი
გამოყენებისათვის.

„პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ვართ განათლების ექსპერტები და ისინი არიან კრიმინალური
სამართლის ექსპერტები... ჩვენ არ ვახდენთ კონსულტირებას მკურნალობის ან
სამართალაღსრულების რომელიმე ასპექტზე. ჩვენ ამას ვუტოვებთ შესაბამის ექსპერტებს.
კარგი იქნება , თუ სხვა სპეციალისტებიც ასევე მოიქცევიან..“

დამნაშავეებს, როგორც წესი მიეწოდებოდათ გადამზადების კურსები ციხეში ყოფნისას, რისი
შენარჩუნებაც არ ხდებოდა გარეთ გამოსვლისას.

ჩვენ ვარჩევთ ისეთ ადამიანებს, რომელთაც გარკვეული კურსები დაიწყეს ციხეში. ისინი
გამოვიდნენ და არ არსებობს რაიმე მექანიზმი  რაც პროცესის განგრძობითობას
უზრუნველყოფს. ჩვენ ვცდილობთ გავაგრძელოთ გადამზადება და სრულად ვეყრდნობით
ბენეფიციარების წარმოდგენას და მახსოვრობას , იმისა რაც მათ გაიარეს, თუმცა ეს
ყოველთვის ეფექტური არ არის“

თუმცა მოლაპარაკებები იმართებოდა ციხის მუშაკებსა და დამნაშავეთა მენეჯერებს შორის,
შესაძლებელი იყო უფრო ეფექტური გეგმის შემუშავება. ეს შესაძლოა განხორციელებულიყო
ნაციონალურ დონეზე, რათა პროგრამაში მოხვედრილიყო ყველა ციხეში მოხვედრილი
ბენეფიციარი.

2003 წელს ინგლისსა და უელსში ჩატარებული გამოკითხვის საფუძველზე (Niven & Stewart,
2005) დადგინდა რომ გამოკითხულთა მხოლოდ 30 % ჰქონდა გადამზადებისა და დასაქმების
შესაძლებლობა ციხიდან გამოსვლის შემდგომ. ამ შესაძლებლობის მხოლოდ ნახევარი იყო
უზრუნველყოფილი მოხალისეობრივი ან სახელმწიფო სერვისებით, მათ შორის ციხის
მომსახურებით (დანარჩენი უზრუნველყოფილ იყო კერძო ნაცნობობით). ჩვენს მიერ
გამოკითხული ციხიდან გამოსული დამნაშავეებიდან არც ერთს არ ქონდა სამსახური
ციხიდან გამოსვლისას, თუმცა ნაციონალურ საქველმოქმედო პროგრამაში ყველა იყო
გადამისამართებული გადამზადების, დასაქმების სააგენტოებში ციხიდან გამოსვლიდან 2-3
კვირაში. ყველა მათგანი ამბობდა, რომ სურდათ დასაქმება რათა თავი აერიდებინათ
პრობლემებისათვის, თუმცა მხოლოდ ორი მათგანი რეალურად ეძებდა სამსახურს.
შესაძლებლობების და არსებული რესურსების შესაბამისობა იყო მნიშვნელოვანი პრობლემა.
ერთერტმა დამნაშავემ, რომელმაც გაიარა კომპიუტერის კურსები აღნიშნა: „ მე არ მინდოდა
ამის კეთება, ვიცოდი რომ არ გამომადგებოდა“.



დასახლება

რისკ ფაქტორს წარმოადგენს ასევე საცხოვრებელი სივრცის არსებობა ციხიდან გამოსვლისას.
2003 წელს გამოკითხულთა უმრავლესობამ (Niven & Stewart, 2005) აღნიშნა, რომ მათი
საცხოვრებელი განსაზღვრული იყო ციხიდან გამოსვლამდე. თუმცა მხოლოდ დამნაშავეთა
19 % , და მხოლოდ  მესამედმა, რომელთაც ჰქონდა საცხოვრებელის პრობლემა მიიღეს
რეალური დახმარება. ბიმინჰემშ იყო რამდენიმე სააგენტო, რომლებიც ეხმარებოდნენ
დასაქმებაში ბენეფიციარებს. ყველაზე ნათელი მაგალითი იყო ადგილობრივი განსახლების
დეპარტამენტი, რომლებმაც განავითარეს მაღალი რისკის დამნაშავეთა განსახლების სქემა.
ასევე კერძო სტრუქტურები. ეფექტური თანამშრომლობა იყო მნიშვნელოვნი განსახლების
თვალსაზრისით. თუმცა , რეალურად საჭირო საცხოვრებელი ადგილების სიმცირემ
განაპირობა რეალური პროგრამის ამ ნაწილის ნაკლები ეფექტურობა.

„ჩვენ მივდივართ მათ განთავისუფლებამდე 3 თვით ადრე, რადგან ეს გვაძლევს
შესაძლებლობას ადრევე დავიწყოთ დოკუმენტაციის მომზადება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია
დროულად იყოს ჩვენთვის ხელმისაწვდომი ამ ადამიანების სია“ (პოლიციის მენეგერი 1)

ეს პრობლემა განსახლების სააგენტოს წარმომადგენელმაც აღნიშნა „ რეა;ურად ნამდვილად
არ არის საცხოვრებელი ადგილები“ (განსახლების ოფიცერი?)პოლიციის ოფიცრების
დამოკიდებულება მოთხოვნის წაყენების მიდგომით არაეფექტური აღმოჩნდა , რადგან
თავად საცხოვრებელი ადგილების მფლობელებს არ სურდათ დამნაშავეთა დასახლება.
(პოლიციის ოფიცერი 1).

განსხვავებული პრობლემა იყო საცხოვრებელი ადგილის დაკავების პირობები. ერთერთ
დამნშავემ აღნიშნა , რომ მათ ცხოვრების უფლება მიეცათ იმ შემთხვევაში სანამ მიიღებდნენ
დასაქმებას. ამის შემდგომ უნდა დაეტოვებინათ საცხოვრებელი ადგილი. ამავე პიროვნებას
არ სურდა პოლიციის ოფიცერი მასთან საცხოვრებელში მოსულიყო, რათა არ დაენახათ სხვა
მაცხოვრებლებს. აქვე აღინიშნებოდა სხვა სახის პრობლემებიც, იმ დამნაშავეების
შემთხვევაში, რომელთაც აღენიშნებათ წამალდამოკიდებულების პრობლემა ,
დაკავშირებული მათთ ქაოტურ ცხოვრების წესთან.

„აქ ძალიან ცუდად ვგრძნობ თავს, კიდევ უფრო მეტად გაღიზიანებულად ვიდრე აქამდე
ვიყავი“



ბირმინჰემის კვლევა: შეუთავსებელი ნაწილის ანალიზი

ბირმინჰემში იყო ძალიან ბევრი კარგი მაგალითი სერვისებით უზრუნველყოფის, ახალი
სტრატეგია შესაძლებელი იყო დაფუძნებოდა არსებულ გამოცდილებას.ადგილობრივ
დონეზე იყო მაგალითები ეფექტური თანამშრომლობის, შემთხვევის მართვის
თვალსაზრისით , დამნაშავე ბენეფიციართა სარგებელი მკვეთრადაა გამოხატული. ახალი
სტრატეგიის ბევრი კომპონენტი უკვე დანერგილი და შემუშავებული იყო. მონაწილე
დამნაშავეებიც კმაყოფილები იყვნენ თუმცა აღნიშნულმა კვლევამ გამოავლინა ბევრი
პრობლემური საკითხი, მათ შორის:

 ეფექტური კომუნიკაცია
 როლების გადანაწილება
 მომსახურებების ხელმისაწვდომობა (ციხეში ყოფნის პერიოდში რესურსების

კონსოლიდაცია)
 დამნაშავეთა სწორი იდენტიფიკაცია, ჩართვა და მონიტორინგი
 დამნაშავეთა გამოსვლის სწორი სტრატეგია

თუმცა არ არის სიახლე (e.g., Underdown, 1998)ეფექტური კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია
სააგენტოებს შორის , შემთხვევის მართვის ეფექტურობისათვის. კომუნიკაცია
მნიშვნელოვანია მოლოდინების სწორი ფორმულირებისათვის.

ეფექტური შემთხვევის მართვის მოდელის ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანია
ჩართული სააგენტოების ეფექტური თანამშრომლობა. ამასთან დაკავშრებული საკითხია
ასევე რესურსების თანაბრად გადანაწილება ბენეფიციართათვის. შესაძლოა რესურსები
განსხვავებულად გადანაწილდეს სამმართველო პუნქტების მიხედვით, რაც ართულებს
პროგრამის ეფექტურობას და საჭიროების შესაბამისად რესურსების გადანაწილებას
რეგიონეების მიხედვით.

„ერთი არამ არის დამაბნეველი. ადამიანი ცხოვრობს ერთ ადგილად, ჩადის დანაშაულს სხვა
რაიონში და ციხიდან გამოსვლის შემდეგ კიდევ სხვაგან მიდის. მე ვფიქრობ ეს დაბნეულობას
იწვევს იმის შესახებ, თუ რომელი რაიონის წარმომადგენელმა უნდა აიყვანოს ამგვარი
შემთხვევა. (დასაქმების, გადამზადების და განათლების ოფიცერი)“

სტრატეგიაში არ იყო განსაზღვრული მიწოდებულ მომსახურებათა დუპლიკაციის
საშიშროება ციხეში და მის გარეთ. მნიშვნელოვანია იდენტიფიცირებული დამნაშავების
სისტემაში ამოცნობის სტრატეგიის არსებობა.

„ერთერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია , რომ სისტემაში სხვადასხვა წარმომადგენლებმა
შეძლონ დამნაშავის პროგრამაში მონაწილეობის დაფიქსირება, ამ დროს შესაძლებელია



არასწორი მიმართულებით მოხდეს წარმართვა შემთხვევის“ (წამალდამოკიდებულების
ინტერვენციის ჯგუფის ოფიცერი 1)

ადგილობრივი წამალდამოკიდებულების პროგრამის დეპარტამენტის მიხედვით
სტრუქტურირებული იყო დანბაშავის ერთჯერადი კონსულტაცია და შემდგომ
გადამისამართება შესაბამის მომსახურებებში. საერთო რეფერალის ფორმა უზრუნველყოფდა
ინფორმაციის გადაცემას თანმიმდევრულად.

პროგრამის წარმატება დამოკიდებულია დამნაშავეთა უწყვეტ მომართვიანობაზე და მათ
მონაწილეობაზე და მომსახურებებში ჩართულობაზე. ადრე არსებულ სქემაში
მონაწილეობდნენსრულწლოვანი დამნაშავეები, ამის გამო თანამშრომლობა იყო უფრო
ინტენსიური და გააზრებული დამნაშავეების მხრიდან, რაც შესაძლოა არ ხდებოდეს
არასრულწლოვნების შემთხვევაში.

შესაბამისად, მონიტორინგის პროცესი უნდა იყოს აქტიური რათა დამნაშავეთა ცართულობა
და საჭიროების შემთხვევაში სწორი რეაგირება განხორციელდეს ადექვატურად.
პრაქტიკოსებთან შესაძლოა არ იყოს ხშირი, თუმცა სასურველია საზომი ინსტრუმენტების
გამოყენება ინტერვენციათა ეფექტურპბის დადასტურებისათვის. მაგალითად,
რეკომენდაციის სახით: წამალდამოკიდებულთა პროგრმაში ჩართულთა პროპორციული
რაოდენობა, რაოდენობა რომელიც დასაქმდა ან მიიღო დასახლების შესაძლებლობა ციხიდან
გამოსვლის შემდეგ. დანახარჯის ანალიზი ასევე ეფექტური მეთოდი იქნებოდა პროექტის
მართვისათვის.

პროექტში დამნაშავეები ჩართულები იყვნენ 3-6 თვის განმავლობაში. დამატებითი
მომსახურებებით უზრუნველყოფა ხდებოდა საჭიროების შესაბამისად. პრაქტიკოსებმა
გამოთქვეს მწუხარება დამნაშავეთა მიერ პროექტის დატოვების შესახებ. პროგრამიდან
მოხსნის კრიტერიუმები უნდა იყოს ასევე განსაზღვრული.

დასკვნა

ამ სტრატეგიის ძირითადი მიზანი ის არის, რომ ყველაზე მძიმე დამნაშავეებზე ზრუნვით
შეამციროს ზოგადი დანაშაულის მაღალი სიხშირე. უფრო სპეციფიურად, სწორედ
რეაბილიტაციის მიმართულება განაპირობებს ეფექტური შემთხვევის მართვის სქემის
უზრუნველყოფას. თუმცა ამ კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ახალი
სტრატეგიის შემუშავებაზე იქნება საუბარი , შესაძლებელია სტრუქტურულლი და მართვის
ელემენტები უკეთ იქნეს გათვალისწინებული.

მდგომარეობა ბირმინჰემშში იყო უკეთესი,რადგან აქ განხორციელდა ბევრი პროგრამა
მიმართული დამნაშავეთა რეაბილიტაციაზე. თუმცა, ფინანსური რესურსების სიმწირემ
არსებულ სისტემაში არ უნდა შეამციროს მიღებული შედეგი. ძირითადი პრობლემური



საკითხები იყო დაკავშირებული ეფექტურ კომუნიკაციასთან. სააგენტოებდს შორის მეტი
თანამშრომლობა , განსაკუთრებით სისტემის გარეთ და მის შიგნით, განსაკუთრებით ციხეში.

დასახლების პრობლემა იყო უფრო მეტ სირთულეებთან დაკავშირებული. მეტად
პროაქტიული ჩართულობა სხვადასხვა დასახლების სააგენტოების იქნებოდა უფრო
ეფექტური, თუმცა დაინტერესებული სააგენტოების მოძიება სიძნელეებთან იყო
დაკავშირებული. ასევე პრობლ;ემური საკითხი იყო რეაბილიტაციურ მომსახურებაში ყველა
დამნაშავის თანაბარი ჩართვა. მაგალითად, წამალდამოკიდებულების პრობლემის მქონე
ბენეფიციარები არ იღებდნენ იგივე მომსახურებებს რასაც ამ პრობლემის არმქონე
დამნაშავეები. შესაბამისად, დადგა მონიტორინგისა და პროგრამის შეფასების საჭიროება. თუ
საბოლოო მიზანი იყო დანაშაულის განმეორებისა და კრიმინალის მაჩვენებლის
პროცენტული შემცირება, შესაბამისად საჭიროა ანალიზი აღნიშნული მონაცემების.

რეაბილიტაციური მომსახურების მიწოდება უნდა იყოს დროში განსაზღვრული. თუმცა
დამნაშავეთათვის აღმოჩნდა სასარგებლო მათი კომუნიკაცია ოფიცრებთან
რეაბილიტაციური მომსახურების შემდგომ. ფინანსურმა სიძნელეებმა შესაძლოა ასევე
შეაფერხა პროექტის მიმდინარეობა და მხარდაჭერა. თუმცა ერთი რამ იყო ცხადი, საჭირო
იყო ნათლად განსაზღვრული კრიტერიუმების შემუშავება ბენეფიციართა პროგრამიდან
გამოსვლის შესახებ.

შენიშვნები
1. დინამიური რისკ-ფაქტორების პარალელურად არსებობს სტატიკური რისკ-ფაქტორები,
როგორციაა დანაშაულებრივი გამოცდილება, რაც არ იცვლება (სასარგებლო შეჯამება
იხილეთ შემდეგ წყაროში Harper, Man, Taylor, & Niven, 2005).
2. ცნობილი როგორც CARAT -ის მუშაკები —კონსულტირება (Counselling), რჩევა (Advice),
რეფერირება (Referral), შეფასება (Assessment) და ყოვლისმომცველი ზრუნვა სისტემაში
ყოფნის პერიოდში (Throughcare).
3. ინგლისისა და უელსის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა .
4. 18 წლამდე პირი ცნობიალია როგორ Asset (ქონება).
5. დასავლეთ მიდლენდის სამთავრობო სამსახური კოორდინაციას უწევს რეგიონში
სამთავრობბო პოლიტიკის გატარებას. ინგლისი და უელსი დაყოფილია ინგლისის
სამთავრობო სამსახურის ცხრა რეგიონად და უელსის ასამბლეად.
6. MAPPA: საშიში სამართალდამრღვევებისგან საზოგადოების დაცვის მრავალუწყებრივი
საჯარო დაცვის სისტემა (Multi-Agency Public Protection Arrangements for public protection from
dangerous
Offenders) (იხილეთ ასევე Erol & Millie, 2005b).
7. თითოეულ სამართალდამრღვევს მივანიჭეთ კოდური სახელი m ან f სქესის გასამიჯნად და
რიცხვები 1-დან 6-მდე.
8. ჰოუმსმა, ველმსლიმ და დებიდინმა (Homes, Walmsley, & Debidin 2005) დაადგინეს, რომ
სამართალდამრღვევები ამჯობინებდნენ შეხვედრების ქონას პრობაციის ოფისებში, ნაცვლად
პოლიციის განყოფილებებისა, იმ რისკის გამო, რომ სხვები იფიქრებდნენ, რომ ისინი კვლავ
დანაშაულებრივ საქმიანობას ეწევიან.
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ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაცია დაფუძნ-

და  2014 წელს ქართველი და ნორვეგიელი იურისტების მიერ. შექმნის 

დღიდანვე, ასოციაციამ მიზნად დაისახა იურიდიული განათლებისა და 

იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლების მხარდაჭერა. აღნიშნუ-

ლი მიზნების მიღწევისთვის ასოციაცია ხელს უწყობს საერთო ფორუ-

მის დაფუძნებას, სადაც სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები 

ობიექტურობისა და ღიაობის პრინციპების დაცვით შეძლებენ პრაქ-

ტიკული და სამართლებრივი საკითხების განხილვას საქართველოსა 

და ნორვეგიაში კანონის უზენაესობის შემდგომი განვითარებისა და 

განმტკიცებისთვის. ხარისხიანი იურიდიული განათლების უზრუნველ-

ყოფისთვის მნიშვნელოვანია, ჩვენ სტუდენტებს ხელი მიუწვდებოდეთ 

მსოფლიოს წამყვანი მეცნიერებისა და ავტორების გამორჩეულ ნაშ-

რომებზე და ჰქონდეთ შესაძლებლობა გაეცნონ მათ მშობლიურ ენაზე. 

სწორედაც, რომ ამ მიზანს ემსახურება ცნობილი ნორვეგიელი კრიმი-

ნოლოგის ბატონი ნილს კრისტის საყოველთაოდ აღიარებული წიგნე-

ბის: „ტკივილის საზღვრები“ და „დანაშაულის კონტროლი, როგორც 

ინდუსტრია გულაგების მიმართ დასავლური მიდგომა“ ქართულ ენაზე 

თარგმნა. დარწმუნებული ვარ, წიგნები უახლოეს მომავალში მოიპო-

ვებენ ფართო პოპულარობას და  მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ 

დანაშაულისა და სასჯელის ბუნების კვლევის საქმეში. 

გიორგი გიორგაძე
ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაციის თავმჯდომარე 
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ნილს კრისტის ნაშრომი „დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინ-

დუსტრია. გულაგების მიმართ დასავლური მიდგომა“ ძალიან საინ-

ტერესოა ქართველი მკითხველისთვის. ნაშრომი სცილდება ერთი 

კონკრეტული საგნის ფარგლებს და საინტერესოა როგორც კრიმი-

ნოლოგებისთვის, ასევე სასჯელაღსრულების სამართლით, სისხლის 

სამართლითა და სისხლის სამართლის პოლიტიკით დაინტერესებუ-

ლი მკვლევარების, მეცნიერებისა და ზოგადად მკითხველისთვის.

ნაშრომში დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია განხი-

ლულია ძირითადად აშშ მაგალითზე. ავტორისთვის მსჯავრდებულე-

ბის ის დიდი რაოდენობა, რომელიც აშშ-ს ჰყავს 100,000 მოსახლეზე 

შესაძლებლობას იძლევა ქვეყნის უსაფრთხოების და ციხის მშენებ-

ლობის ინდუსტრია განვითარდეს და არსებობდეს, როგორც ბიზნე-

ბის წარმოების ერთ-ერთ ფორმად. ეს არ არის მხოლოდ აშშ-სთვის 

დამახასიათებელი ფენომენი. ფაშისტური გერმანია და საბჭოთა კავ-

შირის კომინისტური მთავრობებიც იყენებდა საკონცენტრაციო ბანა-

კებს და გულაგს ქვეყნის ინდუსტიის გასაძლიერებლად. დანაშაულის 

კონტროლის საბაბით  მსჯავრდებულთა რაოდენობის ზრდა ინდუსტ-

რიის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოად-

გენს. 

რედაქტორისგან



მსჯავრდებულთა რაოდენობა პრობლემა იყო საქართველოსთ-

ვისაც. თუმცა რა როლს თამაშობდა მსჯავრდებულთა რაოდენონა 

საქართველოს ინდუსტრიის განვითარების საკითხში, ჯერ შესაწავ-

ლილი არ არის. იმის მიუხედავად, რომ 2012 წლიდან მსჯავრდებულ-

თა რაოდენობამ საგრძნობლად იკლო და 100,000 სულ მოსახლეზე 

580 მსჯავრდებულიდან 260 მსჯავრდებულზე დავიდა. ეს რაოდენობა 

მაინც საგრძნობლად დიდია დასავლეთ ევროპულ მაჩვენებელზე. 

ნილს კრისტი აშშ-ის, რუსეთის, სკანდინავიისა და ბალტიის ქვეყნე-

ბის მაგალითზე განიხილავს მსჯავრდებულთა შემცირების/ზრდის 

საკითხს. აღნიშნული ფრიად საყურადღებო უნდა იყოს ქართველი 

მკითხველისთვის, სწორედ მომავალში მსჯავრდებულთა  შემცირე-

ბის/ზრდის საკითხის მოგვარებისა და დარეგულირების თვალსაზრი-

სით.

როგორც აღინიშნა, მოცემული წიგნი სცილდება ერთი კონკრე-

ტული სამეცნიერო კვლევის სფეროს (კრიმინოლოგია, პენოლოგია) 

და იგი უფრო სისხლის სამართლის პოლიტიკით დაინტერესებული 

მკითხველისთვის უნდა იყოს საინტერესო.

დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ქართულ-ნორვეგიულ 

კანონის უზენაესობის ასოციაციის თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი 

გიორგაძეს ნილს კრისტის ნაშრომების ქართულ ენაზე თარგნის შე-

საძლებლობისათვის.

მორის შალიკაშვილი
თსუ, იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

10
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წარმოდგენილი ნაშრომი მრავალგზის გადაიხედა.1 აღნიშნულ 

წინასიტყვაობაში მოყვანილი ციფრები ამტკიცებს, თუ რატომ მოხდა 

ასე. ცხრილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1945 წლიდან 1999 წლის 

ჩათვლით ყოველ 100.000 მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობას გვიჩ-

ვენებს. გრძელი სქელი ხაზი გამოხატავს შტატებსა და ფედერალურ 

ინსტიტუტებში არსებულ მაჩვენებელს. წერტილოვანი ნაწილი კი  იმ 

ადგილებს გამოხატავს, სადაც ციხეებიც არის ჩათვლილი.

შტატებსა და ფედერალურ ინსტიტუტებში არსებული პატიმრების 

რაოდენობა ყოველ 100,000 მოსახლეზე ამერიკის შეერთებულ შტა-

ტებში 1945 წლიდან 1999 წლის ჩათვლით და 1985-1999 წლებში არსე-

ბული დაპატიმრებების სრული მაჩვენებელი. 

მესამე გამოცემის წინასიტყვაობა

1 მადლობას ვუხდით რაგნჰილდ ჰენუმს (Ragnhild Hennum) მთელ ამ პროცესში 
შეუფასებელი წვლილის შეტანისთვის. მადლობა ანნე ტერნერს (Anne Turner) 
ინგლისურთან სირთულეებთან დაკავშირებით დახმარებისთვის. მადლობა 
მარიტ ჰატლესკოგსა (Marit Hatleskog) და რიგმორ ბერგეტს (Rigmor Berget) 
დარედაქტირების პროცესში დახმარებისთვის. და მადლობა ჰედდას (Hedda) 
ყველაფრისთვის.
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ცხრილში მოცემულია სამი ისარი, რომლებიც აღნიშნული წიგნის 

დაწერისა და თავიდან გადაწერის წლებს მიუთითებენ:

1991 წელი – პირველად დაწერის დრო – ამერიკის შეერტებული შტატების 
მთლიანმა მაჩვენებელმა პანიკურ ზღვარს მიაღწია და 1,219,014 პატიმარი 
შეადგინა, ან 482 პატიმარი 100,000 მოსახლის მიხედვით.

1993 წელი – მეორე გამოცემაზე მუშაობის დრო – მაჩვენებელი იყო 1369,185 
ან 537 პატიმარი 100,000 მოსახლეზე. კითხვის ნიშანი დაერთო ამ წიგნის პირ-
ველი გამოცემის ქვესათაურს: „გულაგების მიმართ, დასავლური მიდგომა?“, 
მეორე გამოცემაში მე კითხვის ნიშანი წავშალე.

1999 წლის ბოლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოიძებნებოდა 1,934,532 
პატიმარი, რაც ნიშნავს 709 პატიმარს 100,000 მოსახლეზე. 2000 წლის თებერ-
ვალი – როდესაც წინამდებარე მესამე გამოცემაზე მიდიოდა მუშაობა – ამე-
რიკის შეერთებულ შტატებში არსებული პატიმრების რაოდენობა  ორ მილი-
ონიან ნიშნულს2 აღწევს.

2 Los Angeles Times Service, 2000 წლის 16 თებერვალი – დაფუძნებული იუსტიციის 
პოლიტიკის ინსტიტუტის (Justice Policy Institute) მონაცემებზე, ვაშინგტონი.
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რუსეთის განვითარებაც მსგავსია, როგორც ეს მე-3 და მე-6 თა-

ვებში არის დოკუმენტირებული. რაც იყო საგანგაშო 1991 წელს, სა-

უკუნის ბოლოსთვის გადაიზარდა კატასტროფაში.

ამ და სხვა განვითარებისთვის თვალის დევნების მიზმით, მე გა-

დავაკეთე და თავიდან დავწერე ამ წიგნის მნიშვნელოვანი ნაწილი. 

დაემატა ორი სრულიად ახალი თავი, ერთი „სასჯელის გეოგრაფი-

აზე“, მეორე – „რუსული საქმე“. მე-4, მე-5, მე-7, მე-8 და მე-9 თავებ-

ში მნიშვნელოვანი ცვლილებებია შეტანილი. ძველი მე-10 თავი იყო 

მოხსნილი, მაშინ როდესაც დარჩენილი თავები  უცვლელად დავტო-

ვე. არ გამიზრდია ფორმატის ზომა. ისლანდიურ საგებში ისინი წერ-

დნენ ისე, როგორც ლაპარაკობდნენ და ჩერდებოდნენ მანამ, სანამ 

მათ (წარმოსახვით) მსმენელებს ჩაეძინებოდათ. ეს არის ღირებული 

ტრადიცია.

ნ. კ. 

ოსლო, 2000 წლის თებერვალი
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წინამდებარე ნაშრომი დანაშაულის კონტროლის სფეროში გან-

ვითარებული მდგომარეობის წინააღმდეგ გაფრთხილებას წარ-

მოადგენს. თემა მარტივია. დასავლური ტიპის საზოგადოებების 

წინაშე დგას ორი უმთავრესი პრობლემა: სიმდიდრე ყველგან არა-

თანაბრად არის გადანაწილებული, ისევე, როგორც ანაზღაურებად 

სამუშაოზე ხელმისაწვდომობა. ორივე პრობლემა არეულობის შე-

საძლებლობასა და პოტენციალს შეიცავს. დანაშაულის კონტროლის 

ინდუსტრია გამოსადეგია ორივე პრობლემის დასაძლევად. ხსენებუ-

ლი ინდუსტრია უზრუნველყოფს შემოსავალსა და სამუშაოს და ამავე 

დროს აკონტროლებს მათ, ვისაც სხვაგვარად შეეძლოთ სოციალური 

პროცესებისთვის ხელის შეშლა.

სხვა ინდუსტრიებთან შედარებით, დანაშაულის კონტროლის ინ-

დუსტრია ყველაზე პრივილეგირებულ მდგომარეობაში იმყოფება. არ 

არსებობს დასამუშავებული მასალის ნაკლებობის პრობლემა; თით-

ქოს განუწყვეტლივ ხდება დანაშაულის მიწოდება; დაუსრულებელია 

ასევე მომსახურების მოთხოვნაც, ისევე როგორც გადახდის მზაობა 

იმისთვის, რაც, როგორც უსაფრთხოება, ისე აღიქმება. და ისეთი ჩვე-

ულებრივი სამრეწველო პრობლემა, როგორიც არის დაბინძურება, 

დღის წესრიგში არ დგას. პირიქით, ეს არის ინდუსტრია, რომელიც 

თავი 1
ეფექტურობა და კეთილსინდისიერება
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ასუფთავებს, და სოციალური სისტემიდან არასასურველ ელემენტებს 

აშორებს.

მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებში ნებისმიერ ინდუსტრიაში და ინ-

დუსტრიისთვის მომუშავე პირები იტყვიან, რომ ახლა, მხოლოდ ახლა, 

მოცულობა საკმარისია. ახლა ვართ ჩვენ საკმარისად დიდები, კარ-

გად დამკვიდრებულები და ჩვენ აღარ გვსურს ნებისმიერი შემდგომი 

განვითარება. გაფართოების მოთხოვნა ინდუსტრიულ ცნობიერებაში 

ერთადერთი იმ მიზეზით დევს, რომ კონკურენტებს მათ შთანთქმაში 

შეეშალოთ ხელი. დანაშაულის კონტროლის ინდუსტრიაც არ არის 

გამონაკლისი. თუმცა, ეს არის კონკრეტული უპირატესობების მქონე 

ინდუსტრია, რომელიც უზრუნველყოფს იარაღს იმისთვის, რაც ხში-

რად აღიქმება, როგორც მუდმივი ბრძოლა დანაშაულის წინააღმდეგ. 

დანაშაულის კონტროლის ინდუსტრია გავს კურდღლებს ავტრალი-

აში ან ველურ სინდიოფალებს ნორვეგიაში, რომლებსაც ასე ცოტა 

მტერი ჰყავთ ბუნებაში. 

რწმენა იმისა, რომ ომში ხარ ჩაბმული განვითარების ერთ უმ-

ნიშვნელოვანეს მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს, ხოლო მე-

ორეა - ფიქრის ინდუსტრიულ წესთან ზოგადი ადაპტაცია, ორგანი-

ზებულობა და შესაბამისი ქცევა. სამართლის ინსტიტუტი ცვლილე-

ბის პროცესშია. მოძველებულ სიმბოლოს წარმოადგენდა მართლ-

მსაჯულების და სამართლიანობის ქალღმერთი, თვალებაკრული 

ქალბატონი, სასწორით ხელში. მის ამოცანას დაპირისპირებულ ღი-

რებულებებს შორის ბალანსის მოძებნა წარმოადგენდა. აღნიშნულ 

როლს უკვე საფრთხე ემუქრება. სამართლის ინსტიტუტის შიგნით 

ჩუმი რევოლუცია არის დაწყებული. რევოლუცია, რომელიც კონტ-

როლის ინდუსტრიას განვითარებისთვის გაზრდილი შესაძლებლო-

ბებით ამარაგებს. 

ხსენებული განვითარების შედეგად, სახეზეა ვითარება, როდესაც 

პატიმართა რაოდენობის მკვეთრ ზრდას უნდა ველოდოთ. თუმცა არ 

კონტრ-ძალების ქმედებებიც აყოვნებს. როგორც ეს უახლოეს მომა-
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ვალში იქნება დოკუმენტირებული, სხვა მხრივ მსგავს ქვეყნებს შორის 

უზარმაზარი შეუსაბამობები არსებობს ციხეში განთავსებულ პატიმ-

რებთან დაკავშირებულ ციფრებთან და სტატისტიკასტან მიმართებაში. 

ჩვენ ასევე ვხვდებით ერთსა და იმავე ქვეყნებში დროთა განმავლო-

ბაში არსებულ „აუხსნელ“ ვარიაციებს. ციხეებთან დაკავშირებული 

ციფრები შესაძლოა შემცირდეს მაშინ, როდესაც ისინი, დანაშაულის 

სტატისტიკის მიხედვით, ეკონომიკური და მატერიალური მდგომარე-

ობის გათვალისწინებით, უნდა გაზრდილიყვნენ და ისინი შესაძლოა 

გაიზარდონ მაშინ, როდესაც ისინი მსგავსი მიზეზების გამო, უნდა შემ-

ცირებულიყვნენ. მსგავსი „არარეგულარული“ მოძრაობის უკან ჩვენ 

ვხვდებით იდეებს, რომლებიც სხვების მიმართ განხორციელებული 

ქმედებების მხრივ აღიქმება, როგორც სწორი და სამართლიანი. იდე-

ები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან „რაციონალურ“ ეკონომიკურ-ინ-

დუსტირულ გამოსავლებს. წარმოდგენილი ნაშრომის პირველი თავე-

ბი ასახავს აღნიშნული კონტრ-ძალების ეფექტებს.

ყოველივე ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, ჩემი გაკვეთილი 

არის შემდეგი: დღესდღეობით შექმნილ ვითარებაში, როდესაც 

ასე ადვილია განვითარება, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის 

გაანალიზება, რომ ციხეში განთავსებული პატიმრების რაოდენო-

ბა ნორმატიულ საკითხს წარმოადგენს. ჩვენ ვართ თავისუფლები, 

ისევე, როგორც ვალდებულნი, რომ გავაკეთოთ არჩევანი. ციხის ინ-

დუსტიის ზრდის შეზღუდვები უნდა იყოს ტექნოგენური. ჩვენ ვიმყო-

ფებით ისეთ სიტუაციაში, როდესაც აუცილებელია და სასწრაფოც, 

რომ ვაწარმოოთ სერიოზული დისკუსია იმაზე, თუ რა დონეზე უნდა 

იყოს შესაძლებელი ფორმალური კონტროლის სისტემის ზრდა-

განვითარება. შეხედულებებმა, ღირებულებებმა, ეთიკამ – და არა 

სამრეწველო მოძრაობამ – უნდა განსაზღვროს კონტროლის ლიმი-

ტი და საკითხი იმის შესახებ, თუ როდის არის საკმარისი მართლაც 

საკმარისი. ციხეში განთავსებული პატიმრების რაოდენობა არის 

გადაწყვეტილების შედეგი. ჩვენ ვართ თავისუფლები, ავირჩიოთ. 

ეფექტურობა და კეთილსინდისიერება



როდესაც ჩვენ არ ვართ გათვითცნობიერებულები აღნიშნული თა-

ვისუფლების შესახებ, სწორედ მაშინ იწყებს ბატონობას ეკონომი-

კურ/მატერიალური მდგომარეობა. დანაშაულის კონტროლი არის 

ინდუსტრია, თუმცა ინდუსტრიები უნდა იყვნენ დაბალანსებული. 

წარმოდგენილი ნაშრომი ასახავს ციხის ინდუსტრიაში განვითარე-

ბულ მოძრაობას, ისევე როგორც მორალის მხრივ კონტრ-ძალების 

მოქმედებას. 

ზემოხსენებულიდან არაფერი მიუთითებს იმის შესახებ, რომ 

სიცოცხლის, სხეულის და საკუთრების დაცვა თანამედროვე სა-

ზოგადოებას არ აღელვებს. პირიქით, ფართომასშტაბიან საზოგა-

დოებაში ცხოვრება ზოგჯერ ნიშნავს ცხოვრებას ისეთ პირობებში, 

როდესაც კანონის და წესრიგის წარმომადგენლები უსაფრთხო-

ების უმნიშვნელოვანეს გარანტად განიხილებიან. ამ პრობლემის 

არასერიოზულად მიღება ცუდ მიზანს ემსახურება. თანამედრო-

ვეობის ყველა საზოგადოებას მოეთხოვება რაღაც მოიმოქმედოს 

იმის წინააღმდეგ, რაც ზოგადად აღიქმება, როგორც კრიმინალთან 

დაკავშირებული პრობლემები. სახელმწიფომ უნდა აკონტროლოს 

აღნიშნული პრობლემები; მათ უნდა გამოიყენონ ფული, ადამიანუ-

რი, მატერიალური რესურსები და შენობები. ქვემოთ აღნიშნული 

არ იქნება მოწოდება იმის შესახებ, რომ დავბრუნდეთ სოციალური 

ცხოვრების იმ სტადიაზე, როდესაც არ არსებობდა ფორმალური 

კონტროლი. ეს იქნება თხოვნა და მოწოდება, შეზღუდვების შესახებ 

დისკუსიის წარმოებისა.

აღნიშნული განვითარებების შესახებ ჩემი გაფრთხილების უკან 

ჩვენი უახლოესი წარსულის ჩრდილი იმალება. საკონცენტრაციო ბა-

ნაკებისა დ გულაგების შესახებ კვლევამ მნიშვნელოვანი ახალი ინ-

ფორმაცია და ცნობები მოგვიპოვა. ძველი კითხვები იყო არასწორად 

ფორმულირებული. პრობლემას არ წარმოადგენს ის, თუ როგორ 

მოხდა ყოველივე, პრობლემაა ის, თუ რატომ არ ხდება ხსენებული 
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უფრო ხშირად? და როდის, სად და როგორ მოხდება ის მომავალში?3 

ამ კუთხით ზიგმუნტ ბაუმანის (Zygmunt Bauman) ნაშრომი „თანამედ-

როვეობა და ჰოლოკოსტი“ (1989) (Modernity and the Holocaust) უმ-

ნიშვნელოვანეს სახელმძღვანელოს წარმოადგენს. 

დანაშაულის კონტროლის თანამედროვე სისტემები შეიცავს პო-

ტენციალს, რომ დასავლური ტიპის გულაგებში გადაიზარდონ. კარ-

გად დამკვიდრებული ისტორიული პრეცედენტების შესაბამისად, ცივი 

ომის დასრულების შემდგომ, როდესაც დიდი ეკონომიკური ვარდნის 

პერიოდი დადგა და როდესაც უმნიშვნელოვანეს ინდუსტრიულ სა-

ხელმწიფოებს არ ყავდათ ისეთი საგარეო მტერი, რომლის წინააღმ-

დეგაც გაილაშქრებდნენ, თითქოს არც არის გასაკვირი, რომ საშინაო 

მტრის წინააღმდეგ ბრძოლა პრიორიტეტული საკითხი გამხდარიყო. 

გულაგების დასავლური ტიპი არ შეწყვეტს არსებობას, თუმცა მათ 

აქვთ შესაძლებლობა, ჩვეულებრივი სოციალური ცხოვრებიდან  პო-

ტენციური პრობლემის შემქმნელებისა და თავზეხელაღებულების 

ძირითადი სეგმენტი მოაშორონ. მათ აქვთ პოტენციალი, გარდაქმ-

ნან ის, რაც სხვაგვარად  ამ ადამიანების ყველაზე აქტიური ცხოვრე-

ბის პერიოდი შეიძლებოდა ყოფილიყო, ისეთ არსებობად, რომლის 

შესახებაც გერმანელებს აქვთ გამოთქმა ცხოვრებაზე, რომელიც არ 

ღირს. „...თანამედროვე მსოფლიოში არ არსებობს ისეთი ქვეყანა-სა-

ხელმწიფო, რომელიც სრულიად იქნება დაცული ტოტალიტარიზმის 

ობიექტად ქცევის პოტენციალისგან“, თქვა ენტონი გიდენსმა (Anthony 

Giddens) (1984, გვ. 309). მე დავამატებდი: თანამედროვე საზოგადო-

3 სამართლიანად შეიძლება აღინიშნოს: მთავარი არ არის, როდის და სად 
მოხდება ჰოლოკოსტი მომავალში. ის უკვე ხდება. დასავლური ინდუსტრიული 
და ფინანსური პოლიტიკის შედეგად ყოველდღიურად ნადგურდებიან მესამე 
მსოფლიოს ქვეყნები. თუმცა, მე წარმოდგენილ ნაშრომში ყურადრებას 
გავამახვილებ ინდუსტრიულ ქვეყნებში განვითარებულ მოვლენებზე. 
დანაშაულის კონტროლი დასავლეთში მიკროკოსმოსს წარმოადგენს. თუ ჩვენ 
გავარკვევთ, რა ხდება მსგავსი ქვეყნების შიგნით, შესაძლოა გაგვიადვილდეს 
მესამე მსოფლიოს ქვეყნების ფენომენის გაგებაც.

ეფექტურობა და კეთილსინდისიერება
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ებაში დანაშაულიდან მომავალ უმთავრეს საფრთხეს არ წარმოად-

გენენ დანაშაულები, არამედ – ის, რომ მათთან ბრძოლას შესაძლოა 

საზოგადოების ტოტალიტარიზმში გადაზრდა მოყვეს. 

ის, რასაც აქ წარმოვადგენ, არის ღრმად პესიმისტური ანალიზი, 

თუმცა იმისგან მკვეთრად განსხვავებული, რაც, უმეტეს შემთხვევებ-

ში, ჩემი ცხოვრების წესად მიმაჩნია. ეს ასევე არის ანალიზი იმ საკით-

ხებისა, რომლებსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ამერიკის შეერთებული 

შტატებისთვის, ქვეყნისთვის, რომელიც უამრავი მიზეზისდა გამო ჩემ-

თან ახლოსაა. ჩემი ანალიზის ნაწილები მე გადავეცი ამერიკელ კო-

ლეგებს აშშ-ს შიგნით და გარეთ ორგანიზებულ სემინარებსა და ლექ-

ციებზე და ვიცი, რომ ისინი ამით არ დარჩნენ კმაყოფილნი. არ არის 

აუცილებელი, რომ მათ საწინააღმდეგო აზრი გამოეთქვათ, პირიქით, 

თუმცა ისინი დარჩნენ უკმაყოფილოები იმ ფაქტით, რომ წარმოად-

გენდნენ ქვეყნას, რომელსაც აქვს გარკვეული პოტენციალი ისეთი 

განვითარებებისთვის, რომლებსაც მე ზემოთ გავუსვი ხაზი. ასეთ 

მდგომარეობაში არაკომფორტულია, დარწმუნებით ვივარაუდოთ, 

რომ შესაძლებლობები იმისა, ევროპამ კიდევ ერთხელ მიბაძოს და-

სავლეთში „დიდი ძმის“ მიერ ჩამოყალიბებულ მაგალითს, საკმაოდ 

დიდია.

თუმცა გაფრთხილებაც ხომ ოპტიმიზმის ერთგვარი ფორმაა. გაფ-

რთხილება მოიცავს რწმენას იმისა, რომ სასიკეთო ცვლილებები შე-

საძლოა მოხდეს.

წიგნი ეძღვნება ივან ილიჩს (Ivan Illich). მისი ნააზრევი  უამრავ აქ 

ფორმულირებულ საკითხში იკითხება. ის ასევე ჩემთვის პირადად 

ძალიან ბევრს ნიშნავს. ილიჩი არ წერს დანაშაულის კონტროლზე, 

როგორც ასეთზე, თუმცა მას იმის საწყისები აქვს ნანახი, რაც მოცე-

მულ მომენტში ხდება: იარაღი, რომელიც ქმნის დამოკიდებულებას; 

ცოდნა, დამწყვდეული ექსპერტების მიერ; ჩვეულებრივი ადამიანე-

ბის მოწყვლადობა, როდესაც მათ აჯერებენ, რომ მათ პრობლემებ-

ზე პასუხი და გამოსავალი სხვების ხელში და თავშია. ის, რაც ხდება 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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დანაშაულის ინდუსტრიული კონტროლის შიგნით, არის უკიდურესი 

მანიფესტაცია იმ განვითარებებისა, რომელთა შესახებაც ივან ილიჩი 

გამუდმებით გვაფრთხილებდა. იმის მიუხედავად, რომ წიგნში პირ-

დაპირ არ არის გამოყენებული მისი უმნიშვნელოვანესი ნაშრომები, 

ისინი მაინც დავამატე ლიტერატურის ჩამონათვალში, რადგან აღნიშ-

ნული წიგნი მოიცავს მათ. 

საბოლოო შენიშვნები ჩემი მიზნების, წერის მანერის და ფორმის 

შესახებ:

რაც შემდგომ იქნება მოცემული, წარმოადგენს მცდელობას, შეიქ-

მნას თანმიმდევრული გაგება, დაფუძნებული მოვლენების ფართო 

სპექტრზე, რომლებიც განიხილება ცალ-ცალკე. გარკვუელი თავები 

შესაძლოა უკვე წარმოდგენილია ცალკე წიგნებად, თუმცა ჩემი ინ-

ტერესი იყო,  ისინი ერთობლივად წარმომედგინა და შესაბამისად, 

მათი ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ დამეწყო მსჯელობა. ჩემი 

მხრიდან ზედმეტი ინტერპრეტაციების თავსმოხვევის გარეშე, ვეცდე-

ბი, რომ მკითხველს დავეხმარო, თავად მონახოს ეს ურთიერთდა-

მოკიდებულებები. წინამდებარე მასალას შესაძლოა  სულ სხვაგვა-

რი განმარტება მიეცეს, ვიდრე ეს მე მაქვს წარმოდგენილი. ეს იქნე-

ბა ნორმალური. მე არ მაქვს სურვილი, შევქმნა დახურული სივრცე, 

არამედ, მინდა, აზრის დაუსრულებელ ძიებაში ახალი პერსპექტივები 

შეიქმნას. 

შემდგომ წერის მანერასა და ფორმის შესახებ: სოციოლოგიური 

ჟარგონი ხშირად სავსეა გალათინურებული კონცეფციებითა და წი-

ნადადების რთული წყობით. თითქოს, ჩვეულებრივი სიტყვების გა-

მოყენებით წარმოდგენილი არგუმენტებისა და დასაბუთებებისადმი 

ნდობა განელდება. მე მძულს ეს ტრადიცია. ვიყენებ ძალიან მცირე 

დოზით ტექნიკურ ტერმინებსა და რთულ, ჩახლართულ წინადადე-

ბებს. ვწერ ისე, როგორც მომესურვება, ჩვეულებრივი ადამიანური 

ენით. 

ეფექტურობა და კეთილსინდისიერება
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2.1 სრულ სიმარტოვეში

კვირა დილაა. ოსლო ისე გამოიყურება, თითქოს უდაბნოა. რო-

დესაც მივედი, უნივერსიტეტის ჭიშკარი დაკეტილი დამხდვა, ისევე, 

როგორც ინსტიტუტის შესასვლელი კარი და კარი, რომელიც ჩემს 

ოფისში შედის. მე ვრწმუნდები, რომ ერთადერთი ცოცხალი ორგა-

ნიზმი ვარ მთელს კომპლექსში. არავის შეუძლია ჩემი დანახვა. თავი-

სუფალი ვარ ყოველგვარი კონტროლისგან. 

ისტორიულად, ეს გამონაკლის შემთხვევას წარმოადგენს. როდე-

საც ჩემს გარდა არავინ მხედავს. ეს არ იყო ბებიაჩემის ან თუნდაც დე-

დაჩემის ცხოვრება. და რაც უფრო ღრმად მივდივარ უკან წინაპრებში, 

მით უფრო ვრწმუნდები ამაში; ისინი არასდროს ყოფილან მარტონი, 

ისინი ყოველთვის იმყოფებოდნენ მეთვალყურეობის ქვეშ. როგორც 

მინიმუმ: ღმერთი იყო იქ. ის შესაძლოა ყოფილიყო გამგები ღმერთი, 

სრული სურათის გათვალისწინებით, ზოგიერთი ანომალიის მიმღე-

ბიც. ან ის იყო მიმტევებელი. თუმცა ის ყოველთვის იყო იქვე.

ასევე იყვნენ ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანებიც. 

მეთერთმეტე საუკუნის მიწურულს საფრანგეთში ინკვიზიცია ძალ-

ზე აქტუალური მოვლენა იყო. ვატიკანში დღემდეა შემონახული და-

თავი 2
ღმერთის თვალი
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კითხვების ზოგიერთი დაუჯერებლად დეტალური ოქმები. ლადური 

(Ladurie) (1978 წელი) იყენებდა მათ რათა აღედგინა, თუ როგორი იყო 

ცხოვრება მონტალუს (Montaillou) მთიან სოფელში 1294 წლიდან 1324 

წლის ჩათვლით. ის აღწერს სუნს, ხმებს და გამჭვირვალობას. საც-

ხოვრებელი ადგილები არ იყვნენ პირადი ცხოვრებისთვის. ისინი არ 

აშენებულან ამისთვის ნაწილობრივ მატერიალური მდგომარეობი-

დან გამომდინარე, ასევე იმის გამოც, რომ პირადი ცხოვრება ისეთი 

მნიშვნელოვანი არ იყო. თუკი ყოვლისშემძლე ყველაფერს ხედავდა, 

რაღა საჭირო იყო მეზობლებისგან რამის დამალვა? ეს იყო უძველე-

სი ტრადიცია. თვით ტერმინი „პირადი“ “Private” საფუძველს იღებს 

ლათინური სიტყვიდან – Privare – რაც დაკავშირებულია რაიმეს და-

კარგვასთან ან გაძარცვასთან და ჩამორთმევასთან, დაკავებასთან. 

მე აქ დამაკავეს კვირა დილას, სრულიად მარტო ჩეკეტილი ჭიშკრის 

და უნივერსიტეტის კარს მიღმა. 

2.2 უცნობი

ეს იყო 1903 წელს ბერლინში, როდესაც გეორგ ზიმელმა (Georg 

Simmel) გამოაქვეყნა თავისი ცნობილი ესსე სახელწოდებით – 

„Exkurs über den Fremden“. ზიმელისთვის უცნობი არ წარმოადგენს 

ადამიანს, ვინც ჩნდება დღეს და ქრება ხვალ. უცნობი მისთვის არის 

ადამიანი, რომელიც ჩნდება დღეს და რჩება ხვალაც და შესაძლოა 

სამუდამოდაც, თუმცა მთელი დროის განმავლობაში წასვლის პო-

ტენციალითა და პერსპექტივით. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის არსად არ 

მიდის, მას ბოლომდე მაინც არ მიუტოვებია წასვლის შესაძლებლო-

ბის თავისუფლება. ეს მან კარგად იცის. ისევე როგორც ეს იციან მის-

მა გარშემომყოფებმა. ის არის მონაწილე, წევრი, თუმცა შედარებით 

ნაკლებად, ვიდრე სხვა ადამიანები. გარშემომყოფებს მასზე სრული 

ძალაუფლება არ გააჩნიათ. 

ღმერთის თვალი
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გეორგ ზიმელს მოეწონებოდა სქემა 2.2-1. 

ზევით მიმავალი უწყვეტი ხაზი გამოხატავს ნორვეგიაში 1956 წლი-

დან 1997 წლის ჩათვლით ყოველ 1000 მოსახლეზე პოლიციის მიერ 

ყველა გამოძიებული სისხლისსამართლებრივი საქმის რაოდენო-

ბას. ეს, როგორც წესი, ასეა უმეტეს ინდუსტირულ საზოგადოებაში. 

აბსოლუტურ ციფრებში ეს ზრდაში გამოიხატება 26,140-დან 272,651 

შემთხვევამდე. სქემაზე არსებული მეორე წყვეტილი ხაზი – ქვემოთ-

მოცემული დანაშაულების რაოდენობის სიმცირის გამო ითვლება 

ყოველ 100,000 მოსახლეზე 1,000 მოსახლის მაგივრად – ღირსების წი-

ნააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს აჩვენებს და ასევე ცილისწამე-

ბის საქმეებს, რომლებიც ჩემს ქვეყანაში კვლავ დანაშაულებრივ ქმე-

დებებად აღიქმებიან. როგორც ეს დაკვირვებიდან ჩანს, ტენდენცია 

აქ საპირისპირო მიმართულებით ვითარდება. უკანასკნელი 35 წლის 

განმავლობაში ადამიანების ღირსების წინააღმდეგ მიმართული და-

ნაშაულების რიცხვი მნიშვნელოვნად შემცირდა: 1,103-დან 745 შემთ-

ხვევამდე. 

ჩემი ინტერპრეტაცია ტრივიალურია. ადამიანების ღირსების პა-

ტივისცემას რაც შეეხება, ხალხი არ არის უფრო კეთილი ან მეტად 

მზრუნველი ერთმანეთის მიმართ. ზოგადი ახსნაა უბრალოდ ის, რომ 

აღარ არის ბევრი დასაკარგი. ღირსება აღარ არის იმდენად მნიშვ-

ნელოვანი, რომ ღირსების შელახვის შემთხვევაში ადამიანმა პოლი-

ციას მიმართოს. თანამედროვე საზოგადოება განზრახ თუ არაგანზ-

რახ უამრავჯერ შეთანხმდა, რომ სხვა ადამიანი უკვე აღარ ნიშნავს 

იმდენს, რამდენსაც ის ერთ დროს ნიშნავდა. ჩვენი ბედია, ვიყოთ 

მარტოხელები, პირად სივრცეში ან გარემოცულნი ისეთი ადამი-

ანებით, რომელთა შესახებაც ძალიან ცოტა რამ ვიცით, საერთოდ 

თუ ვიცით რამე. ან ჩვენ ვართ გარემოცულენი ისეთი ადამიანებით, 

რომელთა მიტოვებასაც მარტივად შევძლებთ, ან თვითონ მიგვატო-

ვებდა ზემოხსენებული უცნობის სიტუაციიდან გამომდინარე. ასეთ 

მდგომარეობაში, ღირსების შელახვა და დაკარგვა აღარ არის ისეთი 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მნიშვნელოვანი. არავის ეცოდინება ჩვენს შესახებ ჩვენი ცხოვრების 

ახალ გაჩერებაზე. თუმცა სწორედ ამ ნიშნით, ჩვენი გარემოცვაც ასე-

ვე კარგავს ჩვენზე გარკვეულ კონტროლს და ყოველი რეგისტრირე-

ბული დანაშაულის ხაზი დამატებით ზემოთ იწევს. 

სქემა 2.2-1. ყველა სახის დარეგისტრირებული დანაშაული, გამოძიებული 
   ყოველ 1,000 მოსახლეზე და ცილისწამება, გამოძიებული ყოველ 
   100,000 მოსახლეზე. ნორვეგია 1956-1997

2.3 სადაც არ არსებობს დანაშაული

დანაშაულის აღქმისთვის ერთ-ერთ გზას მისი გარკვეულწილად 

უმთავრეს ფენომენად მიჩნევა წარმოადგენს. გარკვეული ქმედე-

ბები კი არსებითად დანაშაულს წარმოადგენენ. უკიდურესი შემთ-

ხვევაა ბუნებითი დანაშაულები, ანუ ისეთი ქმედებები, რომლებიც 

თავის თავს ფაქტობრივად განმარტავენ, როგორც დანაშაულებს ან, 

მინიმუმ, ყველა გონიერი ადამიანის მიერ მიჩნეულები არიან დანაშა-

ღმერთის თვალი
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ულებად. თუ დანაშაულად არ მიიჩნევენ ასეთ ქმედებებს, ე.ი. ადამი-

ანებთან არ გვაქვს საქმე. ეს შეხედულება ალბათ ახლოსაა იმასთან, 

რასაც უმეტესი ადამიანი სერიოზულ დანაშაულებთან მიმართებაში 

ინტუიციურად გრძნობს, ფიქრობს და ამბობს. მოსე ჩამოვიდა ქვე-

მოთ წესებით და კანონებით, კანტი კი ბუნებით დანაშაულებს, რო-

გორც მისი სამართლებრივი აზროვნების საფუძველს, ისე იყენებდა. 

მაგრამ ისეთი სისტემები, სადაც ასეთი შეხედულებები ჭარბობს, 

კრიმინალიზაციის ტენდენციასთან მიმართებით ასევე გარკვეულ 

შეზღუდვებს აწესებენ.

ძირითადი მექანიზმი მარტივია. იფიქრეთ ბავშვებზე. ჩვენს საკუ-

თარ ბავშვებზე და სხვების ბავშვებზეც. ბავშვების უმეტესობის ქმედე-

ბები სამართლებრივად შესაძლოა დანაშაულად შეფასდეს. შესაძ-

ლოა, ფული გაქრეს საფულიდან. ბიჭი არ ამბობს სიმართლეს, ყო-

ველ შემთხვევაში, სრულ სიმართლეს იმის შესახებ, თუ სად გაატარა 

მან საღამო. ის სცემს თავის ძმას. თუმცა, ამის მიუხედავად, ჩვენ მაინც 

არ ვავრცელებთ მათზე სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას 

და კანონმდებლობას. ჩვენ არ ვეძახით ბავშვს დამნაშავეს და ჩვენ 

არ ვუწოდებთ მათ ქმედებებს დანაშაულს.

რატომ? 

იმიტომ რომ ეს უბრალოდ არ არის სწორი. 

რატომ არ არის სწორი? 

იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი. ჩვენ ვიცით კონტექსტი, 

რომ შვილს უკიდურესად ესაჭიროებოდა ფული, მას ერთი ნახვით 

შეუყვარდა, მისი ძმა მასხრად იგდებდა მას იმაზე მეტად, ვიდრე ეს 

ვინმეს შეეძლო – მისი ქმედებები იყო აზრიანი, არაფერი არ დაემა-

ტებოდა თუ განვიხილავდით მათ სისხლისსამართლებრივი პერს-

პექტივიდან. და თავად ვაჟიშვილი; ჩვენ მას ისე კარგად ვიცნობთ 

ათასობით შეხვედრიდან. ასეთი ცოდნის ტოტალურობისას სამართ-

ლებრივი კატეგორია ისეთი ვიწროა. მან აიღო ის ფული, თუმცა ჩვენ 

გვახსოვს უამრავი ისეთი შემთხვევა, როდესაც მან გულუხვად გვიწი-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ლადა თავისი ფული ან ტკბილეულობა ან სითბო. მან სცემა თავისი 

ძმა, თუმცა უფრო მეტად გვერდში ამოდგომია მას; მან მოიტყუა, თუმ-

ცა ის ძირითადად სანდო პიროვნებაა. 

ის მართლაც არის. თუმცა ეს სიმართლე აუცილებელი არ არის 

ვრცელდებოდეს ბიჭზე, რომელიც ახლახანს გადმოვიდა ქუჩის მე-

ორე მხარეს.

ქმედებები არ არსებობენ თავისთავად, ისინი წარმოიშობიან. ანა-

ლოგიურად ხდება დანაშაულთან მიმართებითაც. დანაშაული არ არ-

სებობს. დანაშაული წარმოიშობა. ჯერ არის ქმედება, რასაც მოჰყვე-

ბა ამ ქმედებისთვის აზრის მინიჭების გრძელი პროცესი. სოციალური 

დისტანცია, მანძილი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. რაც უფრო 

იზრდება მანძილი, მით უფრო იზრდება ტენდენცია იმისა, რომ გარკ-

ვეულ ქმედებას დანაშაულის კვალიფიკაცია მიენიჭოს, პიროვნებებს 

კი – დამნაშავეების იარლიყი მიეწებოთ. სხვა სიტუაციაში – უამრავი-

დან ოჯახური ცხოვრება მხოლოდ ერთ-ერთ მაგალითს წარმოადგენს 

– სოციალური პირობები არის ის, რაც ადამიანის კრიმინალად და ქმე-

დების დანაშაულად მიჩნევის პერსპექტივებს უწევს წინააღმდეგობას. 

2.4 დანაშაულის შეუზღუდავი მიწოდება

იმ საზოგადოებაში, სადაც ქმედების დანაშაულად აღქმის შეზ-

ღუდული ტენდენციებია და სადაც ასეთი ქმედებებისთვის უმეტესი 

პოტენციალი იბრკოლება ღვთის თვალით, მეზობლების მონაწილე-

ობითა და სიტუაციური შეზღუდვებით, კანონს ნარჩენების მიღების 

ფუნქციაღა რჩება. სამართალი აქ ხდება მიმღები იმ მცირედის მაქსი-

მუმისა, რაც შემორჩა კონტროლის პირველი ხაზიდან და ხელისუფ-

ლების ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა. ასეთ სიტუაციებში საქმეების 

სელექციის შესახებ დისკუსიის გასამართად აღარც ადგილი რჩება და 

არც საჭიროება. მოსამართლეები ვალდებულნი არიან მიიღონ და 

განიხილონ ის, რაც მათ წინაშეა. თავიდან მოქმედება.4

ღმერთის თვალი
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მაგრამ, როგორც უკვე გამოჩნდა, ეს არ არის ჩვენი შემთხვევა. 

სოციალური სისტემა შეიცვალა ისე, რომ არსებობს ნაკლები შეზ-

ღუდვები თუნდაც სამართლის მცირედი დარღვევების დანაშაულად 

და მათი ჩამდენი პირების დამნაშავეებად აღქმაში. ამავე დროს, ჩვენ 

ვიმყოფებით სიტუაციაში, როდესაც არასასურველი ქმედებების ჩა-

დენის წინააღმდეგ თავდაცვის ძველი მეთოდები აღარ არსებობს, 

სამაგიეროდ,  კონტროლის ახალი ტექნიკური ფორმები დამკვიდრ-

და. ღმერთი და მეზობლები  თვალთვალის თანამედროვე ფორმების 

ეფექტურმა მექანიკურმა საშუალებებმა შეცვალა. ჩვენ ვცხოვრობთ 

კონკრეტულ სიტუაციაში, როდესაც დანაშაული მასიურ მოვლენად 

აღიქმება. აქ მრისხანება, აღშფოთება და შიში, რომლებიც  ისეთი 

ქმედებებისგან გამომდინარეობენ, რომლებიც  თანამედროვე საზო-

გადოებაში ასევე შესაძლოა მიჩნეულ იქნას ბუნებით დანაშაულებად, 

ყველა სახის სავალალო ქმედების წინააღმდეგ ბრძოლაში  მამოძ-

რავებელ ძალად იქცევიან. ეს ახალი სიტუაცია, ისეთ ქმედებათა გა-

ნუსაზღვრელი რეზერვუარით, რომლებიც შესაძლოა მიჩნეულ იქნან 

დანაშაულებად, არასასურველ ქმედებათა წინააღმდეგ ომის საწარ-

მოებლად ასევე განუსაზღვრელ შესაძლებლობებს წარმოშობს. 

არსებული ცოცხალი ტრადიციით, რომელიც იმ დროიდან მოყო-

ლებული მოდის, როდესაც ბუნებითი დანაშაულები იყო ერთადერთი, 

კომბინირებულნი ისეთი სახის ქმედებების განუსაზღვრელ რეზერ-

ვუართან, რომლებიც თანამედროვე საზოგადოებაში დანაშაულად 

შესაძლოა აღიქმებოდეს, ნიადაგი უკვე მომზადებულია. დანაშაულის 

კონტროლის ბაზარი მის მწარმოებლებს ელოდება. 

4 როდესაც მოსამართლეები სჯიან დამნაშავეს, ეს მათი პასუხისმგებლობა არ არის. 
პასუხისმგებლობა ეკისრება მას, ვინც ჩაიდინა ის, რასაც შეიძლება ვუწოდოთ 
„ბუნებითი დანაშაული“. ასეთი თავიდან მოქმედების ჩარჩო – განსხვავებით 
პრო-აქტიურისგან – მნიშვნელოვან დაცვას იძლევა მათთვის, ვინც მართავს 
სისტემას. პასუხისმგებლობა იმისთვის, რაც შემდგომ ხდება ცალსახად 
იგულისხმება, რომ ეკისრება მას, ვინც  დანაშაული ჩაიდინა. ის მოქმედებს, 
მთავრობა კი ვალდებულია თავიდან იმოქმედოს. სწორედ კანონდამღვევია 
ყველაფრის ინიციატორი; მთავრობა უბრალოდ ბალანსს აღადგენს.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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3.1 ტკივილის რუკა

ქვემოთ მოცემულ თავში ევროპასა და ამერიკაში არსებული და-

პატიმრებების ვიზუალიზაციისთვის  რუქები იქნება გამოყენებული. 

მსოფლიოს სხვა ნაწილებიც უნდა ყოფილიყო აქ დამატებული, რის 

შესახებაც ასევე მაქვს მონაცემები, თუმცა, მომდევნო თავებში აღნიშ-

ნული მონაცემებისთვის შესაბამისი მნიშვნელობის მისანიჭებლად 

საჭირო შესაბამისი ცოდნა არ გამაჩნია. მონაცემები კი მნიშვნელო-

ბის გარეშე სოციალურ ანალიზში არსებულ ხმაურს წააგავს. მონაცე-

მებიდან უმეტესობა  როი ვამსლის (Roy Wamsley) (1999 წელი) უკიდუ-

რესად გამოსადეგი კვლევებიდან გამომდინარეობს. ზოგიერთი მათ-

განი კი წარმოდგენილია იმ ქვეყნებში ჩემი პირადი კონტაქტებიდან, 

რომელთა შესახებაც მოცემულ ნაშრომში იქნება განხილული.

ნებისმიერ ქვეყანაში არსებული სასჯელის რაოდენობა, რომე-

ლიც სამართლებრივი სისტემის მიერ არის გამოყენებული, შესაძ-

ლოა რამდენიმე გზით იქნას შეფასებული. ჩემს მიერ წარმოდგენილი 

მონაცემები ძირითადად პატიმრობას შეეხება. ნებისმიერ ქვეყანა-

ში სიკვდილით დასჯის მერე, პატიმრობა  სასჯელის ყველაზე მძიმე 

ფორმას წარმოადგენს. ყოველი ჩვენგანი გარკვეული წნეხისა და 

შეზღუდვის ქვეშაა მოქცეული. ჩვენ იძულებულები ვართ ვიმუშაოთ, 

თავი 3
სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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რათა გადავრჩეთ, იძულებულები ვართ დავემორჩილოთ უფროსს, 

ვიყოთ გამომწყვდეულნი სოციალურ ფენებსა და საკლასო ოთახებ-

ში, იძულებულები ვართ, ვიყოთ მიჯაჭვულნი სხვადასხვა ფორმალურ 

თუ არაფორმალურ ქსელს. თუმცა, გარდა სიკვდილით დასჯისა და 

ფიზიკური წამებისა – ისეთი ღონისძიებებისა, რომლებიც შედარებით 

ნაკლებად გამოიყენება ამ წიგნში განხილული ქვეყნების უმეტესობის 

მიერ – არაფერია იმდენად ტოტალური შეზღუდვებში ან დეგრადაცი-

აში, ან თუნდაც მისი ძალის გამოვლენაში, როგორც ციხე. 

შესაფასებლად მე უმეტესად  შედარებით ციფრებსა და მონაცემებს 

გამოვიყენებ, რაც ყოველ 100,000 მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობის 

ყოველდღიურ ციფრს წარმოადგენს. ეს არ არის ზუსტი ინდიკატორი, 

თუმცა ორი სახელმწიფოს შედარებისას საუკეთესოა. სტინჰუისი და თა-

ნამშრომლები (Steenhuis and collaborators) (1983 წელი) ამ გამოყენებას 

კრიტიკულად უყურებენ. მათი მტკიცებით, შედარებით დაბალი მაჩვენე-

ბელი შესაძლოა განპირობებული იყოს უამრავი პატიმრით, რომლებიც 

მოკლე პერიოდით არიან დაკავებულნი, ან პირიქით – სამუდამო პატიმ-

რობამისჯილი ძალიან ცოტა პატიმრით. თუმცა, მე ამაში ბოლომდე არ 

ვარ დარწმუნებული. გრძელვადიანი და მოკლევადიანი პატიმრობის 

რაოდენობისგან დამოუკიდებლად, აღსანიშნავია, რომ ყოველ 100,000 

მოსახლეზე 500 პატიმრის მქონე ქვეყანა არის ქვეყანა, რომელიც  გამიზ-

ნული ტკივილის ზომებს უფრო მეტად გამოიყენებს, ვიდრე საზოგადო-

ება, რომელსაც ყოველ 100,000 მოსახლეზე მხოლოდ 50 პატიმარი ჰყავს.5

5  ციხეში პატიმრობის ახალი მონაცემები არის ის, რაც შესაძლოა მიჩნეულ იქნას 
ინდიკატორად (მაგალითად, პიზი (Pease), 1994 წელი). თუმცა, ეს ახალი პატიმრობის 
განსაზღვრების პრობლემას აჩენს. ითვლება თუ არა პოლიციის განყოფილებაში 
პირის მიყვანა პატიმრობად? მოლოდინის კამერაში 4, 8 ან 24 საათით 
გაჩერება უნდა ასევე ჩაითვალოს პატიმრობად? თუ, მხოლოდ სასამართლოს 
მიერ გაცემული ბრძანებით პირის დაკავება უნდა ითვლებოდეს? ზოგიერთ 
იურისდიქციაში, ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება 24 საათის განმავლობაში 
უნდა მოხდეს. სხვაგან პოლიციას შეუძლია პირი კვირეების განმავლობაში 
გააჩეროს, ვიდრე ის სასამართლოს წინაშე წარსდგება და მისი პატიმრობა 
ჩაითვლება პატიმრობად. ზოგიერთ იურისდიქციაში კი, დაკავებული პირის 
სასჯელაღსრულების ადგილას გადაყვანა ახალ დაპატიმრებად ითვლება. სწორედ 
ამ მიზეზების გამო, მე მივყვები სწორედ დაპატიმრებული პირების რაოდენობას.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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3.2 ევროპა – დასავლეთი

რუკა 3.2-1 გვიჩვენებს ზოგად სიტუაციას. ორი ელემენტი აშკარად 

იკვეთება. 

პირველი, ციხეში არსებულ მონაცემებთან მიმართებით შეგვიძ-

ლია ვიხილოთ დიდი მრავალფეროვნება ისეთ მეზობელ ქვეყნებშიც 

კი, როგორებიც დასავლეთ ევროპაში გვხვდებიან. ისლანდია არის 

სიის ქვემოთ, 100,000 მოსახლეზე მხოლოდ 40 პატიმრით, მაშინ რო-

დესაც პორტუგალია ამ სიას სათავეში უდგას 145 პატიმრით. 

რუქის მეორე განმასხვავებელი ნიშანი ერთობ საინტერესოა. სამი 

ყველაზე პოპულარული ქვეყანაა: პორტუგალია თავისი 145 პატიმ-

რით, დიდი ბრიტანეთი – 125 პატიმრით და ესპანეთი – 110 პატიმრით 

ყოველ 100,000 მოსახლეზე.

შედარებით უფრო ჩვეულებრივი ცენტრალური ევროპის დონეზე 

ვხვდებით ავსტრიას, ბელგიას, საფრანგეთს, გერმანიასა და ნიდერ-

ლანდებს. ყოველ 100,000 მოსახლეზე ყველას მაჩვენებელი 95-დან 80 

პატიმარს შორის მერყეობს. 

მაჩვენებლების მიხედვით ყველაზე დაბლა დგანან სკანდინავიის 

ქვეყნები და ასევე ირლანდია და საბერძნეთი. ის, რომ სკანდინავი-

ელები გამოირჩევიან მსგავსებებით, ეს არ არის გასაკვირი, ერთადერ-

თი გამონაკლისია ფინეთი, რომლის შესახებაც კომენტარს  4.4 თავში 

გავაკეთებ, მაგრამ ირლანდია? განსხვავება ირლანდიასა და დიდ ბრი-

ტანეთს შორის არის ერთობ აღსანიშნავი. ირლანდიას ყოველ 100,000 

მოსახლეზე ჰყავს 65 პატიმარი, დიდ ბრიტანეთს კი – 125, თითქმის ორ-

მაგი ოდენობა. ისმის კითხვა – არიან აღნიშნული ქვეყნები სხვა მხრი-

ვაც ასე განსხვავებულები? და რაც შეეხება დიდ ბრიტანეთს სკანდინა-

ვიის ქვეყნებთან შედარებით? ისე ცოტა წყალია დიდ ბრიტანეთსა და 

სკანდინავიას შორის და ისე ახლოს არიან მათი კულტურები ერთმა-

ნეთთან, მაგრამ ამავე დროს როგორ შორს დგანან და განსხვავდებიან 

ერთმანეთისგან განზრახ ტკივილის მიწოდების გამოყენების კუთხით?

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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რუკა 3.2-1. ევროპა – დასავლეთი 

აღნიშნული ყოველთვის ასე არ ყოფილა. იყო დრო, როდესაც 

დიდი ბრიტანეთი მიეკუთვნებოდა დაპატიმრების მცირე რაოდენო-

ბებით გამორჩეული ქვეყნების რიგს. ეს ხდებოდა მეორე მსოფლიო 

ომამდე. ქვეყნის სათავეში იდგა უინსტონ ჩერჩილი. ის აღშფოთებუ-

ლი იყო იმ ფაქტით, რომ ციხეები სავსე იყო უამრავი გაჭირვებული 

ადამიანით. მას ჰქონდა მოქმედების უფლებამოსილება და შესაბა-

მისად, ციხის მაჩვენებელი ყოველ 100,000 მოსახლეზე 30 პატიმრამდე 

ჩამოიყვანა. მხოლოდ ახალ ბრიტანეთში გაიზარდა აღნიშნული მაჩ-

ვენებელი 125 პატიმრამდე. მოცემული წიგნის პირველ გამოცემაში ეს 

ციფრი შეადგენდა 90 პატიმარს. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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3.3 ევროპა – ცენტრალური და აღმოსავლური

რუკა 3.3-1  დღეს არსებულ მდგომარეობას გამოხატავს. როგორც 

ჩანს, როდესაც საქმე დაპატიმრებებს ეხება, რუსეთი ევროპაში დიდ 

ძალას წარმოადგენს. ოფიციალური მონაცემი ყოველ 100,000 მოსახ-

ლეზე შეადგენს 685 პატიმარს. ეს კი დაახლოებით 10-ჯერ მეტია სკან-

დინავიის ქვეყნების და 5-ჯერ მეტია დიდი ბრიტანეთის მონაცემებ-

თან შედარებით. რუსეთი კი ცალსახად მოდის ფუძემდებელია მას-

თან ახლოსმდებარე ქვეყნებისთვის. ბელარუსში მონაცემი შეადგენს 

– 505 პატიმარს, მას მოჰყვება უკრაინა – 415 პატიმრით და, რაოდენ 

გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ბალტიისპირეთის ქვეყნები: ლატვია – 410, 

ლიტვა – 355 და ესტონეთი – 320 პატიმრით. მოლდოვასა და რუმი-

ნეთში არის 260 და 200 პატიმარი შესაბამისად, ჩეხეთის რესპუბლი-

კაში – 215 და პოლონეთსა და საქართველოში – 145, მაშინ როდესაც 

სლოვაკეთსა და ბულგარეთში პატიმრების რაოდენობა შეადგენს 

140, ხოლო უნგრეთში – 135 პატიმარს. პატარა სლოვენიაშიც მსგავსი 

სიტუაციაა, როგორც ისლანდიაში – ყოველ 100,000 მოსახლეზე სულ 

40 პატიმარი მოდის. 

* * *

მიენიჭა რა რუსეთს დომინანტის პოზიცია, საჭიროა უფრო დეტა-

ლური ანალიზი იმისა, კონკრეტულად თუ რა ხდება აღნიშნულ ქვე-

ყანაში. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი განვითარება თუ, როგორც 

ამას რუსები უწოდებენ, დიდი სამამულო ომი (great patriotic war), 

ილუსტრირებულია 3.3-1 გრაფაზე. 

აღნიშნული გრაფა არ იყოს მარტივი ჩამოსაყალიბებელი. ჩემი 

პირველი ვიზიტი რუსეთში 1967 წელს შედგა. მაგ დროისთვის დანაშა-

ულებზე და სასჯელებზე სტატისტიკა ძალზე გასაიდუმლოებული იყო, 

რაც წლების განმავლობაში გაგრძელდა ვიდრე 1989 წლამდე. თუმცა, 

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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ნელ-ნელა სახელმწიფო უფრო რბილი გახდა და ინფორმაციამაც 

დაიწყო გამოჟონვა. მე ვარ ფრიად ამაყი ერთ-ერთი მეთოდით, რომ-

ლის გამოყენების შედეგადაც აღნიშნული ინფორმაცია მოვიპოვე. მე 

მას ვეძახი „გუგუნის მეთოდს“. კოლეგებს ძველი საბჭოთა კავშირი-

დან არ შეეძლოთ ჩემთვის ეთქვათ, რამდენი პატიმარი ჰყავდათ მათ. 

თუმცა აღნიშნულ კოლეგებს ჰქონდათ სახეები და ისინი ასევე გა-

მოსცემდნენ ხმებს. კონკრეტულად მახსენდება 1989 წელს შვედეთში 

გამართული სკანდინავიურ-საბჭოთა კავშირის კვლევის შესახებ ერ-

თობლივი შეკრება, სადაც პატიმრების რაოდენობის შესახებ საბჭო-

თა კავშირში არსებული რამდენიმე წინასწარი მონაცემი წარვადგინე 

და ვთხოვე დამსწრე საზოგადოებას, ამასთან დაკავშირებით გარკ-

ვეული ემოციები და რეაქცია გამოეხატათ. პასუხმაც არ დააყოვნა. ის 

სხეულის ენით იყო გადმოცემული. ექსტრემალურ რიცხვებს, ისეთს, 

მაგალითად, როგორიცაა 1979 წლისთვის ყოველ 100,000 მოსახლეზე 

660 პატიმარი, გაღიზიანებით ხვდებოდნენ. ყოველ 100,000 მოსახლეზე 

214 პატიმრის შეთავაზების საპასუხოდ თავაზიანი ღიმილი მხვდებო-

და, რომელიც თითქოს ჩემს გულუბრყვილობაზე მიუთითებდა. რიცხ-

ვი 353, რომელიც იმ დროითვის ჩემი ფავორიტი მონაცემი იყო, მი-

ღებულ იქნა დამაკმაყოფილებელი სიჩუმით. დღესდღეობით ციხეში 

არსებული პატიმრების მონაცემები აღარ არის გასაიდუმლოებული. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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რუკა 3.3-1. ევროპა – ცენტრალური და აღმოსავლური

როგორც ეს ცხრილიდან ჩანს, 1950 წლისთვის ციხის პოპულაცია 

წარმოუდგენლად მაღალთან არის ახლოს – ყოველ 100,000 მოსახ-

ლეზე 1400 პატიმარი, ანუ სხვაგვარად შეიძლება ითქვას, რომ იმ დროს 

არსებული მთლიანი მოსახლეობის (რომელშიც შედიოდნენ ბავშვები 

და მოხუცებიც) 1.4 პროცენტი იყო ციხეში ან გულაგებში მოთავსებული.6

6 აღნიშნული რიცხვები  მოსკოვის მეცნიერებათა აკადემიის მონაცემებს 
ეყრდნობა. 1989 წელს ბატონმა გორბაჩოვმა აკადემიას სთხოვა, რომ 
მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიდუმლო არქივები გამოეძიათ და 
შეესწავლათ. ჩამოყალიბდა ისტორიკოსებისგან შემდგარი რამდენიმე ჯგუფი, 
რომელთაც ვიქტორ ნ. სემსკოვი (Victor N. Semskov) ხელმძღვანელობდა. 
მან გამოაქვეყნა წინასწარი ანგარიში, რომელიც ჩემთვის ხელმისაწვდომი 
გახდა მხოლოდ არაპირდაპირ (ბექი (Bech) 1992 წელი). უმთავრესი აღმოჩენა 
იყო ის, რომ გულაგებმა თავის მაქსიმუმს 1950 წელს 2.5 მილიონი პატიმრით 
მიაღწიეს. საბჭოთა კავშირში იმ დროს არსებული მოსახლეობის რაოდენობაზე 
დაყრდნობით, ეს იყო ყოველ 100,000 მოსახლეზე 1423 პატიმრის ექვივალენტი.

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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1979 წელს საბჭოთა კავშირის ყოფილმა პროკურორმა გამოითვა-

ლა იმ წელს არსებული მონაცემები, რაც ყოველ 100,000 მოსახლეზე 

660 პატიმარს შეადგენდა. აღნიშნული მონაცემები მან ამერიკის კრი-

მინოლოგიური საზოგადოებისთვის პრეზენტაციის სახით წარმოად-

გინა. ამას მოჰყვა 1989 წელი, გლასნოსტი (Glasnost) და გორბაჩოვი, 

შესაბამისად, რიცხვებმა დაიკლეს და ჩამოვიდნენ 353 პატიმრამდე. 

თუმცა, როგორც ვიცით, და როგორც ეს ცხრილიდანაც იკვეთება, 

გლასნოსტი იყო მხოლოდ ინტერვალი და რიცხვები მას მერე მხო-

ლოდ ერთი მიმართულებით იზრდებოდა. პატიმრების შესაბამისი 

რაოდენობა 1989 წლიდან თითქმის გაორმაგდა. დღევანდელი მო-

ნაცემებით, რუსეთში განთავსებულია 1 მილიონი პატიმარი, ანუ ყო-

ველ 100,000 მოსახლეზე – 685 პატიმარი. თუ აქ დავამატებთ პირებსაც, 

რომლებიც უნებლიედ აღმოჩნდნენ გარკვეულ „სამკურნალო დაწე-

სებულებაში“, შესაბამისი მონაცემი  ყოველ 100,000 მოსახლეზე 700 

პატიმრამდე გაიზრდება (აბრამკინი (Abramkin) პერსონალური კო-

მუნიკაცია, ზაფხული 1999 წელი). ამ ეტაპზე ზრდა შეჩერებულია. მო-

ნაცემები არ გაზრდილა უკანასკნელი ორი ან სამი წლის განმავლო-

ბაში. 1999 წლის გაზაფხულზე Amnesty International-მა გამოაქვეყნა 

მონაცემები, რომლის მიხედვითაც ციხეში განთავსებულ პატიმართა 

რაოდენობა  70,000 პატიმარს შეადგენდა. წინა წლებთან შედარებით, 

ამას არ გამოუწვევია რიცხვების შემცირება, თუმცა მდგომარეობის 

სტაბილიზაციას შეუწყო ხელი. 

ცხრილი 3.3-1. პატიმრების რაოდენობა ყოველ 100,000 მოსახლეზე 
    საბჭოთა კავშირში/რუსეთში 1950 1999 წლებში

წელი    პატიმრების რაოდენობა ყოველ 100,000 მოსახლეზე

1950         1400

1979         660

1989         353

1993         573

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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1994         611

1995         685

1996         704

1998         685

1999         685

სასჯელაღსრულების დაწესებულების უმთავრეს სახეს რუსეთში 

ციხე და კოლონიები წარმოადგენს. ციხეები ძირითადად განკუთვნი-

ლია ისეთი პატიმრებისთვის, რომლებიც სასამართლოს ელოდებიან, 

წინასწარი დაკავების დაწესებულებების პატიმრები (SIZO prisoners), 

როგორც ამას ისინი უწოდებენ. მათი რიცხვი სტაბილურად იზრდება, 

1990 წელს 150,000 პატიმრიდან 1998 წელს 251,000 პატიმრამდე და 1999 

წელს – 269,000 პატიმრამდე7. აღნიშნული პატიმრები ძალზე მძიმე გა-

რემოში არსებობენ. განაჩენის გამოტანის შემდეგ პატიმრები გადაჰ-

ყავთ რასაც ახლა უწოდებენ „კოლონიებს“, იქ. ეს კი ადრე გულაგების8 

სახელით იყო ცნობილი. აქ არსებული პირობები ზოგადად უკეთესია. 

კიდევ ბევრი რამ შეიძლება ითქვას რუსეთის შესახებ. იმდენად 

ბევრი, რომ ჩვენ ამისთვის მთელი მეექსვე თავი დაგვჭირდება. თუმ-

ცა, ახლაც კი ერთი დასკვნა ნათელია: რუსეთი ევროპის ყველაზე 

დიდი დამპატიმრებელია. 

3.4 ამერიკა – ჩრდილოეთი

ჩრდილოეთ ამერიკაში შექმნილი მდგომარეობის გამოსახატად 

სრულებით არ არის საჭირო რუქის მოშველიება, რადგან ყველაფე-

რი ნათელი ხდება ორი მონაცემით: 

7 Vedomosti Ugolovno-Ispravitelnoy Sistemi Rosii (რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს 
სასჯელაღსრულების სისტემის გაზეთი, 1998 წელი, სპეციალური გამოშვება).

8 სახელი წარმოადგენს აბრევიატურას – Glavnoye Upravlenie Lagerei – ბანაკთა 
ცენტრალური ადმინისტრაცია.

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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          129

და 

           709

პირველი რიცხვი მიუთითებს ყოველ 100,000 მოსახლეზე პატი-

მართა რაოდენობას კანადაში. მეორე კი – ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში. ორი ქვეყანა, ასე ახლოს მყოფი, საერთო საზღვარი, უმე-

ტეს ნაწილებში საერთო ენა, მსგავსი მედია-საშუალებები, ერთიანი 

მემკვიდრეობა, მსგავსი ეკონომიკური სისტემა, რაღაც დონეზე ფუ-

ლისადმი ერთიანი მიდგომა, თუმცა ამავე დროს ადმინისტრაციული 

კულტურა კანადაში ბრიტანეთის მსგავსია. და ასევე კანადაში კვლავ 

სახეზეა მეტი სოციალური დაცვა.

აშშ-ში პატიმრების რაოდენობის შესახებ მოკლე მიმოხილვა მო-

ცემულია ცხრილში 3.4-1. პირველ რიგში ჩვენ ვხვდებით 1998 წლის-

თვის არსებულ ოფიციალურ მონაცემებს. ის გვიჩვენებს მდგომარე-

ობას, რაც სამი უმთავრესი სახის ციხეში არსებობს. ფედერალურ 

და სახელმწიფო დაწესებულებებში უფრო მძიმე დანაშაულისთვის 

იხდიან პატიმრები სასჯელს. პატიმართა დაახლოებით 1/3 განთავ-

სებულია ისეთ ციხეებსა თუ დაწესებულებებში, რომლებიც ხელი-

სუფლების ადგილობრივი ორგანოების მიერ იმართებიან. თუმცა, ეს 

მაინცდამაინც არ ნიშნავს იმას, რომ პატიმრები ასეთ ადგილებში მცი-

რეხნიან სასჯელებს იხდიან. ფედერალურ და სახელმწიფო ციხეებში 

ადგილის ნაკლებობის გამო, საპატიმროები იძულებულნი გახდნენ, 

მიეღოთ პატიმრები, რომლებიც მკაცრად მიეკუთვნებოდნენ ფედე-

რალურ და სახელმწიფო სისტემებს. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ცხრილი 3.4-1. 19981 წლისთვის აშშ-ს ციხეებსა და საპატიმროებში განთავსებულ 
    პირთა რაოდენობა, სავარაუდო2 რიცხვები 1999 წლისთვის. 
    საერთო რაოდენობა და რაოდენობა ყოველ 100,000 მოსახლეზე.

        1998  სავარაუდო  1999 წელი 
           დამატება   (სავარაუდო 
                რიცხვი)

ფედერალური და 
სახელმწიფო ციხეები  1,232,900   80,139   1,313,039  

საპატიმროები    592,462    29,031   621,493

სულ      1,825,362   109,170   1,934,532

ყოველ 
100,000 მოსახლეზე   672          7093

 

1. პატიმრები სახელმწიფო და ფედერალურ ციხეში 31 დეკემბრის მონაცემებით და 
ადგილობრივ საპატიმროებში – 30 ივნისის მონაცემებით (იუსტიციის სტატისტი-
კის ბიუროს ინფორმაცია, ბიულეტენი, „პატიმრები 1998 წელს“). აღნიშნულ მონა-
ცემებში არ შედიან ის პირები, რომელთა ზედამხედველობაც ციხის ან საპატიმ-
როს გარეთ მოხდა. 

2. შეფასება ეფუძნება ყოველწლიურ საშუალო მატებას 1990 წლიდან 1998 წლის 
ჩათვლით. ფედერალურ და სახელმწიფო ციხეებში პატიმართა რიცხვი საშუ-
ალოდ იზრდება 6.5 პროცენტით. ადგილობრივ საპატიმროებში განთავსებულთა 
რაოდენობა კი საშუალოდ 4.9 პროცენტით იზრდება (იუსტიციის სტატისტიკის ბი-
უროს ინფორმაცია, ბიულეტენი, „პატიმრები 1998 წელს“, გვ. 2). 

3. ეფუძნება 1999 წლის შუა რიცხვებისთვის 273 მილიონ სავარაუდო მოსახლეს.

ცხრილიდან გამომდინარე, რიცხვების სიდიდე დიდ შთაბეჭდი-

ლებას ტოვებს. მოდით, ჯერ პირველ რიგში ჩამოთვლილ რიცხვებს 

მივაქციოთ ყურადღება. ეს არის ჩვენს ხელთ არსებული ბოლო 

ოფიციალური მონაცემი. ჩვენ ვხედავთ, რომ 1998 წლისთვის ციხეში 

არსებულ პატიმართა რაოდენობა 1.8 მილიონს აღწევს, ან ყოველ 

100,000 მოსახლეზე 672 პატიმარი მოდის. თუმცა, ეს მონაცემები უკვე 

დაძველდა და ზრდაც ისეთი სწრაფია. შესაბამისად, შუა რიგში მო-

ცემულია 1998 წლიდან 1999 წლამდე პატიმრების შესაძლო რაოდე-

ნობა, დაფუძნებული 1990 წლიდან 1998 წლამდე არსებულ მონაცე-

მებზე. ჩვენი გამოთვლებით, აშშ-ს ამ საუკუნის ბოლო დღისთვის  1.9 

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია



42

მილიონ პატიმარზე მეტი, ან ყოველ 100,000 მოსახლეზე 709 პატიმარი 

ეყოლება. 

ყოველივე ამასთან ახლოს არიან სრულწლოვანები. თუ  1.9 მი-

ლიონ პატიმარს მოსახლეობაში სრულწლოვანების რაოდენობას 

შევადარებთ, სახეზე გვექნება სურათი, როგორც ამას ცხრილი 3.4-2 

ასახავს, როდესაც ყოველ 100,000 სრულწლოვან მოსახლეობაზე 956 

ხსენებული კონტროლის ქვეშ იმყოფება. 

ცხრილი 3.4-2 19981 წლისთვის აშშ-ს ციხეებსა და საპატიმროებში განთავსებულ 
    პირთა რაოდენობა, სავარაუდო რიცხვები 1999 წლისთვის. 
    საერთო რაოდენობა და მონაცემები ყოველ 100,000 მოსახლეზე.2

      1998 1999

ციხეებსა და საპატიმროებში განთავსებულ პირთა  1825,362 1934,532
სრული რაოდენობა

ყოველ 100,000 სრულწლოვანზე   9113 9564

 
1. პატიმრები სახელმწიფო და ფედერალურ ციხეში 31 დეკემბრის მონაცემებით და 

ადგილობრივ საპატიმროებში – 30 ივნისის მონაცემებით (იუსტიციის სტატისტი-
კის ბიუროს ინფორმაცია, ბიულეტენი, „პატიმრები 1998 წელს“. აღნიშნულ მონა-
ცემებში არ შედიან ის პირები, რომელთა ზედამხედველობაც ციხის ან საპატიმ-
როს გარეთ მოხდა. 

2. პირები 18 წლის და ზემოთ.
3. 1 ივლისისთვის 18 წლის და ზემოთ პირების რაოდენობა შეადგენდა აშშ-ს 200.4 

მილიონ მოქალაქეს.
4. 1 მაისისთვის 18 წლის და ზემოთ პირების რაოდენობა შეადგენდა აშშ-ს 202.3 მი-

ლიონ მოქალაქეს.

აშშ ასევე გამოირჩევა კარგი სტატისტიკით პირებზე, რომლებიც 

ციხეებს მიღმა არიან სისხლის სამართლის კონტროლქვეშ. ეს შე-

საძლებელს ხდის, შევადგინოთ ცხრილი 3.4-3. აქ ჩვენ ვხვდებით სამ 

კატეგორიას. ზედა მხარეს მოცემულია პატიმართა ის სრული რაოდე-

ნობა, რაც მოცემული იყო ცხრილში 3.4-1. მეორე ხაზში მოცემულია 

ჩვეულებრივი ციხის და საპატიმროს მიღმა საპატიმროში მომსახურე 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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პერსონალის ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი პირების რაოდენო-

ბა. მესამე ხაზში კი აღნიშნულია გამოსაცდელი ვადით ან პირობით 

ვადამდე გათავისუფლებულთა რაოდენობის შესახებ. აღნიშნულის 

თაობაზე პირველი ინფორმაცია გვხვდება 1998 წლის 1 იანვრისთვის, 

ხოლო სავარაუდო შეფასების შესახებ კი 1999 წლიდან. ცხრილის ბო-

ლოს გვხვდება საერთო პოპულაცია, რომელიც იმყოფება სისხლის 

სამართლის კონტროლქვეშ სრული სახით და ყოველ 100,000 მოსახ-

ლეზე. 

ცხრილი 3.4-3. სისხლის სამართლის კონტროლქვეშ მოქცეულ პირთა 
    რაოდენობა ამერიკაში 1998   წლისთვის და შესაძლო რიცხვი 
    1999 წლისთვის

      1998 1999

პატიმრები     1,825,362 1,934,532

ზედამხედველობა ციხის ან საპატიმროს გარეთ  140,217 146,187

გამოსაცდელი ვადით ან პირობით ვადამდე   
გათავისუფლებულები, წლის დასაწყისში1  3,946,921 4,107,5842

სისხლის სამართლის კონტროლქვეშ არსებული 
მოსახლეობის სრული რაოდენობა   5,912,500 6,188,303 

ყოველ 100,000 მოსახლეზე     2,187 2,2673

1. იუსტიციის დეპარტამენტი (1998).
2. ეფუძნება პრობაციონერების 3%-იან და პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ-

თა 1.3%-იან ზრდას – წინა წლების მსგავსად. 1990 წლის შემდგომ ყოველწლიური 
ზრდა ორივესთვის იყო 3% – რაც ოდნავ განსხვავებულ მონაცემებს მოგვცემდა 
(18,725).

3. 273 მილიონიან მოსახლეობაზე დაყრდნობით.

საერთო ჯამში, აშშ-ს შესაძლო 6.2 მილიონი მოქალაქე სისხლის 

სამართლის სისტემის კონტროლქვეშ იმყოფება. ეს კი ნიშნავს, რომ 

1999 წელს ყოველ 100,000 მოსახლეზე 2,267 ადამიანი მოდიოდა, ან 

სხვა სიტყვებით – მთლიანი მოსახლეობის 2.3%.

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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ცხრილი 3.4-4. სასჯელაღსრულების სისტემის კონტროლქვეშ მყოფი პირების 
    რაოდენობა აშშ-ში 1998 წლისთვის და მათი შესაბამისი 
    სავარაუდო რაოდენობა 1999 წლისთვის. სრულწლოვანები და 
    სრულწლოვანები 18-დან 44 წლამდე. 

      1998 1999

სასჯელაღსრულების სისტემის ქვეშ მყოფ პირთა   
საერთო რაოდენობა    5,912,500 6,188,303 

ყოველ 100,000 სრულწლოვანზე   2,9501 3,0592

ყოველ 100,000 სრულწლოვანზე 18-დან 44 წლამდე3 4,6234 4,8355

სასჯელაღსრულების სისტემის კონტროლქვეშ მოქცეული პირების 

უმეტესობა შედარებით ახალგაზრდაა. ჩვენი შეფასებით, ფედერა-

ლურ და სახელმწიფო ციხეებში განთავსებულ პირთა 87% 44 წლის 

ან უფრო ნაკლები ასაკისაა.9 საპატიმროებში 92% არის ხსენებული 

ასაკის. პრობაციონერები შესაძლოა შედარებით უფროსები იყვნენ, 

შესაბამისად, რომ არ შევცდეთ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ სასჯელაღ-

სრულების სისტემის კონტროლქვეშ მოხვედრილთაგან არაუმეტეს 

85% არის 18-დან 44 წლამდე ასაკის. ცხრილი 3.4-4-დან ჩანს, რომ 

1999 წლისთვის ყოველ 100,000 მოსახლეზე 4,835 პირი აღინიშნებო-

და. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არსებული მოსახლეობის 18-დან 

44 წლამდე პირების დაახლოებით 5%  სასჯელაღსრულების სისტემის 

კონტროლქვეშ იმყოფება. 

1. 1998 წლის 1 ივლისისთვის აშშ-ს 200.4 მილიონი მოსახლე იყო 18 წლის და ზემოთ. 
2. 1999 წლის 1 მაისისთვის აშშ-ს 202.3 მილიონი მოსახლე იყო 18 წლის და ზემოთ.
3. მონაცემები ეფუძნება სასჯელაღსრულების სისტემის კონტროლქვეშ მოხვედ-

რილთაგან 18-დან 44 წლამდე სრულწლოვან პირთა 85%-ს. 1998 წლისთვის ეს 
გვაძლევს 5,025,625 პირს, ხოლო 1999 წლისთვის – 5,260,058 პირს.

9 აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის მონაცემებზე დაყრდნობით, 1996 წლის აპრილი, 
ცხრილი 1.11, მუდმივი მაცხოვრებლების მონაცემებთან ერთობლიობაში, 
1990 წლის 1 აპრილიდან 1999 წლის 1 მაისამდე. მდედრობითი სქესის 
წარმომადგენლები ალბათ შედარებით უფროსები არიან. ეს ასევე შესაძლოა 
ეხება პრობაციონერებს და პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ პირებსაც.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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თუკი აღნიშნულ რიცხვებს დავყოფთ ასევე სქესის მიხედვით, მამ-

რობითი სქესის წარმომადგენლებისთვის მდგომარეობა უფრო ექს-

ტრემალური ხდება. უხეშად რომ ვთქვათ, პატიმართა დაახლოებით 

90% მამრობითი სქესისაა, ისევე, როგორც – პრობაციონერების 80% 

და – ვადამდე გათავისუფლებულ პირთა 89%. აღნიშნულის შესა-

ხებ მოცემულია ცხრილში 3.4-5, საიდანაც კარგად ჩანს, რომ აშშ-ში 

მცხოვრები დაახლოებით 5,221,484 მამაკაცი 1999 წელს სასჯელაღს-

რულების სისტემის კონტროლქვეშ იმყოფებოდა. ან მარტივად: აღ-

ნიშნული სისტემის კონტროლქვეშ მყოფი 6.2 მილიონი პირიდან 5.2 

მილიონი მამაკაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყოველ 100,000 მოსახ-

ლეზე 3,923 მამრობითი სქესის წარმომადგენელია. ამათგან თითქმის 

ყველა სრულწლოვანი პირია. თუკი საფუძვლად ავიღებთ სრულწ-

ლოვან მოსახლეობას – როგორც ეს ცხრილში 3.4-6 არის ნაჩვენები - 

ყოველ 100,000 მოსახლეზე ჩვენ მივიღებთ 5,377 სრულწლოვან პირს, 

რომელიც აღნიშნული სისტემის კონტროლქვეშაა მოქცეული. თუკი 

ყურადღებას გავამახვილებთ მამრობითი სქესის წარმომადგენლე-

ბის შედარებით ახალგაზრდა ნაწილზე, სახეზე გვექნება 8,159 პირი 

ყოველ 100,000 მოსახლეზე – 8%-ზე მეტი, რომლებიც სასჯელაღსრუ-

ლების აპარატს ექვემდებარებიან. 

ცხრილი 3.4-5. აშშ-ის მოსახლეობაში 1999 წლისთვის სასჯელაღსრულების 
    სისტემის კონტროლქვეშ მოხვედრილი მამრობითი სქესის 
    სავარაუდო რიცხვი. საერთო რიცხვი და ყოველ 100,000 მოსახლეზე

       1999

2,080,719 პატიმრის 90%, რომელთა ზედამხედველობაც 
ციხის გარეთ ხდება1     1,872,647

3,410,135 პრობაციონერთა 80%2    2,728,108

697,449 პირობით ვადამდე გათავისუფლებულთა 89%3  620,729

მამრობითი სქესის წარმომადგენელთა საერთო რაოდენობა 5,221,484

ყოველ 100,000 მოსახლეზე გაკონტროლებულ მამაკაცებთა 
რაოდენობა4      3,923

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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დასკვნა გარდაუვალია: აშშ არის ქვეყანა, სადაც მოსახლეობის 

განსაკუთრებულად დიდი ნაწილი სასჯელაღსრულების სისტემის 

პირდაპირი კონტროლის ქვეშ ცხოვრობს. აღნიშნული მდგომარე-

ობა გავს რუსეთის შემთხვევას, როდესაც  ციხეებში გადანაწილებულ 

პირებს ვადარებდით, თუმცა, როდესაც ჩვენ ასევე ვსაუბრობთ პრო-

ბაციასა და ვადამდე გათავისუფლებაზე, აშშ-ს მისი მოსახლეობის 

უფრო მეტი ნაწილი ჰყავს სასჯელაღსრულების სისტემის კონტროლ-

ქვეშ მოქცეული, ვიდრე სხვა რომელიმე ინდუსტრიულ სახელმწიფოს 

ევროპასა თუ ამერიკაში. 

ცხრილი 3.4-6. აშშ-ის მოსახლეობაში 1999 წლისთვის სასჯელაღსრულების 
    სისტემის კონტროლქვეშ მოხვედრილი მამრობითი სქესის 
    სავარაუდო რიცხვი. ზრდასრულები და ზრდასრულები 18-44 წლამდე

      1999

კონტროლქვეშ მოხვედრილ მამაკაცთა 
საერთო რაოდენობა    5,221,484

ყოველ 100,000 სრულწლოვან მოსახლეზე 
გაკონტროლებულ მამაკაცთა1 რაოდენობა  5,377

ყოველ 100,000 სრულწლოვან მოსახლეზე 
გაკონტროლებულ 18-დან 442 წლამდე 
მამაკაცთა რაოდენობა    8,159

1. ეს არის მოძველებული მონაცემები. პატიმრები სახელმწიფო და ფედერალურ 
ციხეებში 31 დეკემბრისთვის და პატიმრები ადგილობრიც ციხეებში 30 ივნისისთ-
ვის.

2. წყარო: იუსტიციის დეპარტამენტი (1998 წლის 16 აგვისტო)
3. წყარო: იუსტიციის დეპარტამენტი (1998 წლის 16 აგვისტო)
4. მონაცემები ეფუძნება 1999 წლის 1 მაისით არსებულ 133.1 მილიონ მოსახლეს 

(უახლესი ხელმისაწვდომი მონაცემები)

1. 1999 წლის 1 მაისისთვის არსებობდა 97.1 მილიონი 18 წლის და ზემოთ მამაკაცი.
2. 1999 წლის 1 მაისისთვის არსებობდა 18-44 წლამდე ასაკის 54.4 მილიონი მამაკაცი 

არსებობდა. მონაცემები ეფუძნება 18-44 წლამდე მამაკაცთა 85%, რომელიც სას-
ჯელაღსრულების სისტემის კონტროლქვეშ იმყოფება. 1999 წლისთვის ეს იძლევა 
შედეგს სასჯელაღსრულების სისტემის კონტროლქვეშ მყოფი 4,438,261 მამაკაცის 
(18-44 წლის) ოდენობით.
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3.5 ამერიკა – ცენტრალური და სამხრეთი

მდგომარეობა, რაც  ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში არის 

წარმოდგენილი, ნაჩვენებია რუკაზე 3.5-1 და რუკაზე 3.5-2.  ჩვენ ვხე-

დავთ ჩილეს, რომელიც სათავეში იმყოფება, ყოველ 100,000 მოსახ-

ლეზე 375 პატიმრით. მას მოჰყვება პანამა – 270 პატიმრით, შემდეგ 

– ჰონდურასი, 160 პატიმრით, კოსტა-რიკა – 155 პატიმრით და ელ 

სალვადორი – 150 პატიმრით. ყველაზე ქვემოთ ვხვდებით პარაგვაის 

ყოველ 100,000 მოსახლეზე 60 პატიმრით, გუატემალას – 65 პატიმრით, 

ბოლივიას 70 და ნიკარაგუას 80 პატიმრით ყოველ 100,000 მოსახლეზე. 

ამ მონაცემების ინტერპრეტაციისას განგაშის ზარები უნდა ისმო-

დეს. ზემოხესენებული ქვეყნებიდან ზოგიერთს  პატიმრების აღსა-

რიცხად ძალიან კარგი სისტემა აქვს შემუშავებული. შესაძლოა ჩან-

დეს, რომ მათ მეტი პატიმარი ჰყავთ, ვიდრე სხვებს. ზოგიერთი არ 

თვლის სამხედრო დაკავებას, ზოგიერთი კი არ თვლის პოლიციაში 

დაკავებას, მაშინაც კი, თუკი პატიმრები წლობით არიან დაკავებულ-

ნი ისეთ პირობებში, რაც ენით აუწერელია. მე მომინახულებია ერთი 

მსგავსი ადგილი. ეს იყო გაბრწყინებული დედაქალაქის ცენტრში. 

რუკა 3.5-1. ცენტრალური ამერიკა

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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რუკა 3.5-2. სამხრეთ ამერიკა

ციხის გვერდით განთავსებული იყო რვა თუ ათსართულიანი 

საერთაშორისო დონის სასტუმრო. სასტუმროს ესაჭიროება სივრცე 

ფართო დერეფნებისთვის, რესტორნებისთვის, ორადგილიანი და 

ერთადგილიანი ნომრებისთვის და ტროპიკებში გადასარჩენად აუცი-

ლებელი ჰაერის კონდიცირების აღჭურვილობისთვის. სტუმრებისთ-

ვის სასტუმროს გვერდით არსებული შენობა აღიქმებოდა ალბათ, 

როგორც უბრალოდ პოლიციის განყოფილება. განყოფილების უკანა 
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ეზოში განთავსებული ციხე დიდ სივრცეს არ იკავებდა. პატიმრებისთ-

ვის გამოყოფილი იყო მხოლოდ 4 თუ 5 საკანი. ერთ-ერთ მათგანში 

300 პირი იყო დაკავებული, არ იყო არც ჰაერის კონდიცირების სის-

ტემა, არც გარე სივრცე ვარჯიშისთვის. პატიმართაგან ზოგიერთი ამტ-

კიცებდა, რომ იქ  წლობით იმყოფებოდა. 

ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში არსებული მონაცემების ღრმა 

ანალიზი ჩემს კომპეტენციაში არ შედის. მე მათ აქ  უპირველესად იმ 

მიზნით წარმოვადგენ, რომ ჩრდილოეთ ამერიკაში არსებული მდგო-

მარეობის საფუძვლიანად გასაცნობად შესაფერისი ფონი შეიქმნას. 

ამ ზოგადი სურათით თუ ვიმსჯელებთ, აშშ-ში შექმნილი ვითარება 

უფრო მეტად არის ხაზგასასმელი. ამერიკისთვის ზოგადად არ არის 

დამახასიათებელი ძალზე ბევრი პატიმრის ყოლა. აშშ წარმოადგენს 

განსაკუთრებულ შემთხვევას, რომელიც გარემოცულია კანადითა და 

მექსიკით, ეკონომიკურად და კულტურულად ორი უკიდურესად განს-

ხვავებული სახელმწიფოთი, თუმცა, ორივე შემთხვევაში პატიმრების 

რაოდენობა ყოველ 100,000 მოსახლეზე არ აჭარბებს 130 პატიმარს. 

3.6 სტერეოტიპების მნიშვნელობა

ადამიანის გონებასა თუ წიგნებში სტერეოტიპები და ზოგადი თე-

ორიები  არაპრაქტიკულ სიმბოლოს არ წარმოადგენენ. ისინი ათა-

ვისუფლებენ გზას მოქმედებისთვის. რწმენა იმისა, რომ ციხეებში 

განთავსებული პატიმრების რაოდენობა არის ქვეყანაში დანაშაულის 

ინდიკატორი და ის წინააღმდეგობა, რასაც აღნიშნული რწმენა ფაქ-

ტების საწინააღმდეგოდ ავლენს,  ძველ პერსპექტივებთან შედის ჰარ-

მონიაში, რომლებიც ბუნებით სამართალსა და რეაქტიულ აზროვნე-

ბაზე არიან დაფუძნებულნი. თუკი დამნაშავე იწყებს ყოველივეს და 

სახელმწიფოს ერთადერთი რაც შეუძლია, ამაზე რეაგირებაა, მაშინ, 

ბუნებრივია, პატიმრების მოცულობა განპირობებულია დანაშაულით 

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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და ასახავს დანაშაულის მხრივ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას. 

ეს უკვე ბედია და არა არჩევანი. 

თუმცა, თანამედროვე საზოგადოებას თავის განკარგულებაში 

აქვს ისეთი ქმედებების ულიმიტო რეზერვუარი, რომლებიც შესაძ-

ლოა მიჩნეულ იქნას დანაშაულად. და როგორც ეს უკვე ცალსახად 

გამოჩნდა, საზოგადოება ამ რეზერვუარს ძალზე მრავალფეროვნად 

იყენებს. ყოველ შემთხვევაში, საზოგადოება გამოირჩევა ტკივილის 

მიყენების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორმის – დაპა-

ტიმრების – გამოყენებით. აღნიშნული დასკვნის გამოტანის შემდეგ, 

მომდევნო შეკითხვაზე შეგვიძლია გადავიდეთ: თუკი დანაშაულის 

მოცულობა არ ასახავს და არ ხსნის პატიმრების რაოდენობას, მაშინ 

როგორ შეიძლება ამ მოცულობის ახსნა? როგორ შეიძლება ავხსნათ 

ის უამრავი ვარიაცია და განსხვევება, რაც დროთა განმავლობაში და 

საზოგადოებებს შორის არსებობდა?

ზემოხსენებულის ასახსნელად მე მექნება ორი მცდელობა, იქიდან 

გამომდინარე, რომ ორივე პრობლემა თანაბრად საგულისხმოა. რაც 

ამ საზოგადოებებს აქვთ საერთო არის ის, რომ ისინი არიან საკმაოდ 

განვითარებულნი. მაშინ, როგორ არიან ისინი ასე განსხვავებულები 

პატიმრობასთან მიმართებით?

შესაბამისად, იკვეთება პირველი პრობლემა: რატომ არის, რომ 

ვხვდებით ზოგიერთ საზოგადოებას, სადაც დაპატიმრებების ასე მცი-

რე რაოდენობაა? როგორი სოციალური მექანიზმი დგას პატიმრების 

მცირე რაოდენობის უკან?

და შემდეგ მივდივართ მეორე პრობლემასთან: რა მექანიზმე-

ბია გამოყენებული ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც პატიმრების მაღალი 

რიცხვით გამოირჩევიან? პატიმრების მცირე რაოდენობით გამორ-

ჩეულ ქვეყნებთან ერთად, იმავე განვითარებული ქვეყნების ოჯახში, 

რატომ ვხვდებით ისეთ საზოგადოებებს, სადაც ათჯერ უფრო მეტი 

პატიმარია?

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მე-4 და მე-5 თავები აღწერენ ზოგიერთ მექანიზმს, რაც სხვადასხ-

ვა ქვეყნებში დაპატიმრებების მაღალ და დაბალ რიცხვებს განაპირო-

ბებს. თუმცა, ეს სხვა არაფერია, თუ არა მხოლოდ დასაწყისი. პატიმ-

რების არასტანდარტულად დიდი რაოდენობის განმაპირობებელი 

მექანიზმების უფრო საფუძვლიანად შესწავლის მიზნით, მე-6 თავში  

რუსეთის მაგალითი იქნება განხილული, მაშინ როდესაც მომდევნო, 

მე-7 თავში ყურადღება უფრო მეტად აშშ-ზე იქნება გამახვილებული. 

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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4.1 შეხვედრები მთაში

ყოველ წელს, შობის შემდგომ პერიოდში, სადღაც ნორვეგიის 

მთებში უცნაური შეხვედრა იმართება ხოლმე. 20 წლიანი ისტორიის 

შემდეგ ეს შეხვედრა დღეს უკვე ტრადიციადაც კი იქცა. შეხვედრა, 

რომელიც საკმაოდ მაღალი დონის სასტუმროში იმართება, 2 ღამე 

და 3 დღე გრძელდება და მასში ორასამდე ადამიანი იღებს მონაწი-

ლეობას. 

მონაწილეები იყოფიან 5 ჯგუფად.

პირველი ჯგუფი: სასჯელაღსრულების სისტემის ოფიციალური 

წარმომადგენლები – ციხის დირექტორები, დაცვა, ექიმები, სოციალუ-

რი მუშაკები, პრობაციის ოფიცრები, ციხის მასწავლებლები, მოსამარ-

თლეები, პოლიცია. 

მეორე ჯგუფი: პოლიტიკოსები – სტორტინგის (საკანონმდებლო 

ორგანო) წევრები, ზოგჯერ მინისტრები, მრჩევლები და ადგილობრი-

ვი პოლიტიკოსები.

მესამე ჯგუფი: „ლიბერალური ოპოზიცია“ – სისხლის სამართლის 

პოლიტიკით დაინტერესებული პირები, სტუდენტები, დამცველი ად-

ვოკატები, უნივერსიტეტის ლექტორები. 

მეოთხე ჯგუფი: მედიის წარმომადგენლები.

თავი 4
რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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მეხუთე ჯგუფი: აქტიური პატიმრები, რომლებსაც ამ შეხვედრისთ-

ვის ცოტა ხნით ათავისუფლებენ. ზოგიერთი მიდის შეხვედრაზე ბად-

რაგის თანხლებით. სხვებს კი ათავისუფლებენ და ისინი ჩვეულებ-

რივი ავტობუსით აღწევენ დანიშნულების ადგილამდე. თუმცა ყველა 

პატიმარს არ ათავისუფლებენ. ისეთ პირებს, რომლებზეც არსებობს 

ეჭვი, რომ გაიქცევა, ამ შეხვედრისთვის არ ათავისუფლებენ. თუმცა, 

ამავე დროს, მონაწილეთა შორის შეიძლება აღმოჩნდნენ ისეთი სე-

რიოზული დანაშაულის ჩამდენი პირებიც, როგორიცაა, მაგალითად, 

მკვლელობა, ნარკოტიკული დანაშაულები, შეიარაღებული თავდას-

ხმა, შპიონაჟი. საღამოობით შესაძლოა ზოგადად სასჯელაღსრულე-

ბასთან და კონკრეტულად ციხეებში არსებული მდგომარეობის შე-

სახებ პატიმრებს, ციხის დირექტორებს, დაცვას, პოლიციასა და ლი-

ბერალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის განვითარებული 

მწვავე დისკუსიის მომსწრე გახდეთ, თუმცა მომდევნო დილით თქვენ 

ასევე შესაძლოა შეესწროთ მათ შორის ძალიან ტკბილ საუბარს 

მთებში თხილამურებით სრიალის პერსპექტივების შესახებ.10

გადაწყვეიტილების მიმღებ გაერთიანებულ მორალურ საზოგა-

დოებაში პატიმრების ჩართვა ამ შეხვედრების ეფექტურ შედეგს წარ-

მოადგენდა. 

თუმცა ჩნდება მომდევნო კითხვა: რატომ მონაწილეობენ ხელი-

სუფლების წარმომადგენლები აღნიშნულ შეხვედრებში მთაში? 

10 შეხვედრა ორგანიზებულია დანაშაულებთან დაკავშირებული რეფორმების 
საკითხზე მომუშავე ორგანიზაცია KROM-ის მიერ. ორგანიზაცია ფუნქციონირებს 
უკვე 30 წელზე მეტია, უმეტესად ტომას მატიესენის (Thomas Mathiesen) (1974 
წელი, 1990 წელი) ინიციატივებისა და ენერგიის ხარჯზე. დროის უმეტესი ნაწილი 
სწორედ მატიესენი იყო ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ის განსაკუთრებით 
აღნიშნავდა მსგავსი ორგანიზაციის არსებობას მიშვებულს საშუალო 
დინებაზე, ისე რომ ორგანიზაციას შეენარჩუნებინა გარკვეული დისტანცია 
როგორც, ერთი მხრივ, რადიკალური პოლიტიკური მოძრაობისგან, ისე, 
მეორე მხრივ, პოლიტიკური ელიტისგან. ამ მცდელობაში უმთავრესი ადგილი 
„დაუსრულებელის“, როგორც ღირებული პირობის, მიღებას ეკავა.

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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ამის ზოგიერთი მიზეზი ნათელია. ძალზე სასიამოვნოა იქ, მთებში. 

ციხისგან ან პოლიციისგან თავის დაღწევის ძალიან კარგი საშუალე-

ბაა. თუმცა, ეს საკმარისი არ არის. დარჩენა ასევე შესაძლოა პრობ-

ლემებთან იყოს დაკავშირებული. ხელისუფლების წარმომადგენლე-

ბი იღებენ უამრავ კრიტიკას. მწვავე დებატები, პერსონალური დაპი-

რისპირებები – და შემდეგ მედიაში ამის ფართოდ გაშუქება. 

მთაში რამდენიმე დღით ცხოვრებისგან სიამოვნების მიღებაზე 

მნიშვნელოვანი შესაძლოა იყოს ერთიანი მორალური საზოგადო-

ების წევრობის ფენომენი. ნორვეგია პატარა ქვეყანაა. ისინი, ვინც პა-

სუხისმგებელნი არიან დანაშაულის კონტროლის ფორმალური სის-

ტემის მართვაზე, აუცილებლად იცნობენ ერთმანეთს, ან ყოველ შემ-

თხვევაში, ერთმანეთის შესახებ იციან მაინც. ისინი თავს ვერ აარიდე-

ბენ მათ კრიტიკოსებს და კრიტიკოსებიც ვერ გაექცევიან მათ, ვისაც 

პასუხისმგებლობა აკისრიათ. ჩვენ  გარკვეული ფორმის სიახლოვეს 

გვაიძულებენ. მდგომარეობაა სრულ დამძიმებას არ ექვემდებარებ. 

ვინმეს შესაძლოა ჰქონდეს მტრობის ძლიერი გრძნობები, თუმცა 

ხშირად სადღაც მაინც არსებობს ეჭვი. იქნებ, მეორე მხარე მართა-

ლია. უცნაურია, რომ ოფიციალური პირების უმეტესობას იურიდიული 

დიპლომი აქვს. ისინი არიან ძველი სტუდენტები მათივე უფრო ძველი 

კრიტიკოსების. მონსტრები ასეთ პირობებში ვერ შლიან ფრთებს. 

თუმცა ეს არის ძალზე იდეალისტური აღწერა. ხდება მონაწილე-

ების შერჩევა. ზოგიერთი ისეთი პირი, ვინც მძიმე კანონებისა და მკაც-

რი წესების მომხრე და მიმდევარია, ვერც კი იოცნებებდა აღნიშნულ 

შეხვედრებში მონაწილეობის მიღებაზე. კომუნიკაციის დასამყარებ-

ლად შეხვედრებში საკმარისი რაოდენობის პირი მონაწილეობს ყვე-

ლა მხრიდან. მონაწილეების საკმარისი რაოდენობაა სისტემაში მეტი 

ციხის არსებობის პროდუქტიულობის შესახებ ფუნდამენტური ეჭვის 

გასაღვივებლად, ან იმაში ეჭვის შესატანად, რომ ევროპაში ზოგადად 

და კონკრეტულად ამერიკაში არსებული ტენდენციები სასარგებლოა.

ზემოხსენებულს ადგილი აქვს არამარტო მთებში. ეს ხდება უნი-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ვერსიტეტებშიც, სადაც მოწვეულ პირებს შორის ხშირად არიან პრაქ-

ტიკოსები. და ეს ხდება ასევე კრინიმოლოგიის შესახებ სკანდინავი-

ური კვლევის საბჭოს (Scandinavian Research Council for Criminology) 

ფარგლებშიც, რომელიც  რეგულარულად ახდენს პრაქტიკოსებისთ-

ვის და სხვადასხვა სფეროში მკვლევარი პირებისთვის ერთობლივი 

სემინარების ორგანიზებას. 

ასეთი შეხვედრების ზოგად შედეგს წარმოადგენდა ალბათ გარკ-

ვეულწილად არაოფიციალური მინიმალური სტანდარტის შემუშავე-

ბა იმისთვის, რაც სასჯელის დაკისრებასთან მიმართებით აღიქმება, 

როგორც მართებული და გამოსადეგი ქმედება ყველა ადამიანის-

თვის. ახსნა იმისა, თუ რატომ არის სტანდარტები ისეთი, როგორიც 

არის, თითქმის შეუძლებელია. თუმცა ამის მცდელობა მექნება მე-13 

თავში, რომელიც შეეხება დანაშაულის კონტროლს, როგორც კულ-

ტურას. ამ სტანდარტების ყველა ადამიანისთვის გამოსადეგობის 

საკითხთან დაკავშირებით მინდა აქვე შემოგთავაზოთ იმის დაშვე-

ბა, რომ ხსენებულს გარკვეული დოზით კავშირი აქვს წარმოსახვით 

ძალასთან, შესაძლებლობასთან, რომ თავი სხვა ადამიანის ადგილზე 

წარმოიდგინო. სხვაგვარ სიტუაციაში, როდესაც დანაშაულის ჩამდე-

ნი პირი განიხილება, როგორც სხვა კატეგორიის ადამიანი, არაადა-

მიანი ან ნივთი, შესაძლო ბოროტმოქმედებებისთვის არ არსებობს 

არავითარი შეზღუდვები. კოჰენი (Cohen) (1992 წელი, გვ. 12) აღწერს 

თანამედროვე ისრაელში გამოყენებული წამების გამართლების ერთ 

კონკრეტულ სახეს: 

... ბოლოს და ბოლოს, ისინი სინამდვილეში ამას ვერც კი გრძნობენ, შეხედეთ 
ძალადობას, რომელსაც ისინი ერთმანეთის მიმართ ახდენენ.

ზოგადი სტანდარტები ძალაშია იდენტიფიკაციის წყალობით, რო-

მელიც უფრო მეტად საშიში ზომების თავიდან ასაცილებლად ფუნ-

ქციონირებს. ეს შესაძლოა ვყოფილიყავი მე, რომელიც მცნეს დამ-

ნაშავედ და გამიშვეს ციხეში. იდენტიფიკაცია ქმნის თვით სიტუაციას, 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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რომელსაც როულსი (Rawls) (1973 წელი) აგებს, როგორც სხვადასხვა 

კონფლიქტიდან გამოსავალის ინსტრუმენტს. ეს არის სიტუაცია, რო-

დესაც გადაწყვეტილების მიმღებებმა არ იციან, კონფლიქტის რომელ 

მხარეს მიეკუთვნებიან. დამნაშავეებთან დაახლოებასაც მსგავსი 

ეფექტი აქვს. ეს იწვევს თავშეკავებულობის ყველა სახეს. როულსის 

თქმით, გონებრივად მოსამართლე  იგნორირების საფარქვეშ მოქ-

მედებს. ის  ახლოს მიდის დამნაშავესთან. შესაძლოა, თვითონაც ყო-

ფილიყო დამნაშავე. ამის შემდეგ მას გადაწყვეტილების მიღება მეტი 

პასუხისმგებლობით და ზრუნვით უწევს. 

ჯესიკა მითფორდი (Jessica Mitford) (1974 წელი, გვ.13) ციტირებას 

ახდენს ნიუ-იორკერის (The New Yorker) სიტყვას ატიკას ციხის აჯან-

ყების შემდეგ: 

... პირველად აღმოჩნდა მილიონობით ამერიკელი დამნაშავე კრიმინალების 
პირისპირ. უმეტესობა ჩვენგანი საერთოდ არ იყო მზად იმისთვის, რაც ნახა... 
ის ხალხი, ვინც ჩვენ ტელევიზიით ვიხილეთ, არ იყო ბრბო, არამედ წარმოად-
გენდნენ ადამიანებს, რომლებიც შეგნებულად შეიკრიბნენ და ის მამაკაცები, 
რომლებიც ჩვენ ვნახეთ, არ იყვნენ სასტიკები, იმის მიუხედავად, რომ მათ, 
შესაძლოა, ბევრი სისასტიკე განეცადათ თავის თავზე – ისინი იყვნენ ნამდვი-
ლი მამაკაცები, რომლებიც თავიანთი ღირსების შესაბამისად მოქმედებდნენ. 

ატიკას ტრაგედიის შემდეგ  კვლავ ნორვეგიას და მის ბანალურო-

ბებს დავუბრუდეთ. 

4.2 ტკივილის მოლოდინში

დროის გარკვეული პერიოდის მანძილზე ჩვენს ციხეებში არ იყო 

საკმარისი ადგილი. ასეთი კრიზისული სიტუაციიდან გამოსავალი 

ნათლად ჩანდა. ჩვენ ნება დავრთეთ მსჯავრდებულებს, რომ  თა-

ვიანთ რიგს დალოდებოდნენ. 1990 წელს ციხეში იჯდა 2,500 ადამიანი, 

თუმცა 4,500 მომლოდინე რეჟიმში იმყოფებოდა. ჩვენ ისინი რიგში 

დავაყენეთ და ნება დავრთეთ, დალოდებოდნენ ციხეში მიღებას. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ხელისუფლების წარმომადგენლები შერცხვენილები იყვნენ. მო-

ლოდინის სიები ბაღისთვის, მოლოდინის სიები საავადმყოფოებისთ-

ვის, მოლოდინის სიები სახლის ექთნებისთვის და, ყველაფერ ამას-

თან, მოლოდინის სიები ტკივილის მისაღებად. ეს არ შეიძლებოდა 

ნორმალური ყოფილიყო. 

ჩემთვის გასაგები იყო ის უხერხულობა, რომელიც ხელისუფლე-

ბის წარმომადგენლებს შორის მხვდებოდა, განსაკუთრებით კი, რო-

დესაც ვცდილობდი აღნიშნულის შესახებ ინგლისში ან აშშ-ში ამეხ-

სნა. თითქოს, ამ ქვეყნების მოქალაქეები საკუთარ ყურებს არ უჯე-

რებდნენ, როდესაც მოლოდინის სიების შესახებ ესმოდათ. მოლო-

დინის სიები პატიმრობისთვის? ეს ძალზე უცნაურად, დისონანსურად 

ჟღერს, როგორც დებიუსის კომპოზიციის შუა ნაწილში აჟღერებული 

მძიმე როკი. 

რატომ? 

უხერხულობა იქმნებოდა იმის გამო, რომ ასეთი რამ ჩამოყალი-

ბებულ სტერეოტიპებს უპირისპირდებოდა და ეწინააღმდეგებოდა. 

სტერეოტიპებს როგორც პატიმრებზე, ისე - ციხის ფუნქციონირებაზე. 

ჩვენ ყველამ ვიცით უმთავრესი წესი პოლიციელების და ქურდების 

თამაშის დროს. პოლიციამ უნდა დაიჭიროს ქურდები, ჩაყაროს და 

გამოკეტოს ისინი ციხეში. ეს არის ძალზე მძიმე და სახიფათო სამუ-

შაო. თუკი „ცუდ ტიპებს“ მიეცემათ შესაძლებლობა, ისინი გაიქცე-

ვიან. ეს იყო ბავშვობის თამაში. ეს არის თამაში მედიაში, სცენარის 

მიხედვით განვითარებული რეალობა. კრიმინალი დაპატიმრებულია, 

დაკავებულია, სანამ ელოდება სასამართლოს, რის შემდეგაც თავისი 

სასჯელის მოსახდელად პირდაპირ ციხეში მიემართება. 

და ზოგიერთ მძიმე შემთხვევაში აღნიშნული დახასიათება სრულ 

სიმართლეს შეესაბამება. თუმცა ყველა შემთხვევა ასეთი მძიმე არ 

არის. შესაბამისად, ჩნდება დისონანსი. დაკავებული პირების უმეტე-

სობა ჩვეულებრივ ადამიანს წარმოადგენს და არა რაღაც განსაკუთ-

რებულ ჯიშს, ან ბანდიტს. მათ უბრალოდ ადანაშაულებენ გარკვეულ 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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ქმედებაში, ისინი არ არიან გარეული ცხოველები. მათ შეუძლიათ 

მოიცადონ, ჩვენ ყველას შეგვიძლია მოვიცადოთ და დრამაც აღარ 

არსებობს. 

რიგის ფენომენი სტერეოტიპებთან ჰარმონიაში ვერ მოდის.11 რი-

გის აღიარება ნიშნავს იმის აღიარებას, რომ რიგში მდგომები შესაძ-

ლოა არ არიან საშიშები, არ არიან ურჩხულები. საბოლოო ჯამში ხომ 

ისინი ციხეში არა საზოგადოების დაცვის გამო, არამედ სულ სხვა 

მიზეზით მიდიან. აღნიშნული კი გვაიძულებს შესაბამისად ვიმოქმე-

დოთ. სწორედ ამიტომაა, ხსენებული რიგი რომ კარგი მოვლენაა, 

თუმცა ის ასევე ცუდიცაა იმათთვის, ვინც მოლოდინის რეჟიმშია. ძნე-

ლია მომავლის დაგეგმვა, როდესაც მოლოდინის რეჟიმში ხარ. და ის 

ადამიანებიც, რომლებიც ელოდებიან, არ არიან ბედნიერები, იციან 

რა, რომ ტკივილი აუცილებლად მოვა. ზოგიერთი რჩება ძალზე პა-

სიურად თავის საცხოვრებელში, ისე, თითქოს უკვე ციხეში იყოს. მათ 

იციან, რას უნდა ელოდონ. ახალბედებისთვის უფრო ადვილია. მათ 

არ იციან, რას უნდა მოელოდონ. 

დღეს, 1999 წელს, მოლოდინის სიები აღარ არსებობს. თუმცა, 

მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი კვლავ ელოდება. უფრო პატარა რი-

გია, ეს არის უმთავრესი განსხვავება. თუმცა, ზოგადი მდგომარეობა 

კვლავ მსგავსია. სასჯელმისჯილი ადამიანები იღებენ წერილებს ინს-

ტრუქციებით და მითითებებით, თუ როდის და სად უნდა მოიხადონ 

მათ სასჯელი, ისინიც ალაგებენ თავის კბილის ჯაგრისს და ციხის წინ 

ჩნდებიან დათქმულ დროს. ეს ხდება ისე, როგორც ცივილურ საზოგა-

დოებაში უნდა ხდებოდეს. 

11 სასამართლო პროცესის მოლოდინი კიდევ სხვა ფენომენია. აქ „ცუდიანი“ 
კონტროლქვეშ უნდა იყოს მოქცეული და თამაშიც სცენარის მიხედვით 
ვითარდება და არა მის საწინააღმდეგოდ. მხოლოდ ის ხალხი, ვინც 
დაინტერესებულია სამოქალაქო უფლებებში ხანდახან აღნიშნავს, რომ 
ხსენებული მოლოდინი შესაძლოა გამამართლებელი განაჩენის გამოტანით 
დასრულდეს.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ეს სიმართლეა, თუმცა სრულ ჭეშმარიტრებას არ წარმოადგენს. 

ყველა არ ჩნდება. ისეთი პირებიდან უმრავლესობა, ვისაც ქვეყნის 

უმთავრეს ციხეებში ხანგრძლივი დროით აქვთ პატიმრობა მისჯილი, 

დათქმულ დროს ჩნდებიან, ისევე, როგორც მანქანის მთვრალ მდგო-

მარეობაში მართვის გამო დაკავებული პირები. თუმცა ისეთი პირები, 

რომლებიც ჩვეულებრივი საზოგადოების ზღვარს მიღმა იმყოფებიან, 

ლოთები, მძიმე ნარკომანები, რომლებსაც არ გააჩნიათ მუდმივი 

საცხოვრებელი ადგილი ან ცხოვრობენ ჰოსტელებში, არ ემორჩი-

ლებიან აღნიშნულ წესს. „როგორც ამას ავიაკომპანიები აკეთებენ, 

ჩვენ არსებულ ადგილზე მეტი ბილეთი უნდა გავყიდოთ“, ამბობს ცი-

ხის ინსპექტორი ალფ ბიარნ ოლსენი (Alf Bjarne Olsen). „ორშაბათს 

ჩვენ გვექნება ორი თავისუფალი საკანი, არადა ხუთი ადამიანი და-

ვიბარეთ მათ დასაკავებლად. თუ ისინი ყველანი გამოცხადდებიან, 

სამ მათგანს სხვა ციხეში გავუშვებთ“. აღნიშნული წარმოადგენს არ-

სებულ ტენდენციას მთელი ქვეყნის მასშტაბით, გამონაკლისია ვესტ-

რე სლიდრეს სამუშაო-კოლონია (work-colony of Vestre Slidre), სა-

დაც დაბარებულთაგან 95% დანიშნულ დროს ჩნდება. ინსპექტორი 

ოივინდ კიელდსბერგის (Oyvind Kjeldsberg) განმარტებით: „პოლიცია 

ესაუბრება ყველას, ვინც უნდა მოიხადოს სასჯელი. ისინი ეუბნებიან 

პოლიციას, როდის აწყობთ სასჯელის მოხდა და ჩვენც ამით მთელ 

რიგ პრობლემებს ვიცილებთ თავიდან“.12

4.3 ძველი კარგი დღეები – ისინი იყო საშინელება

თუმცა სკანდინავიური მონაცემებიც მერყეობდა. ამის მაგალითად 

შეგვიძია ნორვეგია მოვიყვანოთ. დიაგრამა 4.3-1 გვიჩვენებს ნორვე-

გიაში ყოველ 100,000 მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობას 1814 წლი-

დან მოყოლებული, ანუ იმ დროიდან, როდესაც უკვე გვაქვს კონსტი-

12 Aftenposten, 21 აგვისტო, 1999 წელი, გვ. 2.

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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ტუცია, დღემდე. დიაგრამას აქვს უშველებელი მთის ფორმა, რომლის 

წვერიც ცალსახად მიუთითებს წინა საუკუნის შუა პერიოდს, რომელ-

საც პატიმრების რაოდენობის მხრივ ამ საუკუნის განმავლობაში შე-

საბამისად დაბალი და სტაბილური მონაცემები მოჰყვება. 

1814 წლიდან ციხეში განთავსებული პატიმრების რაოდენობის 

ზრდის ახსნა შეუძლებელი არ არის. მე-18 საუკუნის უკან მოტოვება 

ასევე ნიშნავდა უამრავი სიკვდილით დასჯის, ისევე როგორც გამათ-

რახების, შუბლზე ქურდის დაღის დასმის, თითების მოჭრისა თუ სხვა 

სასჯელის მიტოვესაბასაც. ფიზიკური ტანჯვიდან თავისუფლების აღ-

კვეთამდე გადასვლის შესახებ გადმოცემული იყო 1815 წლის 15 ოქ-

ტომბრის აქტში: 

ხელის დაკარგვის მაგივრად – 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა; ხელის 
გახვრეტის და დაღის დასმის მაგივრად – 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა; 
და მხოლოდ ხელის გახვრეტის მაგივრად – 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა. 

თუმცა, ზემოხსენებულმა ტრანსფორმაციამ სხვა პრობლემები 

წარმოშვა. პირველი და უმთავრესი პრობლემა იყო ციხის მთლიან 

სისტემაზე გაზრდილი წნეხი. თუ ადრე დაპატიმრება სასჯელის ერთ-

ერთ სახეს წარმოადგენდა, ახლა ის სასჯელის უმთავრეს ფორმად 

იქცა. პენიტენციური და სასჯელაღსრულების სხვა ინსტიტუტები და-

ნაშაულთან ბრძოლაში მთავარ ძალად გადაიქცნენ. 1814 წლიდან 

1843 წლამდე პატიმრების ყოველდღიური რიცხვი ნორვეგიაში 550-

დან 2,325-მდე გაიზარდა. ყოველ 100,000 მოსახლეზე ეს 61-დან 191 

პატიმრამდე ზრდას წარმოადგენდა. თუმცა, კვლავ რაღაც მოხდა. 

1842 წლიდან საუკუნის ბოლომდე სისხლის სამართლის კოდექსში 

განხორციელებული უამრავი ცვლილების შესაბამისად ყველაფერი  

იმ მიმართულებით მიდიოდა, რომ პატიმრობის ვადები უნდა შემცი-

რებულიყო, ან სრულებით გაუქმებულიყო. 1843 წლიდან, როდესაც 

დაპატიმრებების რიცხვმა კულმინაციას მიაღწია, საჭირო გახდა 42 

წელი, რათა მონაცემები 1814 წლის დონეს დაბრუნებოდა. ამ საუკუ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ნის განმავლობაში ნორვეგია ასე თუ ისე ახერხებს დაპატიმრებების 

აღნიშნული დონის შენარჩუნებას. 

დიაგრამა 4.3-1. ნორვეგიაში ყოველ 100,000 მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობა  
     1814-1998 წლებში

ზემოხსენებულ განვითარებებს ცოტა აქვთ საერთო ნორვეგიაში 

იმ პირების რაოდენობასთან, რომლებიც დამნაშავედ სცნეს. დიაგრა-

მა 4.3-2 ასახავს ყოველ 100,000 მოსახლეზე 1837 წლიდან 1997 წლამდე 

პატიმრების რაოდენობას. როგორც ვხედავთ, თუ შევადარებთ ორ 

დიაგრამას, იმ პირების რაოდენობა, რომლებიც დამნაშავედ სცნეს, 

მთელი მე-19 საუკუნის განმავლობაში რჩება შესაბამისად სტაბილუ-

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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რი, მაშინ, როდესაც პატიმრების რიცხვი იკლებს 1843 წლის კულ-

მინაციის დროს არსებული რიცხვის მეოთხედამდე. იმ პირების რა-

ოდენობის ზრდა, რომლებიც დამნაშავეებად სცნეს, 1960 წლამდე არ 

აღინიშნება. თუმცა, ეს  ციხეში არსებულ მონაცემებზე გავლენას არ 

ახდენს. 

* * *

ციხის მონაცემები შესაძლოა განვიხილოთ, როგორც ინდიკატო-

რი ქვეყანაში დანაშაულთან მიმართებაში არსებული მდგომარეობი-

სა. დამნაშავე იწყებს, სამართალდამცავი რეაგირებს. ციხეში პატიმ-

რების რიცხვის ზრდა განიხილება, როგორც დანაშაულის ზრდის ინ-

დიკატორი, მაშინ, როდესაც კლება მიუთითებს, რომ დანაშაულთან 

მიმართებით მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გამოსწორდა. ან იმავე 

ისტორიულ პერიოდში, ისეთი საზოგადოება, სადაც სასჯელის მაღა-

ლი დონეა, განიხილება, როგორც საზოგადოება, სადაც დანაშაულის 

დონეც მაღალია, მაშინ, როდესაც სხვებთან, ვისაც სასჯელების შედა-

ებით დაბალი დონე აქვთ, დანაშაული არ ხდება და სრული სიმშვიდე 

დიაგრამა 4.3-2. ნორვეგიაში 1835-1997 წლებში ყოველ 100,000 მოსახლეზე 
     დამნაშავედ ცნობილი  პირების რაოდენობა

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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სუფევს. ეს არის ციხეში არსებული მონაცემების ტრადიციული გან-

მარტება და ინტერპრეტაცია. 

თუმცა, აღნიშნული ინტერპრეტაცია მეორე თავში მოცემულ პერ-

სპექტივებს ეწინააღმდეგება, ისევე, როგორც ეწინააღმდეგება პატიმ-

რების გეოგრაფიულ გადანაწილებას. ჩვენ აღვნიშნეთ ისეთი ქმე-

დებების ულიმიტო რეზერვუარის შესახებ, რომლებიც დანაშაულად 

შეიძლება აღიქმებოდეს. ასეთ შემთხვევაში, რუკაზე არსებული ციხის 

მონაცემების ალტერნატიული განმარტება იქნება მონაცემების დანახ-

ვა, როგორც უთვალავი გავლენის საბოლოო პროდუქტი: სოციალური 

სტრუქტურის სახე, ხალხს შორის არსებული მანძილი, რევოლუციები 

ან პოლიტიკური გამოსვლები, სამართლებრივი აპარატის სახე, ეკო-

ნომიკური ინტერესები ან ინდუსტრიული ძვრები. დროის ნებისმიერ 

მონაკვეთში ის, რაც აღიქმება, როგორც დანაშაული, აუცილებლად 

ითამაშებს გარკვეულ როლს. ეს არის ერთ-ერთი ძალა. ერთი უამრავ-

თაგანი. თუმცა, თუ ციხის მონაცემებს შევხედავთ, როგორც ქვეყანაში 

დანაშაულის მხრივ არსებული მდგომარეობის ინდიკატორს, პერსპექ-

ტივები გაცილებით ვიწროვდება. 

ყოველივეს გათვალისწინებით, გადავიდეთ ფინეთზე. 

4.4 პოლიტიკური იდენტობა

სკანდინავიის ქვეყნებს შორის ფინეთი დიდი ხნის განმავლობაში 

ითვლებოდა დაპატიმრებების მიწად. დიაგრამა 4.4-1 გვიჩვენებს ზო-

გად სურათს. იკვეთება სამი ტენდენცია. 

პირველი, განვითარების მხრივ არსებული საწყისი მსგავსებები 

1918 წლამდე. თუმცა ამ ეტაპს მოჰყვა დევიაცია. 1918 წელს ფინეთის 

ციხეებში არსებული მონაცემები სწრაფად გაიზარდა ყოველ 100,000 

მოსახლეზე 250 პატიმრით. შემდგომ ეს რიცხვი დიდი ხნის განმავ-

ლობაში მერყეობდა ყოველ 100,000 მოსახლეზე დაახლოებით 200 

პატიმრამდე, მაშინ როდესაც, ფინეთთან შედარებით, სკანდინავიის 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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სხვა ქვეყნებში ციხეში არსებული პატიმრების რაოდენობის შესახებ 

მონაცემები სტაბილურად და მოკრძალებულად მერყეობდა ყოველ 

100,000 მოსახლეზე 50-დან 100 პატიმრამდე. 

მესამე განვითარებას უკანასკნელ პერიოდში მნიშვნელოვანი ვარ-

დნა წარმოადგენს, რომელიც ნაჩვენებია დიაგრამაზე 4.4-2, სადაც 

გამოსახულია 1975 წლიდან 1998 წლამდე არსებული განვითარება. 

დაპატიმრებების მხრივ ლიდერის პოზიციიდან – ზოგადი ევროპული 

სტანდარტებითაც კი – ფინეთმა სიის თითქმის ბოლოში გადაინაცვლა.

ეროვნულ-პოლიტიკური პერსპექტივიდან თუ შევხედავთ, აღნიშ-

ნული სამი ეტაპი ძალზე პარადოქსულია. 1809 წლიდან მოყოლებუ-

ლი ფინეთი რუსეთის ნაწილად ითვლებოდა, თუმცა მისი სისხლის 

სამართლის პოლიტიკა  ცალსახად სკანდინავიური იყო. 1919 წლიდან 

ფინეთმა დამოუკიდებლობა მოიპოვა, თუმცა დატოვა სკანდინავი-

ური ოჯახი და გახდა უფრო მკაცრი და დამსჯელი. მაგრამ შემდგომ, 

ბოლო ეტაპისთვის ფინეთმა დაპატიმრებების გამოყენების ლიმიტი-

რებით სკანდინავიის ყველა ქვეყანა უკან ჩამოიტოვა.

დიაგრამა 4.4-1. სკანდინავიაში პატიმრების რაოდენობა ყოველ 
    100,000 მოსახლეზე 1886-1998 წლებში.1

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ზემოხსენებულთან დაკავშირებით პასუხები შეგვიძლია მივიღოთ, 

თუკი უფრო საფუძვლიანად და დეტალურად გადავხედავთ ისტორიას. 

ყურადღება გამახვილებული იქნება 1918 წლიდან არსებულ განვითარე-

ბებზე. ყველაზე მარტივია, ავხსნათ ის დრამატული ზრდა, რაც 1918 წლის 

შემდეგ განვითარდა. 1918 წელი იყო დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის 

წელი, რომელსაც წარმოუდგენლად სასტიკი სამოქალაქო ომი მოჰყვა. 

ამ სამოქალაქო ომში დამარცხებულებიდან რვა ათასი მაშინვე სიკვდი-

ლით დასაჯეს, დამატებით 100,000 პირი კი ციხის ბანაკებში დაიღუპა.

დიაგრამა 4.4-2.  ფინეთში პატიმრების რაოდენობა ყოველ 100,000 მოსახლეზე  
      1975-1998 წლებში

1. იმ პატიმართა რაოდენობის შესახებ მონაცემები, რომლებიც მეორე მსოფლიო 
ომის შემდგომ გერმანელებთან თანამშრომლობდნენ, ნორვეგიისთვის გამოტო-
ვებულია. 1886 წლის მერე ფინეთში არსებული რიცხვები მეტად არ გაზრდილა. 
ეს ხდებოდა მანამ, სანამ ციმბირში დეპორტაციები დასრულდებოდა. საერთო 
ჯამში, 3,236 ფინელი პატიმარი გადაასახლეს 1826-1888 წლებში. ნორვეგიის რიც-
ხვები შედარებით დაბალია დასაწყისში, რადგან არ ითვლებოდნენ ის პირები, 
რომლებიც ქვეყნის უკიდურეს ჩრდილოეთში მეთევზეობის სფეროში იძულებით 
სამუშაოებს ასრულებდნენ (ან მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები, რომ-
ლებიც საყოფაცხოვრებო სამუშაოებით იყვნენ იქვე დაკავებულნი). შვედეთის 
რიცხვებიც ძალზე დაბალია, იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეული ადმინისტ-
რაციული გადაწყვეტილებები ჩათვლილი არ არის.

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?



66

მოსახლეობაში აღნიშნული უმნიშვნელოვანესი ხლეჩვები გაგრ-

ძელდა იქამდე, სანამ არ შეიქმნა საშინაო ერთობა, რომელიც საბ-

ჭოთა კავშირის წინააღმდეგ წარმოებული ორი სასტიკი მსოფლიო 

ომის (პირველი – 1939-40 წლებში, მეორე – 1941-დან 1944 წლამდე) 

შედეგად წარმოიქმნა. ფინეთი შეჩვეული იყო ტკივილისა და ტანჯვის 

ისეთ დონესთან, რომელიც ახლოსაც ვერ მივიდოდა ტკივილის იმ 

დონესთან, რომელიც სკანდინავიაში არსებობდა.

დიდი ხნის განმავლობაში კ. ჯ. ლანგი (K.J. Lang) ფინეთში პენი-

ტენციური სისტემის გენერალურ დირექტორს წარმოადგენდა. მას 

არანაირი ილუზია არ გააჩნია იმის შესახებ, თუ რატომ უნდა იყოს ცი-

ხეში პატიმრების დიდი რაოდენობა (ლანგი 1989 წელი, გვ. 83-84, ჩემს 

თარგმანში): 

...პატიმრების რაოდენობას ძალზე მცირე აქვს საერთო დანაშაულთან. პა-
ტიმრების რიცხვი უფრო გამოწვეულია საზოგადოების თავდაჯერებულო-
ბასა და პოლიტიკურ თანასწორობასთან მიმართებით ქვეყანაში შექმნილი 
ზოგადი მდგომარეობით. სამი ომის განმავლობაში არსებული პოლიტიკური 
დაძაბულობა, 1930-იანებში მემარჯვენეების მოძრაობები და კრიმინალური 
კომუნისტური მოძრაობა (იმ დროის) სკანდინავიის სხვა ქვეყნებისგან გან-
სხვავებით ფინეთში დაპატიმრებების უფრო მეტად გამოყენების საფუძვე-
ლი გახდა. ...კანონმდებლობა იქამდე მივიდა, რომ ჩვენ მივეჩვიეთ დასჯის 
მაღალ დონეს, სხვადასხვა დანაშაულისთვის ხანგრძლივი პატიმრობებით. 
...1970-იანების განმავლობაში ფინეთს ნორვეგიასთან შედარებით სამჯერ 
მეტი პატიმარი ჰყავდა. იმიტომ კი არა, რომ ფინეთი სამჯერ მეტ პატიმარს 
აგზავნიდა ციხეში, არამედ იმიტომ, რომ თითოეული პატიმარი ციხეში ატა-
რებდა დაახლოებით სამჯერ უფრო მეტ დროს, ვიდრე ნორვეგიაში. 

თუმცა, შემდეგ იბადება კითხვა რიცხვების დაღმასვლასთან და-

კავშირებით. რა დგას ფინეთში პატიმრობის გამოყენების მხრივ უკა-

ნასკნელ წლებში განვითარებული დრამატული დაღმასვლის უკან? 

დაღმასვლის ერთ-ერთ მიზეზად შესაძლოა დასახელდეს ის, რომ 

აღმასვლის და ზრდის მიზეზი აღარ არსებობს. თუმცა, ეს ახსნისთვის 

საკმარისი არ არის. რჩება ასევე სოციალური ვითარება, მოძველებუ-

ლი ინტერესები. რაც არის, არის, იმიტომ რომ არის. თუმცა, ფინეთში 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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რაღაც მოხდა, რასაც პატრიკ ტორნუდი (Patrik Tornudd) (1991) აღწერს. 

ის მიუთითებს წარსულში განვითარებულ მოვლენათა, იდეოლოგი-

ური ერთობისა და ასევე რამდენიმე თავისი საქმისადმი ერთგული 

ადამიანის დაუღალავი შრომის უნიკალურ კომბინაციაზე. 

ტორნუდის თანახმად, უპირველესყოვლისა, საჭიროა პრობლემა 

აღიქმებოდეს, როგორც პრობლემა. ამის გასაკეთებლად აუცილებე-

ლია გავითავისოთ ის ფაქტი, რომ ფინეთში პატიმრების რაოდენო-

ბა განსაკუთრებით დიდი იყო. ასევე, აუცილებელია, გავიგოთ, რომ 

ეს არ იყო გამოწვეული ფინეთში დანაშაულის უცნაურად მაღალი 

დონით. და ბოლოს, აუცილებელია, უარვყოთ ნებისმიერი მცდელო-

ბა იმისა, რომ პატიმრების დიდი რაოდენობა არის ის, რითიც უნდა 

ვიამაყოთ, მაგალითად, პატიმრების რაოდენობა, როგორც სისხლის 

სამართლის სისტემის სიმტკიცისა და პრინციპულობის ინდიკატორი, 

ან ინდიკატორი იმისა, რომ სისტემა მზადაა, დახარჯოს თავისი რე-

სურსები რეაბილიტაციის გასახანგრძლივებლად და საზოგადოების 

დასაცავად. 

ტორნუდის მიხედვით, პროფესიონალმა კრიმინოლოგებმა  საჭი-

რო ბაზა და მონაცემები წარმოადგინეს. მათი დოკუმენტაციის თანახ-

მად, თავისი პატიმრების რაოდენობით ფინეთი სკანდინავიის სხვა 

ქვეყნებისგან საკმაოდ განსხვავდებოდა. კრიმინოლოგებმა უარყვეს 

ზემოხსენებულის პოპულარული განმარტება – რომ დანაშაული ფი-

ნეთში საკმაოდ განსხვავდებოდა სკანდინავიის სხვა ქვეყნებში არ-

სებული დანაშაულისგან. მაგრამ ეს არ იქნებოდა საკმარისი ციხეში 

განთავსებული პატიმრების რიცხვის შესამცირებლად. ექსპერტები 

არა მხოლოდ წარმოადგენდნენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ისი-

ნი ასევე  ისეთ პოზიციაზე იმყოფებოდნენ, რომ  ვითარების შეცვლაც 

შეეძლოთ. ტორნუდი წერს (გვ. 5-6):

...სკანდინავიის ქვეყნები ზოგადად შეიძლება დახასიათდეს, როგორც საკ-
მაოდ ექსპერტ-ორიენტირებული ქვეყნები და ფინეთი ყველაზე ექსპერტ-
ორიენტირებული ქვეყანაა მათ შორის. უდავოდ, სიმართლეს შეესაბამება 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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ის, რომ ფინეთში საარჩევნო კამპანიების დროს დანაშაულის კონტროლი 
არასოდეს ყოფილა ცენტრალური პოლიტიკური საკითხი. 

...

მაგრამ ის ფაქტი, რომ მთელი რიგი ისეთი რეფორმების გატარება გახდა შე-
საძლებელი, რომელთა მიზანიც ქვეყანაში სასჯელის დონის შემცირება იყო, 
საბოლოოდ დამოკიდებული იყო იმ ფაქტზე, რომ ექსპერტების მცირე ჯგუფი, 
რომლებსაც რეფორმების ორგანიზება ევალებოდათ ან რომლებიც კვლე-
ვით ინსტიტუტებსა თუ უნივერსიტეტებში დანაშაულის კონტროლის ექსპერ-
ტებად მუშაობდნენ, თითქმის ერთსულოვნად აღიარებდნენ, რომ ფინეთში 
პატიმრების საერთაშორისოდ მაღალი რიცხვის არსებობა იყო სირცხვილი 
და რომ შესაძლებელი იყო კრიმინალურ მდგომარეობაზე სერიოზული გავ-
ლენის მოხდენის გარეშე ციხეში პატიმრების რიცხვის და პატიმრობის ხანგ-
რძლივობის მნიშვნელოვნად შემცირება.

ტორნუდის დასკვნით (გვ. 13):

ფინეთში გადამწყვეტ ფაქტორს წარმოადგენდა ის, რომ საჯარო პირები, სა-
სამართლო და ციხის ადმინისტრაცია მოქმედებით იყვნენ მზად, პატიმრების 
რიცხვის შესამცირებლად მათ ხელთ არსებული ყველა საშუალება გამოეყე-
ნებინათ. პირთა ჯგუფის მცდელობების შედეგად, შესაძლებელი გახდა ფი-
ნეთის ციხეებში პატიმართა რაოდენობის პრობლემად აღქმა, რამაც, თავის 
მხრივ, განაპირობა რიგი აქტივობებისა, დაწყებული სამართლებრივი რე-
ფორმებით და დამთავრებული შედარებით დაბალი დონის, ყოველდღიური 
გადაწყვეტილებებით. ყველაფერმა ამან კი საბოლოო შედეგის დაფიქსირე-
ბაში თავისი წვლილი შეიტანა. 

მაგრამ, რატომ უნდა ჩათვალონ ფინელებმა მსოფლიო ომის 

შემდეგ, რომ მათ ციხეებში განთავსებულ პატიმართა რაოდენობა 

არ არის ნორმალური? თუ გაიხედავდნენ საბჭოთა კავშირის მიმარ-

თულებით, ეს რიცხვები არანორმალური არ იქნებოდა. თუმცა, სწო-

რედ ამ მიმართულებით ფინელებს გახედვა არ სურდათ. ფინეთის 

სასჯელაღსრულების ისტორია ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ციხეში 

პატიმართა რაოდენობა არ არის განპირობებული დანაშაულებით, 

არამედ განპირობებულია კულტურულ/პოლიტიკური გადაწყვეტი-

ლებებით. პატიმართა რაოდენობა ემყარება გადაწყვეტილებას, თუ 

რა სახის საზოგადოების ნაწილი გვინდა რომ ვიყოთ. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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სკანდინავიელებისთვის ფინეთი რუსეთამდე ნახევარ გზაზეა გან-

ლაგებული. რუსებითვის ეს ქვეყანა, როგორც სახლი, ალბათ, ისეა. 

სანქტ-პეტერბურგიდან ჰელსინკიმდე მატარებლით მგზავრობას სულ 

რამდენიმე საათი სჭირდება და ისეთი გრძნობაა, თითქოს სანქტ-

პეტერბურგის ასლში ჩადიხარ. სანქტ-პეტერბურგი და ჰელსინკი, 

ჩრდილოეთში ორი ყველაზე დიდი და ლამაზი ქალაქი, რომელთა 

დიზაინზეც ქალაქის ერთმა დამპროექტებელმა იზრუნა, ორივე ერთი 

და იმავე არქიტექტორის მიერ აშენდა და გარკვეული პერიოდის მან-

ძილზე ერთი მეფის (Tzar) მიერ იმართებოდა, მსგავსი ადმინისტრა-

ციულ-ბიუროკრატიული სისტემით და ციხეების მსგავსი ტიპით. 

ფინეთში ჩემი ყველაზე პირველი ლექციითვის ფაქტებითა და რიც-

ხვებით მოვემზადე. ეს ხდებოდა სამოციანებში. ფინეთს იმ დროისთვის 

ყოველ 100,000 მოსახლეზე 160 პატიმარი ჰყავდა, განსხვავებით დანიის, 

შვედეთის და ნორვეგიისგან, სადაც პატიმრების რაოდენობა 44-დან 

69-მდე მერყეობდა. ახლაც მახსოვს სისხლის სამართლის ერთ-ერ-

თი პროფესორის გაოცებული სახე, როდესაც აღნიშნული მონაცემები 

წარვადგინე: ნუთუ, ფინეთში მართლა ასე შორს ვართ სკანდინავიის 

სხვა ქვეყნებთან შედარებით? ეს მისთის და ასევე აუდიტორიაში რამ-

დენიმესთვის ნამდვილი შოკი იყო.

რატომ?

პოლიტიკური მიზეზით. პატარა ფინეთი, რომელიც საბჭოთა კავ-

შირთან ახლოსაა, მათ აქვთ საერთო ისტორია, სახიფათო ბედ-იღ-

ბალი. ასეთ სიტუაციაში, ფინეთმა მფარველობა, კულტურული დაცვა 

ითხოვა და წავიდა დასავლეთით, გააბა კავშირები სკანდინავიასთან 

და გახდა სკანდინავიელი. ციხეები კულტურულ სიმბოლოს წარ-

მოადგენს. ფინეთში კრიმინალურ პოლიციაზე გარკვეული პასუხისმ-

გებლობებით აღსავსე ინტელექტუალურ-ადმინისტრაციული ელიტა 

მოქმედებას შეუდგა. წლიდან წლამდე ინკერი ანტილა (Inkeri Anttila), 

პატრიკ ტორნუდი (Patrik Tornudd) და კ. ჯ. ლანგი (K.J. Lang) წინ წევდ-

ნენ და აქტუალურს ხდიდნენ სასჯელაღსრულების პოლიტიკას, რაც, 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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საბოლოო ჯამში, ჩვენს რუქებზე ციხეებში პატიმრების რაოდენობაში 

აისახა. თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში მათ პატიმართა შემ-

ცირებასაც მიაღწიეს; კანონები შეიცვალა, ჯარიმები გამოიყენებოდა 

უფრო მეტად, ციხეები – ნაკლებად. ციხის მონაცემები არტეფაქტებს 

არ წარმოადგენს; ისინი გადაეცემა მნიშვნელოვან მონაწილეებს, 

რომლებიც თავისი დროის უმნიშვნელოვანეს ღირებულებებსა და 

მიზნებს ირეკლავენ. 

ჩვენ განუწყვეტლივ ვხვდებოდით ასეთ ხალხს და მათ მსგავსებს 

სკანდინავიის ყველა სახის კრინიმოლოგიურ და სამართლებრივ ასო-

ციაციებში. ჩვენ შევხვდით სერიოზული სამეცნიერო ამოცანების შე-

სასრულებლად, თუმცა, ამავე დროს, ჩვენ ასევე საერთო კულტურასაც 

ვაშენებდით. ეს იყო რთული ამოცანა, განსაკუთრებით კი ფინელების-

თვის. შეხვედრებზე ჩვენ სკანდინავიურად ვსაუბრობდით, დანიელები 

– დანიურად, ნორვეგიელები – ნორვეგიულად, შვედები კი – შვედუ-

რად. აკადემიური წარმომადგენლობა ამ სამ ქვეყანაში შედარებით 

ადვილად უგებდა ერთმანეთს, თუმცა ეს არ ეხებოდა ფინელებს. ისინი 

ცდილობდნენ შვედურად, მათ მეორე ენაზე, ესაუბრათ. შვედური ენა 

კი იმ დროისთვის იყო იმის სიმბოლო, რომ სკანდინავიას ეკუთვნო-

დი. ის ასევე დასავლეთთან მნიშვნელოვან ლინკსაც წარმოადგენდა. 

კავშირს, რომელიც ნეკლებად პროვოკაციული იყო სტალინისთვის, 

ვიდრე ეს რომ ყოფილიყო ინგლისური ან გერმანული. 

დღესდღეობით, ეს ყველაფერი იცვლება. ფინელები თავიანთ 

ნაშრომებს უფრო და უფრო ინგლისურად წარმოადგენენ. ფინეთი 

ჩრდილო-ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის (NATO), 

ისევე, როგორც ევროპული გაერთიანების წევრი გახდა. უკვე ისეთი 

მნიშვნელოვანი აღარ არის სხვადასხვა სიმბოლოებით, ენით თუ სას-

ჯელაღსრულების სისტემით სკანდინავიას მიეკუთვნებოდე. ფინეთის 

ციხის მონაცემებზე ზემოხსენებულის შედეგებს ჯერ კიდევ ვნახავთ 

– 1960-იანებიდან მოყოლებული სკანდინავიელებიდან ზოგიერთი 

კვლავ ხელისუფლებაშია.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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4.5 ბალტიის ტესტი 

ძალზე საინტერესოა ბალტიისპირეთის ქვეყნებში არსებული გან-

ვითარებების მიმოხილვა. ბალტიისპირეთს წარმოადგენენ ქვეყნები, 

სადაც მდგომარეობა დაახლოებით ისეთივეა, როგორიც იყო ფინეთ-

ში. არიან რა განლაგებულნი რუსეთთან ახლოს და ამ სიახლოვით 

არიან შეშინებულნი, ბალტიის ქვეყნებს სკანდინავიის ქვეყნებთან 

თანამშრომლობის დიდი სურვილი უჩნდებათ და შესაბამისად, ინ-

ტენსიურ კულტურულ და ეკონომიკურ თანამშრომლობას ეყრება 

საფუძველი. მაგრამ, როგორც ეს რუქიდან იკვეთება, ჩვენ ვხვდებით 

არსებით განსხვავებას, როდესაც პატიმრების რაოდენობას სკანდი-

ნავიის ქვეყნებში ვადარებთ ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ამ მხრივ 

არსებულ მდგომარეობას. 

შესაბამისად, მსოფლიოს ჩემს კუთხეში ისმის კითხვა: სასჯელაღ-

სრულების სისტემის განვითარების მოდელის სანახავად, რომელ 

მხარეს გადაიხრებიან ბალტიის ქვეყნები – დასავლეთით, სკანდინა-

ვიელი მეზობლებისკენ, თუ – ჩრდილო-აღმოსავლეთით, რუსეთის 

მიმართულებით? ჩემი რჩევა ბალტიისპირეთის ქვეყნებისთვის ეფუძ-

ნება ფინეთის გამოცდილებას. ბალტიისპირელ კოლეგებთან შეხ-

ვედრებისა და სემინარების დროს ვცდილობ ფორმულირება მოვახ-

დინო აზრისა, რომელიც კულტურული იდენტობის არჩევანს შეეხება. 

დღესდღეობით ბალტიის ქვეყნებში არსებული სისხლისსამართლებ-

რივი განვითარება ფინეთის მაგალითისგან რადიკალურად განსხ-

ვავებული მიმართულებით ხდება. არიან ისინი ზემოხსენებულის მო-

სალოდნელი შედეგების შესახებ ინფორმირებულნი? იქნებ, ამ ქვეყ-

ნებში არჩევანი უნდა გააკეთონ. ნათელია, რომ მათ დასავლეთთან 

და სამხრეთთან ზოგადკულტურული კავშირების განახლება სურთ, 

თუმცა როცა საქმე სისხლისსამართლებრივ პოლიტიკას ეხება, ამ 

შემთხვევაში რუსეთთან არსებულ კავშირებს ითვალისწინებენ? ან 

სკანდინავიის პერსპექტივიდან, არის თუ არა შესაძლებელი, ერთი 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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მხრივ, ქვეყანასთან პოლიტიკურად და კულტურულად ძალზე მჭირ-

დო კავშირში იმყოფებოდე და, ამავე დროს, რადიკალურად შორს 

იდგე ტკივილის მიყენების საკითხებთან მიმართებით? 

4.6 ტოლერანტობა ზემოდან

ნიდერლანდები, ერთი პატარა, მჭიდროდ დასახლებული და ძალ-

ზე განვითარებული ქვეყანა, რელიგიურად და ეთნიკურად მრავალ-

ფეროვანი, თუმცა მაინც უკანასკნელ დრომდე ევროპაში პატიმრების 

ყველაზე მცირე რაოდენობით გამორჩეული. ამ მოვლენის უკან დიდი 

კითხვის ნიშანი იდგა. პატიმრების რაოდენობის დაბალი მაჩვენებელი 

ევროპაში ციხეების აუცილებლობის შესახებ არსებული დებატების 

ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს არგუმენტს წარმოადგენდა. თუ ეს შეძ-

ლო ნიდერლანდებმა, რატომ ვერ შეძლებს ამას დანარჩენი ევროპაც?

ლუკ ჰალსმენი (Louk Hulsman) (1974 წელი) აღწერდა შემწყნარებ-

ლობის დონეს დროის იმ მონაკვეთში, როდესაც პატიმრების რაოდე-

ნობა ყველაზე დაბალ მაჩვენებელს უახლოვდებოდა: 

...პატიმრების რიცხვის ვარდნა არ აიხსნება თავისუფლების აღკვეთის, რო-
გორც სასჯელის, შემცირებით, არამედ - მხოლოდ თავისუფლების აღკვეთის 
ვადების შემცირებით. ამ ვადის სიმცირე და კიდევ უფრო შემცირების ტენ-
დენცია ნიდერლანდების სასჯელაღსრულების სფეროში არსებული განვი-
თარებების პრინციპულ დამახასიათებელ ნიშნად შეიძლება მივიჩნიოთ. 1970 
წელს მხოლოდ 35 სამწლიანი თავისუფლების აღკვეთის შეფარდება მოხდა, 
საიდანაც თოთხმეტ პირს შეეფარდა მკვლელობისთვის (თუმცა, იმ წელს 
63 პირი იყო მსჯავრდებული ამ დანაშაულისთვის), ორს – გაუპატიურების-
თვის (მსჯავრდების საერთო რიცხვი: 68), ცამეტს – ძალადობით ჩადენილი 
ძარცვისთვის და დარჩენილ ექვს პირს თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა 
გამოძალვასთან კომბინირებული ყაჩაღობისთვის... ვადამდე ადრე გათა-
ვისუფლება და შეწყალება თითქმის ყოველთვის ისედაც მოიაზრება და მას 
პატიმრის მიერ რეაბილიტაციის პროგრამებში ჩართულობაზე გამოხატული 
მზაობა არ განაპირობებს. (გვ. 14).

დეივიდ დოუნსი (David Downes) (1988) აღწერდა ზოგიერთ მექა-

ნიზმს, რომელიც ზემოხსენებულის განხორციელებას ხდიდა შესაძ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ლებელს. ნიდერლანდებმა  ომი და ოკუპაცია გამოიარა. ზოგიერთმა 

წამყვანმა აკადემიკოსმა იცხოვრა პატიმრის ცხოვრებით და შედეგად, 

ისინი სრულებით დარწმუნდნენ პატიმრობის ნეგატიურ ეფექტებში. 

მათ შორის უამრავი სასჯელაღსრულების სამართლის სპეციალისტი 

და მასწავლებელი იყო. ისინი ციხის მძიმე პატიმრობის საფრთხეების 

შესახებ მასწავლებლები გახდნენ. რამაც არა მარტო პოლიციაში, 

არამედ მთელ პენიტენციურ სისტემაში შეაღწია.

თუმცა მეორე მსოფლიო ომის დროს ბელგიასა და საფრანგეთ-

შიც იქნენ წამყვანი აკადემიკოსები დაპატიმრებულები. მათაც, თავის 

მხრივ, დააგროვეს ცუდი გამოცდილება. ამის მიუხედავად, შედეგად 

პატიმრების რაოდენობა მათ ქვეყნებში რადიკალურად არ შემცირე-

ბულა. რა არის მიზეზი ასეთი განსხვავებისა? 

დეივიდ დოუნსი ნიდერლანდებში ტოლერანტობის ტრადიციას 

უსვამს ხაზს. ლუკ ჰალსმენი (1974 წელი) ეთანხმება და სიმბოლოს 

სახით ქალაქ გაუდას მახლობლად, აუდევოთერში (Oudewater), გან-

თავსებულ ე.წ. Weigh-house (საჯარო შენობა/სივრცე, სადაც წონიან 

საგნებს, ნივთებს, პროდუქტს) იყენებს. მე-17 საუკუნის ევროპაში, 

„კუდიანებზე ნადირობის“ ეპოქაში, ხალხი შორი მანძილიდან ან ახ-

ლომდებარე ტერიტორიებიდან მიემართებოდა აუდევოთერში იმის 

დასამტკიცებლად, რომ უწონოები არ იყვნენ – ანუ, როგორებიც იმ 

პერიოდში კუდიანები მიიჩნეოდნენ, რომ უნდა ყოფილიყვნენ. აუდე-

ვოთერში ისინი იღებდნენ წონის სერთიფიკატს, რომელიც ნებისმიერ 

ადგილას იცავდა მათ შემდგომი გამოძიებისა და დევნისგან. რუტერ-

ფორდი (Rutherford) (1984 წელი, გვ. 137) ციტირებს 1770 წლის წყაროს, 

რომლის თანახმადაც, ერთი წლის მანძილზე ლონდონში იმაზე მეტი 

კრიმინალის სიკვდილით დასჯა ხდებოდა, ვიდრე ჰოლანდიაში - ოცი 

წლის განმავლობაში. 

ტოლერანტობასთან ერთად, სახეზეა კონფლიქტებთან გამკლა-

ვების ერთი უცნაური ჰოლანდიური მექანიზმი. ამ ქვეყნის ისტორია 

სავსეა საგარეო, ისევე, როგორც საშინაო კონფლიქტებით. ხალხი 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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შეეჩვია მათი შინაგანი განსხვავებულობით ცხოვრებას. მათ ისწავ-

ლეს კომპრომისის ხელოვნება. კონფლიქტის თავიდან აცილების 

ერთ-ერთ მექანიზმს წარმოადგენდა სისტემის სათავეში მყოფთათ-

ვის გადაწყვეტილების მიღების ვალდებულების დელეგირება. აქ ჰო-

ლანდიურ საზოგადოებაში ოპოზიციური ძალების წარმომადგენლებს 

ეძლევათ მანდატი, რომ მოაწესრიგონ და დაალაგონ მათი განსხ-

ვავებულობა და მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე, რომლითაც ყველა 

სხვადასხვა მხარე იცხოვრებდა. ეს არადემოკრატიული გამოსავა-

ლია, თუმცა ლოკალურ დონეზე სამოქალაქო ომზე უკეთეს გამოსა-

ვალს წარმოადგენს. დანაშაულის კონტროლიც მსგავს პრინციპებზეა 

ორგანიზებული და აწყობილი. კანონისა და წესრიგის წარმომადგენ-

ლებს მიეცათ მანდატი, დანაშაულთან მიმართებით გამოსავალი თა-

ვიანთი მოსაზრებებისა და აუცილებლობიდან გამომდინარე ენახათ. 

ყოველივე ზემოხსენებულმა მათ განუსაზღვრელი ძალაუფლება მი-

ანიჭა. მეორე მსოფლიო ომის გამოცდილებიდან გამომდინარე, მათ 

ეს ძალაუფლება გამოიყენეს იმისთვის, რათა დანაშაულის კონტრო-

ლის ინდუსტრიის გაფართოვებას აღდგომოდნენ წინ. 

თუმცა, ისინი მარტოები არ იყვნენ. პარლამენტიც მათ გვერდით 

იდგა. ჰალსმენის თქმით (1974 წელი):

იუსტიციის სამინისტროს 1947 წლის ბიუჯეტის შესახებ პარლამენტში გამარ-
თულ დებატებს უჩვეულოდ დიდი ინტერესი მოჰყვა, რადგან დიდი უმრავლე-
სობა მთავრობისგან პენიტენციალურ საკითხებთან მიმართებით მათი პო-
ზიციის გადახედვას მოითხოვდა. იქიდან გამომდინარე, რომ უმრავლესობის 
შეხედულებით, პენიტენციური სისტემა თავის თავში სოციალურ პრობლემას 
წარმოადგენდა, მთავრობას დაევალა წარმოედგინა კონკრეტული გეგმა 
იმისა, თუ როგორ აპირებდა ის ამ უმნიშვნელოვანესი საკითხის მოგვარებას. 

თუმცა სისტემა, რომელიც ტოლერანტობას ეფუძნება ზემოდან, 

არის ძალზე მოწყლვადი. როგორც დეივიდ დაუნსი აცხადებს (გვ. 74):

ასეთი მოწყობის/სქემის, ასე ვთქვათ, უმთავრეს ფასს წარმოადგენს ის, რომ 
მთავრობისა და პარლამენტის შიგნით თუ გარეთ არსებული ელიტები, გამო-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ნაკლისი შემთხვევების გარდა, კრიტიკისგან იზოლირებულები და დაცულები 
არიან. 

და ახლა ეს გამონაკლისი შემთხვევები აღარ არსებობს. მათ ცი-

ხეებში პატიმრების რაოდენობამ მათი მეზობლების ციხეებში არსე-

ბულ რიცხვებს მიაღწია და ევროპამაც ტოლერანტობის ყველაზე ნა-

თელი და თვალსაჩინო მაგალითი დაკარგა. 

რა მოხდა? 

რა თქმა უნდა, ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პოლიტიკის გა-

სამკაცრებლად ნიდერლანდების მიმართ გამუდმებული საერთაშო-

რისო ზეწოლა მიმდინარეობს; კონკრეტულად კი, გერმანია და შვე-

დეთი დიდი ხანია ამტკიცებენ, რომ ნიდერლანდები ევროპის ნარ-

კოტიკებისგან დაცვის საკითხში სუსტ რგოლს წარმოადგენს. თუმცა, 

დეივიდ დაუნსი ამტკიცებს, რომ აღნიშნული სრულ სიმართლეს არ 

შეესაბამება, ზეწოლას პენიტენციურ პოლიტიკაზე შესაძლოა არა-

ნაირი ზეგავლენა არ მოეხდინა. დაწესებულების ექსპერტებისთვის 

სიტუაცია შესაძლოა დამაბნეველად აღქმულიყო. როგორც სხვა ყვე-

ლა ევროპულ სახელმწიფოში, ეს ექსპერტები სულ უფრო და უფრო 

უკავშირდებიან მათ საპირისპირო რიცხვებს საერთაშორისო სისტე-

მაში და შესაძლოა ნელ-ნელა გაიზიარონ მათი რეფერენსის ჩარჩო. 

ჰოლანდიელი წარმომადგენლები მათი ნარკოტიკული პოლიტიკის 

გამო საერთაშორისო გაღიზიანებისა და რისხვის პირადი ობიექტები 

ხდებიან.

ქვეყანა სხვა მხრივაც ახდენს ევროპული სტანდარტების ადაპტა-

ციას. ძველი განყოფილებები უკვალოდ გაქრა. ეს ალბათ გაცილებით 

უფრო ნაკლებადმნიშვნელოვანს ხდის ყველა სახის პრობლემის 

მოგვარების მიზნით, საზოგადოებისგან იზოლირებულად მხოლოდ 

სათავეში მყოფებისთვის მანდატის მიცემას. სპეციალისტებისთვის 

დანაშაულის პოლიტიკა ნაკლებმნიშვნელოვანი ხდება - მედია იწ-

ყებს ჩარევას და საზოგადოებისგან პოლიტიკოსების მიმართ მოთ-

ხოვნები უფრო მეტად იგრძნობა. ძველი განყოფილებები იშლება და 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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ადგილს უთმობს ახლებს: ამჯერად ჩვეულებრივ ხალხსა და იმ პი-

რებს შორის არსებულ განყოფილებებს, რომლებიც დამნაშავეებად 

და კრიმინალებად მიიჩნევიან. 

მეორე ფაქტორს კეთილდღეობის სარგებლის შემცირება წარ-

მოადგენს. ჰალსმენი თავის 1974 წლის სტატიაში სიამაყით ჩამოთლის 

აღნიშნულ სარგებელთაგან რამდენიმეს და ამტკიცებს, რომ ისინი 

ჰოლანდიური სისტემის გამონაკლისი და განსაკუთრებული სირბი-

ლის მიღმა დგანან. დღესდღეობით (ზეპირ კომუნიკაციაში) ის ხსნის 

იმ გაზრდილი სიმკაცრის ფენომენს, რომელიც აღნიშნული სარგებ-

ლებიდან ზოგიერთის არარსებობამ გამოიწვია. 

ასევე აღსანიშნავია ორი განვითარება, რომელიც ნიდერლანდე-

ბის უნივერსიტეტებს უკავშირდება. სამართლის პროფესორების თა-

ობა შეიცვალა; ვეტერანებმა დატოვეს თავიანთი სკამები, წაიყოლეს 

რა თან თავიანთი პირადი გამოცდილება და გავლენა. ცვლილებები 

მოხდა ასევე კრიმინოლოგიაშიც. ევროპაში ჰოლანდია კრიმინოლო-

გიის ციხე-სიმაგრეს წარმოადგენდა. კრიმინოლოგიას ასწავლიდნენ 

უმეტეს უნივერსიტეტებში ან უნივერსიტეტების მიერ კრიმინოლო-

გიისთვის გამოყოფილი ადგილები დაიკავეს ისეთმა პირებმა, რო-

მელთა უმთავრეს ინტერესს სწორედ კრიმინოლოგია წარმოად-

გენდა. კრიმინოლოგიას ჰოლანდიაში გარკვეული უცნაურობები 

ახასიათებდა. ეს იყო კრიტიკული კრიმინოლოგია, უფრო დაინტე-

რესებული მტკივნეული საკითხების წამოწევაში, ვიდრე ავტორიტე-

ტების მიერ უცებ გამოსაყენებელი პასუხების გაცემაში. ეს ასევე იყო 

კრიმინოლოგია, რომელსაც განსაკუთრებულად ძლიერი კავშირი 

ჰქონდა ჰუმანიტალურ და კულტურულ აქტივობებთან. ვან შვანინგე-

ნის (Van Swaaningen), ბლადისა (Blad) და ვან ლუნის (van Loon) (1992 

წელი) თანახმად, კრიმინოლოგთაგან რამდენიმე უფრო წარმატე-

ბულ ნოველისტსა თუ პოეტს წარმოადგენდა. უკანასკნელ პერიოდში, 

ნიდერლანდებში აღნიშნული ტრადიცია დაქვეითდა. კრიმინოლო-

გიის სკამები დარჩა თავისუფალი და მთელი ინსტიტუტები გაუქმდა. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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სამაგიეროდ, მთავრობასთან არსებული კვლევის რიცხვმა სწრაფად 

იმატა. მინისტრების დონეზე კვლევისა და დოკუმენტირების ცენტრში 

დღესდღეობით იმდენი კრიმინოლოგი არის დასაქმებული, რამდე-

ნიც – ყველა უნივერსიტეტში ერთად. რთულია იმის გაგება, ეს გან-

ვითარება ეფექტია თუ გამომწვევი მიზეზი იმისა, რაც პენიტენციურ 

სისტემაში ხდება. 

4.7 ზღვარზე მყოფი განვითარებული ქვეყნები 

მდგომარეობა განვითარებულ, მდიდარ ქვეყნებში ერთ-ერთი 

არასტაბილური წონასწორობის მაგალითს წარმოადგენს. დესტ-

რუქციის წინააღმდეგ ყველაზე მედგრად ალბათ ის ქვეყნები დგანან, 

რომლებსაც შედარებით სტაბილური ეკონომიკური მდგომარეობა, 

ასევე განვითარებული და მდიდარი ქვეყნის დიდხნიანი ტრადიცია 

აქვთ და  მცირერიცხოვანი, ერთგვაროვანი მოსახლეობით გამოირ-

ჩევიან. სიმდიდრე და კეთილდღეობა ტოვებს სივრცეს ტოლერან-

ტობისთვის, ტრადიცია მას ნაკლებშეურაცხმყოფელს ხდის გასა-

ზიარებლად და მცირერიცხოვანი და ერთგვაროვანი მოსახლეობა 

უკიდურეს საჭიროებაში მყოფი ხალხის გამორიცხვის წინააღმდეგ 

შეზღუდვებს ქმნის. ის ასევე  არასტაბილური სიტუაციის დასტაბილუ-

რებაში ეხმარება, თუკი საზოგადოება ცხოვრებისეული მიზნებისთვის 

რამდენიმე განსხვავებულ კრიტერიუმს აღიარებს, მას ასევე გააჩნია 

გარკვეული პატივისცემა „ღარიბი, მაგრამ სუფთა/წმინდა“ ადამიანი-

სადმი, ან უპირატესობას სიუხვეს და არა ეფექტურობას ანიჭებს.

თუმცა, ჰომოგენური, მცირერიცხოვანი სახელმწიფოები ასევე გა-

ნიცდიან გარკვეულ ზეწოლას. ისინი ვალდებულნი არიან კეთილდ-

ღეობაზე მეტი ფული დახარჯონ. სქემა 4.7-1 ილუსტრირებას ახდენს 

ნორვეგიაში არსებულ განვითარებაზე 1970 წლიდან 1997 წლის ჩათ-

ლით. ნავთობის გამო ნორვეგია განსაკუთრებით კარგ მდგომა-

რეობაში იმყოფება. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ამ პერიოდისთვის 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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უმუშევრობის, ინვალიდობის პენსიის და სოციალური დაცვის ინ-

დიკატორები მნიშვნელოვანი ზრდის შესახებ მიუთითებენ. ეს არის 

კონკრეტული პრობლემები. მათ კი ამძიმებს ასევე ის ფაქტი, რომ 

განვითარებული სახელმწიფოებიც არიან შეშფოთებულნი ყველა 

ორგანიზაციული პრინციპით, რომლებიც მათ თავს ინდუსტრიალიზა-

ციამ მოახვია. განვითარებას ადგილი აქვს ცენტრებში, შრომა ხდება 

აუცილებლობა, სადაზღვევო კომპანიები ანაცვლებენ ერთობლივ 

დახმარებას და არაპერსონალურ ურთიერთობებს კი მნიშვნელოვა-

ნი როლი აკისრია. მსგავსი მოვლენები ანადგურებენ სოციალური კე-

თილდღეობის პრინციპების მორალური საფუძვლის უმეტეს ნაწილს. 

სქემა 4.7-1 ლაქები კეთილდღეობაზე

    ყოველ 100,000     ყოველ 100,000   ყოველ 100,000
    მოსახლეზე     მოსახლეზე    მოსახლეზე
    პირების რაოდენობა,   შშმ პირების    სოციალური
    რომლებიც      რაოდენობა,   დახმარების
    უმუშევრობიდან    რომლებიც    შემთხვევები
    სარგებელს იღებენ   პენსიას იღებენ

1970     205       3332     1000

1975    379       3548     1200

1980    445       3903     1500

1985    1246      4535     2600

1990    2740      5517     3900

1995    3074      5435     3945

1997    1944      5450     3577

ამავე დროს, ეს ცვლილებები ასევე წარმოადგენენ ერთ-ერთ მამოძ-

რავებელ ძალას ხელისუფლების მიერ დარეგისტრირებულ დანაშაულთა 

რიცხვის სტაბილურ ზრდაში, ისევე, როგორც აღნიშნული ცვლილებები 

ღირსების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების შემცირების უკან დგანან.

ასეთ ახლებურ ვითარებაში, განვითარებულ ქვეყნებს შორის 

ყველაზე ჩამოყალიბებულიც კი ცდუნების წინაშე დგას, რომ იმათი 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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დაცვის მაგივრად, ვისაც ეს ნამდვილად ესაჭიროება, დაიცვას თავი 

ან თუნდაც სოციალური მომსახურების სააგენტოები.

თავდაცვის რამდენიმე უმთავრესი მიმართულება ჩამოყალიბდა. 

ერთი თვითონ სოციალური კეთილდღეობაა. სოციალური მუშაკები 

უფრი და უფრო ზრდიან დისტანციას მათსა და იმათ შორის, ვისაც კე-

თილდღეობა სურს. მუნიციპალური სოციალური მომსახურების ცენტ-

რების მუშაკები თავის თავს იცავენ კლიენტებისგან; განაცხადებისთ-

ვის ისინი ცენტრებს ღიას კვირაში მხოლოდ რამდენიმე დღის განმავ-

ლობაში ტოვებენ და ამ დღეებშიც – დილის კონკრეტულ საათებში, 

ისე რომ გაჭირვებული ადამიანები დილის 5 საათიდან დგანან რიგში, 

რათა ისინი მიიღონ. ტელეფონებს არ პასუხობენ, შენობაში კერძო 

პოლიცია პატრულირებს და ჩვეულებრივი პოლიციას მხოლოდ მაშინ 

იძახებენ, თუკი სოციალური მუშაკები თავს დაუცველად და საფრთხე-

ში გრძნობენ, რაც, რა თქმა უნდა მოხდება, მათსა და კლიენტებს შო-

რის არსებულ მნიშვნელოვან დისტანციას თუ გავითვალისწინებთ. 

დამატებითი პრობლემები იქმნება ე.წ. „დე-ინსტიტუციონალიზა-

ციის“ მოძრაობის მიერ. კერძოდ კი, ეს არის მოძრაობა, რომელიც 

მომავალში შებოჭილი იქნება ვალდებულებით, იმ განვითარებულ 

ქვეყნებში გავლენა მოახდინოს და ძალა დაატანოს დაპატიმრებების 

დონეზე. ტენდენცია აქაც, ისევე, როგორც სხვაგან, სიტუაციის „ნორ-

მალიზაციისკენ“ ვითარდება. მენტალური/გონებრივი ინსტიტუტები 

და განსაკუთრებული სკოლები გაუქმდა. სლოგანს წარმოადგენს 

შემდეგი: „უკან ნორმალურობისკენ“. ამას შესაძლოა ორი განვითა-

რება მოჰყოლოდა: ზოგიერთ არაორდინალურ პიროვნებას შესაძ-

ლოა ვერ გაეძლო ამ ყოველივესთვის და თავი ციხეში ამოეყო. თუმ-

ცა, სხვა ასპექტიც ძალზე მნიშვნელოვანია. დე-ინსტიტუციონალიზა-

ცია არ ნიშნავს იმას, რომ ინსტიტუტები გაქრება. ისინი დარჩენიან 

ცარიელები და მათი ყოფილი მუშაკები ასევე დარჩებიან ცარიელი 

ხელებით. ეს კი თავის მხრივ ქმნის დაძაბულობასაც და ცდუნებასაც. 

ამ შენობათაგან ზოგიერთი მარტივად შეიძლება გადაკეთდეს ციხედ, 

ხოლო მომსახურე პერსონალი – ციხის თანამშრომლებად. 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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4.8 გაგრძელდება ასე? 

დასჯის არსებულ დაბალ დონეს, რომელიც განვითარებული 

ქვეყნების ასეთ არქეტიპებში არსებობს, სხვადასხვა ძალების გამო 

საფრთხე ექმნება. ზოგიერთი მათგანი ზოგადი ხასიათისაა. მათ 

უნდა განახორციელონ ეს ინდუსტრიალიზაციის, შრომის ბაზრისა და 

ეროვნული კონფლიქტების ეფექტით, რაც მომდევნო თავებში იქნება 

განხილული. თუმცა ზოგიერთი მათგანი სპეციფიურად არის დაკავში-

რებული სასჯელაღსრულების სამართლის ან მასთან ახლოს მდგომი 

ინსტიტუციის განვითარებასთან. სწორედ აღნიშნული ძალები იქნება 

განხილული ქვემოთ. 

პირველ რიგში, აღსანიშნავია ამ ქვეყნებში სასჯელაღსრულების 

პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი ერთობლივი მორალური საზოგადო-

ება, რომელიც უკიდურესი დაძაბულობის ქვეშ იმყოფება. 1968 წელი 

და სტუდენტების აჯანყება გარკვეულ დემოკრატიზაციას ნიშნავდა. ეს 

ნიშნავდა უფრო მეტი ყურადღების გამახვილებას სუსტებსა და მოწ-

ყლვადებს შორის არსებული კონკრეტული ჯგუფების უფლებებზე. 

თუმცა, ამავე დროს, ეს ასევე ნიშნავდა გაზრდილ გავლენას პენი-

ტენციური ინსტიტუტების ყველა დონეზე. როგორც ზოგადი დემოკრა-

ტიზაციის ნაწილი, აღნიშნული პრაქტიკოსები პოლიტიკურ ავტორი-

ტეტებთან მიმართებით თავიანთ საკუთარ შრომის ორგანიზაციებსა 

და ზეწოლის ჯგუფებს ქმნიან. ნორვეგიაში ციხის წარმომადგენლები 

ეწინააღმდეგებიან თითო საკანში ორის ტენდენციას13, თუმცა, ქვეყა-

13 ერთ საკანში ერთი პატიმრის პრინციპის შენარჩუნებისთვის ამ ბრძოლის 
მნიშვნელობა პერსპექტივაში დადგა ბრიტანული პირობების აღწერით (სტერნი 
(Stern) 1989 წელი, გვ.6): 1966 წელს ლორდმა მაუნთბათენმა (Lord Mountbatten) 
თქვა: „უფრო მეტად უნდა იყოს ცნობილი იმის შესახებ, რომ კვლავ არსებობს 
ათასობით პატიმარი, რომლებსაც სძინავთ სამს ერთ მე-19 საუკუნეში ერთი 
ადამიანისთვის დაპროექტებულ საკანში“. თითქმის 20 წლის შემდეგაც ვითარება 
უკეთესობისკენ არ შეცვლილა. სწორედ ზემოხსენებულ საკნებში, რომლებიც 
დაახლოებით 100 წლის წინ ერთი ადამიანისთვის აშენდა, 5,000 პატიმარი ცხოვრობს 
სამი ერთ საკანში და დაახლოებით 14,000 კი გადანაწილებულია ორი ერთ საკანში.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ნაში მეტი ციხის არსებობისთვის იბრძვიან. პოლიცია ასევე მუშაობს 

გაფართოვებაზე. საუკუნის წინ ისინი პოლიტიკოსების ჩუმ იარაღს 

წარმოადგენდნენ. პირობები გაუმჯობესდა და გაუარესდა. ტკივილის 

მიწოდების დაბალ დონეზე ინტერნაციონალიზაცია დაძაბულობის 

კიდევ ერთ მიზეზს წარმოადგენს. ძველად, კოსმოპოლიტენები ასე-

ვე აქტიურობდნენ. ლომბროზო (Lombroso) და ფერრი (Ferri) იტა-

ლიიდან, და მოგვიანებით, ფონ ლისტი (von Lizt) გერმანიიდან სკან-

დინავიურ დებატებში ჩართულ ყველასთვის ცნობილ მოღვაწეებს 

წარმოადგენენ. როგორც ეს ნაუკემ (Nauke) (1982 წელი) და რაძინო-

ვიჩმა (Radzionowicz) (1996 ბ) დაგვისაბუთეს, კრიმინალური პოლი-

ციის საერთაშორისო ასოციაციის (International Association of Criminal 

Policy) განსაზღვრული მიზნები და კონკრეტულად, ფონ ლისტის იდე-

ები იმის ჩანასახებს შეიცავდნენ, რაც გერმანიაში 1933 წლის შემდგომ 

პერიოდში განვითარდა. სკანდინავიაზე ამ იდეების ეფექტი გაურკვე-

ველია. ციხეში არსებული რიცხვების ზოგადი ვარდნა საუკუნის ბო-

ლოსკენ დასრულდა. ეს შეიძლებოდა საზღვარგარეთის დახმარების 

გარეშეც მომხდარიყო. უამრავი საერთაშორისო კონტაქტის ერთი 

უმთავრესი შედეგი იყო სხვადასხვა ტიპის ისეთი ე.წ. „სპეციალური 

ღონისძიებების“ ჩამოყალიბება, როგორიცაა მაგალითად, იძულები-

თი მკურნალობა ან განათლება ან იმ პირების გრძელვადიანი დაპა-

ტიმრება, რომლებიც მიიჩნეოდნენ ისეთებად, ვინც ვერ გამოსწორ-

დებოდნენ. საუკუნეზე მეტი დასჭირდა ამ ღონისძიებების უმეტესობის 

გასაუქმებლად. 

დღესდღეობით ინტერნაციონალიზაციამ გადაინაცვლა ქვემოთ 

ციხეში პრაქტიკოსებთან, პრობაციის სამსახურებთან და პოლიციას-

თან. სულ უფრო და უფრო ეს პრაქტიკოსები უკავშირდებიან თა-

ვიანთ კოლეგებს და თანატოლებს საზღვარგარეთ, დიდ და მკაცრ 

ქვეყნებში ეძებენ მითითებებს, იღებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, 

თუ როგორაა „სინამდვილეში“ მსოფლიო მოწყობილი და შეუძლიათ 

უფრო იოლად აირიდონ თავიდან იმ „თეორეტიკოსებისგან“ მომავა-

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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ლი კრიტიკა, რომლებიც, მათი აზრით, თავიანთ „არარეალურ“ ცხოვ-

რებას სპილოს ძვლისგან აშენებულ კოშკებში ატარებენ.

კიდევ ერთი გამოწვევა ღირებულებებზე, რაც ციხეში არსებული 

მონაცემების დაბალი მაჩვენებლის შენარჩუნების მიზეზია, მენეჯმენ-

ტის იდეოლოგიის სახელმწიფო ადმინისტრაციაში შეღწევის შედეგად 

იქმნება. ძველი ადმინისტრაციის წარმომადგენლები თავის თავს სა-

ჯარო მოსამსახურეებად აღიქვამდნენ, ვისი უმთავრესი მოვალეობაც 

წესების და კანონების რთული სისტემის შექმნა წარმოადგენდა. საკ-

მაოდ ხშირად, ისინი კარიკატურის მსგავსად, ნელა, თუმცა საიმედოდ 

იკარგებოდნენ დოკუმენტების მთის მიღმა. მართვა/მენეჯმენტზე 

ორიენტირებულ, კონკრეტულ შედეგსა და პროდუქტიულობისკენ მი-

მართულ მიზანს მეტი ღირებულება გააჩნია. ის, რასაც ფილეი (Feeley) 

(1991ბ) „ახალ პენოლოგიას“ უწოდებს, რომლის აქცენტებიც მთლიანი 

მოსახლეობის მართვაზეა მომართული, ასევე შესაძლოა სკანდინა-

ვიურ ბიუროკრატიაშიც შეგვხვდეს. თუმცა, კვლავ უნდა ითქვას: ეს 

მთლიანად დომინანტური თემა არ არის. ბოლო დროის ტენდენციას 

სკანდინავიაში, ისევე, როგორც დასავლეთ ევროპაში ზოგადად, სა-

მართლისა და წესრიგის პოპულისტური მოთხოვნა წარმოადგენს. 

დანაშაული უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება მედიისთვის, 

ისევე, როგორც პოლიტიკოსებისთვის. ასეთ ვითარებაში, ჩნდე-

ბა გრძნობა, თითქოს საჯარო მოხელეთა დამოუკიდებელი კლასის 

ძველი სული თავიდან გამოჩნდა. ბრიტანეთის ციხეების უფროსებმა 

საპროტესტო აქცია მოაწყვეს იმ განვითარებების წინააღმდეგ, რაც 

მათი დაწესებულებების ფარგლებში მიმდინარეობდა. ნორვეგიაში 

კი ციხეების სისტემაში მოღვაწე წამყვანი საჯარო მოხეელეები პო-

ლიტიკოსებს არწმუნებენ, რომ მეტი ციხე და პატიმრები გამოსავალი 

არ არის. პოლიცია ცდილობს პანიკის აღმოფხვრას და ყველა თანა-

მედროვე ქვეყანაში არსებული პრობლემისადმი ბალანსირებული 

მიდგომისთვის იბრძვის. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მართვა/მენეჯმენტის იდეოლოგია წარმოადგენს ასევე ელემენტს 

უნივერსიტეტებში. სულ ზემოდან უნივერსიტეტის ადმინიასტრაცია 

ითხოვს დაგეგმვას, ეფექტურობასა და ანგარიშს მიღწეული მიზნე-

ბის შესახებ. სულ ქვემოდან კი, სტუდენტები ისეთ ეფექტურ ცოდნას 

ითხოვენ, რომელსაც მათი მომავალი ბატონები – სახელმწიფოსა და 

ბიზნესის სფეროში მოღვაწე მენეჯერები – მათგან მოითხოვენ. ეს კი 

ნიშნავს, რომ უნივერსიტეტში არსებული კრიტიკული აზროვნების 

მოძველებული სტანდარტები გამოწვევის წინაშე დგებიან. სტუდენ-

ტები უფრო მეტად არიან მოწადინებულები, რომ იყვნენ აღჭურვილ-

ნი იმ პასუხებით, რომლებიც ადმინისტრაციულ პრობლემებს მოაგ-

ვარებდნენ, ვიდრე აწუხებდეთ კრიტიკული შეკითხვები, რომლებიც 

მხოლოდ ართულებენ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მქონე 

პირების საქმეს. შესაბამისად, კითხვების დამსმელთა მორალური 

ძალა ნელ-ნელა მცირდება. 

სხვა მხრივ, კრიტიკული უნივერსიტეტები და კრიტიკოსები უნი-

ვერსიტეტში მთლიანად არ გამქრალან. დიდ ბრიტანეთში, რუზერ-

ფორდი (Rutherford) (1984 წელი) ითვლება წამყვან დამცველად იმი-

სა, რასაც თვითონ „რედუქციონისტის დღის წესრიგს“ (reductionist 

agenda) უწოდებს. აღნიშნულ დღის წესრიგში უმთავრესი ადგილი 

უკავია წინადადებას, რომ სასჯელაღსრულების სისტემის ფიზიკური 

შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად უნდა შემცირდეს – 50%-ით ნაკ-

ლები არის მისი შემოთავაზება:

რედუქციონისტის მიზანი 1990-იანების ადრეული პერიოდისთვის არ უნდა 
იყოს 52,000, როგორც ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ იყო დაგეგმილი, 
არამედ – 22,000, ან ყოველ 100,000 მოსახლეზე ციხეში არსებული პატიმრების 
რაოდენობის მიხედვით, 110 პატიმრის ნაცვლად, უნდა იყოს დაახლოებით 35. 

ის, რომ ევროპაში ნაკლებად სჯერათ ციხეების, სტიმულირებული 

იყო ასევე მატიესენის (Mathiesen) წიგნით – ციხის სასამართლო პრო-

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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ცესი. კრიტიკული შეფასება (1990 წელი). აქ დაპატიმრების ტრადიციული 

არგუმენტები არის გაანალიზებული და უარყოფილი, სანაცვლოდ კი 

დაპატიმრების რადიკალური ალტერნატივებია შემოთავაზებული. ისე-

თი წიგნები, რომელთა ავტორებიც არიან, მაგალითად, რუზერფორდი 

და მატიესენი, და არამხოლოდ ისინი, ააშკარავებენ კულტურულ შეხე-

დულებებს, რომლებიც დასავლეთ ევროპაში კვლავ აქტუალურია. 

სასჯელაღსრულების სამართლის ყველაზე რადიკალურ ალტერ-

ნატივას  როტერდამელი ლუკ ჰალსმანის (Louk Hulsman) ნაშრომები 

წარმოადგენენ, უფრო მეტად კი მისი სწავლება. მისი უმთავრესი თემა 

მოიცავდა მცდელობას, რომ არასასურველი ქმედებები სისხლის სა-

მართლიდან სამოქალაქო სამართალში გადაენაცვლებინა. ამ მიდ-

გომასთან ჰარმონიაში, ის სასჯელაღსრულების სამართალს ხედავს 

არა როგორც გამოსავალს, არამედ, როგორც თავის თავში არსებულ 

სოციალურ პრობლემას. შესაბამისად, მიზანს წარმოადგენს არა მხო-

ლოდ დაპატიმრებების რიცხვის შემცირება, ასევე სასჯელაღსრულე-

ბის სამართლის მთლიანი გაუქმებაც. ან, სხვა ჰოლანდიელის, ვილემ 

დე ჰაანის (Willem de Haan), სიტყვებით რომ ვთქვათ (1991 წელი):

ებოლიციონიზმი (როგორც ასეთ აზროვნებას ხშირად უწოდებენ, ავტორი, ნ.  კ.) 
ეფუძნება მორალურ რწმენას იმისა, რომ სოციალური ცხოვრება არ უნდა 
და, ფაქტობრივად, ვერც უნდა რეგულირდებოდეს ეფექტურად სისხლის 
სამართლით, და შესაბამისად, კრიმინალური მართლმსაჯულების სისტემის 
როლი მნიშვნელოვნად უნდა შემცირდეს (გვ. 203)

...ეს, რა თქმა უნდა, არ გამორიცხავს იმ ფაქტს, რომ არსებობს უამრავი სამ-
წუხარო მოვლენა, ასე თუ ისე სერიოზული პრობლემები ან კონფლიქტები, 
რომლებსაც, შესაძლოა, მოჰყვეს დიდი თუ მცირე ტანჯვა, ზიანი ან ზარალი. 
ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, სერიოზულად უნდა იქნას მიღებული, თუმცა 
– არა, როგორც „დანაშაულებად“ და, ნებისმიერ შემთხვევაში, მათ არ უნდა 
გაუმკლავდნენ სისხლის სამართლის მეშვეობით (გვ. 208).

პირადად მე ვთვლი, რომ შეზღუდვებისთვის გარკვეული შეზღუდ-

ვები უნდა არსებობდეს. პენიტენციური დაწესებულებების არარსე-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ბობამ შესაძლოა ისეთი ალტერნატივების რიცხვის ზრდამდე მიგ-

ვიყვანოს, როგორიცაა, მაგალითად, ფსიქიატრიული კლინიკები ან 

თითქოსდა კეთილთვისებიანი მექანიზმები, რომლებიც სინამდვი-

ლეში უფრო მეტად რეპრესიულია, ვიდრე ისინი, რომლებსაც ჩვენ 

დღეს პენიტენციურ სამართალში ვხვდებით. ჩემი პოზიცია იქნებოდა 

მინიმალისტული: ებოლიციონერებისგან განსხვავებით, რაც შეიძლე-

ბა ნაკლები პატიმრის ყოლა. თუმცა აღნიშნული განსჯა ძალიან ჰგავს 

საჰარაში წყალდიდობის შესახებ გაფრთხილებას. ჩვენს უმთავრეს 

პრობლემას ციხეში არსებული რიცხვების ლიმიტირებული ზრდა 

წარმოადგენს. მოდით, ყურადღება სწორედ ამ პრობლემაზე გავა-

მახვილოთ. 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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5.1. ჭარბი მოსახლეობა

ადგილი: დიდი ინდუსტრიული ქალაქი სადღაც ევროპაში.

დრო: სექტემბერი, სასიამოვნო, მზიანი დღე, არც სიცხე, არც სიცივე, 

იდეალური დრო სასეირნოდ, რაც უმრავლესობამ იმ დღეს გააკეთა კი-

დეც. ბარებისა და ყავის სახლების მაგივრად, ხალხი სეირნობდა ქუჩის 

კუთხეებში, ავტოსადგომებთან ახლოს ან ცარიელ მდელოებზე, სადაც 

ძველი სახლები აიღეს და სამაგიეროდ ახლებითაც არ ჩაანაცვლეს. 

ფერი: ნაცრისფერი. მზე იყო, თუმცა ის არ იყო რეალური. ხალხი 

იყო ნაცრისფერი. სახლები იყვნენ ნაცრისფერი, მტვერი, ნაგავი და 

სიღარიბე მეფობდა არე-მარეში. 

ქუჩებში მოსეირნეთაგან უმეტესობა უმუშევარი იყო. სწორედ ეს 

გახდა მიზეზი მათი იქ ყოფნისა. 

მოვდიოდი რა კონტინენტის ერთ-ერთი იმ დაცული კუთხეებიდან, 

სადაც სერიოზულ უმუშევრობას ჯერ ადგილი არ ჰქონია – ეს იყო გარ-

კვეული დროის უკან – მე უნდა გამეკონტროლებინა ის, რაც ვიცოდი, 

რომ გულუბრყვილო სურვილს წარმოადგენდა: მეყიდა 1000 დიდი 

ცოცხი და შემდგომ ორგანიზება გამეკეთებინა ადგილისა და ატმოს-

ფეროს წმენდის ფესტივალისთვის. თითო მამაკაცს თითო ცოცხი უნდა 

დაეჭირა, რადგან უმეტესობა მამაკაცი იყო – მდედრობითი სქესის წარ-

თავი 5
რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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მომადგენლები, რა თქმა უნდა, სახლში იმყოფებოდნენ და უვლიდნენ 

სახლსა და ბავშვებს – და მაშინ შეგვეძლებოდა მოგვეშორებინა სერი 

ფერი, გაგვეწმინდა მტვერი, ჭუჭყი, გაჭირვება. 

მაგრამ, რა თქმა უნდა, მე ვიცოდი, რომ ეს გულუბრყვილო სურვი-

ლი იყო და, ამიტომ, არ განვახორციელე ის. მე ვიცოდი, რომ უმუშევ-

რობას არაფერი ჰქონდა საერთო აუცილებლად გასაკეთებელი საქ-

მეების ნაკლებობასთან. უმუშევრობა არ ნიშნავს სამუშაოს ნაკლებო-

ბას, ის ნიშნავს ანაზღაურებადი სამუშაოს ნაკლებობას. უმუშევრობა 

ორგანიზაციული პრობლემაა – უმძიმესი სოციალური შედეგებით. 

საქმე ეხება შესასვლელი ბილეთების განაწილებას იმისთვის, რასაც 

აღნიშნული კულტურები აღიქვამენ, როგორც სრული წევრობის ძი-

რითად სიმბოლოს. ეს ეხება ძალაუფლებას, რომ შეძლო ბილეთის 

მოპოვება, ან ეხება სოლიდარობას ბილეთის გაზიარებაში. 

ანაზღაურებადი სამუშაოს სტატუსის მოსაპოვებლად ხსენებული 

კონკურსი გარკვეული მექანიზმებით არის შერბილებული. შრომის 

ბაზარზე გადადებული შესვლა, ძირითადად სავალდებულო განათ-

ლების ხარჯზე, ახალგაზრდობის სამომხმარებლო როლის შენარჩუ-

ნებას ხდის ლეგიტიმურს. სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის იდეა 

ასევე ტოვებს ხალხს ანაზღაურებადი სამუშაოს კონკურსს გარეთ. 

პენსიაზე ადრეული გასვლა ან ლიბერალური გამოყენება კრიტე-

რიუმისა „ცუდი ჯანმრთელობა“ ასევე წარმოადგენს ღირსეულ გზას 

ამოეწერო ანაზღაურებადი მუშა-მოსამსახურის რიცხვებიდან. ყველა 

ამ მექანიზმს მოხმარების საშუალებები მოხმარების შესახებ ნორმებ-

თან ზედმეტი და პირდაპირი შეჯახების გარეშე შეუძლია წარმოადგი-

ნოს, როგორც წარმოებაში მონაწილეობისთვის ჯილდო.

* * *

ინდუსტრიალიზაციის ადრეული პერიოდიდანვე „ცარიელი ხე-

ლები“ პრობლემას წარმოადგენდა. ყველა ის, ვინც იქვე უმუშევ-

რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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რად დაიარებოდა თითქოს სულ მცირე ორი ტიპის პრობლემას 

ქმნიდა: ერთნი, მათი არეულობისადმი მიდრეკილებით, სხვები, 

უმუშევრის იძულებითი ცხოვრების წესსა და შრომისმოყვარეობის 

ოფიციალურ მორალს შორის არსებული დისონანსის მეშვეობით. 

უმუშევრის მიმართ შესაძლოა გაჩნდეს გარკვეული ეჭვები, თუკი 

მას მოსწონს თავისი ბედ-იღბალი. ორივე სახის პრობლემისთვის 

„იძულებითი შრომის“ სახლებმა (შენობები ბრიტანეთში, რომლებ-

შიც წარსულში ძალზე ღარიბი მოსახლეობა საკვებისა და თავშე-

საფრის სანაცვლობ მუშაობდა) გამოსავალი წარმოადგინეს. თუმცა, 

ეს გამოსავალი მხოლოდ დროებითი ხასიათის იყო; სახელმწიფო-

ები იყვნენ ღარიბები, სამუშაო სახლები კერძო კაპიტალზე უნდა 

ყოფილიყო დაფუძნებული და შემოსავალიც მეტი იყო სხვა ტიპის 

ინვესტიციებში. აშშ-ში ემიგრაციებმა ევროპაში მეტი დაძაბულობა 

წარმოშვა. სამუშაო სახლები გაუქმდა. და ბოლოს, მთელი თავისი 

სისასტიკით I და II მსოფლიო ომები პერიოდული ამოსუნთქვის სა-

შუალებას იძლეოდა.

თუმცა, უმთავრესი პრობლემა კვლავ მოუგვარებელი რჩება. პი-

რიქით, ახალი კატეგორიები ითხოვენ ხელმისაწვდომობას იმაზე, რაც 

მიიჩნევა, როგორც სრულფასოვანი ცხოვრება. მდედრობითი სქესის 

წარმომადგენლები ბრუნდებიან ანაზღაურებად სამუშაოს ბაზარზე 

– სადაც ისინი  ინდუსტრიალიზაციის საწყის ეტაპზე იმყოფებოდნენ. 

ჩვენსავით ორგანიზებულ საზოგადოებაში სამართლიანობა მანდი-

ლოსნებისთვის შედარებით უფრო დაბალი ფენის მამაკაცებისთვის 

ქმნის გართულებებს.14 

დამატებით მოდის ის, რაც დღესდღეობით აღმოსავლეთ ევროპა-

ში ხდება. ძველი რეჟიმების ყველა შემორჩენილი დეფექტის მიუხე-

დავად, მათ მაინც აღმოაჩნდათ იმის ძალა, რომ არ მიეღოთ უმუშევ-

14 კფ. ჰარისი (Cf Harris) (1981 წელი) აშშ-ში მუშათა კლასის შავკანიანი მამაკაცების 
მდგომარეობის შესახებ.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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რობა. ძველი რეჟიმის შესაბამისად, სახელმწიფოს უპირველეს მოვა-

ლეობასა და პასუხისმგებლობას წარმოადგენდა, რომ ყველასთვის, 

ვისაც მუშაობა შეეძლო, ხელმისაწვდომი ანაზღაურებადი სამუშაო 

უზრუნველყო. შესაძლოა, ეს იყო არაპროდუქტიული იდეა. ჩვენ ყვე-

ლას მოგვისმენია აღმოსავლეთ ევროპაში მუშა-მოსამსახურეებით 

გადატვირთული ქარხნებისა და ოფისების შესახებ ისტორიები. თუმ-

ცა, ეს მაინც წარმოადგენდა ისეთ გეგმას, რომელიც უმუშევრობას 

ებრძოდა. ეს გულისხმობდა ადამიანთა შორის ღირსების ერთ-ერთი 

ყველაზე მნიშვნელვანი იარაღის გაზიარების უფლების გარანტიას. 

არაეკონომიკური, ირაციონალური, თაღლითობისა და კორუფციის-

თვის ღია გარანტია – თუმცა მაინც გარანტია. სამუშაო პროცესში მო-

ნაწილეობა ყველასთვის იყო სავალდებულო. 

ასეთი ძველი სისტემის გადავარდნასთან ერთად აღმოსავლეთ 

ევროპა იღებს დასავლურ პრობლემებს. ამავე დროს, დასავლეთის 

სისტემების ყველაზე უკიდურესი ფორმები თავისუფალი კონკურენ-

ციის პრინციპსა და ბაზრისთვის იმის უფლების მიცემას ეფუძნებოდა, 

რომ თავისი ჰეგემონიის ხანგრძლივობა თავად გადაეწყვიტა. თით-

ქოს, სხვა ალტერნატივა არც არსებობს. აღმოსავლეთში ხდებოდა 

სამუშაოს გაზიარება, რაც იყო არასწორი. გაზიარებული სამუშაო შე-

საძლოა სახიფათო აღმოჩნდეს. ჩვენ ვრჩებით ჭარბი მოსახლეობით, 

წარმოების გარეშე დარჩენილები. და ჩვენ აღმოვჩნდებით კლასიკუ-

რი პრობლემის წინაშე: როგორ ვაკონტროლოთ სახიფათო ფენები? 

როგორ ვაკონტროლოთ ისინი, ვინც აღარ კონტროლდებიან თანამ-

შრომლების მიერ და ვინც შესაძლოა უსამართლობად ჩათვალონ 

წარმოების მნიშვნელოვანი და ღირსების ამამაღლებელი საქმი-

ანობის მიღმა დარჩენა? როგორ ვაკონტროლოთ ისინი, ვინც, ყველა 

ზემოხსენებულთან ერთად, იძულებულები არიან ჩვეულებრივი სა-

მუშაოს მქონე პირებთან შედარებით უფრო დაბალი მატერიალური 

სტანდარტებით იცხოვრონ? 

რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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5.2. აქციები ცხოვრებაში

იმ პერიოდში, როდესაც ღმერთის თვალს უნდა დაენახა ყველა-

ფერი, კარგი ქცევისთვის სარგებელი ასევე გათვალისწინებული იყო 

სისტემაში. სიცოცხლე სიკვდილით არ მთავრდებოდა, ან ჯილდოები 

ან სასჯელები იყო შემდგომ გათვალისწინებული. ცხოვრების წესსაც 

კი შესაძლოა მნიშვნელობა ჰქონოდა. მათეს სახარება, თავი 5, წინა-

დადება 3 ამბობს: 

ნეტარ არიან გლახაკნი სულითა, ვინაიდან მათია ცათა სასუფეველი. 

ზოგიერთ თარგმანში ეს უფრო მკაცრადაც არის გამოხატული: 

ნეტარ არიან გლახაკნი, ვინაიდან მათია ცათა სასუფეველი.

თეოლოგები ვერ თანხმდებიან ამ ორ თარგმანს შორის არჩე-

ვანზე. პირველი თარგმანი უფრო ავტორიტეტულია, თუმცა მეორე 

თარგმანი უფრო მეტად გავლენიანია, როდესაც საქმე სოციალურ 

კონტროლს ეხება. ამ შემთხვევაში საბოლოოდ ყველა გაჭირვებული 

იღებს თავის გასამრჯელოს. ასეთ საზოგადოებაში ჭარბი მოსახლე-

ობის გამო პრობლემები შესაძლოა არც შეიქმნას. ასეთმა მოსახლე-

ობამ შესაძლოა მოიცადოს კიდეც. გაჭირვებული, თუმცა პატიოსანი 

მოსახლეობა. 

მაგრამ ეს საზოგადოება ჩვენი საზოგადოება არ არის. ჩვენი სა-

ზოგადოება აგებულია ამ ცხოვრებაში თანასწორობის შესახებ მნიშვ-

ნელოვანი დისკუსიით და უკმაყოფილებით, როდესაც ნათელი ხდე-

ბა, რომ ეს დისკუსია მხოლოდ დისკუსიად რჩება. შესაბამისად, ჩვენ 

იძულებულები ვართ კონტროლის სხვა ფორმებს მივმართოთ. 

სოციალური კონტროლის ძირითად პრინციპს წარმოადგენს ის, 

რომ ისინი, ვისაც აქვთ ბევრი და ისინი, ვისაც არაფერი გააჩნიათ, 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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არის ორი უკიდურესობა, რომელიც ყველაზე რთული სამართავია. 

ვისაც ბევრი აქვს, გააჩნია ასევე ძალაუფლება და შეუძლია კონტ-

როლს წინააღმდეგობა გაუწიოს; მათ, ვისაც ცოტა აქვთ, არაფერი 

აქვთ დასაკარგი და შესაბამისად, ნაკლებად ეშნიათ. ჯოკ იანგი (Jock 

Young) (1989 წელი, გვ. 154) მნიშვნელოვნად აკრიტიკებს სიღარიბეზე 

ადრეული ეპოქების წარმოდგენას:

1950-იანებში სოციალ-დემოკრატიული კონსენსუსის მარცხი, რომ პირობე-
ბის გაუმჯობესება შეამცირებდა დანაშაულის რაოდენობას, აბსოლუტური 
დეპრივაციის შემცირების ცნებას ეფუძნებოდა. თუმცა, ის, რაც იწვევს და-
ნაშაულს, არის არა აბსოლუტური, არამედ შედარებითი დეპრივაცია (ლეა 
და იანგი (Lea and Young) 1984 წელი). კრიმინალის დონეზე გავლენას არა 
სიმდიდრის აბსოლუტური დონე, არამედ რესურსები ახდენენ, რომლებიც 
არასამართლიანად არის გადანაწილებული.

იანგი აგრძელებს დანაშაულის პრევენციის რეცეპტის წარმოდ-

გენას, რომელიც გამოიყურება, როგორც იმ ნაბიჯების სია, რომლე-

ბიც თანამედროვე განვითარებულმა სახელმწიფოებმა უკანასკნელ 

წლებში არ გადადგეს:

დანაშაულის დონის შესამცირებლად ჩვენ უნდა შევამციროთ შედარებითი 
დეპრივაცია იმის გარანტიით, რომ თვისობრივი სამუშაო იყოს გარანტირე-
ბული შრომის სამართლიანი ანაზღაურებით, ღირსეული საცხოვრებელი 
ადგილის გარანტიით, რომელში ცხოვრებითაც ხალხი იამაყებდა, იმის გა-
რანტიით, რომ დასვენებისთვის განკუთვნილი დაწესებულებები უნივერსა-
ლურად იყოს ხელმისაწვდომი და ყურადღების გამახვილებით იმაზე, რომ 
პოლიცია კანონის უზენაესობის შესაბამისად მოქმედებდეს, ყველასთვის 
თანაბრად, მუშათა, ისევე, როგოც საშუალო კლასისთვის, შავკანიანებისთ-
ვის და თეთრკანიანებისთვის. 

ბალვიგი (Balvig) (1990 წელი, გვ. 25) მიუთითებს უმთავრეს პრობ-

ლემაზე, როგორც ერთ-ერთ გამოუსადეგარზე. ამ განვითარების 

მთავარ მესიჯს წარმოადგენს ის, რომ აღარ არსებობს მიზეზი, გვჯე-

როდეს, რომ განვითარებული სახელმწიფო ყველასთვის უზრუნ-

ველყოფს სამუშაო ადგილს. საზოგადოება თანდათანობით იცვლება 

რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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გაზიარებული და საერთო რაციონალურობის მქონედან ინდივიდუ-

ალურ რაციონალურობამდე. 

5.3. ნარკოტიკული საშუალებების კონტროლი, როგორც ფენების 

 კონტროლის მექანიზმი

პოლიციისთვის, ისევე, როგორც ბევრი სხვა ადამიანისთვის, 

ასეთი სიტუაცია არასახარბიელო პასუხებს იძლევა. პოლიციაში მი-

მართვების რიცხვი ყველა ინდუსტრიულ სახელმწიფოში სწრაფად 

იზრდება. ზოგი უწოდებს ამას დანაშაულს, ზოგი კი – საჩივარს. ნე-

ბისმიერ შემთხვევაში, მათ უკან იმალებიან ქმედებები, რომლებიც 

მარტივი უხერხულობის შექმნიდან სერიოზული საფრთხეებისა და 

ტანჯვის შექმნამდე მერყეობენ ისეთ ხალხს შორის, ვინც თავისი სა-

ჩივრით პოლიციისთვის მიმართვის გარდა სხვა გამოსავალს ვერ 

ხედავს. რეალურად კი, პოლიციას ძალზე მცირედის გაკეთება თუ 

შეუძლია. კომფორტების რაოდენობა, რაც შეიძლება მოპარულ იქ-

ნას, სტაბილურად იზრდება. იმდენი რამაა, რისი აღებაც ან დალევაც 

არის შესაძლებელი. ისე ცოტა ხალხია ირგვლივ დღის განმავლობაში 

საცხოვრებელ კვარტლებში და ძალზე ბევრია გასართობ დაწესებუ-

ლებებში ღამის განმავლობაში. ხალხი ერთმანეთს არ იცნობს. პო-

ლიციას არ გააჩნია ზებუნებრივი მაგიური საშუალებები. სერიოზული 

ძალადობრივი საქმეების გამოკლებით, სადაც ყველა რესურსია მო-

ბილიზებული, ასეთ საზოგადოებაში პოლიციას იმაზე მეტის მოგვა-

რება არ ძალუძს, რაც თავისთავადაც მოგვარდება. ეს კი სახელმწი-

ფოს ჰეგემონიაში კრიზისს ქმნის, ამბობს ფილიპე რობერტი (Phillipe 

Robert) (1989 წელი, გვ. 109-110):

ფაქტობრივად, რადგან მსხვერპლისთვის დამნაშავე, როგორც წესი, უცნო-
ბია, სხვა რა შეუძლია მას გააკეთოს, თუ არა – შეიტანოს საჩივარი? სისხ-
ლისსამართლებრივი მართლმსაჯულებისთვის მიმართვა უკვე სტრატეგიის 
ნაწილს აღარ წარმოადგენს; ის გადაიქცა ავტომატურ პროცესად, რომლის 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ალტერნატივაც არ არსებობს. ...პოლიციის ქმედებები უფრო და უფრო გაუბე-
დავი და უგულო ხდება, იქიდან გამომდინარე, რომ უმეტეს საჩივარში ეჭვ-
მიტანილი ცნობილი არ არის და, როგორც ეს ყველამ იცის, იმის შანსი, რომ 
პოლიციამ საქმე გახსნას, ძალზე მცირეა. 

ასეთ ვითარებაში, ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ გაჩა-

ღებული ომი სახიფათო მოსახლეობის გასაკონტროლებლად ალ-

ტერნატიულ შესაძლებლობებს ქმნის. ნარკოტიკული დანაშაულის 

წინააღმდეგ ომი ამავე დროს არის ომი იმის წინააღმდეგაც, რაც 

კორელაციაშია ნარკოტიკების მოხმარებასთან: იყო ახალგაზრდა, 

იყო ქალაქის გარეუბნებიდან, ცხოვრების ეგზიბიციონისტური წესით, 

რომელიც მიუღებელია საშუალო კლასის წარმომადგენლებისთვის. 

ნარკოტიკებთან ბრძოლით – უპირველეს ნარკოტიკებთან, და არა 

ალკოჰოლთან ან დამამშვიდებელ საშუალებებთან – სახიფათო ფე-

ნების ფართო მასების დაკავება და მათი კონტროლქვეშ მოხვედრა 

ხდება. 

თუმცა, ნება მიბოძეთ დავამატო. ამ შეხედულების მიღმა არ არსე-

ბობს არც რაიმე თეორია, არც კონსპირაცია. არსებობს გარკვეული 

რაციონალური არგუმენტები ნარკოტიკების მოხმარებასა და მათ იმ-

პორტზე კონტროლის განხორციელების სურვილისა, იმის მიუხედა-

ვად, რომ ის მეთოდები, რომლებსაც ამ კონტროლისთვის მიმართა-

ვენ, სადავოა. ის, რომ ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლა იძლევა 

ასევე სახიფათო ფენების კონტროლის შესაძლებლობებს ზოგადად, 

არ აკნინებს საწყის მოტივებსა თუ ცენტრალურ ფიგურებს ამ ბრძო-

ლაში. შედეგები განსხვავდებიან მიზეზებისგან. 

სკანდინავიაში ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის დასაწყისში, 

ჩვენ კვლავ გვჯეროდა, რომ სრულყოფილი საზოგადოებისკენ მიმა-

ვალი გზა მოვნახეთ. ჩვენ გვქონდა სრული დასაქმება, უფასო განათ-

ლება, უფასო სამედიცინო მომსახურება, და მდგრადი განვითარების 

ზოგადი რწმენა. მათ, ვისაც ასე სურდათ, შეეძლოთ შეექმნათ თავის-

თვის დამსახურებული, კარგი ცხოვრება. მაგრამ შემდეგ გამოჩნდნენ 

რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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ნარკოტიკები. გამოჩნდნენ ჰიპები, რომლებმაც უარყვეს სიმდიდრის 

ზოგიერთი ხილი. ჰიპების შემდგომ გაჩნდნენ ნარკოტიკებზე უფრო 

მეტად დამოკიდებული პირები, რომლებმაც პროტესტი გამოხატეს 

სკოლების წინააღმდეგ და ალტერნატიულ ცხოვრების წესს მიეცნენ. 

ამასთან დაკავშირებით ორი მოსაზრება იკვეთებოდა, რითიც ზე-

მოხსენებულის ახსნა იყო შესაძლებელი. იქნებ, კვლავ არსებობდა 

განვითარებულ, კეთილმოწყობილ სისტემაში დეფექტები. იქნებ, ინ-

დუსტრიალიზაცია – თუნდაც განვითარებულ ქვეყნებში – ზოგიერთი 

ადამიანისთვის დანაკლისს ნიშნავდა. და, იქნებ, ძველი სოციალური 

უსამართლობები შენარჩუნდა, და სისტემის მოწინააღმდეგე მეამბო-

ხეები ახალი ფორმის ყოფილ ხელმოცარულებს წარმოადგენდნენ. 

ალტერნატიული ინტერპრეტაცია იყო, რომ საფრთხე ნარკოტიკულ 

საშუალებებში უნდა გვენახა. ნარკოტიკები მართლაც ისეთი სახიფა-

თო იყო, რომ ისინი ანადგურებდნენ ადამიანს, თუნდაც თვით სრულ-

ყოფილ და კეთილმოწყობილ საზოგადოებაში. 

ნათელია, რომელი პასუხი უფრო ხელსაყრელი იქნებოდა საყო-

ველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფოს მამებისთვის. ნარკოტი-

კული საშუალებების წინააღმდეგ ომი გამოცხადდა. და ასეთი ომი 

საყოველთაო კეთილდღეობასთან წინააღმდეგობაში არ მოდიოდა, 

პირიქით, ჰარმონიაშიც კი იყო მასთან. კეთილდღეობის ერთ-ერთ 

ელემენტს ადამიანებზე ზრუნვა წარმოადგენს, თუნდაც მათი სურვი-

ლის საწინააღმდეგოდ და ასევე ცხოვრებისეული საფრთხეებისგან 

ღირებულებების დაცვა. 

შემდგომმა განვითარებებმა ნარკოტიკული საშუალებების წი-

ნააღმდეგ ბრძოლისთვის მიზეზები მხოლოდ გაზარდა. ფენებს შო-

რის განსხვავება, თუნდაც საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმ-

წიფოებში, რომელიც სოციალ-დემოკრატების მიერ ხორციელდება, 

აშკარად იზრდება. განსაკუთრებით მატულობს მდიდარ ადამიანთა 

რიცხი მაშინ, როდესაც ჩვეულებრივი მოსახლეობის ცხოვრების 

სტანდარტები უკიდურესად დაბალია. ეს კი ქვემოდან გარკვეული 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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დისტანციის შენარჩუნების საჭიროებას ქმნის. საყოველთაო კეთილ-

დღეობის სისტემაზე ლაქა აისახება ასევე ადამიანთა რაოდენობის 

მომატებით ქალაქის გარეუბნებში და ადგილებში, სადაც უკიდურე-

სად გაჭირვებულები, ღატაკები, უსახლკაროები და ა.შ. იყრიან თავს. 

სიღარიბე კვლავ თვალსაჩინო გახდა. გამოჩნდნენ მათხოვრები. 

უსახლკაროები და ნარკოტიკული საშუალებების მომხმარებლები 

კვლავ ქუჩაში გამოვიდნენ. ისინი ყველგან არიან, ბინძურები, შე-

ურაცხმყოფელნი და პროვოკაციულები თავიანთ უსარგებლობაში. 

ჩვენს წინაშეა იმის გამეორება, რაც ხდებოდა 30-იანებში, უფრო 

მეტად კი ქალაქის გარეუბნების თავიდან მშენებლობის შემდგომ. ღა-

რიბთა უბნებში არსებული სამალავი ადგილები და ბნელი კუთხეები 

შეიცვალა გამთბარი პასაჟებით, რომლებსაც განათებულ და მოციმ-

ციმე სავაჭრო ცენტრებამდე მიყავხარ. უსახლკარო და უმუშევარი 

პირები ასევე ცდილობენ გამოიყენონ ეს საჯარო ალტერნატივები 

სამუშაო ადგილად და სახლებად, რომლებსაც ისინი მოწყვეტილნი 

არიან. და როგორც მოსალოდნელია, მათ ამ ადგილებიდან აძევებენ 

და ყრიან. 30-იანებში ხსენებული ხორციელდებოდა იმით, რომ მსგავ 

პირებს მიიჩნევდნენ „ავადმყოფებად“, რომელთაც მკურნალობა 

ესაჭიროებოდათ. იყო აშენებული სპეციალური ციხე, სადაც ქუჩაში 

სიმთვრალისთვის დაკავებულ პირებს ალკოჰოლიზმის მკურნალო-

ბის მოტივით დიდი ხნის განმავლობაში ათავსებდნენ. მსგავსი ხდე-

ბოდა ფინეთსა და შვედეთში. 1960-იანებში და 70-იანებში ეს ყოვე-

ლივე გაუქმებულ იქნა. 

არასასურველ პირებს შორის ახალბედებს ასევე აღიქვამენ, რო-

გორც ავადმყოფებს ან ისეთებს, ვისაც არ გააჩნიათ ჩვეულებრივი ნე-

ბისყოფა მათი ნარკოტიკებისადმი მოუთოკავი მოთხოვნილების და 

დამოკიდებულების გამო. და ახლა ხალხის ასეთი კატეგორია უფრო 

მეტადაც კი ერგება სისხლისსამართლებრივ საქმიანობას. 30-იანებ-

ში ჩანდა, თითქოს, მათი ავადმყოფობა ალკოჰოლისგან მომდინა-

რეობდა, ლეგალური სითხისგან, რომელიც უმრავლესობის მიერ 

რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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მოიხმარებოდა. მხოლოდ ალკოჰოლის ბოროტად და ზედმეტად გა-

მოყენება ისჯებოდა, ზოგადად მოხმარება კი – არა. დღესდღეობით, 

ზოგიერთი ინტოქსიკაციის ეფექტის მქონე ნივთიერებები უკანონოა 

(იმის მიუხედავად, რომ უმთავრეს ნარკოტიკს სწორედ ალკოჰოლი 

წარმოადგენს). უკანონობა ქმნის მკვეთრ განსხვავებას „მათსა“ და 

„ჩვენს“ შორის. 

სკანდინავიაში ნარკოტიკული საშუალებების წინააღმდეგ წარ-

მოებული ომი მეტწილად გახდა იმის განმეორება, რაც გასფილდის 

(Gusfield) (1963 წელი) აღწერით აშშ-ში „აკრძალვის პერიოდში“ ხდე-

ბოდა. ჯვაროსნული ლაშქრობა იმ დროს მიმართული იყო არა მხო-

ლოდ ალკოჰოლის წინააღმდეგ, არამედ აშშ-ში მორალური ჰეგემო-

ნიის ახალი პრეტენდენტების წინააღმდეგაც. ყველა ინდუსტრიულ 

საზოგადოებაში, ნარკოტიკული საშუალებების წინააღმდეგ ბრძოლა 

გადაიზარდა ომში, რომელიც კონკრეტულად  სახელმწიფოს მხრი-

დან პოტენციურად სახიფათო ფენებზე კონტროლს აძლიერებს. ისი-

ნი არ არიან გამომწვევები, როგორც ამას გასფილდი აღწერს, თუმცა 

თავისი ცხოვრების წესით აგრესიულებად შეიძლება ჩაითვალონ. 

ქვემოთ არამხოლოდ საზოგადოებაში არასრულყოფილება არის 

ახსნილი, მაგრამ ასევე, საკმაოდ კონკრეტულად, არაპროდუქტიული 

მოსახლეობის დიდი სეგმენტი უსაფრთხოდ არის  გისოსებს მიღმა 

გამოკეტილი. ევროპულ ციხეებზე არსებული დიდი დატვირთვა, ისე-

ვე, როგორც აშშ-ს ციხეებში განთავსებული პატიმრების რაოდენო-

ბის ზრდა, უმეტესად ნარკოტიკული საშუალებების წინააღმდეგ წარ-

მოებულ ომთან არის დაკავშირებული. 

ბოლოს 19 წლის განმავლობაში ნორვეგიაზე ასეთი განვითარე-

ბების ეფექტი ნაჩვენებია ცხრილში 5.3-1. რაც მე აქ მოვიმოქმედე, 

არის მარტივად (თუმცა, პრაქტიკაში არც თუ ისე მარტივი იყო) იმის 

დათვლა, თუ პატიმრობის რამდენი წელი მიუსაჯეს მოსამართლეებ-

მა ყოველ წელს, დაწყებული 1979 წლიდან და დასრულებული 1997 

წლით. როგორც ვხედავთ, ამ 19 წლის მანძილზე, მათ თითქმის გა-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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აორმაგეს ტკივილისთვის განკუთვნილი წლების მოცულობა, 1,620-

დან 3,118-მდე. შემდეგი სვეტი მოიცავს პატიმრობებს ნარკოტიკული 

დანაშაულებისთვის. აქ ჩვენ ვხედავთ ზრდას 219-დან 1001 მდე; ეს კი 

ამ წლების განმავლობაში 4-ჯერ მეტ ზრდას ნიშნავს. და ბოლო სვეტ-

ში შეგვიძლია ვნახოთ, უფრო და უფრო რამდენად მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობენ ნარკოტიკები ტკივილის ბიუჯეტში. განკუთვნილი 

ტკივილის ყველა წლის მესამედი ახლა ნარკოტიკულ დანაშაულზე 

მოდის. აღნიშნული გამოსახულია ზემოთ წარმოდგენილ დიაგრა-

მაში 4.3-1, რომელიც ამ პერიოდში ნორვეგიაში ციხეების ზრდას შე-

ეხებოდა. აღნიშნული ზრდის მონაცემები უმნიშვნელოა იმასთან შე-

დარებით, რასაც სკანდინავიის მიღმა ვხვდებით, თუმცა პატიმრების 

რაოდენობაში მაინც აღინიშნება 1/3-მდე ზრდა. 

ცხრილი 5.3-1. ნორვეგიაში ყოველ წელს 1979 წლიდან 1997 წლამდე 
    სასამართლოს მიერ განსაზღვრული პატიმრობის წლების 
    რაოდენობა. ჯამური რაოდენობა და ასევე ნარკოტიკული 
    დანაშაულისთვის განსაზღვრული პატიმრობის წლები

წელი  ჯამი  ნარკოტიკები  ნარკოტიკების პროცენტი ჯამიდან

1979  1620   219       14

1980  1630   245       15

1981   1792    326       18

1982  2073   388       19

1983  2619   650       25

1984  2843   684       24

1985  2522   592       24

1986  2337   458       20

1987  2586   683       26

1988  2688   756       29

1989  3022   832       28

1990  3199   789       25

1991   3319   910       27

1992  3209   869       27

1993  3350   977       29

რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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1994  3517   1083      31

1995  3222   947       29

1996  2873   817       28

1997  3118    1001       32

აშშ-ში არსებულ განვითარებებს განსაკუთრებული ყურადღება 

მე-7 და მე-8 თავებში მიექცევა, თუმცა უკვე აქვე იქნება მოცემული 

რამდენიმე ელემენტარული მონაცემი, იმის სადემონსტრაციოდ, თუ 

რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ნარკოტიკული საშუალებების 

წინააღმდეგ წარმოებულ ომს ციხის განვითარებისთვის. დიაგრამა 

5.3-2 ასახავს 1970 წლიდან 1997 წლამდე ფედერალურ ციხეებში და-

პატმრებული პირების რაოდენობას. 

დიაგრამა 5.3-2. ნარკოტიკული დანაშაულისთვის ფედერალურ ციხეებში 
     დაპატიმრებულ პირთა საერთო პროცენტული მაჩვენებელი. 
     აშშ, 1970-1997.1

1  იუსტიციის სტატისტიკის ბიურო (Bureau of Justice Statistics), 1997 წელი, ცხრილი 
6.52, გვ. 506. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ცხრილი 5.3-2 მაუერიდან (Mauer) (1999 წელი) ასახავს სახელმწი-

ფო ციხის პატიმრებს დანაშაულის მიხედვით 1985-1995 წლებში. აქაც 

ისევ ვხედავთ ნარკოტიკული საშუალებების წინააღმდეგ წარმოებუ-

ლი ომის ეფექტებსა და შედეგებს. 

ცხრილი 5.3-2. დანაშაულის ტიპის მიხედვით სახელმწიფო ციხეებში ახალი 
    დაპატიმრებების ზრდა, 1985-95 წლები

დანაშაული  დაპატიმრებები  დაპატიმრებები  ზრდა  %  %
    ციხეში    ციხეში    1985-95  ზრდა საერთო
    1985 წელი   1995 წელი   წლები    ჯამიდან

სულ   183,131    337,492    154,361  84% 100%

ძალადობრივი 64,300    99,400    35,100  55% 23%

საკუთრება  77,600    97,600    20,000  26% 13%

ნარკოტიკები 24,200    104,400    80,200  331% 52%

საზოგადოებრივი 
წესრიგი

სხვა   17,100    36,100    19,000  111% 12%

* * *

ნარკოტიკული საშუალებების წინააღმდეგ წარმოებულმა ბრძო-

ლამ პრაქტიკაში გზა გაუხსნა ომს იმ პირთა წინააღმდეგ, რომლებიც 

ყველაზე ნაკლებად სასარგებლო ადამიანებად და პოტენციურად 

მოსახლეობის ყველაზე საშიშ ნაწილად არიან მიჩნეულნი; იმ პირ-

თა წინააღმდეგ, ვისაც სპიცზერი (Spitzer) „სოციალურ ნარკომა-

ნებს“ უწოდებს, თუმცა ისინი გაცილებით უფრო საშიშ პიროვნებე-

ბად აღიქმებიან, ვიდრე უბრალოდ ნარკომანები. მათი არსებობა 

ნათელს ხდის, რომ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს 

სოციალურ ქარხანაში, და ამავე დროს, ისინი არასტაბილურობის და 

უწესრიგობის პოტენციურ წყაროს წარმოადგენენ. სპიცზერის ტერმი-

შენიშვნა: დამრგვალების გამო, სვეტები არ აჯამებს 100%. მონაცემები დათვლილია 
იუსტიციის სტატისტიკის ბიუროს ანგარიშიდან. 

რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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ნოლოგიით, ისინი ხდებიან ნარკომანები და ამავე დროს – დინამი-

ტებიც. ნარკოტიკული საშუალებების წინააღმდეგ წარმოებული ომი 

გაბატონებული კლიშეების ფარგლებში მიმდინარეობს. ზოგიერთი 

მათი ქმედებისთვის, მათ სერიოზულ დამნაშავეებად მიიჩნევენ. მათ 

„ნარკოტიკების ზვიგენებს“ უწოდებენ და განსაკუთრებით ხანგრძ-

ლივი დროით აპატიმრებენ, თუკი ისინი იმპორტირებას ახდენენ ან 

ყიდიან ნარკოტიკების მინიმალურ ოდენობაზე მეტს. რეალურად კი, 

მათ შორის, ვინც ნარკოტიკული დანაშაულისთვის არის დაკავებუ-

ლი/დაპატიმრებული, უმეტესობა წარმოადგენს მომხმარებელს, სა-

ზოგადოების ზედა ფენებს მნიშვნელოვანი მანძილით დაშორებულ 

პირებს (ბოდალი (Bodal), 1982 წელი). საშუალო და ზედა კლასებიდან 

ნარკოტიკული საშუალებების მსხვილი დილერები, იშვიათი გამო-

ნაკლისის სახით, მაგრამ მაინც, არსებობენ, ციხეებშიც კი. კლიშეების 

მეორე მხრიდან ჩვენ ვხედავთ იძულებითი წესით მკურნალობის 

ინიციატივებს. ამასთან დაკავშირებით, ახლა უმთავრესად ერთი და 

იგივე ხალხი მიიჩნევა უბადრუკ უიღბლოებად.

5.4. ევროპის ციხესიმაგრე, დასავლეთის დივიზია15

წინამდებარე წიგნის პირველი გამოცემა თანამედროვე ევროპის 

ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ტურბულენტურ პერიოდში დაიწერა. 

წიგნის წერის პროცესში საბჭოთა კავშირი დაიშალა. ისევე, როგორც 

ჩამოიშალა რკინის ფარდა. ჩემი ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში, ჩვენ 

ვიყობთ საზღვარს ახლანდელ რუსეთთან. რკინის ფარდის გარეშე 

ჩვენ ამ მეზობლობის ახალ რეალობაში უნდა ვიცხოვროთ.

ჩვენ ყველაფერი არ მოგვწონდა, რასაც ვხედავდით. კონკრეტუ-

ლად კი, ძალზე არაკომფორტულია სიღარიბის ასეთი ნათელი სურა-

15 მე დიდად მადლობელი ვარ ტომას მეტიესენის (Thomas Mathiesen) ამ სისტემის 
აღწერაში დახმარების გაწევისთვის. იხილეთ ასევე შენგენის შესახებ მისი 
უახლესი ნაშრომი (მატიესენი (Mathiesen) 2000 წელი).

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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თის დანახვა. ისინი, ვინც საზღვართან ახლოს ცხოვრობენ, იქცევიან, 

როგორც კარგი მეზობლები. ისინი ეპატიჟებიან მშივრებს თავისთან, 

ან მათ დასახმარებლად საჭმელს აგროვებენ. თუმცა, სახელმწიფოს 

დონეზე, ეს ყოველივე სულ სხვაგვარად გამოიყურება. რუსეთი ისეთი 

დიდია; რა მოხდება ყველა იქ მცხოვრებმა, ან თუნდაც მათმა ნაწილ-

მა, დასავლეთისკენ გადასვლა რომ გადაწყვიტოს? მშიერი მეზობ-

ლები ალბათ სახლებშივე გადაგვჭამენ. EEC-ის 1992 წლის იანვრის 

კვლევამ აჩვენა, რომ 2.5 მილიონმა პირმა უკვე გადაწყვიტა დასავ-

ლეთისკენ გამგზავრება. დარჩენილ 10.5 მილიონს რაც შეეხება, ისინი 

ამბობენ, რომ, სავარაუდოდ, თვითონაც გადაწყვეტენ დასავლეთის 

მიმართულებით წასვლას.16

მსგავსი პრობლემები არსებობს რუქის ქვემოთ განლაგებულ 

ქვეყნებშიც. ეს პრობლემა არსებობს მთელს დასავლეთ ევროპაში. 

ჩვენ ვართ გარემოცულნი მშიერი მეზობლებით. და გამოსავალიც 

ნათელია: სტალინის და მისნაირების მიერ აგებული ძველი ღობე 

თავიდან უნდა აღიმართოს, ამჯერად საზღვრის მეორე მხიდან და 

უნდა გაგრძელდეს სამხრეთისკენაც. აფრიკაც ასევე მშიერია. ისევე, 

როგორც აზია. ევროპის ციხესიმაგრე ფორმას იძენს, ევროპის ციხე-

სიმაგრე, დასავლეთის დივიზია. 

საბჭოთა კავშირის დაშლამდე ამისთვის ნიადაგი უკვე მომზადებუ-

ლი იყო. სხვადასხვა ნაბიჯები გადაიდგა. პირველის სიმბოლოს წარ-

მოადგენდა ასო-ბგერები ტრეძა (TREVI). ეს იყო სამთავრობათაშორი-

სი ფორუმი ევროპული თანამეგობრობის შინაგან საქმეთა და საგარეო 

საქმეთა მინისტრებისთვის. რამდენიმე ისეთ ქვეყანაში, როგორიცაა, 

მაგალითად, აშშ, კანადა, მაროკო და სკანდინავიის ქვეყნები, გამოიყო 

ჯგუფი, რომელსაც დამკვირვებლის სტატუსი ჰქონდა. ტრეძა (TREVI – 

Terrorism, Radicalism, Extremism and Violence) იშიფრებოდა, როგორც 

ტერორიზმი, რადიკალიზმი, ექსტრემიზმი და ძალადობა. ჯგუფი უპირა-

16 Aftenposten, იანვარი 1992 წელი, გვ. 3.
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ტესად ტერორიზმთან საბრძოლველად 1976 წელს ჩამოყალიბდა, თუმ-

ცა პირველადი მანდატი შემდგომში  ისეთ განსაკუთრებულ ჯგუფებზე 

გაფართოვდა, როგორიც იყო „პოლიციასთან თანამშრომლობა“, „სე-

რიოზული დანაშაულები და ნარკოტიკული საშუალებების ტრეფიკინ-

გი“, და ბოლო, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი, „პოლიტიკა და ერთიანი 

ევროპული ბაზრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა“.

ტრეძას შეთანხმება ახლა ისტორიის ნაწილს წარმოადგენს იმ გა-

გებით, რომ ის უკვე გადაფარეს ოპერატიულმა ორგანიზაციებმა. ამ 

ოპერაციების სამართლებრივი ჩარჩო კი მნიშვნელოვანწილად შენ-

გენის შეთანმხმებით ჩამოყალიბდა. შენგენი ლუქსემბურგის პატარა 

ქალაქია, სადაც ლუქსემბურგმა, საფრანგეთმა, დასავლეთ გერმა-

ნიამ, ბელგიამ და ნიდერლანდებმა 1985 წელს მათი შიდა საზღვრე-

ბის კონტროლის გაუქმების შესახებ ოფიციალურ შეთანხმებას მო-

აწერეს ხელი. აღნიშნული შეთანხმება ახალი თანამეგობრობისთვის 

განიხილებოდა, როგორც საპილოტო პროექტი. ბევრი უთანხმოების, 

ისევე, როგორც შეთანხმების ირგვლივ არსებული გასაიდუმლოებე-

ბის დიდი დოზის კრიტიკის შემდეგ, დეტალურ კონვენციას ხელი 1990 

წლის ივნისში მოეწერა. კონვენცია შვიდი ქვეყნისთვის ძალაში 1995 

წლის მარტში შევიდა. მომდევნო წლების განმავლობაში, ევროპის 

კავშირის ყველა ქვეყანა, დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიის გარ-

და, შეუერთდა შეთანხმებას, ასევე ევროკავშირის ისეთმა არაწევრმა 

ქვეყნებმა, როგორებიც არიან ნორვეგია და ისლანდია, ცალკე ხელი 

მოაწერეს ერთობლივ შეთანხმებას. 1997 წელს ამსტერდამში გამარ-

თულ ევროკავშირის სამიტზე შენგენი, რომელიც მთლიანობაში ევ-

როკავშირის პროექტად ითვლებოდა, ევროკავშირის სტრუქტურაში 

ოფიციალურად იყო ინტეგრირებული, და ძალაში 1999 წლის 1 მაისს 

შევიდა. აბელის (Abel) და სხვების სიტყვებით (1991 წელი, გვ. 4): 

რატიფიკაციამდეც კი, საპოლიციო თანამშრომლობისა და ინფორმაციის 
გაცვლის შესახებ არსებული მისი დებულებების მიხედვით უკვე ნათელი 
წარმოდგენა იქმნება იმაზე, თუ რაც იქნება მომავალში მოსალოდნელი. 
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და ის ყველაფერი, რაც მომავალშია მოსალოდნელი,  ევროპის 

ციხესიმაგრის დაცვას ემსახურება. 

პირველ რიგში, პოლიციას შესაძლებლობა ექნება ქვეყნებს შო-

რის საზღვარი უპრობლემოდ გადაკვეთოს. ისინი უფლებამოსილნი 

იქნებიან, ატარონ საკუთარი ცეცხლსასროლი იარაღი, თუმცა კერძო 

სახლებსა თუ ადგილებში, რომლებიც საზოგადოებისთვის ხელმი-

საწვდომი არ არის, შესვლა აკრძალული ექნებათ.

მეორე, ერთობლივი საინფორმაციო სისტემა დაარსდება (კონ-

ვენცია, მუხლი 92):

შენგენის საინფორმაციო სისტემა უნდა აძლევდეს კონტრაქტორი მხარეების 
მიერ დანიშნულ უფლებამოსილ პირებს საშუალებას, ძებნის ავტომატიზირე-
ბული პროცედურის მეშვეობით, ქვეყანაში სასაზღვრო შემოწმებისა და კონ-
ტროლისთვის, ასევე სხვა საპოლიციო და საბაჟო შემოწმებისთვის, ჰქონდეთ 
პირებისა თუ საგნების შესახებ ანგარიშებზე წვდომა...

აღნიშნული კონტროლის განსახორციელებლად ახალი ტექნი-

კური საშუალებები მალე იქნება ხელმისაწვდომი. სისხლისსამართ-

ლებრივი მართლმსაჯულების ახალი ამბების ბიულეტენში, ევროპა 

(გამოცემა 1, ნომერი 1, გვ. 3) ნათქვამია:

ინგლისში ესსექსის უნივერსიტეტის მკვლევარები ექსპერიმენტს ატარებენ 
თითის ანაბეჭდის სკანირების სისტემაზე, რომელიც, თაღლითობის თავიდან 
ასაცილებლად და მის შესამცირებლად შესაძლებელია საკრედიტო ბარათ-
თან იქნეს მიერთებული. ხელსაწყოსთან დაკავშირებული პრობლემების 
მოსაგვარებლად ხელსაწყოს მოდელის ტესტირება უნივერსიტეტის საკუთ-
რებაში არსებული კომპანიის, ესსექსის ელექტრონული კონსულტანტების 
(Essex Electronic Consultants), მიერ ხდება. 

...

ბიზნეს ადგილებში სკანერის გამოყენება შესაძლებელი იქნება საკრედიტო 
ბარათით მოსარგებლის თითის ანაბეჭდის იმ ანაბეჭდთან შესადარებლად, 
რომელიც ბარათის მაგნიტურ ზოლშია დატანებული. საკრედიტო ბარათთან 
დაკავშირებული თაღლითობის თავიდან აცილების ფუნქციასთან ერთად, 
ტექნიკას უამრავი სხვა აპლიკაციაც გააჩნია, მათ შორის, ნაღდი ფულის აპა-
რატები, მართვის მოწმობები, პასპორტები და პირადობის დამადასტურებე-
ლი დოკუმენტები. 

რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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და მესამე, ჩამოყალიბდა უცხოელების კონტროლის ხისტი სისტემა. 

გარე საზღვრების გადმოლახვა მხოლოდ ავტორიზებულ გამშვებ პუნქ-

ტებში არის შესაძლებელი. ევროპის ციხესიმაგრის მიღმა მცხოვრებ პი-

რებთან მიმართებაში სახელმწიფოები ერთიან პოლიტიკას გაატარებენ. 

ისინი შეათანხმებენ სავიზო და თავშესაფრის მოთხოვნის პოლიტიკას 

და არასასურველი პირების შესახებ ინფორმაციას გაცვლიან. შესვლაზე 

უარი შეიძლება ითქვას, თუკი „შენგენის სხვა ქვეყნებს“ აღნიშნულ პირ-

ზე ნეგატიური ინფორმაცია აქვთ. „უარი ერთი ქვეყნისგან ნიშნავს უარს 

თორმეტისგან. თანხმობა ერთისგან ნიშნავს თანხმობას მხოლოდ ერ-

თისგან“ (მორენი, (Moren) 1991 წელი, გვ. 43). კომპანია, რომელიც პირს 

საზღვარზე გადასვლაში ეხმარება, შესაძლოა დაჯარიმდეს იმის გამო, 

რომ აღნიშნულ პირს სათანადო დოკუმენტაცია არ გააჩნია. 

რას ნიშნავს ეს ყოველივე?

გარკვეულწილად ეს ჰგავს ალყას. შიდა საზღვრები სუსტდება, 

თუმცა ეს კომპენსირებულია გაძლიერებული შიდა კონტროლით 

ეროვნული საზღვრების გადაკვეთის უფლებამოსილებით აღჭურ-

ვილი შეიარაღებული პოლიციისა და გაზიარებული საინფორმაციო 

სისტემის სახით; და, როგორც აუცილებელი ელემენტი, მარადიულ 

საზღვრებში კონტროლის ბევრად უფრო ეფექტური სისტემით. რკი-

ნის ფარდა დაეშვა, სამაგიეროდ, ჩამოეშვა სავიზო ფარდა.

იქნებ, დასავლეთ ევროპას, ყოველ შემთხვევაში, რაღაც დროის 

განმავლობაში მაინც, ექნება შესაძლებლობა, შეინარჩუნოს პატიმ-

რების რიცხვის შედარებით დაბალი დონე, იმის შენახვით, რაც გა-

ნიხილება, როგორც ამ მდიდარი საზოგადოების მიღმა არსებული 

ყველაზე უფრო საშიში ელემენტები. იქნებ, დასავლეთი ევროპა ცოტა 

ხნით დარჩეს კეთილდღეობის კუნძულად გაჭირვებულების ციხესი-

მაგრის საკნებში გამოკეტვის მაგივრად მათი შეშვებისგან თავის შე-

კავებით. უცხოელების წინააღმდეგ ბრძოლის გამოცხადებით, ჩვენ, 

შესაძლებელია, უფრო ნაკლებად ვიყოთ მოცულნი ომით იმათ ტრა-

დიციულად შიდა მტრად მიჩნეულის წინააღმდეგ. კითხვები ჩნდება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ციხეში არსებული ასე ნანატრი ვითა-

რების ფასი საკმაოდ მაღალია. ეს უკანასკნელი მოსაზრებები გვიცავს 

ჩვენ დასავლეთ-ევროპული თვითკმაყოფილებისგან, როდესაც ქვე-

მოთ ვნახავთ, თუ რა ხდება რუსეთსა და ატლანტიკის სხვა მხარეებში. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



105

6.1. ის, ვინც შინ ბრუნდება

როდესაც დიდი რუსი მომღერალი, პოეტი და უბრალოდ ადამინი, 

ვლადიმერ ვისოცკი (Vladimir Vysotskij) ერთხელ ეწვია ქალაქს, რო-

მელშიც მისი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტო-ქარხანა იყო 

განთავსებული, მას რკინიგზის სადგურიდან მის ღამის კვარტლამდე 

ფეხით გრძელი ქუჩის ჩავლა მოუწია (პალმერი (Palmaer) 1986 წელი, 

გვ.10). როდესაც ის წინ მიიწევდა, ფანჯრები ერთმანეთის მიყოლებით 

იღებოდა, მათზე დებდნენ მაგნიტოფონებს, საიდანაც მისი სიმღერე-

ბი მთელ ხმაზე ისმოდა. ეს ყოველივე იმპერატორის შინ დაბრუნებას 

წააგავდა. 

ვისოცკიმ მილიონობით რუსის გამოცდილება თავისი სიტყვებით 

აღწერა. ის მოსკოვში რკინიგზის ერთ-ერთ ცენტრალურ სადგურთან 

ახლოს გაიზარდა. ამ სადგურს ერქვა რიჟსკი სადგური (Rizjskij Vokzal). 

ადგილი ხალხმრავლობით გამოირჩეოდა. ერთი ბინა და ერთი სა-

პირფარეშო შეეძლო 20-მდე ოჯახს გაეზიარებინა. ეს იყო სტალინის 

სიკვდილის შემდეგ ქვეყანაში დიდი ამნისტიების პერიოდი. პატიმრე-

ბი სახლში დაბრუნდნენ. ისინი ყვებოდნენ თავიანთ ისტორიებს, მღე-

როდნენ თავიანთი სევდის შესახებ. ვისოცკი უსმენდა მათ და შემდეგ 

მათ სიტყვებს მსოფლიოს აცნობდა. 

თავი 6
რუსული საქმე
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1950-იანებში დაახლოებით 2.5 მილიონამდე პატიმარი საბჭოთა 

კავშირის გულაგებში იყო განთავსებული. ჩვენ ვიხრებით იმ აზრის-

კენ, რომ ესეთი ადამიანები უმეტესად პოლიტიკურ პატიმრებს წარ-

მოადგენდნენ. გულაგები იყო საბჭოთა ბანაკები სოლჟენიცინისთვის 

(Solszhenitsyn), ასევე, ირინა რატუშინსკაიასთვის (Irina Ratusjinskaja), 

რომელმაც ამ მოვლენას მიუძღვნა წიგნი – „ნაცრისფერი არის იმე-

დის ფერი“ („Grey is the colour of hope“), და სხვა მათი მსგავსი ადამი-

ანებისთვის. და მართლაც, ისინი  პოლიტიკური პატიმრების, „კლასის 

მტრების“, არასწორი მოსაზრებების, არასწორი ოჯახების და არასწო-

რი კლასის ან კავშირების მქონე პირების  დიდ კონტინგენტს ქმნიდ-

ნენ. თუმცა, შემდგომ, ისევე, როგორც ახლა, ბანაკებში სხვა ჩვეულებ-

რივი ხალხიც ხვდებოდა, ვისაც შედარებით ჩვეულებრივ პირობებში  

ჩვეულებრივ ციხეებში, ფსიქიატრიულ კლინიკებსა თუ ახალგაზრ-

დულ დაწესებულებებში ათავსებენ. ესენი იყვნენ ადამიანები – თუკი 

შეწყალების შემდეგ მათ შინ დაბრუნების უფლება მისცეს – ვინც დაბ-

რუნდნენ უკან მოსკოვსა თუ პეტერბურგში და ცხოვრება საზოგადო-

ების სისტემის ძირში მცხოვრებ სხვა პირებთან ერთად გააგრძელეს.

ზემოხსენებული პირები უნდა ყოფილიყვნენ ისეთივე ტიპის ადა-

მიანები, როგორებიც დღესდღეობით აშშ-ში პატიმრობიდან სახლში 

დაბრუნებულები არიან. სახლში, ვაშინგტონის, ბალტიმორის, ლოს-

ანჯელესის გარეუბნებში. მოსკოვში ღარიბებს შორის ცოტა იყო ისეთი 

ოჯახი, რომლის წევრსაც ბანაკებში ცხოვრებისეული გამოცდილება 

არ მიუღია. აშშ-ს გარეუბნებში მცხოვრები ღარიბების ოჯახებისთვი-

საც სიტუაცია მსგავსი უნდა ყოფილიყო. ორივე ერში, სხვა კულტურის 

არსებობის ნიადაგს წარმოადგენს ზემოხსენებული. ვისოცკისთვის 

და მასზე გაცილებით ნაკლებად ცნობადი სახეებისთვის რუსეთში, 

ხოლო ICE-T და მისი მსგავსებისთვის – აშშ-ში. 

ვისოცკის სიმღერებში რუსეთის მელანქოლიას ვხვდებით. აშშ-

ში მისი ანალოგები ჩემთვის უფრო სწრაფად, უფრო აგრესიულად 

ჟღერს. მე საკმარისად არ ვადევნებ თვალყურს აშშ-ს რეპ-სცენებს 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მოსკოვის/პეტერბურგისა და ლოს-ანჯელესის/ნიუ-იორკის მუსიკას 

შორის არსებული მსგავსებებისა და განსხვავებების გასაანალიზებ-

ლად. ზედაპირული შთაბეჭდილება კი ის არის, რომ ვისოცკის სიმ-

ღერები უფრო სევდიანია, უიმედო, მაგრამ ზოგჯერ წინააღმდეგობის 

ძლიერი თემები იწევა წინ, როგორც ეს მის ცნობილ სიმღერაშია – 

„ნადირობა მგლებზე“ („The Wolf-hunt“). ასეთი პოლიტიკური მესი-

ჯები ნაკლებად გასაგებია ამერიკულ ანალოგებში. თუმცა ზოგიერთი 

თემა მსგავსია: სასოწარკვეთა, საყვარელ ადამიანებთან განშორება, 

მეგობრობა, ექსტაზი, ტრაგედია, როგორც გარდაუვალი შედეგი. 

6.2. ციხეები შრომისთვის

აღმოსავლეთ ევროპაში ძველი რეჟიმების სულ ბოლო სტადი-

ებამდე, მათი რამდენიმე ციხის სისტემა მოგებით მუშაობდა. ციხის 

შიგნით და მის გარეთ სამუშაო მორალი იყო საკმაოდ დაბალი, თუმ-

ცა მისი შიგნიდან გაკონტროლება გაცილებით ადვილი იყო. მახსოვს 

დემოკრატიზაციამდე პოლონეთში ჩემი ვიზიტი ერთ-ერთ საჩვენე-

ბელ ციხეში. ზედა სართულიდან მოყოლებული, სადამდეც თვალი 

მიგიწვდებოდა, იყო ქარხნები. ეს ქარხნები მდებარეობდნენ მასიური 

კედლის უკან და ციხეს ეკუთვნოდნენ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 

ციხის ადმინისტრაციის დირექტორის მოადგილის თქმით, სისტემა 

მთლიანობაში მნიშვნელოვანი მოგებით მუშაობს. 1990-იანებშიც კი 

ეს საკითხი აქტუალური იყო. საბჭოთა კავშირში ციხეებში არსებული 

მდგომარეობის ხანგრძლივი და დეტალური კვლევის შედეგად, The 

Helsinki Watch-მა (1991 წელი, გვ. 36) განაცხადა შემდეგი:

პატიმრებს უხდიან ხელფასს, საიდანაც მათი შენახვისთვის იქვითება შესა-
ბამისი თანხა. მათ კოლონიისთვის სხვდასხვა მომსახურების გაწევა შეუძ-
ლიათ, მაგალითად, დასუფთავება, საჭმლის მომზადება, სარემონტო და 
სამედიცინო მომსახურება (თუკი ისინი შესაბამისად კვალიფიცირებულები 
არიან) ან მათ შეუძლიათ ბანაკის სამეწარმეო დაწესებულებაში მუშაობა. 
კოლონიებში შესაძლებელია შევხვდეთ პატიმრებს, რომლებიც დაკავე-
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ბულები არიან ისეთი საქმიანობით, როგორიცაა ხუროს ამქრობა, ავეჯის 
დამზადება, მეტალთან მუშაობა და მარტივი ელექტრონიკა. ციხეში დამზა-
დებული პროდუქცია იყიდება ჩვეულებრივ საზოგადოებაში და უკანასკნელ 
პერიოდამდე ექსპორტზეც გადიოდა „მოძმე სოციალუსტულ ქვეყნებში“. გა-
უგებარია, როგორ აისახა ციხის პროდუქციის ექსპორტზე აღმოსავლეთ ევ-
როპაში კომუნისტური მთავრობების უმეტესობის ვარდნა და მყარი ვალუტის 
ოპერაციების მიმართ საბჭოთა სავაჭრო ურთიერთობების რეორიენტაცია, 
თუმცა, ერთ-ერთ პრეს ანგარიშში  ციხეების ძალისხმევის შესახებ აღინიშნა, 
რომელიც დასავლეთ ევროპულ ფირმებთან ერთობლივი წარმოების წა-
მოწყებას ეხებოდა. ციხის წარმოება საბჭოთა ეკონომიკის უმნიშნელოვანე-
სი ნაწილია, რომლის წლიური ბრუნვაც დაახლოებით 8.5 ბილიონი რუსული 
რუბლია. 1989 წელს ციხის წარმოებიდან მიღებული მოგება შეადგენდა 1.14 
ბილიონს. ზოგიერთ რაიონში ციხეები მონოპოლიურ მწარმოებლებად გვევ-
ლინებიან, კერძოდ კი, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სფეროში.

კოლონიებს რუსულ ეკონომიკაში ცენტრალური ადგილი ეკავა. 

ისინი ძველი ეკონომიკის ერთ-ერთ საუკეთესოდ ფუნქციონირე-

ბად ნაწილს წარმოადგენდნენ. აქ დატყვევებული იყო ფხიზელი, 

ფრიად მოწესრიგებული სამუშაო ძალა, რომელიც იმავე მესერის 

მიღმა არსებულ ქარხანაში საქმეს ორ ცვლაში აკეთებდა. როგორც 

ეს ჩემს მიერ მონახულებულ ერთ-ერთ კოლონიაში სიამაყით იყო 

მითითებული: რომ არ ყოფილიყო ის მაღალი გადასახადები, რასაც 

სახელმწიფოს ვუხდით, აღნიშნული კოლონია, დაცვისთვის და პა-

ტიმრებისთვის დარიგებული ხელფასების გათვალისწინებითაც კი, 

გასულ წელს მოგებით დარჩებოდა“. დირექტორის ოფისის ფანჯ-

რების მიღმა კი ამ სიამაყის მიზეზი იყო განთავსებული: აღნიშნულ 

კოლონიაში წარმოებული ფერმისთვის განკუთვნილი მანქანა-და-

ნადგარები. 

ეს პროდუქტები კოლონიის სიამაყეს წარმოადგენდა, თუმცა ასე-

ვე ეს იყო მთელი სისტემისთვის პოტენციური საფრთხეც. უკანასკ-

ნელ პერიოდში, მათ ვერ ნახეს ამ პროდუქციის მყიდველები. ისინი 

აწარმოებენ, რათა შეინახონ. მათ ვერც ისეთი ადამიანი იპოვეს, ვინც 

მათ პატიმრებს გათავისუფლების შემდგომ მიიღებდა. კვლავ ციტატა: 

„ძველ დროს ჩვენ უბრალოდ შეგვეძლო გვეთქვა ქარხნისთვის, რომ 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მათ უნდა დაექირავებინათ პატიმარი, რომელიც შემდეგ თვეში უნდა 

გათავისუფლებულიყო. ახლა კი, ასეთი არავინ გვყავს“. 

6.3. შორს შენახული 

რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, მდგომარეობა მათთვის, ვინც სა-

სამართლოს მოლოდინშია, უარესია რუსი პატიმრებისთვის. ასეთი 

პატიმრები უმეტესად რაიონებში მდებარე შედარებით ძველმოდურ 

ციხეებში არიან განთავსებულნი. სიტუაცია ასეთ გადატვირთულ ცი-

ხეებში უკიდურესად არადამაკმაყოფილებელია, შეადარეთ, კინგი 

(King) (1994 წელი). განაჩენის გამოტანის შემდეგ, თითქმის ყველა 

პატიმარი გამასწორებელ შრომით კოლონიებში გადაჰყავთ, ანუ 

ყოფილ გულაგებში. ეს კოლონიები წარმოადგენენ საერთო საც-

ხოვრებლის ან ყაზარმის ტიპის დაწესებულებებს, რომლებიც ქარხ-

ნებთან ერთად აშენდნენ. დასავლური სტანდარტებით, კოლონიებში 

არსებული საკნები საკმაოდ ვიწროა, თუმცა, გაცილებით ნაკლებად 

ვიწრო, ვიდრე ეს წინასწარი პატიმრობის დაწესებულებებში ხდება. 

10 წლის წინ Helsinki Watch-ი (1999 წელი) ციხეში საცხოვრებელი პი-

რობების შესახებ შემდეგს ამბობდა (გვ. 14-15):

პირობები წინასწარი პატიმრობის დაწესებულებებში გაუსაძლისია. ისინი, 
რომლებიც ჩვენ ვნახეთ, ყველა იყო გადატვირთული, უჰაერო, ზაფხულში – 
ცხელი, ზამთარში – ცივი და, როგორც წესი, ძალზე არასასიამოვნო სუნით 
გამოირჩევა. მოსკოვში მდებარე ბუტირსკაიას ციხე (Butyrskaia), რომელიც 
დაახლოებით 100 წლის წინ, როგორც ციხესიმაგრე, ისე აშენდა, 3,500 ადა-
მიანს იტევს.17 1991 წლის ივნისში, როდესაც ჩვენ ეს ციხე მოვინახულეთ, იქ 
4,100 პატიმარი იმყოფებოდა, საიდანაც დაახლოებით 250-300 გასაჩივრების 
მოლოდინში მყოფ სასჯელმისჯილ კრიმინალს წარმოადგენდა. კრასნოპ-
რესნესკაიას ციხე (Krasnopresneskaia), რომლის ტევადობა 2,000 პატიმარია, 
ყოველთვის გამოირჩევა 2,200-2,300 პატიმრით; როდესაც ჩვენ ის მოვინა-

17 იქიდან გამომდინარე, რომ ციხეში არსებული საკნების 10-15%, როგორც წესი, 
ან სარემონტოა, ან სხვა მიზნებით გამოიყენება, ციხის რეალური ტევადობა 
დაახლოებით 3,000 პატიმარს შეადგენს.
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ხულეთ, იქ 2,264 პატიმარი იმყოფებოდა. „ას სამოცდაოთხს არ აქვს დასა-
ძინებელი ადგილი“, გვითხრა ციხის უფროსმა, „და მათ უნდა დაიძინონ ან 
გვერდულად ან იატაკზე.“ ცნობილი კრესტის ციხე (Kresti Detention centre) 
არის უდიდესი პეტერბურგში ორ ციხეს შორის, რომლებიც 5 მილიონ ადა-
მიანს ემსახურებიან. მისი ტევადობა არის 3,300 ადამიანი, თუმცა რეალურად 
იქ იმყოფება 6,000-6,500 პატიმარი! 

დანიური გაზეთის – პოლიტიკენის (Politiken)18 – ჯგუფი ადასტურებს 

პეტერბურგში მდებარე კრესტის ციხის ანგარიშს. კრესტი ნიშნავს 

ჯვარს, რაც თითქოს ადექვატურია, როგორც მეტაფორა ციხისთვის, 

რომლის 8 კვადრატულ საკანშიც 14 პატიმარი არის მოთავსებული. 

„მტკივა მთელი სხეული, იმიტომ რომ არასოდეს შემიძლია გავჭიმო ფეხე-
ბი ან წელი,“ თქვა ერთმა ახალგაზრდა, მაღალმა პატიმარმა. ის იყო ბოლო, 
ვინც შეუშვეს საკანში, და, შესაბამისად, ძილი კართან და ღია საპირფარე-
შოსთან ახლოს უწევდა. 

ან ისევ Helsinki Watch-ის სიტყვებით რომ ვთქვათ (გვ. 15): 

თუკი საწოლის ქვედა სართულზე მოუწიათ ყოფნა, პატიმრები ხშირად მოხ-
რილები სხედან ან წვანან თავიანთ საწოლებზე. ფანჯრები ჩარაზულია, ან, 
თუკი ისინი ღიაა, ისე არიან დაბლოკილნი მეტალის გისოსებით ან ჟალუზე-
ბით, რომ ვერც ჰაერი და ვერც სინათლე შიგნით ვერ აღწევს. საკმაოდ მყარ 
კარში ერთადერთი პატარა ღიობია, საიდანაც პატიმრებისთვის საკვების გა-
დაცემაა შესაძლებელი. ჰაერის კონდიცირების ფაქტობრივად არანაირი სა-
შუალება არ არსებობს; საკნები ზაფხულში ცხელია, ხოლო ზამთარში – ცივი, 
და, ხშირად ისინი, როგორც წესი, ძალზე სუსტად არიან განათებული.

ციხის ადმინისტრაცია სასოწარკვეთილია, თუმცა მათ რეფორმების გასა-
ტარებლად ძალზე მცირე შესაძლებლობები აქვს. „მე ვიცი, როგორიც უნდა 
იყოს ციხე“, განუცხადა ჟურნალისტებს ციხის დირექტორმა. „მე ვიმყოფებო-
დი სასწავლო-ვიზიტით ფინეთში, მაგრამ ჩვენთვის ასეთი პირობები მხო-
ლოდ ოცნებას თუ წარმოადგენს.“

აღნიშნული წიგნის პირველ გამოცემაში მე მნიშვნელოვანწილად 

გამოვხატე პესიმიზმი. დღესდღეობით, მესამე გამოცემაზე მუშაობი-

18 Politiken, კოპენჰაგენი, 10 მაისი, 1992.
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სას, მე მხოლოდ შემიძლია განვაცხადო, რომ მდგომარეობა უფრო 

გაუარესდა. პირობები კოლონიებში ცუდია, პირობები წინასაპატიმ-

რო დაწესებულებებში ფაქტობრივად ენითაუწერელია. მოსკოვში მე 

შევხვდი 57 ადამიანს ოთახში, რომლის მოცულობაც დაახლოებით 

პატარა საკლასო ოთახისხელა იყო. ეს ადამიანები, რომლებსაც იქ 

დღე და ღამეები უწევდათ ყოფნა, სამ ცვლაში იძინებდნენ, თავსდე-

ბოდნენ ერთად ერთ საწოლზე, ფართოდ გავრცელებული დაავადე-

ბებით, საკვების უკმარისობით, ნათესავების მხრიდან საჩუქრებზე 

დამოკიდებულებით და სუფთა ჰაერის უკიდურესი უკმარისობით. 

„აქ გატარებული ერთი წელი უდრის კოლონიებში გატარებულ სამ 

წელს“, განაცხადა რამდენიმე პატიმარმა. 

რაც ყველაზე უარესია, პირობები უფრო და უფრო მძიმდება. 1998 

წლის ზაფხულის ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ, რუსეთის ხელი-

სუფლება უფულოდ დარჩა. სახელმწიფო დღეში ერთ პატიმარზე 

რუსული რუბლის ორ მესამედს გამოყოფს. ამ თანხაში შედის ასევე 

სამედიცინო ხარჯებიც.1998 წლის ზაფხულში 20 რუსული რუბლი ერთ 

აშშ დოლარს უდრიდა. 

6.4. ტუბერკულოზი

რაც ასევე სიახლეს წარმოადგენს, არის ტუბერკულოზი. 

1999 წელს 1 მილიონ პატიმარს შორის 92,000 ამ დაავადების მა-

ტარებელი იყო. ზოგიერთმა მათგანმა  მკურნალობის გარკვეული 

კურსი გაიარა, თუმცა ეს საკმარისი არ იყო. 30,000 პატიმარს შორის 

ჩვეულებრივი ტუბერკულოზი მულტირეზისტენტულ ტუბერკულოზ-

ში გადაიზარდა. მსჯავრის დადება ნიშნავს სწრაფად მზარდ რისკს, 

დაავადდე ტუბერკულოზით ან სულაც ცხოვრება სიკვდილით დაას-

რულო, ან, როგორც ამას ფარმერი (Farmer) (1998 წელი) იტყოდა, ეს 

არის სიტუაცია „მედიკამენტებისადმი რეზისტენტული ტუბერკულო-

ზის, როგორც სასჯელის“.
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ვივიენ შტერნის (Vivien Stern) (1999 წელი) ანგარიშის მიხედვით,  

ტუბერკულოზიანი 45 სპეციალური კოლონია არსებობს. ერთი  მოს-

კოვიდან 5000 კილომეტში მდებარეობს, მარინინსკში, ციმბირში. კო-

ლონიის მთავარმა ექიმმა დახმარებისთვის საზღვრებს გარეთ მყოფ 

სხვა ექიმებს მიმართა. ახალგაზრდა ბელგიელმა ექიმმა, ჰანს კლუგემ 

(Hans Kluge), მიიღო მოწვევა და 1996 წელს მარინინსკში ჩავიდა.1998 

წელს ციხეების შესწავლის საერთაშორისო ცენტრის (International 

Centre for Prison Studies) მიერ ორგანიზებულ სემინარზე სიტყვით გა-

მოსვლისას, მან ის დაბრკოლებები აღწერა, რასაც ის მარინინსკში 

ყოფნისას წააწყდა (შტერნი, გვ. 3-4):

პაციენტები მარინინსკში ძალზე გართულებულ მდგომარეობაში მოდიან. 
იქაურობა ძალზე გადატვირთულია და არ არის იზოლაცია. პაციენტები ტო-
ვებენ თავიანთ ნახველს ყველგან. ... შიდა იერარქიის არსებობის გამო ჩვე-
ნი პრობლემები იზრდება (პატიმრებს შორის არსებული კასტური სისტემა. 
ნილს კრისტი) ... ჩვენ მათ ვაიძულებდით, რძე ჩვენი თანდასწრებით მიეღოთ, 
რადგან იერარქიაში ყველაზე დაბლა მდგომ პატიმარს სცემდნენ და თავის 
რძეს აკარგვინებდნენ. როდესაც ჩვენ პირველად ვეწვიეთ ციხეს, გვინდო-
და ზოგიერთი პატიმრისთვის მუნისგან მკურნალობა ჩაგვეტარებინა, თუმცა 
მათგან დიდ წინააღმდეგობას წავაწყდით. როგორც შემდგომ გაირკვა, მუნი 
ძალიან კარგ თავდაცვით მეთოდს წარმოადგენდა ციხის შხაპებში ჯგუფური 
გაუპატიურების თავიდან ასაცილებლად. 

...

მკურნალობის ეფექტურობის მაჩვენებელი არის 40%, რაც მიუღებელია. 
ესენი არიან მოზარდები (14-18 წლის) ... ყველას, ვინც 4 თვის თავზე კვლავ 
ინფიცირებულები არიან, ერთ განყოფილებაში ათავსებენ, რადგან ისინი, 
შესაძლოა, წამლებზე რეზისტენტული ტუბერკულოზით იყვნენ დაავადებულ-
ნი. ჩვენი მოვალეობაა შემდგომ ყველა განყოფილებას შორის მესერი აღვ-
მართოთ. ქრონიკულები ამ მავთულხლართიანი ღობის მიღმა ხვდებიან. მათ 
ასევე იცავენ ჯარისკაცებიც. საშინელებაა ის, რისი გაკეთებაც 21-ე საუკუნის 
მიჯნაზე გვიწევს. მე უნდა მივიდე მერე და თვალებში ვუყურო ამ ხალხს. 

კოლონიაში მუშაობისას ექიმ კლუგესაც დაუდგინეს ტუბერკულო-

ზის დიაგნოზი. 
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ვივიენ შტერნი ხაზს უსვამს იმას, რომ პრობლემა მხოლოდ ცი-

ხეებში არ უნდა ვეძებოთ. პატიმრები ტოვებენ ციხეს და თავიანთ 

საცხოვრებელ ადგილებსა თუ კომუნებში ბრუნდებიან. არ არსებობს 

მათი თვალყურის დევნების სისტემა. პრეს-კონფერენციაზე გამოსვ-

ლისას ნატალია ვეჟნინამ (Nathalya Vezhnina) მარინინსკიდან განაც-

ხადა: 

ყოველ წელს დაახლოებით 600 პატიმარი თავისუფლდება ჩვენი კოლონი-
იდან. მათ თავიანთი პრობლემები თან მიაქვთ საზოგადოებაში. ესენი არიან 
ადამიანები, რომლებსაც აქტიური ტუბერკულოზი აქვთ დადგენილი, და შესა-
ბამისად, შეუძლიათ წელიწადში დაახლოებით 100 ადამიანი დააინფიცირონ. 

შვედურ გაზეთში Dagens Nyheter (1999 წლის 9 აგვისტო), კლუგე ამ 

ყოველივეს შედეგებზე საუბრობს:

ყოველ წელს 300,000 რუსი პატიმარი თავისუფლდება. აქედან დაახლოებით 
10,000 მულტი-რეზისტენტული ტუბერკულოზით არის დაავადებული. თუკი 
ვივარაუდებთ, რომ ყოველ მათგანს აქვს შესაძლებლობა, დააავადოს 20 
ადამიანი, ამ შემთხვევაში რუსეთი 10 წელიწადში 2 მილიონი ასეთი ტუბერ-
კულოზის შემთხვევის წინაშე დადგება.

სასჯელის გამოტანამდე პატიმრობა განსაკუთრებით სახიფათოა. 

მოსკოვში დაფუძნებული ციხის რეფორმის ცენტრი (Moscow Centre 

for Prison Reform) (აბრამკინი (Abramkin), 1998 წელი) შემდეგნაირად 

აღწერს წინასაპატიმრო დაწესებულებებში სასამართლოს მოლო-

დინში მყოფი პატიმრების პირობებს: 

უფრო მჭირდოდ დასახლებულ პუნქტებში მდებარე წინასაპატიმრო დაწე-
სებულებებში ყოველი პატიმრისთვის გამოყოფილია 1 კვადრატულ მეტრზე 
ნაკლები სივრცე, ზოგიერთ საკანში კი ეს სივრცე მხოლოდ 0.5 კვადრატულ 
მეტრს შეადგენს. პატიმრებს  მორიგეობით ძილი უწევთ. ყველა პატიმრისთ-
ვის საკმარისი სივრცე არ არის. პირობები წინასაპატიმრო დაწესებულებებში 
ძალზე მძიმეა: ჟანგბადის ნაკლებობა, ნესტი, უკიდურესად არასასიამოვნო 
სუნი. ბევრ პატიმარს აღენიშნება სისხლიანი წყლული და დიდი ხნის დგო-
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მისგან გამოწვეული ფეხების შესიება. ბევრი დაავადებულია მუნით და კანის 
სხვა დაავადებებით. მათი სხეულები ოფლიანდება და მაღალი ტენიანო-
ბის გამო არაფერი შრება.  მჭიდრო გისოსებს მიღმა არსებულ ფანჯრებში 
ფაქტობრივად სინათლის არანაირი წყარო არ აღწევს. ორ ან სამიარუსიანი 
საწოლები მიმაგრებულია კედელზე. ნებისმიერ საკანში, იქნება ის 10 თუ 100 
პატიმრიანი, მხოლოდ ერთი პირსაბანი და ერთი საპირფარეშოა (გვ. 31).

არ დავიჯერებდი, ყველაფერი ჩემი თვალით რომ არ მენახა და 

მეგრძნო. აღწერა კომბინირებული უნდა იყოს ტუბერკულოზის შე-

სახებ არსებულ მხოლოდ ჩვენ ცოდნასთან: დახურულ და უჰაერო 

ოთახში სადაც 100-ზე მეტი პატიმარია განთავსებული, ზოგიერთი 

მათგანი აუცილებლად იქნება ინფიცირებული და შესაბამისად, აუცი-

ლებლად საჯაროდ ამოახველებს. 

ასეთ პირობებთან შედარებით, საოცარ თვალთმაქცობად აღიქ-

მება დასავლეთ ევროპის მცდელობა, რუსეთი აიძულოს სიკვდილით 

დასჯა გააუქმოს. თუკი რუსეთი და მისი მეზობელი ქვეყნები არ შეწ-

ყვეტენ თავიანთი პატიმრების სიკვდილით დასჯას, სახელმწიფოს 

ევროპის საბჭოსთან წვდომა ვერ ექნება. რუსეთი დანებდა ამ ზეწო-

ლას. დღესდღეობით რუსეთში სიკვდილით არავინ ისჯება. ისინი უბ-

რალოდ იხოცებიან. 

6.5. შემხვედრი ძალები

გულაგების ყოფილი პატიმრები იღბლიანები იყვნენ: მათ შორის 

იყვნენ პატიმრები, რომლებიც ადვილად ამოიცნობოდნენ, როგორც 

პოლიტიკური პატიმრები. არა რეჟიმის მიერ – ძალაუფლების მქო-

ნე პირების მიერ ისინი უფრო მეტად კრიმინალებად აღიქმებოდნენ, 

ვიდრე სხვა ნებისმიერი პირი, მარტო იმის გამო, რომ მათ რეჟიმის 

წინააღმდეგ დანაშაული ჩაიდინეს. მაგრამ თანდათანობით, უფრო 

მეტი ადამიანი აღიქვამდა ზემოხსენებულს სხვანაირად. ნელ-ნელა 

გულაგები არასასურველი პირებისთვის სამუშაო ბანაკებად გადაიქ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ცნენ. საბოლოოდ კი, ისინი პოლიტიკური ზეწოლის სიმბოლოდაც 

იქცნენ. როდესაც სტალინის შემდეგ პოლიტიკური რეჟიმი ნაკლებად 

მკაცრი გახდა, ისევე, როგორც გულაგების შიდა რეჟიმი, ყველამ, ვინც 

იქ ცხოვრობდა გარკვეული სარგებელი/უპირატესობა გაიზიარა. ის, 

ვინც „წმინდა“ პოლიტ-პატიმრად განიხილებოდა, ყველას სასარგებ-

ლოდ გატარებული ახალი რეფორმების მამოძრავებელ ძალად იქცა. 

პოლიტიკურმა რეფორმებმა  სისხლისსამართლებრივ-პოლიტიკური 

შედეგები მიიღეს. 

მაგრამ რა ხდეს დღეს? პოლიტიკური ელემენტი საფუძვლიანად 

არის დამარხული. დანაშაულმა გაიმარჯვა, იმ მნიშვნელობით, რომე-

ლიც ისეთ დევიანტურ ქმედებებს ენიჭებათ, რომლებიც ანაზღაურე-

ბადი სამუშაოს გარეშე დარჩენილი მამაკაცების მიერ არის ჩადე-

ნილი რუსეთში, ისევე, როგორც აშშ-ში. პოლიტიკურმა ელიტამ რუ-

სეთში თავისი ყურადღება იმაზე გადაამისამართა, რაც ყოველთვის 

რუსეთის პოლიტიკის ცენტრში იყო: საზოგადოების მაღალ ფენებში 

ფრაქციებს შორის ბრძოლა. საზოგადოების დაბალ ფენებში მყოფი 

პირების მიმართ ნაკლები პოლიტიკური ყურადღებაა გამახვილებუ-

ლი, ისევე, როგორც სოციალური რეფორმებისთვის საკმარისი რე-

სურსები არ მოიპოვება. მათ მიერ განხორციელებული ქმედებების 

დანაშაულად განხილვა და შემდგომ კოლონიებში ტრანსპორტირება 

ყველაზე დიდ შემონახულ ალტერნატივას წარმოადგენს.

თუმცა, ეს ძალზე ნაცრისფერი სურათია. არსებობს ასევე მეორე 

შემხვედრი ძალაც. არსებობენ რუსულ სისტემაში მომუშავე მაღალ-

კვალიფიციური საჯარო მოხელეები. ისინი გადატვირთულობას უმ-

თავრეს პრობლემად მიიჩნევენ, და შესაბამისად იმისთვის მუშაობენ, 

რომ პატიმრების რიცხვი შეძლებისდაგვარად შეამცირონ. არსებობს 

კოლონიების დირექტორების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშები. 

ისინი, მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც ახერხებენ თავიანთი კო-

ლონიების თვითმყოფად ერთეულებად გადაქცევას. და ბოლოს, 

ახალ პოლიტიკურ ვითარებაში რუსეთში ახალი ზეწოლის ჯგუფები 
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ჩნდებიან. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მოსკოვში 

დაფუძნებული ციხის რეფორმის ცენტრია (Moscow Centre for Prison 

Reform),19 რომელსაც თავისი რადიო-სადგური გააჩნია, აქვეყნებს 

პამფლეტებსა და წიგნებს, ორგანიზებას უწევს ეროვრულ და საერ-

თაშორისო შეხვედრებს. ცენტრის ბოლო დროის მიღწევას ფარ-

თომასშტაბიანი ფოტო-გამოფენა წარმოადგენდა: 1998/1999 წლის 

ზამთარში რუსეთის დუმის (პარლამენტის) შესასვლელი დარბაზი 

სავსე იყო რუსეთის ციხეებში არსებული პირობების ამსახველი ფო-

ტოებით. სანამ თავის სამუშაო ადგილებამდე მივიდოდნენ დელეგა-

ტებს ყოველ დღე უწევდათ სიღარიბისა და უბედურების ამსახველი 

ადამიანისხელა ფოტოების გასწვრივ გავლა. ფოტოებს სუნი არ ას-

დით, განსხვავებით პატიმრებისგან, რომლებიც ამ ფოტოებზე არიან 

ასახულნი. 

შესაძლოა, სწორედ ეს ზეწოლა იყო მიზეზი იმისა, რომ პრემიერ-

მინისტრმა, ვლადიმერ პუტინმა, 1999 წლის სექტემბერში მოულოდ-

ნელად კრესტის ციხე მოინახულა და მას გარკვეული თანხაც გადა-

ურიცხა. გაზეთ Mir za nedelya-ს (მსოფლიო ამ კვირაში) მიხედვით, 

16-23 სექტემბერი: „ყოველთვის მოკრძალებული პუტინიც კი შოკი-

რებული იყო კრესტის ციხეში არსებული პირობებით. სივრცის ასეთი 

ნაკლებობა ჩინეთის ციხეებშიც კი არ არის, იყო მისი დასკვნა.“

6.6 მოსალოდნელი საფრთხეები

მიუხედავად ყველაფრისა, რა შედეგით დასრულდება ყოველივე, 

გაუგებარია. რუსეთში მოსალოდნელი საფრთხეები ექვს ძირითად 

თავისებურებას უკავშირდება: 

პირველი: რუსეთმა ააშენა უდიდესი პენიტენციური ინდუსტრია, 

რომელსაც ადრე ქვეყნის ეკონომიკისთვის დიდი მნიშვნელობა 

19 მისი ლიდერია ვალერი აბრამკინი (Valery Abramkin), დისიდენტი, რომელმაც 6 
წელი გაატარა ციხეებსა და კოლონიებში, და რომელმაც ეს არ დაივიწყა.
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ჰქონდა. საბაზრო ეკონომიკითა და პრივატიზაციით, ციხის ეს ინდუს-

ტრია კონკურირებადი აღარ არის. ციხეში უამრავი პატიმრის განთავ-

სების ტრადიცია შენარჩუნებულია, თუმცა ამ სფეროდან შემოსავალი 

აღარ მიიღება. ყოველივეს ერთ-ერთი შედეგი ციხეებში არსებობის 

პირობების შემდგომი გაუარესება იქნება. 

მეორე: ქვეყნის ადმინისტრაციული სტრუქტურა და ტრადიცია 

მნიშვნელოვნად არის მისადაგებული ციხეში არსებულ დიდ რიცხ-

ვებთან და მონაცემებთან. ადმინისტრაციულ დონეზე, რუსეთს კვლავ 

გააჩნია „კომანდოსი ადმინისტრაცია“ („commando administration“). 

ის საოცრად ცენტრალიზებულ წარმონაქმნს წარმოადგენს, დაფუძ-

ნებულს კონტროლზე ზემოდან და დეტალურ რეგულაციებზე იმის შე-

სახებ, თუ რა უნდა გააკეთონ მათ, ვინც შედარებით ქვემოთ დგანან 

პოზიციით. სისტემის ოფიციალურმა პირებმა - რომელთა რიცხვშიც 

პოლიცია და პროკურატურაც შედის - ვალდებულნი არიან შეავსონ 

განსაზღვრული ქვოტები, იქნება ეს დაპატიმრებების რიცხვი, თუ სას-

ჯელის რაოდენობა. ეს ეხება კარიერულ წინსვლასაც. არ არსებობს 

სტიმული იმისთვის, რომ ადამიანები ციხეს მოაშორო, თუკი წარმა-

ტების საწინდარი – და სამსახურეობრივი წინსვლის კრიტერიუმიც 

– არის რაც შეიძლება მეტი ციხეში გაშვებული ადამიანი. ეს ყოველი-

ვე კომბინირებულია კულტურულ ტრადიციასთან, როდესაც პროკუ-

რორებს მოსამართლეებთან შედარებით დიდი ძალაუფლება გააჩ-

ნიათ. არ არის მიღებული მოსამართლისთვის პირდაპირ აღუდგეს 

პროკუკორს და გაათავისუფლოს ეჭვმიტანილი. საქმეში ჩარეული 

ოფიციალური პირებისთვის საუკეთესო გამოსავალს საქმის შემდ-

გომი გამოძიებისთვის პროკურორისთვის გაგზავნა წარმოადგენს, 

მაშინ როდესაც ეჭვმიტანილი ბრუნდება უკან ძველ ციხეში, რათა იქ 

მოვლენათა შემდგომ განვითარებას დაელოდოს. ქვემდგომი მოსა-

მართლისთვისაც სიკეთის მომტანი არ არის შედარებით რბილი გა-

დაწყვეტილების მიღება, რომელიც ზემდგომ ინსტანციაში შესაძლოა 

გამკაცრდეს კიდეც. მკაცრი გადაწყვეტილების მიღებით ქვემდგომ 
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პირს ძალის დემონსტრირება ურჩევნია. ამით კი პოტენციურად ხელს 

უწყობს ზემდგომი სასამართლოების მიერ მისი მკაცრი გადაწყვეტი-

ლების შედარებით რბილი გადაწყვეტილებით შეცვლას და, შესაბა-

მისად, მათ მიერ გულისხმიერების ნიშნების გამოვლენას. 

ყოველივე ზემოხსენებული გარკვეულწილად წინასწარი პატიმ-

რობის ეტაპზე არის ასახული. წინასწარი პატიმრობის საშუალო ხანგ-

რძლივობა 10 თვეს შეადგენს. აბრამკინის (Abramkin) (1998 წელი, გვ. 

64) მიხედვით, პატიმრების მნიშვნელოვანი პროცენტი სასამართლოს 

გადაწყვეტილებას ერთიდან ექვსი წლის განმავლობაში ელოდება. 

ოფიციალურად, სასამართლოს გარეშე პატიმრების დაკავება კანონს 

ეწინააღმდეგება 18 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, თუმცა არ არის 

დაწესებული ზღვარი, სადამდეც შეიძლება გაგრძელდეს აღნიშნული 

სასამართლო და, შესაბამისად, პატიმრები წინასაპატიმრო დაწესე-

ბულებებში მთელი ამ დროის განმავლობაში რჩებიან. აბრამკინი 

ამატებს: 

წინასაპატიმრო დაწესებულებებში გადატვირთულობის უმთავრესი მიზეზი 

მაინც რუსეთის ხელისუფლების კანონი-და-წესრიგის პოზიციაა. უამრავმა, 

თვითნებურმა დაპატიმრებებმა და უხეშმა მოპყრობამ გადატვირთა სისტემა, 

რომელსაც ციხეში უკვე არსებული პატიმრების შესანახად სახსრები არ გააჩ-

ნია, რომ არაფერი ითქვას ციხის პერსონალისთვის ხელფასების დარიგებაზე 

და ახალი ციხეების მშენებლობაზე. დანაშაულთან ბრძოლის ამჟამინდელი 

პოლიტიკა არ არის ფოკუსირებული ციხეში განთავსებული პატიმრებისთ-

ვის საბაზისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზეც კი. ... სახელმწიფო კვლავ 

უარს აცხადებს დანაშაულის მეტად და ნაკლებად საშიშ კატეგორიებს შორის 
განსხვავების წარმოდგენაზე. 

მესამე: ყველაფერი ეს ხდება სისტემაში, რომელიც მატერიალუ-

რი რესურსების გარეშეც დაუკომპლექტებელია. ამგვარად, იკვრება 

მანკიერი წრე. აღინიშნება იურიდიული კადრების ნაკლებობა, ისევე, 

როგორც სივრცის ნაკლებობა, რომ იურისტები თავისუფლად შეხვდ-

ნენ თავიანთ კლიენტებს ციხეში. 
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მეოთხე: ციხის გარეთ არსებული ვითარება ისეთია, რომელიც 

ნათლად აჩვენებს, რომ ზეწოლა იმაზე, რომ საზოგადოების არასა-

სურველი ნაწილი დაკავებული აღმოჩნდეს, ძალზე დიდია. რუსეთმა 

ეკონომიკური აზროვნების ელემენტების იმპლემენტაცია დასავლე-

თიდან მოახდინა, ისევე, როგორც მედია-ინდუსტრიის, რომელიც 

ფულს დანაშაულის გაშუქებითა და მასზე წერით აკეთებს. თუმცა, არ 

არსებობს უსაფრთხოების ბადე მათ დასაცავად, ვინც ამ სისტემის გა-

რეთ ხვდება და არ არსებობს ახალი მეწარმეების ეფექტური კონტ-

როლი. 

მეხუთე: ბაზრის ეკომიკასა და მასთან დაკავშირებულ ცვლილე-

ბებთან მიმართებაში რუსეთში დიდი ამბივალენტურობა არსებობს. 

ცხოვრება რთულია, მდგომარეობა და პირობები დაპირებული სიჩ-

ქარით არ შეცვლილა და ბევრი დისკომფორტი ახსნას საჭიროებს. 

„მაფია“ ძალზე ხელსაყრელი მოვლენაა. როგორც ამას ბექმენი 

(Backman) (1998 წელი, ა და ბ) აღნიშნავს, რუსული მაფიის სახემ 

ალბათ უფრო მეტი შემოსავალი ჰოლივუდს მოუტანა, ვიდრე, მათ, 

ვინც სავარაუდოდ, ამ სისტემას მართავს რუსეთში. როულინსონი 

(Rawlinson) (1998 წელი) აღწერს (გვ. 354-355), თუ როგორ იბრძვის 

მედია, რომ აღნიშნული „მაფიის ტიპის“ სურათი რაც შეიძლება დრა-

მატულად წარმოაჩინოს:

რუს განგსტერებთან ინტერვიუს მოთხოვნა ბევრად აჭარბებს მიწოდებას და 
შესაბამისად, მუდამ ფხიზელი მეწარმისთვის ახალი ინდუსტრია ჩნდება. ბან-
დის დაბალი დონის წევრები და „პირდაპირი“ ბიჭებიც (straight guys) კი ჟურ-
ნალისტებს ინტერვიუზე მათთვის მხოლოდ მაღალი ჰონორარის გადახდის 
პირობით თანხმდებიან.

სხვა სიტყვებით, მაფიის სახე ძალზე გამოსადეგია. გამოსადეგია 

კინო-ინდუსტრიისთვის. გამოსადეგია მედიისთვის, გამოსადეგია 

ჩვეულებრივი, ყველაფერსმოკლებული ხალხისთვის, ვისაც უნდათ 

გაიგონ, თუ რატომ არიან ერთ დროს კრიმინალებად მიჩნეული პი-

რუსული საქმე
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რები ახლა სასიამოვნო ცხოვრების სათავეში. მაფია ასევე გამოსა-

დეგია სიღარიბის ასახსნელად. დამატებით, მაფიის სახე ასევე ძალ-

ზე ხელსაყრელი იარაღია რუსი ჩინოვნიკებისთვის შინაგან საქმეთა 

სამინისტროსთვის ძალაუფლების კვლავ უკან დაბრუნების საქმეში. 

კონკრეტულად კი, პოლიციის სხვადასხვა განყოფილებებისთვის. 

რუსეთში, რა თქმა უნდა, არსებობს ორგანიზებული დანაშაული. 

ორივე – სოციალურად მაღალ, ისევე, როგორც დაბალ ფენებში. 

თუმცა პრობლემა მეტად კომპლექსურია, ვიდრე ჩანს. ჩვენ ვერ ვხე-

დავთ აქ საჭიროებას, უფრო ღრმად გამოვიკვლიოთ ეს საკითხი. აქ 

საკმარისი იქნება დავასკვნათ, რომ მაფიის რწმენა მნიშვნელოვანი 

შედეგების მქონე სოციალური ფაქტია, მათ შორის ციხეში არსებული 

მონაცემებისთვის. „დიდ თევზებს“ იშვიათად აკავებენ, თუმცა ისინი 

მათ წინააღმდეგ წარმოებული ომის ლეგიტიმაციას ახდენენ. ომისა, 

რომელშიც მცირე ხალხის დიდი რაოდენობა უკიდურესად ხანგრძ-

ლივი დროის მანძილზე არის ციხეში გამოკეტილი.20

მეექვსე და საბოლოო შენიშვნა: რუსეთის ციხეებში პატიმართა 

ზრდის გამომწვევი ფაქტორი არის უამრავი რეფორმისტი დასავ-

ლეთიდან, რომლებიც რუსეთს დანაშაულთან ბრძოლისკენ მოწო-

დების მესიჯებს უგზავნიდნენ, კონკრეტულად კი – ნარკოტიკული 

დანაშაულების წინააღმდეგ, როგორც ამას ჩვენთან ახორციელებენ. 

შეხედეთ სკანდინავიას ან აშშ-ს! ცოტა ხნის წინ მე ვეწვიე რუსეთის 

დუმის ერთ-ერთ გავლენიან წევრს. მის კაბინეტში მაგიდაზე არსებუ-

ლი უამრავი ტელეფონიდან გამომდინარე, ის მის განკარგულებაში 

არსებული ორი უზარმაზარი ოფისიდან ერთ-ერთში უნდა ყოფილი-

ყო. მან დიდხანს ისაუბრა ნარკოტიკებისგან თავისუფალი რუსეთის 

არსებობის აუცილებლობაზე. ერთი დამოკიდებული პირი აჩენს ათ 

20 მაფიის პრობლემების უფრო ღრმა ანალიზი მოცემულია სტატიაში, რომელსაც 
მე ვუწოდე: „დიდად საჭირო მაფია – დაუდევარი ტერმინების სოციალური 
ფუნქციის შესახებ“ (კრისტი, 2000 წელი).
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ახალს, გვითხრა მან. მისმა იდეებმა უკვე მოასწრეს ქვეყნის კანონე-

ბად ქცევა. ასეთი კანონების ციხეებზე არსებული ზეწოლა უცილობ-

ლად გაიზრდება. 

* * *

მთელს ამ სიტუაციაში სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს ის, 

რომ წინასაპატიმრო დაწესებულებები იძულებულნი იქნებიან, მი-

იღონ უფრო მეტი სასამართლოს მომლოდინე პატიმარი, და რომ 

კოლონიები თავიანთი წარმოების შესაძლებლობას დაკარგავენ და 

მხოლოდ ინტერნირების ბანაკებად გადაიქცევიან. რუსულ პენიტენ-

ციალურ სისტემაში ადმინსტრაციისა და სხვა მომსახურე პერსონა-

ლის კარგი განზრახვისა და დიდი მოცულობით იდეალიზმის არსე-

ბობის აღიარების შემთხვევაშიც კი, რუსეთის ციხეებში პატიმართა 

ცხოვრებისეული მდგომარეობის იმ დონეზე გაუარესება არის მოსა-

ლოდნელი, რომ ამას მთელს რუსულ საზოგადოებაზე ექნება გავლე-

ნა. ყოველივეს  უახლესი პოლიტიკური განვითარებები ემატება: 2000 

წლის 26 მარტს ვლადიმერ პუტინი რუსეთის პრეზიდენტად აირჩიეს. 

არჩევნებამდე კანონი და წესრიგი, ისევე როგორც ძლიერი სახელმ-

წუფოს არსებობის საჭიროება მის უმთავრეს მესიჯებს წარმოადგენ-

და. „რაც უფრო ძლიერია სახელმწიფო, მით თავისუფლები არიან 

მოქალაქეები“, იყო მისი ერთ-ერთი განცხადება. სხვა კი ჟღერდა 

შემდეგნაირად: „დემოკრატია არის კანონის დიქტატურა“. პატიმარ-

თა შესახებ მონაცემების გასაკონტროლებლად აღნიშნული პროგრა-

მა საკმარისად შესაფერისი არ უნდა იყოს.

რუსული საქმე



122

7.1. რადგან ვინც უყვარს, იმას წვრთნის უფალი

ძალიან ცოტაა ქვეყანა, რომელში ვიზიტიც ისეთი სასიამოვნოა, 

როგორც აშშ-ში. როგორც ნორვეგიელი, აშშ-ში თავს ვგრძნობ, რო-

გორც სახლში, უკეთესადაც კი, ვიდრე სახლში. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, 

რომ აშშ-ში იმდენივე ნორვეგიელია, რამდენიც ნორვეგიაში. ძველი 

ქვეყნიდან წამოსვლით მათ კარგი საქმე გააკეთეს, მატერიალურად 

და შესაძლოა სოციალურადაც. უამრავი მოულოდნელი შეხვედრისას 

არსებული თბილი ატმოსფერო, ახალ მეზობლებზე ზრუნვა, მსხვილ 

ქალაქებში ვარიაციებით აღფრთოვანება. 

ეს სიტყვები დაიწერა რაც შემდგომ იქნება განხილული იმის სრუ-

ლიად მცდარი ინტერპრეტაციის გასანეიტრალებლად. მე განვიზრახე 

შეუძლებლის ჩადენა. მე ვცდილობ ვთქვა, რომ მე საოცრად მიყვარს 

ქვეყანა და ხალხი, რომელთანაც ვგრძნობ, რომ ახლოს ვარ, ასევე 

მიყვარს მათი ეროვნული მემკვიდრეობა. მაგრამ, ამავე დროს, მე შე-

ვეცდები დავამტკიცო, რომ აშშ-ის სოციალურ ქარხანაში არის რაღაც 

ძალიან უჩვეულოდ შემაშფოთებელი. და სწორედ იმიტომ, რომ მე 

ასე ახლოს ვგრძნობ მათთან თავს, როგორც ჩემ თავს, ისე ვგრძნობ 

ქვეყანას, უფრო და უფრო რთული ხდება დუმილი შევინარჩუნო და 

არ გამოვხატო ჩემი შეშფოთება. 

თავი 7
ამერიკის შეერთებული შტატები – მოდის ფუძემდებელი



123

ყველაზე მეტად რთულია კოლეგებთან შეხვედრა, რომლებიც 

აშშ-დან არიან. ამერიკული კრიმინოლოგია თითქმის მთელს მსოფ-

ლიოშია გაბატონებული. დანაშაულსა და დანაშაულის კონტროლზე 

არსებული მათი თეორიები უდიდეს გავლენას ახდენენ. ამერიკელი 

კრიმინოლოგები შეგნებული და კეთილსინდისიერი ხალხია. ისინი 

ვიზიტორებთან თავაზიანები არიან და თავიანთ სამეცნიერო საქმი-

ანობის სტანდარტებს პატიოსნად უდგებიან. მათი სტანდარტები ჩვენი 

სტანდარტები ხდება და მათი გამოსავლები როგორც წესი მეორდება 

აშშ-ს საზღვრებს მიღმაც. 

შესაძლოა, ეს არის მიზეზი იმისა, რომ 1920-იანი წლებიდან და 

უფრო გვიანი პერიოდიდან მე ვფიქრობ გერმანიაზე. გერმანია არის, 

კულტურისა და გაგების ქვეყანა, მეცნიერების ქვეყანა, რაციონალური 

აზროვნებისა და რომანტიკული გულის მქონე ქვეყანა. ნორვეგია ყო-

ველთვის უფრო მეტად ორიენტირებული იყო ინგლისისა და აშშ-კენ, 

ვიდრე – კონტინენტური ევროპისკენ. ტრანსპორტისთვის უფრო ხელ-

საყრელი იყო ოკეანე, ვიდრე მთა-გორიანი გზები. თუმცა გერმანი-

ისადმი პატივისცემა დიდი იყო. მათი სამართალმცოდნეობაში მოღვა-

წე პირები, ისევე, როგორც კანონისა და წესრიგის შესახებ არსებული 

მათი ზოგადი პოლიტიკა დიდ პატივში იმყოფებოდნენ. მეცნიერები მი-

დიოდნენ ამ ქვეყანაში. პოლიციისა და გამოძიების მუშაკები მიდიოდ-

ნენ ამ ქვეყანაში. ისინი გავლენიან მოდელებად ითვლებოდნენ შესაძ-

ლოა ძალზე დიდი ხნის განმავლობაში. 

დღეს ჩვენ მივდივართ ამერიკაში. 

7.2 უდიდესი პატიმრობა

1983 წლის ივნისში ჟურნალი Correctional Magazine აშშ-ის ციხეებ-

ში პატიმრების გაზრდილი რაოდენობის შესახებ წერდა შემდეგს:

„ფანტასტიური ... გრანდიოზული ... შემაშფოთებელი“, იყო სიტყვები, რომლე-
ბიც ნორვალ მორისმა (Norval Morris), ჩიკაგოს უნივერსიტეტის სამართლის 
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სკოლა, აშშ-ის ციხეებში პატიმრების გასულ წელს დაფიქსირებულ ზრდას-
თან დაკავშირებით წარმოთქვა. 

„ეს არის გასაოცარი ზრდა“, ამბობს ალფრედ ბლუმშტეინი (Alfred Blumstein) 
პიცბურგის კარნეგი-მელონის უნივერსიტეტიდან. „ამ ხალხის თავისუფლე-
ბის შეზღუდვისთვის ჩვენ არ გაგვაჩნია რესურსები და საფასურიც იზრდება. 
უნდა მოხდეს აფეთქება“. 

„მე გულწრფელად ვარ გაოცებული; ეს არის გასაოცარი ზრდა“, აცხადებს 
ფრანკლინ ზიმრინგი (franklin Zimring), ჩიკაგოს უნივერსიტეტის კრიმინალუ-
რი მართლმსაჯულების სწავლების ცენტრის დირექტორი. 

„ეს უარესია, ვიდრე ველოდი“, ამბობს კენეტ კარლსონი (Kenneth Carlson), 
კემბრიჯში არსებული აბტ ესოშიეტის (Abt Associates in Cambridge) წარმო-
მადგენელი. „ეს უფრო და უფრო საშიში ხდება“.

ეს არის ის, რაც აღნიშნულმა ექსპერტებმა 1983 წლამდე ამერი-

კულ ციხეებში პატიმართა რაოდენობის ზრდის შესახებ განაცხადეს. 

მაგ დროისთვის ფედერალურ და სახელმწიფო ციხეებში პატიმართა 

რაოდენობამ 419,820 მიაღწია; საპატიმროებში ეს რიცხვი 223,551 პირს 

შეადგენდა; და პენიტენციალური სისტემის საერთო რაოდენობა კი 

643,371 პატიმარს შეადგენდა, ან ყოველ 100,000 მოსახლეზე – 274 პა-

ტიმარს. მეც საკმაოდ შეშინებული ვიყავი ასეთი უშველებელი რიცხ-

ვით, კონკრეტულად კი 1983 წლამდე ამ რიცხვის ზრდით. თუმცა აღ-

ნიშნული მონაცემები და კომენტარები მალე აღარ იყო აქტუალური. 

დიაგრამა 7.2-1 აჩვენებს, თუ რა მოხდა შემდგომ. დიაგრამაზე მო-

ცემულია ფედერალურ და სახელმწიფო ციხეებში არსებულ პატიმარ-

თა რაოდენობა 1925 წლიდან 1998 წლამდე. მე გავზარდე ხაზი 2005 

წლამდე, რადგან გამოჩნდებოდა, რომ უკანასკნელი განვითარება 

გრძელდება. საპატიმროებს აღნიშნული დიაგრამა არ მოიცავს. ის 

ადგილები, სადაც ექსპერტებმა თავიანთი შეშფოთება გამოთქვეს, 

პატარა ვერტიკალური ხაზით აღვნიშნე. მაგ დროიდან ვიდრე 1998 

წლამდე პატიმრების რაოდენობა აშშ-ში გასამმაგდა. 

ზრდის სხვა სურათს ჩვენ შევხვდით მესამე თავში უკვე წარმოდგე-

ნილ დიაგრამაზე 3.4-1, რომელზეც ჩვენ დავითვალეთ, რომ 1998 წლი-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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დან 1999 წლამდე ერთწლიანი ზრდა მოიცავდა 109,170 ახალ პატიმარს. 

აღნიშნული ზრდა იმდენად დიდია, რომ ევროპელებისთვის წარმოუდ-

გენელია მისი მნიშვნელობა ბოლომდე გაიგონ. დანიას, ფინეთს, ნორ-

ვეგიასა და შვედეთს ერთად ჰყავთ 14,066 პატიმარი. ერთწლიანი ზრდის 

შედეგად ამერიკის მონაცემები ახლოსაა იმასთან, რომ იყოს რვაჯერ 

უფრო მეტი, ვიდრე პატიმართა საერთო რაოდენობა მთელს სკანდინა-

ვიაში. დიდ ბრიტანეტთან შედარებითაც კი აშშ-ის მონაცემები გასაოცა-

რია. 1998 წლის ოქტომბერში ბრიტანეთის ციხეებში არსებულ პატიმარ-

თა საერთო რაოდენობა 73,545 პატიმარს შეადგენდა, რაც ნიშნავს იმას, 

რომ აშშ ერთ წელიწადში იმაზე უფრო მეტ პატიმარს ამატებს, ვიდრე 

ბრიტანეთის ციხეებში განთავსებული ყველა პატიმარია ერთად.

დიაგრამა 7.2-1. ყოველ 100,000 მოსახლეზე აშშ-ში სასჯელმისჯილი პირების 
    რაოდენობა ფედერალურ და სახელმწიფო ციხეებში 1925-1998 
    წლებში. 1999-2005 წლებში მოსალოდნელი ზრდა1.

1.  31 დეკემბრისთვის ფედერალურ და სახელმწიფო ციხეებში მოთავსებული პა-
ტიმრების რაოდენობა, ყოველ 100,000 მოსახლეზე (სისხლის სამართლის სტა-
ტისტიკის გზამკვლევიდან (from Sourcebook of Criminal Justice Statistics), 1997 
წელი, გვ. 490). რიცხვები მოიცავს თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში არსე-
ბულ პატიმრებს. 1999-2005 წლების მოსალოდნელი შედეგები ეფუძნება ყოველწ-
ლიურ საშუალო ზრდას 1990-98 წლებში – 6,5% (იუსტიციის სტატისტიკის ბიურო, 
ბიულეტენი, „პატიმრები 1998 წელს“, გვ. 2).
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აშშ-ის სისტემაში ერთწლიანი ზრდის მასშტაბებისთვის რომ მიგ-

ვეღწია ბრიტანეთის ციხეებში არსებული მონაცემებისთვის ავსტრი-

აში, ბელგიაში, ნიდერლანდებსა და შვეიცარიაში არსებულ პატიმარ-

თა საერთო რაოდენობაც უნდა დაგვემატებინა. 

აღნიშნული ზრდის მოცულობის ილუსტრირება შეიძლება ახალი 

ციხეების საჭიროებით მოხდეს. ევროპული სტანდარტების მიხედვით, 

ციხე, რომელშიც განთავსებულია 500 პატიმარი, დიდია, ბევრი იტყო-

და, რომ ძალზე დიდიც კი. თუმცა, მოდით ვიყოთ კონსერვატორები 

და ვთქვათ, რომ არაუშავს, თუ აშენდება ახალი ციხეები, რომლებ-

შიც 1,000 პატიმრის მოთავსება იქნება შესაძლებელი.21 ეს რომ ნორმა 

ყოფილიყო, აშშ-ს იმ წელს (1998 წელს) დამატებით მსგავსი 83 ციხე 

უნდა აეშენებინა, რათა გადაეფარა ზრდა. 1983 წლიდან 1999 წლამდე 

პერიოდში, მათ 1,242 ახალი პატიმარი დასჭირდებოდათ. არ არის გა-

საკვირი, რომ ეს ყოველივე მსხვილ ინდუსტრიას უდევს საფუძვლად. 

ისინი, ვინც ფედერალურ ან სახელმწიფო ინსტიტუტებში აღმოჩნ-

დნენ, სავარაუდოდ, ძალზე დიდი ხნის განმავლობაში დარჩებიან იქ. 

თითქმის ყველას სასჯელი ერთ და მეტ წელს შეადგენს. 1994 წელს 

გათავისუფლებულ პირთა ციხეში გატარებული დროის საშუალო 

ხანგრძლივობა 31 თვეს მოიცავდა.22 თუმცა ყველა არ თავისუფლდე-

ბა. 1990 წელს 11,759 პატიმარი იხდიდა სასჯელს, რომელსაც ამერიკე-

ლები “ბუნებრივი სამუდამო პატიმრობის” სასჯელს ეწოდებენ, რაც 

გულისხმობს, რომ მათ მისჯილი აქვთ დაიხოცონ ციხეში. 1996 წელს 

მათი რიცხვი 17,280 პატიმრამდე გაიზარდა (The Corrections Yearbook, 

1991 წელი და 1996 წელი). 1996 წელს 270,000 პატიმარზე მეტი იხდიდა 

სამუდამო პატიმრობას 20 ან მეტი წლით. 1997 წელს 3,335 პატიმარი 

ელოდებოდა სასჯელის აღსრულებას. 1977 წლიდან 1999 წლის 1 იანვ-

21 1996 წლის The Corrections Yearbook-ის თანახმად, იმ წელს ფედერალურ 
და სახელმწიფო დონეებზე მოქმედებდა 70 ციხე 69,421 „საწოლის“ 
შესაძლებლობით.

22 (იუსტიციის სტატისტიკის ბიურო, გზამკვლევი (Sourcebook), 1997 წელი, გვ. 431.
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რამდე 500 პატიმარი დასაჯეს სიკვდილით. 1930 წლიდან 1998 წლამდე 

სიკვდილით სულ 4,359 პატიმარი დაისაჯა.23 

7.3 შავი ფიგურები 

სქემებზე 3.4-4 და 3.4-6 ჩვენ ვნახეთ, რომ ყველა ის, ვინც პენი-

ტენციური სისტემის კონტროლქვეშაა, შედარებით ახალგაზრდა მა-

მაკაცებს წარმოადგენენ. თუმცა ეს ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, 

შემთხვევით შერჩეულები არ არიან. აშშ-ში ქალაქის ღარიბი მოსახ-

ლეობისთვის ჩვეულებრივ მოვლენას წარმოადგენს, იყოს პატიმარი 

ან პრობაციონერი, ან იყოს გარემოცული ასეთი ადამიანებით, გან-

საკუთრებით კი თუკი ისინი ეთნიკურ უმცირესობას მიეკუთვნებიან. 

აშშ-ში პატიმართა თითქმის ნახევარი შავკანიანია. 1996 წელს შავკა-

ნიანთა დაპატიმრების რიცხვი 6.6% შეადგენდა, ან 100,000 მოსახლეზე 

6,607 პატიმარს. თეთრკანიანების რიცხვი კი  944 პატიმარს შეადგენ-

და. 

მარკ მაუერმა (Marc Mauer) აფრო-ამერიკელებისა და კრიმინა-

ლური სისტემის შესახებ ინტენსიური კვლევა ჩაატარა (მაგალითად, 

მაუერი და ჰულინგი (Mauer and Huling), 1995 წელი და მაუერი, 1999 

წელი). ამ ორიდან უკანასკნელში ის წერს (გვ. 124):

ეროვნულ ციხეებში მყოფი პატიმრების ნახევარი აფრო-ამერიკელია, იმის 
გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობაში მათი რიცხვი 13% შეადგენს და თოთ-
ხმეტი სრულწლოვანი შავკანიანიდან ერთი თითქმის ყოველ დღე ხვდებოდა 
ციხეში. 

ახალგაზრდა შავკანიან მამაკაცებს რაც შეეხებათ, მდგომარეობა აქ უარესად 
იყო. დაპატიმრების პროექტის (Sentencing Project) კვლევის შედეგად დად-
გინდა, რომ 1989 წლისთვის ოთხიდან ერთი 20-29 წლამდე შავკანიანი ახალ-
გაზრდა თითქმის ყოველ დღე გარკვეული სახის სისხლისსამართლებრივი 

23 იუსტიციის დეპარტამენტი (Department of Justice), 1999 წელი, სისხლის 
სამართლის სტატისტიკის გზამკვლევი. ონლაინ, გრაფა 6.75 და 6.88.
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ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფებოდა – ის ან ციხეში და საპატიმროში ხვდე-
ბოდა, ან პრობაციაზე იყო ან პირობით ვადამდე იყო გათავისუფლებული. 
1995 წლის შემდგომმა კვლევებმა დაგვანახა, რომ ეს რიცხვი გაიზარდა და 
გახდა დაახლოებით ყოველ სამში ერთი ახალგაზრდა, ეს დროის მცირე მო-
ნაკვეთში მნიშვნელოვანი ზრდა იყო. დამატებით, 1991 წელს დაბადებულ შავ-
კანიან ბიჭს 29 პროცენტი ჰქონდა იმის, რომ ცხოვრების გარკვეულ მომენტში 
მას დააპატიმრებდნენ, შედარებით ლათინოამერიკელ ბიჭთან, რომელსაც 
ციხეში მოხვედრის 16 პროცენტი ჰქონდა, თეთრკანიან ბიჭს კი – 4 პროცენტი. 

დიდ ქალაქებში მდგომარეობა უფრო რთულადაა. ჯერომ მილე-

რი (Jerome Miller) (1996 წელი, გვ. 7) წერდა:

1992 წელს ინსტიტუტებისა და ალტერნატიული კვლევების ეროვნულმა ცენტ-
რმა (National Centre on Institutions and Alternative Studies) ვაშინგტონის სისხ-
ლის სამართლის სისტემაში ახალგაზრდა აფრო-ამერიკელი მამაკაცების შე-
სახებ გამოკითხვა აწარმოა. დასკვნის მიხედვით, 1991 წელს ყოველდღიურად, 
ათი 18-35 წლის კოლუმბიის რაიონში მცხოვრები აფრო-ამერიკელი მამაკაცი-
დან ოთხზე მეტი (42%) იყო ციხეში, საკანში, პრობაციაზე/ვადამდე ადრე გათა-
ვისუფლებული ან იძებნებოდა. 

...დაითვალეს, რომ ქალაქში მცხოვრები ყველა 18 წლის აფრო-ამერიკელ 
მამაკაცთა დაახლოებით 75%-ს შეეძლო დალოდებოდა, რომ მას იქამდე, სა-
ნამ 35 შეუსრულდებოდა ერთხელ მაინც დააპატიმრებდნენ. ცხოვრებისეულ 
რისკს რაც შეეხება, ეს 80-დან 90 პროცენტამდე მერყეობდა. 

...ბალტიმორში, მერილენდი, საშუალოდ ყველა ახალგაზრდა აფრო-ამერი-
კელის 56% იმყოფებოდა ან ციხეში, ან საკანში, პრობაციაზე/ვადამდე ადრე 
გათავისუფლებული, გირაოთი გამოშვებული, ან იძებნებოდა. 

ყოველივე ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, მარტივი გასაგე-

ბია, რომ მარკ მაუერმა (1991 წელი, გვ. 9) თავისი ადრეული ანგარიშის 

ერთ-ერთი ქვესათაური შემდეგნაირად ჩამოაყალიბა: 

აფრო-ამერიკელი მამაკაცები: გადაშენების პირას მყოფი სახეობა?

და მაუერი აგრძელებს:

აფრო-ამერიკელი მამაკაცები, რომელთაც არაპროპორციულად მცირე შე-
მოსავლები აქვთ, უამრავ პრობლემას აწყდებიან, მათ შორის: ჩვენი ქალა-
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ქების გარეუბნების სოციალური და ეკონომიკური ვარდნა და, შესაბამისად, 
ახალგაზრდობისთვის შემცირებული შესაძლებლობები; ჩვენი სკოლების, 
ჯანდაცვის სისტემის არაქმედუნარიანობა და ახალგაზრდა შავკანიანი მამა-
კაცების მიერ საზოგადოებაში ლეგიტიმური როლის მიღებისთვის მათთვის 
საჭირო დახმარების გასაწევად ინსტიტუციონალური მხარდაჭერის ნაკლე-
ბობა; მუდმივი სიღარიბე და კეთილდღეობის გადანაწილება, რომელმაც 
ბოლო ოცი წლის განმავლობაში მდიდრებსა და ღარიბებს შორის უარესი 
უფსკრული წარმოშვა.

ციხეებში შავკანიანთა ზემოხსენებული რაოდენობა გამუდმებით 

იზრდება. ოსტინი და მაკვეი (Austin and McVey) (1989 წელი, გვ. 5) ამის 

უმთავრეს მიზეზად ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ წარმო-

ებულ ომს ასახელებენ: 

ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა ვიწროდ იყო კონცენტრი-
რებული კრეკზე, ნარკოტიკზე, რომელსაც საზოგადოების შედარებით დაბა-
ლი ფენები ანიჭებენ უპირატესობას. ეს ფენებიც არაპროპორციულად შავ-
კანიანებისგან და ლათინოამერიკელებისგან შედგება. შესაბამისად, ციხეში 
მოხვედრილ იმ დამნაშავეთა პროპორციები, რომლებიც არ არიან თეთრ-
კანიანები, იზრდება. 

მაუერიც ეთანხმება:

ეროვნული მასშტაბით ნარკოტიკული დანაშაულებისთვის შავკანიანი მო-
სახლეობის დაკავების რაოდენობა 1984 წლიდან 1988 წლამდე 30%-დან 
38%-მდე გაიზარდა. მიჩიგანში ნარკოტიკების გამო დაპატიმრებები 1985 
წლიდან გაორმაგდა, მაშინ, როცა ნარკოტიკული დანაშაულის გამო შავკა-
ნიანთა დაპატიმრებები გასამმაგდა. ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ 
წარმოებული ომი უპირატესად სისხლის სამართლის სისტემის ქვეშ მიმდი-
ნარეობდა და არაპროპორციულად იღებდა მიზანში ქალაქის გარეუბნებში 
მცხოვრებ პირებს. შედეგად კი მივიღეთ პატიმართა გაზრდილი რაოდენობა, 
რომლის მეტი წილი შავკანიან პატიმრებზე მოდიოდა. 

ამ მხრივ, ფლორიდის შტატი აშშ-ის ყველა სხვა შტატთან შედარე-

ბით, ყველაზე ექსტრემალურია. 1982/1983 წლებში ნარკოტიკულ დანა-

შაულთან დაკავშირებული 299 შემთხვევა დაფიქსირდა. აქედან 54 საქ-

მე შავკანიანი ახალგაზრდების წინააღმდეგ იყო აღძრული. 1985 წელს 
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თეთრკანიანების წინააღმდეგ 336 საქმე აღიძრა, მაშინ, როდესაც 

შავკანიანების წინააღმდეგ ეს რიცხვი იყო 371. თუმცა შემდეგ 1989/90 

წლებში შავკანიანების წინააღმდეგ წარმოებული საქმეების რიცხვმა 

3,415 შემთხვევას მიაღწია, მაშინ, როცა თეთრკანიანებისთვის ეს რიცხ-

ვი იყო მხოლოდ – 526.24 ასეთი გრანდიოზული ზრდის მიღმა მდგარმა 

არქიტექტორმა, გუბერნატორმა მარტინესმა (Martinez), არჩევნებში 

წააგო და ის ხელახალი ვადით გუბერნატორად აღარ აირჩიეს, სამაგი-

ეროდ, ის მთელი ქვეყნის ნარკოტიკების მეფედ იქცა. 

უსაფუძვლო არ იქნება, ვიფიქროთ, რომ შავკანიანის და ღარი-

ბის კომბინაცია სასამართლოშიც კი ჰანდიკაპს წარმოადგენს, თუმცა 

ეს სადავოა (შდრ. ვილბენკსსა და მანნს (Wilbanks and Mann) შორის 

დისკუსია, 1987 წელი). პირადად მე ვერასდროს შევძელი ვოლფ-

განგის, კელლისა და ნოლდეს (Wolfgang, Kelly and Nolde) პატარა 

კვლევის დავიწყება, რომელიც 1962 წელს ჩატარდა. მათ სიკვდილ-

მისჯილი პატიმრები შეადარეს ერთმანთს. გასაკვირი არ იყო, რომ ამ 

რიგში შავკანიანები გაცილებით უფრო მარტივად დგებოდნენ, ვიდრე 

თეთრკანიანები. შედეგად, მოსალოდნელი იყო, რომ შავკანიან პირ-

თა შედარებით მცირე რაოდენობა მაინც დაისჯებოდა სიკვდილით, 

მიუხედავად მრავალგზის გასაჩივრების პროცედურებისა. თუმცა, შე-

დეგები სრულიად საპირისპირო აღმოჩნდა. შედარებით მეტი შავკა-

ნიანი დაისაჯა, ვიდრე – თეთრკანიანი. მაუერის ბოლო წიგნში (1999 

წელი) მოცემულია რამდენიმე მაგალითი ზოგადი მექანიზმისა, რო-

მელიც სამართლებრივი პროცედურების დროს შავკანიანების საწი-

ნააღმდეგოდ მუშაობს. 

ეს სიტუაცია ძალზე ირონიულია. მონობა გაუქმდა. აფრო-ამერი-

კელები თავისუფალნი იყვნენ გადაადგილებაში. ისინიც ასე მოიქც-

ნენ და საბოლოოდ აღმოჩნდნენ ციხეში. სწორედ ამ მომენტში მათ 

24 ფლორიდის უზენაესი სასამართლოს რასობრივი და ეთნიკური კომპენსაციის 
კომისიისგან, 1991 წელი.
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თავიანთი პოლიტიკური ძალაუფლებაც დაკარგეს. ფელნერისა და 

მაუერის (Fellner and Mauer) თანახმად (1998 წელი, გვ. 2), სისხლის-

სამართლებრივი მსჯავრის გამო ამერიკაში დაახლოებით 3.9 მი-

ლიონმა სრულწლოვანმა დროებით ან სამუდამოდ დაკარგა ხმის 

მიცემის უფლება. საიდანაც 1.4 მილიონი აფრო-ამერიკელი მამაკა-

ცია. ეს კი მთელი სრულწლოვანი შავკანიანი მოსახლეობის 13%-ს 

შეადგენს. შვიდ შტატში ყოველი ოთხიდან ერთ შავკანიან მამაკაცს 

ხმის უფლება სამუდამოდ აქვს დაკარგული. თუკი გავითვალისწი-

ნებთ დაპატიმრებების ამჟამინდელ პროცენტულობას, შავკანიანი 

მამაკაცების მომდევნო თაობის ათიდან ყოველ სამ პირს მათი 

ცხოვრების რაღაც მონაკვეთში ასევე ჩამოერთმევათ ხმის მიცემის 

უფლება. ყველაზე მკაცრი საარჩევნო კანონების მქონე შტატებში, 

აფრო-ამერიკელი მამაკაცების დაახლოებით 40% ხმის მიცემის უფ-

ლების პერმანენტული დაკარგვის საფრთხის ქვეშაა. ფელნერი და 

მაუერი ასევე აღწერენ, თუ როგორი მარტივია დაკარგო ხმის მიცე-

მის უფლება და როგორი რთული – ამ უფლების უკან დაბრუნება/

აღდგენა:

ხმის მიცემის უფლების ჩამორთმევის შესახებ სახელმწიფო კანონების 

უმეტესობის მიხედვით, ნებისმიერი სისხლისსამართლებრივი მსჯავრი, 

რომელიც პატიმრობით ისჯება, ხმის მიცემის უფლების დაკარგვის წინა-

პირობას წარმადგენს. არ არის აუცილებელი დანაშაულს რაიმე საერთო 

ჰქონდეს საარჩევნო პროცესებთან. არც ისაა აუცილებელი, რომ დანაშა-

ული კლასიფიცირებული იყოს აუცილებლად როგორც სერიოზული. მა-

ღაზიის ქურდობა ან მარიხუანას მცირე რაოდენობის ფლობაც კი საკმა-
რისი იქნებოდა. 

...

სულ მცირე 16 შტატში მაინც, ფედერალურ დამნაშავეებს მათი სამოქალაქო 
უფლებების აღსადგენად არ შეუძლიათ სახელმწიფო პროცედურებით სარ-

გებლობა. ყოფილი დამნაშავეებითვის არჩევნებში მონაწილეობის უფლების 

აღდგენისთვის ფედერალური სამართლით წარმოდგენილი ერთადერთი 

მეთოდი პრეზიდენტის შეწყალებაა. 
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თუმცა, მოდით, ნუ დავიჯერებთ, რომ აღნიშნული განსხვავებები 

უნიკალური მხოლოდ აშშ-თვისაა. ყველა ინდუსტრიულ ქვეყანაში, 

სოციალურად დაუცველი უმცირესობები ჭარბად არიან წარმოდ-

გენილები ციხეებში. ევროპული ციხეებიც დამძიმდა. სიღარიბეს 

ფერი რომ ჰქონოდა, ის უფრო გამუქდებოდა. აშშ-სა და ევროპას 

შორის შოვინიზმის არანაირი მიზეზი არ არსებობს. ლანგანი და 

ფარინგტონი (Langan and Farrington) (1998 წელი, გვ. 44) 1991 წელს 

ინგლისსა და უელსში არსებულ სიტუაციას ადარებენ აშშ-ში ამავე 

წელს განვითარებულ მოვლენებს: იმ დროისთვის აშშ-ში ყოველ 

100,000 მოსახლეზე 2,563 შავკანიანი და ყოველ 100,000 მოსახლეზე 

396 თეთრკანიანი იყო დაპატიმრებული. ინგლისსა და უელსში კი 

ყოველ 100,000 მოსახლეზე 667 შავკანიანი და 102 თეთრკანიანი იყო 

ციხეში მოთავსებული. ეს კი ორივე ქვეყანაში 6-ჯერ მეტ შავკანიანს 

ნიშნავს. სწორედ პრობლემის მოცულობაა ის, რაც აშშ-ს სიტუაციას 

ასეთ უნიკალურს ხდის.

7.4 შტატიდან შტატში

ყველაზე ლამაზი შტატებიდან, კალიფორნიის შტატი ალბათ პირ-

ველ ადგილზეა. აქ არის მზე, აქ არის დასვენება, აქ არის ბარკლისა 

და სტენფორდის უნივერსიტეტები და აკადემიული ცხოვრების სა-

მოთხე, აქ არის ბიზნესი, გაფართოვება და სამუშაო, აქ არის ჰოლი-

ვუდი, მსოფლიოს ოცნების ქარხანა.

აქ არის ასევე აშშ-ს ყველაზე ცნობილი ციხეებიდან რამდენი-

მე. ალკატრასი (Alcatraz) აღარ არსებობს, თუმცა სან კენტინი (San 

Quentin) რჩება ციხედ, რომლის სახელიც ბევრად სცდება აშშ-ს 
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ფარგლებს. აქ არის ასევე ფოლსომის (Folsom) ციხე 7,000 პატიმ-

რით, საიდანაც 500 სავარაუდოდ არასოდეს გათავისუფლდება. და 

ამ წლებში დიდ კალიფორნიულ ტრადიციებს ახალი სტრუქტურა 

ემატება.

1977 წელს ყოველ 100,000 მოსახლეზე კალიფორნიის შტატს სა-

ხელმწიფო და ფედერალურ ციხეებში ერთი ან მეტი წლით დაპა-

ტიმრებული 80 პატიმარი ჰყავდა. 1998 წელს შესაბამისი რიცხვები 

იყო 483 ან 158,742 პატიმარი. კალიფორნიის საბადრაგო სამსახურის 

ოფიცრების ასოციაციის თავმჯდომარემ იცის, რაშიც შეიძლება იყოს 

გამოსავალი. ის მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ უნდა ააშენოს მეგა-

ციხეები, რომლებიც გათვლილი იქნება თითო 20,000 პატიმარზე. 

მცირეოდენ მეგა-ციხეებს, მისი აზრით,  ახალ საუკუნეში ახალი ცი-

ხეების შესახებ კალიფორნიის მოთხოვნის დაკმაყოფილება შეუძ-

ლიათ.25

დიაგრამას 7.4-1 შტატიდან შტატამდე მივყავართ. რიცხვები ფე-

დერალურ და სახელმწიფო დაწესებულებებში ყოველ 100,000 მო-

სახლეზე ერთ წელზე მეტი ვადით დაპატიმრებულ პირთა რაოდენო-

ბას გვიჩვენებს. თითქმის ყველა მათი პატიმარი ასეთი ხანგრძლივი 

დროით არის დაპატიმრებული. საპატიმროები აქ არ იგულისხმება. 

ეს კი ნიშნავს, რომ აშშ-ს ციხეების მონაცემების დაახლოებით 1/3 არ 

ითვლება. ზოგიერთ შტატს გააჩნია ინტეგრირებული ციხის სისტემა, 

სადაც საპატიმროებიც ითვლება. შტატიდან შტატში შესადარებელი 

მონაცემების მისაღებად, ჩვენ ამ შტატებში 1/3-ით შევამცირეთ ციხის 

მონაცემები.

25 შლუზერი (Schlosser) (1998 წელი), გვ. 76.
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დიაგრამა 7.4-1. 1998 წელს ფედერალურ და სახელმწიფო დაწესებულებებში 
    ყოველ 100,000 მოსახლეზე 1 ან მეტი წლით დაპატიმრებულ 
    პირთა რაოდენობა.1

1.  წყარო: იუსტიციის სტატისტიკის ბიურო (Bureau of JUstice Statistics), ბიულეტენი. 
„პატიმრები 1998“, გვ. 

2. პატიმრები და საპატიმროები ინტეგრირებული სისტემიდან. მონაცემთა ორიგი-
ნალური ბაზა  საპატიმროებსა და ციხეებში განთავსებულ პატიმართა საერთო 
რაოდენობას მოიცავს. თავდაპირველი რიცხვები შემცირებულია 1/3-ით.

3. დაპატიმრებების რიცხვი  დაახლოებით 6,200 პატიმარს მოიცავს, რომლებსაც 1 
ან მეტი წელი ჰქონდათ მისჯილი, თუმცა ეს პერიოდი ადგილობრივ ციხეებში ან 
გამასწორებელ დაწესებულებებში გაატარეს.

4.  ციხეებში განთავსებულ პატიმართა რაოდენობის შესახებ მონაცემები ეფუძნება 
custody counts. 

5.  „1 ან მეტი წლით დაპატიმრებული“ მოიცავს ასევე ზოგიერთ პატიმარს, დაპატიმ-
რებულს „1 ან ნაკლები წლით“.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



135

7.5. ციხეების მდგომარეობა

1990 წლის 1 მაისს Los Angeles Times-ის მიერ შემდეგნაირად იქნა 

აღწერილი ერთ-ერთი ციხე, რომელსაც კალიფორნიაში არსებულ 

უდიდეს ექსპანსიაზე უნდა ეზრუნა:

პელიკან ბეის (Pelican Bay) ციხე მთლიანად ავტომატურ რეჟიმზეა და ისეა 
დაპროექტებული, რომ პატიმრებს ფაქტობრივად არანაირი კონტაქტი და 
პირადი შეხება დაცვასთან ან სხვა პატიმრებთან არ აქვთ. დღეში 22 1/2 სა-
ათის განმავლობაში პატიმრები გამოკეტილები არიან უფანჯრო საკნებში, 
რომლებიც მყარი ბეტონის ფილებითა და უჟანგავი ფოლადით არიან აგე-
ბულები ისე, რომ პატიმრებს რაიმე სახის მასალის იარაღად გადაკეთების 
შესაძლებლობა არ ექნებათ. ისინი არ მუშაობენ ციხის ინდუსტრიაში; მათ 
არ აქვთ წვდომა რეკრეაციასთან; მათ არ აქვთ შეხება სხვა პატიმრებთან. 
მათ მოწევის უფლებაც კი არ ეძლევათ, რადგან ასანთი უსაფრთხოების რის-
კად აღიქმება. პატიმრები საკვებს თავიანთ საკნებში იღებენ. საკანს ტოვებენ 
მხოლოდ სწრაფი შხაპის მისაღებად და ყოველდღიური 90 წუთიანი შესვე-
ნებისთვის. ისინი შხაპს იღებენ ცალკე და სეირნობენ ასევე ცალკე ცემენტით 
დაფარულ მინიატურულ ეზოში, რომელსაც 20 ფუტიანი ცემენტის კედელი 
შემოსაზღვრავს. კედელზე კი ლითონის ეკრანებია დამონტაჟებული. მათი 
საკნების კარები იღება და იკეტება ელექტრონულად საკონტროლო ჯიხურში 
მყოფი დაცვის მიერ. 

...

დაწესებულებაში ფაქტობრივად არ არის გისოსები; საკნების კარები გაკე-
თებულია უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ნაჭრებისგან. კარში მხო-
ლოდ საკვების გადაცემისთვის საჭირო ღიობია დატოვებული. არც დაცვა შე-
ინიშნება სადმე ქამარზე ჩამოკიდებული გასაღებებით იარუსებს შორის რომ 
დაიარებოდეს. სამაგიეროდ, დაცვა ჩაკეტილია შორს შუშის საკონტროლო 
ჯიხურებში და პატიმრებს დინამიკების მეშვეობით ეკონტაქტება. 

...

უსაფრთხო კორპუსის ბლოკს (SHU - Secure Housing Unit) თავისი საკუთა-
რი ლაზარეთი გააჩნია; ასევე საკუთარი იურიდიული ლიტერატურის ბიბ-
ლიოთეკა (სადაც პატიმრები უსაფრთხო ოთახებში არიან განთავსებულები 
და იურიდიული ლიტერატურაც სლოტების მეშვეობით გადაეცემათ); ასევე 
გააჩნია საკუთარი ოთახი ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესახებ არსებუ-
ლი საქმეების განსახილველად. პატიმრებს ბლოკიდან გაუსვლელად წლები 
შეუძლიათ გაატარონ. 
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Corrections Digest-ის მიხედვით (1990 წლის 27 ივნისი, გვ. 9), კალი-

ფორნიის გუბერნატორმა აღნიშნული ციხის გახსნისას შემდეგი განც-

ხადება გააკეთა: 

„კალიფორნიას ამიერიდან განვითარების დონით უმაღლეს საფეხურზე 
მდგომი ციხე აქვს, რომელიც მთელი ერისთვის გახდება სამაგალითო. ... პე-
ლიკან ბეიში გამოხატულია ჩვენი ფილოსოფია, რომლის მიხედვითაც, და-
ნაშაულის შემცირების საუკეთესო გზა დამნაშავე კრიმინალების გისოსებს 
მიღმა მოთავსებაა“.

გუბერნატორმა ასევე აღნიშნა, რომ პატიმრის შენახვა ციხეს ყო-

ველწლიურად 20,000 დოლარი უჯდება, შედარებით 430,000 დოლარ-

თან, რაც საზოგადოებას უჯდება, როდესაც კრიმინალი ქუჩაში მუ-

შაობს.

ამ მხრივ კალიფორნია მარტო არ არის. ოკლახომიდან The Sunday 

Oklahoma 1991 წლის 24 თებერვალს წერდა შემდეგს: 

პატიმრები, რომლებიც განთავსებულები იყვნენ “high-max” უსაფრთხოების 
ბლოკში, დღეში 23 საათს თავიანთ საკნებში გაატარებენ, დარჩენილ 1 საათს 
კი ისეირნებენ კონკრეტულ პატარა რეკრეაციულ ზონაში, რომელიც 200 ფუ-
ტიანი კედლით არის გარშემორტყმული. სივრცე მეტალის გისოსებით არის 
გადახურული. თეორიულად, პატიმარს შეუძლია ახალ საკანში გადაადგილ-
დეს და არასოდეს გავიდეს გარეთ. ბლოკის პირველი მაცხოვრებელი 114 სიკ-
ვდილმისჯილი მამაკაცი იქნება. სიკვდილით დასჯის სისრულეში მოსაყვანად 
ბლოკში ასევე ახალი ოთახი არის განთავსებული. 

ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა აშშ-ს ციხეებში არსებული 

მდგომარეობა გამოიძია. აღნიშნული კვლევა Helsinki Watch-ის მიერ 

საბჭოთა კავშირის ციხეებში არსებული მდგომარეობის შესახებ გან-

ხორციელებულ კვლევასთან ერთად პარალელურ რეჟიმში მიმდი-

ნარეობდა. თავის დეტალურ ანგარიშში Human Rights Watch აღწერს 

აშშ-ს ციხეებში პატიმართა სრული იზოლაციისკენ არსებულ ტენდენ-

ციებს. ისინი აღნიშნულ ტენდენციას „მარიონიზაციას“ (“Marionization”) 

უწოდებენ. ამავე სახელწოდების ფედერალურმა ციხემ 1983 წელს 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მსგავსი უსაფრთხოების უკიდურესი ზომები შემოიღო. სხვა შტატებიც 

მიჰყვნენ ტენდენციას და თავიანთი საკუთარი მაქსიმალური უსაფრთ-

ხოების ინსტიტუტები შექმნეს. ასეთ დაწესებულებებს ციხის ჟარგონით 

„მაქსი-მაქსი“ (“Max-Maxi”) ეწოდებოდა. 

„მაქსი-მაქსი“-ებში პატიმრობა ციხის ოფიციალური წარმომადგენლების მიერ 
არის ადმინისტრირებული. მათზე ცალკე დამოუკიდებელი ზედამხედველობა 
აღარ ხორციელდება. ამას კი მიჰყავს სიტუაციამდე, როდესაც პატიმრებს ფაქ-
ტობრივად ორჯერ შეიძლება მიესაჯოთ პატიმრობა: ერთხელ – სასამართლოს 
მიერ გარკვეული ვადით და მეორედ, მდგომარეობის გასაუარესებლად – ცი-
ხის ადმინისტრაციის მიერ. 

მარიონში მდგომარეობა გაცილებით რთულადაა, ვიდრე სხვა ფედერალურ 
ციხეებში, მათ შორის ხდება პატიმართა დღეში 23 საათის განმავლობაში გა-
მოკეტვა და მათთვის მნახველების მიღებაზე უარის თქმა (გვ. 4).

სახელმწიფო ციხეებსაც მსგავსი მოწყობა აქვთ. ფლორიდის შტა-

ტიდან შემდეგი სახის ანგარიში გავრცელდა:

განსაკუთრებით თვალსაჩინო მაგალითს ფლორიდის  სტარკეს სახელმ-
წიფო ციხის (Starke), უფანჯრო Q ფრთა წარმოადგენს. საიდანაც პატიმრე-
ბი არასოდეს გადიან გარეთ და სადაც ზოგიერთი პატიმარი დაახლოებით 7 
წლის განმავლობაში იმყოფება (გვ. 4).

...

ასეთი განთავსების მაქსიმალური ხანგრძლივობის ბოლო ზღვარი დად-
გენილი არ არის და, როგორც ჩვენ გვაცნობეს, შესაძლოა 15 წლამდეც კი 
გაგრძელდეს. პატიმრებს კვირაში სამჯერ შხაპის მიღებისა და ორი საათით 
ეზოში სეირნობის უფლება აქვთ მხოლოდ. ეს არის საკნის გარეთ ნებადარ-
თული ერთადერთი დრო. მას შეუძლია შეიძინოს საქონლის ლიმიტირებუ-
ლი რაოდენობა სატრაპეზოდან (canteen) და ერთი კვირით გამოიტანოს 
ბიბლიოთეკიდან წიგნი (თუკი ის არ იმყოფება ბიბლიოთეკის შავ სიაში, 
მორიგი დისციპლინური სასჯელი Starke-ს ციხეში). კარცერში მოხვედრილ 
პატიმრებს ასევე შესაძლოა ჩამოერთვათ საკნის გარეთ სეირნობის უფლე-
ბა და ეს შესაძლოა წლების განმავლობაშიც კი გაგრძელდეს. ფლორიდის 
წესების თანახმად, „კარცერში პატიმრის მოთავსება თავისი ბუნებით დის-
ციპლინური არ არის და პატიმრები, რომლებიც იქ ხვდებიან, არ ისჯებიან“. 
(გვ. 44).
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დისციპლინური საკნები უფრო სერიოზული რამაა. ისინი ციხის 

შინაგანაწესის დამრღვევი პატიმრებისთვის არის განკუთვნილი. კარ-

ცერთან დაკავშირებული შეზღუდვების გარდა, დისციპლინურ საკნებ-

ში მოთავსებულ პატიმრებს არ ეძლევათ საკითხავი მასალის გაცნობის 

უფლება, გარდა იურიდიული მასალისა. თუმცა, ცხოვრება, შესაძლოა, 

კიდევ უფრო მეტადაც გართულდეს. ციხეს ასევე გააჩნია Q-ფრთა იმ 

პირთათვის, ვინც ზემოხსენებულ ადგილებში (დისციპლინური საკანი, 

კარცერი) ყოფნისას კვლავ გააგრძელებს შინაგანაწესის დარღვევას. 

საკნების მოცულობა არის - 6 ფუტი, 11 დიუიმი 8 ფუტსა და 7 დიუიმზე, 

ცემენტის საწოლით, საპირფარეშოთი და პირსაბანით, არ არის ფანჯა-

რა და ავეჯი. კარები ფოლადისგანაა დამზადებული. საკანში შეინიშნე-

ბა ჰაერის ჩახუთულობა, როგორც ამას Human Rights Watch აღნიშნავს 

(გვ. 45).

1997 წელს ახალი კონსტრუქცია გაიხსნა. როგორც მას Correctional 

Digest 1997 წლის 5 დეკემბერს აღწერს:

დიზაინერებმა, რაც პატიმარს ესაჭიროება, ყველაფრის 105 კვადრატულ ფუტში 
(დაახლოებით 10 კვ. მეტრი) მოთავსება შეძლეს. ყოველ საკანში განთავსებუ-
ლი იქნება 2 პატიმარი, რომლებსაც ორიარუსიანი საწოლი და საპირფარეშო, 
პირსაბანი და შხაპი ექნებათ. და პირველად ციხეების ისტორიაში, საკნებს ასე-
ვე ექნებათ კარი, რომელიც პატიმრებს ძალიან პატარა – დაახლოებით 6 ფუტი 
8 ფუტზე – აივანზე გაიყვანს, მას პატიმრები თავიანთი კუთვნილი 1 საათიანი 
გასეირნებისთვის გამოიყენებენ. 

სასეირნო ადგილას გასასვლელი კარები ელექტრონულად გაკონტროლდება 
ცენტრალური საკონტროლო პუნქტში მომუშავე ოფიცრების მიერ. ისე, რომ 
მათი გადასაწყვეტი იქნება, როდის შეეძლებათ პატიმრებს შესვლა და გასვლა. 

ყოველი საკნის ფოლადის კარი, რომელიც ციხის შიდა კორიდორში გამოდის, 
პატიმრებს ერთმანეთში კომუნიკაციის საშუალებას არ მისცემს. ყოველ კარში 
მოთავსებული შედარებით პატარა ზომის კარი მისცემს ოფიცრებს საშუალე-
ბას, პატიმრებს საკვები გადააწოდონ. 

შტატი  დამატებით 19 ახალი ოფიცრისა და 2 სერჟანტის დაქირავებას გეგმავს, 
რათა მათ ახალ დაწესებულებაში იმუშავონ. ოფიციალური პირები აღნიშნა-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



139

ვენ, რომ ეს რიცხვი ახალ გარემოში 200 პატიმრის საზედამხედველოდ სავ-
სებით საკმარისი და ადექვატური იქნება. 

“Cold Storage” წარმოადგენს Human Rights Watch-ის პატარა ან-

გარიშს (1997 წელი), რომელიც ერთ-ერთ მის პუბლიკაციას ჰქონდა 

დართული. ანგარიშის თანახმად (გვ. 18):

36 შტატი და ფედერალური მთავრობა დღესდრეობით სულ ცოტა 57 სუპერ-
მაქსიმალური უსაფრთხოების დაწესებულებას ამუშავებს. მათ „სუპერმაქ-
სებსაც“ (“supermaxes”) უწოდებენ. ისინი აშენდნენ ან როგორც არსებული 
ციხეების დანამატი, ან – როგორც დამოუკიდებელი ერთეული. ის მშენებ-
ლობები, რომლებიც მოცემულ მომენტში მიმდინარეობს ეროვნული დონის 
„სუპერმაქსის“ შესაძლებლობებს დაახლოებით 25%-ით გაზრდის. 

იგივე ანგარიშში მოცემულია ფედერალური საოლქო სასამარ-

თლოს მოსამართლის, ტელტონ ჰენდერსონის (Thelton Henderson) 

დაკვირვება: 

ყველა პატიმრის დამშვიდებამ ძლიერი მედიკამენტების გამოყენებით, რომ-
ლებიც მათ ხანგრძლივ სტუპორულ მდგომარეობაში ტოვებენ, შესაძლოა, 
შეამციროს უსართხოების რისკები; თუმცა, პატიმრობის ამგვარი პირობები, 
ცალსახაა, რომ არაკონსტიტუციური იქნება.

არსებული სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, აშშ-ში ყველა 

დაპატიმრებული პირის 1.8% მაქსიმალური უსაფრთხოების ციხეებში 

არის განთავსებული, მათ შორის იმ ციხეებშიც, რომლებსაც „სუპერ-

მაქსებს“ უწოდებენ. ბრიტანეთში მსგავსი პროპორცია მხოლოდ 0.1% 

შეადგენს (ქოილე (Coyle) 2000 წელი). თუმცა აშშ არის კონტრასტე-

ბის მიწა. უკიდურესი იზოლაცია ბოროტების ერთი სახეობაა. მაგრამ 

იზოლაციის უკიდურეს კონტრასტსაც თავისი ფასი აქვს. Human Rights 

Watch (1992 წელი) ასევე აღწერს ამ პირობებს (გვ. 19-20): 

საპატიმროები პატიმრების შედარებით უფრო ნაკლები დროით დაკავების-
თვის არიან განკუთვნილნი, ვიდრე ეს ციხეებში ხდება და ეს ფაქტი ასეთი 
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დაწესებულებების ფიზიკურ სტრუქტურაშიც აისახება. მათ ხშირად არ აქვთ 
რეკრეაციული სივრცეები. პატიმრები განთავსებულები არიან უფანჯრო საკ-
ნებში, და მათ პირადი სივრცე ან ძალიან მცირე დოზით, ან საერთოდ არ ეძ-
ლევათ. 

მაგალითად, ნეშვილის (ტენესის შტატი) სისხლის სამართლის მართლმსა-
ჯულების ცენტრი 1982 წელს აშენდა დაახლოებით 300-მდე პატიმრის ტევა-
დობით. როდესაც ჩვენ 1990 წელს აღნიშნული ცენტრი მოვინახულეთ, იქ 800 
პატიმარზე მეტი იყო განთავსებული. ჩვენ ასევე გვითხრეს, რომ უკანასკნელ 
პერიოდში რაღაც მომენტში პატიმრების რიცხვი 1,100 პირსაც კი აღწევდა. რო-
გორც ერთ-ერთმა თანამშრომელმა განგვიცხადა, დაახლოებით 6 თვეზე მეტი 
ხნის განმავლობაში დაწესებულების სავარჯიშო დარბაზი რამდენიმე ასეული 
წინასწარი პატიმრის განსათავსებლად გამოიყენებოდა. მათ ჰქონდათ 2 აბა-
ზანა და 2 შხაპი. ყველაზე დიდი ხალხმრავლობისას დამატებითი სივრცე მი-
წისქვეშა გვირაბის სახით, რომელიც სასამართლოს დარბაზში გადიოდა, 200 
პატიმრისთვის გამოიყენებოდა. იქ არ იყო არც აბაზანა და არც – შხაპი. 

...ჩვენი ვიზიტის დროს რიკერსის კუნძულზე ნიუ-იორკში 1,516 პატიმრიდან 
300 განთავსებული იყო საკნებში (უმეტესად სეგრეგაცია), მაშინ, როდესაც 
დანარჩენები  საერთო საცხოვრებლებში და კუნძულის სანაპიროზე მიმდ-
გარ და გადაკეთებულ საბორნე კატარღების გემბანებზე ცხოვრობდნენ. ყო-
ველ საცხოვრებელში დაახლოებით 57-მდე პატიმარი იყო განთავსებული. 

...ლოს ანჯელესში სიბილ ბრენდის (Sybil Brand) ციხეში ქალებს დაახლოებით 
130-156 პირის გარემოცვაში ეძინათ. საცხოვრებლები გადატვირთული იყო 
და არანაირი პირადი სივრცე არ არსებობდა. 

აღნიშნული პატიმრების საჩივრები ძალზე წააგავდა რუსი პატიმ-

რების საჩივრებს, რომელთა შესახებაც ზემოთ უკვე იყო საუბარი. ასე 

გამოიყურებოდა აშშ-ში პატიმართა უკმაყოფილებები:

საცხოვრებლები განკუთვნილი იყო 50 ადამიანისთვის, თუმცა ჩვენი ვიზიტის 
დროს იქ განთავსებული იყო 90 პატიმარი. პატიმრები ჩიოდნენ ხალხმრავა-
ლობაზე და იმაზე, რომ არ ჰქონდათ შესაძლებლობა, თავიანთი თანამეოთა-
ხე თვითონ აერჩიათ. როგორც ეს უკიდურესად ჭარბწონიანმა მანდილოსან-
მა (მან გვითხრა, რომ მისი წონა დაახლოებით 127 კილოგრამს შეადგენდა) 
განგვიცხადა, როდესაც ის და მისი თანამეოთახე ერთდოულად იმყოფებოდ-
ნენ პატარა ოთახში, მათ ფაქტობრივად განძვერაც კი არ შეეძლოთ (გვ. 34).

ერთმა პატიმარმა ... აღწერა თავისი საკანი (სხვა ციხეში): „კედლებიდან ჩა-
მოცვენილი საღებავი, დაზიანებული სანტექნიკა, ფანჯრებში ჩამტვრეული 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



141

შუშა, ძალზე სუსტი განათება, ტარაკნები, ვირთხები/თაგვები, ჭიანჭველები, 
მწერები, დაობებული ბალიშები და ჭუჭყით დაფარული ზეწრები, გაუსაძლი-
სი სიცხე ზაფხულში და სასტიკი სიცივე ზამთარში“.

თუმცა აშშ კონტრასტების ქვეყანაა ასევე სხვა მიმართულებითაც. 

ისევ Human Rights Watch-ის თანახმად (გვ. 61):

Human Rights Watch-ის მიერ მონახულებულ დაწესებულებებს შორის მხო-
ლოდ ბედფორდ ჰილის ციხე (Bedford Hills) აძლევს ახალნამშობიარებ პა-
ტიმრებს თავიანთი ბავშის ციხეში დატოვების უფლებას. ნიუ-იორკის შტატის 
კანონის თანახმად, მდედრობითი სქესის პატიმრებს ციხეში ბავშვის მხო-
ლოდ ერთი წლით დატოვების უფლება აქვთ. 

ბავშვისთვის საჭირო აკომოდაციის გარდა, ბედფორდ ჰილის ციხე, სადაც პა-
ტიმრების 75% დედაა, დედებისთვის ასევე მათ უფროს შვილებთან კავშირის 
შენარჩუნებასაც უზრუნველყოფს. ზაფხულში დაწესებულების ორგანიზებით 
ადგილობრივ ოჯახებში მცხოვრები პატიმრების ბავშვებისთვის ერთკვირი-
ანი პროგრამა იმართება. ისინი მთელ დღეს თავიან დედებთან ატარებენ. 
თამაშობენ დიდ, სათამაშოებით სავსე ვიზიტორების ოთახში და ასევე უამ-
რავ ორგანიზებულ აქტივობაში შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება. დამატე-
ბით, მათ ასევე გარეთ არსებული მოედანიც შეუძლიათ გამოიყენონ. ზედამ-
ხედველის თანახმად, წლის განმავლობაში, თვეში ერთხელ ნიუ-იორკიდან 
და ალბანიდან ციხის მიმართულებით ავტობუსები არის ისე ორგანიზებული, 
რომ ბავშვებს თავიანთი დედების მონახულება სხვა ნათესავების თანხლე-
ბის აუცილებლობის გარეშეც შეუძლიათ.

7.6 დანაშაულის ახსნა

ციხეში განთავსებულ პატიმართა რიცხვის ზრდა ჩვეულებრივ და-

ნაშაულის მომატებით შეიძლება აიხსნას. ყველაფერს იწყებს კრი-

მინალი და საზოგადოებას ისღა დარჩენია, რეაგირება მოახდინოს 

მაზე. ეს არის ე.წ. რე-აქტიული აზროვნება და როგორც ჩვენ უკვე 

აღვნიშნეთ, მსგავსი აზროვნება ევროპისთვის აქტულური ვერ იქნება. 

ამერიკაშიც უკეთესი მდგომარეობა არ არის. 

1990 წლისთვის ციხეში განთავსებულ პატიმართა რაოდენობა 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში გაორმაგდა. თუმცა, ეს არის ის, რაც 
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იუსტიციის სტატისტიკის ბიურომ (Bureau of Justice Statistics) იმ პე-

რიოდში არსებულ მსხვერპლთა რაოდენობის შესახებ განაცხადა 

(National Update, იანვარი, 1992 წელი, გვ. 5):

ვიქტიმიზაციის მაჩვენებელი აგრძელებს ვარდნის ტენდენციას, რაც დეკადე-
ბის წინ დაიწყო. 

1990 წელს დაახლოებით 34.4 მილიონი პიროვნებისა და საკუთრების წი-
ნააღმდეგ მიმართული დანაშაული დაფიქსირდა, 1981 წლისგან განსხვავე-
ბით, როდესაც აღნიშნული დანაშაულების რიცხვი 41.4 მილიონს შეადგენდა. 

1973 წლიდან 1990 წლამდე პიროვნების წინააღმდეგ მიმართული დანაშა-
ულის მაჩვენებელმა (გაუპატიურება, ძარცვა, თავდასხმა, პირადი ქურდობა) 
24.5%-ით დაიკლო, ხოლო საკუთრების წინააღმდეგ მიმართილი დანაშა-
ულის (ღაჩაღობა, სახლის ქურდობა, ძრავიანი გადაადგილების საშუალების 
ქურდობა) რაოდენობამ – 26.1%-ით.

იქიდან გამომდინარე, რომ დანაშაულის ვიქტიმიზაციის ეროვნული კვლევა 
(National Crime Victimization Survey – NCVS) ითვლის მხოლოდ იმ დანაშა-
ულებს, რომელთა მსხვერპლებთანაც გასაუბრება შეიძლება, ამიტომ მკვლე-
ლობები არ ითვლება. მათი გამორიცხვა ზოგად გამოთვლებს არსებითად არ 
ცვლის. 

მეტიც, აშშ-ში დანაშაულის შესახებ სახალხო რწმენის საპირისპი-

როდ, სერიოზული კანონდარღვევების რიცხვმა ასევე ძალზე მცირე 

დაღმასვლა აჩვენა. სერიოზული კანონდარღვევების შესახებ გამო-

ძიების ფედერალური ბიუროს სტატისტიკის მიხედვით, 1980 წელს 

5.1 მილიონით დაწყებული შემთხვევა, 1989 წელს 4.8 მილიონით 

დასრულდა. თუმცა ამ დანაშაულებზე არსებული სანქციების სიმძი-

მემ მოიმატა. 1980 წელს ყოველი 1000 დაპატიმრებიდან სერიოზული 

დანაშაულის ჩადენის გამო 196 პირს მიესაჯა პატიმრობა. იუსტიციის 

სტატისტიკის ბიუროს თანახმად, 1990 წელს ასეთი დანაშაულებისთ-

ვის დასჯილ პირთა რიცხვი 332-მდე გაიზარდა. 

მაუერი (Mauer) (1991 წელი, გვ. 7) აღნიშნულის შესახებ შემდეგს 

აცხადებდა: 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მაშინ როდესაც ცალსახაა, რომ აშშ დანაშაულის რაოდენობის მიხედვით 
ლიდერია, არსებობს უამრავი მტკიცებულება, რომ ბოლო წლებში გისოსებს 
მიღმა აღმოჩენილ პირთა სიმრავლე შედეგია არა იმდენად დანაშაულის 
რიცხვის მატებისა, არამედ უფრო – ბოლო წლებში გატარებული შედარებით 
მკაცრი სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკისა. 

როდესაც საქმე მკვლელობას ეხება აშშ თითქმის ყველა სხვა ინ-

დუსტრიული ქვეყნებისგან განსხვავდება. ინგლისსა და უელსთან შე-

დარებით, ქვეყენაში სულ მცირე 6-ჯერ მეტი მკვლელობა აღინიშნება. 

სკანდინავიასთან შედარებით, აშშ-ში მკვლელობები 10-ჯერ უფრო 

მეტად არის დაფიქსირებული. თუმცა, თვით აშშ-შიც კი მკვლელობა 

იშვიათი მოვლენაა და აქ არსებული განსხვავება ვერ ხსნის იმ უზარ-

მაზარ სხვაობას, რაც აშშ-სა და დასავლეთ ევროპას შორის ციხეებში 

პატიმრების რაოდენობასთან მიმართებით არსებობს. და, რა თქმა 

უნდა, მკვლელობა ნამდვილად ვერ ახსნის ციხეში პატიმრების მომ-

რავლებას. დიაგრამა 7.6-1 აჩვენებს 1960-97 წლებში აშშ-ში არსებული 

მკვლელობების რაოდენობას. 1975 წლის მერე რაიმე სახის დრამა-

ტული მატება არ აღინიშნება. თუმცა რიცხვები მაღალია. და როდესაც 

საქმე სხვა დანაშაულებს ეხება, აშშ ისეთი განსხვავებული არ არის 

სხვა ქვეყნებისგან. ამის ამსახველი სურათის ხილვა შესაძლებელია 

ლანგანისა და ფარინგტონის (Langan and Farrington) მიერ განხორ-

ციელებულ კვლევაში (1998 წელი), სადაც ისინი აშშ-ში დანაშაულისა 

და მართლმსაჯულების მხრივ 1981-96 წლებში არსებულ მდგომარე-

ობას ინგლისსა და უელსში ამ მხრივ არსებულ მდგომარეობას ადა-

რებენ. აღნიშნული კვლევიდან ძირითადი შთაბეჭდილება რჩება, 

რომ, ისეთი ინდიკატორებით, როგორიც არის თვით-აღრიცხული 

დანაშაულები, პოლიციისთვის მიმართვის დონე და კლირენსის გა-

ნაკვეთები, ამ ქვეყნებს შორის გარკვეული მსგავსებები შეინიშნება. 

თუმცა აშშ-ის პოლიცია უფრო მეტ საქმეს აღრიცხავს, ვიდრე მათთან 

განაცხადია შესული. დამნაშავეებს იქ ხშირად აქვთ თავისუფლების 

აღკვეთა მისჯილი და ეს სასჯელიც უფრო მკაცრია. 
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დიაგრამა 7.6-1. ყოველ 100,000 მოსახლეზე აშშ-ში დაფიქსირებული 
    მკვლელობების რიცხვი 1960-1997 წლებში

აშშ-ში პატიმრების რიცხვის მკვეთრი ზრდა ვერ იქნება „დანაშა-

ულით გამოწვეული“. მიზეზი უფრო პენიტენციურ პოლიტიკაში უნ და 

ვეძებოთ. იუსტიციის სტატისტიკის ბიუროს ბიულეტენის 1999 წლის 

დასკვნის თანახმად: 

ფაქტორები, რამაც 1990-1997 წლებში სახელმწიფო ციხეებში პატიმრების რა-
ოდენობის ზრდა გამოიწვია, მოიცავს:

–  ვადამდე ადრე გათავისუფლებულ იმ პირთა 39%-იანი ზრდა, რომლებმაც 
დაარღვიეს ვადამდე გათავისუფლების პირობები და კვლავ ციხეში აღ-
მოჩნდნენ, ასევე 4%-იანი ზრდა სასამართლოს განჩინებების რიცხვისა 
პირის დაპატიმრების შესახებ. 

–  1990 წელს 37%-დან 1997 წელს 31%-მდე ვარდნა წლიურად გათავისუფ-
ლებული პატიმრების რიცხვისა. 

–  საშუალო დროის ზრდა გათავისუფლებული პირების მიერ ციხეში გა-
ტარებულ დროსა (1990 წელს 22 თვიდან 1997 წელს - 27 თვემდე) და იმ 
დროს შორის, რაც მოსალოდნელია რომ ახალმა პატიმარმა გაატაროს 
(38 თვიდან 43 თვემდე).

–  მცირე, თუმცა მზარდი რიცხვი (10%) პატიმრებისა, რომლებიც გათავი-
სუფლებამდე ციხეში 20 ან მეტ წელს გაატარებენ და 5% პატიმრებისა, 
რომლებიც ვერასდროს შეძლებენ გათავისუფლებას.

ეს ძირითადად იმ პატიმრებს ეხება, ვინც ძალადობრივი ქმედების 

ჩადენის გამო ციხეში შედარებით უფრო დიდი ხნის განმავლობაში 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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დარჩება. ზემოთ აღწერილ ტენდენციებს ავტომატურად მივყავართ 

აშშ-ს ციხეებში ძალადობრივი ქმედებისთვის დაპატიმრებულ პირთა 

მეტ პროცენტამდე, თუმცა ასეთი ზრდა უფრო მეტად ადმინისტრაცი-

ული და სასამართლო გადაწყვეტილებების გამო ხდება, და არა – „და-

ნაშაულთან არსებული მდგომარების“ გამო. მიუხედავად ყველაფრი-

სა, ეს ზრდაც კი არ ყოფილა მნიშნელოვანი. 1990 წლიდან 1997 წლამ-

დე სახელმწიფო ციხეებში მოძალადე დამნაშავეების რიცხვმა 46%-

დან 47%-მდე მოიმატა, მაშინ, როდესაც ნარკოტიკული დანაშაულის 

ჩამდენი პირების რაოდენობამ, პირიქით, 22%-დან 21%-მდე იკლო. 

თვითონ ციხეებში კი ძალადობის შემთხვევებმა 30%-დან 26%-მდე 

იკლო, ნარკოტიკული დანაშაულის შემთხვევებმა კი 9%-დან 22%-

მდე ზრდა განიცადა. ეს  1983 წლიდან 1996 წლამდე პერიოდში ხდე-

ბოდა. ფედერალურ ციხეებში, როგოც ჩვენ ეს უკვე 5.3 თავში აღვნიშ-

ნეთ, ნარკოტიკები დომინანტი იყო. 1970 წელს ფედერალური სისტე-

მის ფარგლებში დაკავებული 20,686 პატიმრიდან 16% ნარკოტიკულ 

საშუალებებთან დაკავშირებული დანაშაულის გამო იყო დაკავებუ-

ლი. 1997 წელს პატიმრების რიცხვი 90,992 პირამდე აღწევდა, საიდა-

ნაც 60% ნარკოტიკული საშუალებების გამო იჯდა.26

იმის მაგივრად, რომ ციხე დანაშაულთან გამკლავების საშუალებად 

აღიქმებოდეს, დაინტერესებულ პირს შეუძლია ეს ყოველივე პირიქით 

გაიგოს და სოციალურ ფენომენს ციხეში არსებული პირობების პასუ-

ხად განიხილავდეს. ბავშვებს ბიზნეს სკოლებში აგზავნიან, რათა მათ 

შესაბამისი განათლება მიიღონ. ისინი მთელი ცხოვრების მეგობრებსა 

და კოლეგებს შეიძენენ. ციხეებიც არ განსხვავდება მათგან. პატიმრებ-

საც თავიანთი CV აქვთ. შლოზერი (Schlosser) (1998) ამბობს: 

გაკვეთილი, რომელიც აშშ-ის უმეტეს ციხეებში ისწავლება – სადაც ძალადო-
ბა, გამოძალვა და გაუპატიურება დიდი ხნის რუტინას წარმოადგენს – არის 
ის, რომ ძლიერი ყოველთვის დაჩაგრავს სუსტს. ისეთი პატიმრები, რომლე-

26 იუსტიციის სტატისტიკის ბიურო, გზამკვლევი 1997 წელი, გრაფა 6.52.
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ბიც სისუსტის არანაირი გამოვლინებით არ გამოირჩევიან, სწრაფად ხდებიან 
მტაცებლები. 1950-იანებში და 1960-იანებში კალიფორნიასა და ილინოისში 
თავდაცვისთვის ციხის ბანდები ფორმირდებოდა. დღესდღეობით აღნიშნულ 
ბანდფორმირებებს ფართო გაქანება აქვთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ... ბევ-
რი ჩვეულება, სლენგი და დიდი ხნის მანძილზე ციხის ბანდფორმირებასთან 
დაკავშირებული ტატუები ახალგაზრდებს შორის საკმაოდ მოდური და პო-
პულარული გახდა. აშშ-ს მასშტაბით ქალაქებში ციხის კულტურამ სწრაფად 
გადაინაცვლა ქუჩაში და ის ქუჩის კულტურად გადაიქცა.

აღნიშნული უკვე რამოდენიმე წლის წინაც კი საკმაოდ ნათელი იყო:

რიჩარდ სტრატონი (Richard Stratton), გაზეთ Prison Life-ის რედაქ-

ტორი, ფიქრობს, რომ არსებობს მზარდი ინტერესი ციხის კულტური-

სადმი ზოგადად და რომ ციხის მოდაც ამის ნაწილია. ... „რასაც ხედავ, 

არის ციხის კულტურა, რომელიც გარეთ იღვრება და ზოგადი კულტუ-

რა ხდება“, თქვა მან.

ფართო, ცუდად მორგებული ტანსაცმლის სტილი პირველად ცი-

ხეში დამკვიდრდა. მიზეზი: პატიმრებს არ ჰქონდათ ქამრის ტარების 

უფლება, რათა ის იარაღად არ გადაექციათ ან მისი საშუალებით 

თვითმკვლელობა არ ჩაედინათ. შესაბამისად, ჩაჩაჩული შარვლები 

ციხის ტრადიციაა. სტრატონის თქმით, რეპ-მუსიკა და ტატუებიც ციხი-

დან იღებენ სათავეს. „ეს ყოველივე ციხის კულტურას წარმოადგენს, 

რომელიც გარეთ გამოვიდა და ფართო კულტურის ნაწილი გახდა“. 

USA TODAY, 2 ნოემბერი, 1995 წელი.

7.7. მუხრუჭების არარსებობა

სოციალური ცხოვრების გაგება მნიშვნელოვანწილად წარმოად-

გენს ბრძოლას იმის გასაგებად, თუ ზუსტად რა ფენომენთან და რა-

ტომ გვაქვს საქმე? მეფეები ღმერთების შვილები არიან, თუ რომე-

ლიმე კონკრეტული წარმატებული კრიმინალის შთამომავლები? და 

ბიზნესის ან გართობის სათავეში მდგომი ლამაზი ხალხი? ისინი იქ 

იმის გამო იმყოფებიან, რომ მათი ცხოვრების სტილი ამ სფეროებში 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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არსებულ სიკეთეებს შეესაბამება? ნუთუ ღარიბები უნდა მივიღოთ 

მაინცდამაინც როგორც უაზრო/არაფრისმომტანი მსმელები და ლო-

თები, თუ – როგორც მათ კონტროლს მიღმა არსებული სოციალური 

მდგომარეობის მსხვერპლები? ქალაქის გარეუბნები ისეთი ადგილე-

ბია, სადაც მისწრაფებების არმქონე პირები იკრიბებიან, თუ ეს ად-

გილები ნაგავსაყრელს წარმოადგენს მათთვის, ვისაც თანამედროვე 

საზოგადოების უმცირესი წილიც კი არ მიუღიათ?

ქალაქის გარეუბნები სავსეა სავალალო აქტებით – მეუღლის მიმართ 

ძალადობა, სქესობრივი აქტითა და ისეთი ნარკოტიკული საშუალებე-

ბით, როგორიცა, მაგალითად კრეკი, ვაჭრობა, მკვლელობა. ქმედებე-

ბით, რომლებიც დანაშაულად არიან მიჩნეულნი. ისეთი დანაშაულები, 

რომლებიც ომის სამიზნედ შეილება გადაიქცნენ. თუმცა კვლავაც უნდა 

აღინიშნოს, რომ ამ ფენომენს შესაძლოა, დამატებით და ამავე დროს, 

სხვაგვარი მნიშვნელობაც მიენიჭოს. ასეთი ქმედებები, პირველ რიგში, 

შესაძლებელია სიღარიბის ინდიკატორი იყოს, ასევე ეკონომიკური, სა-

განმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებების იმ მასშტაბებით 

მოთხოვნის ინდიკატორიც, რა მასშტაბებზეც ეროვნულ საზღვრებს 

მიღმა წარმოებული ომების ინვესტირება ხდება. მესამე პირის პერს-

პექტივიდან იკვეთება საინტერესო კითხვა, თუ რატომ მიიჩნევიან აშშ-ს 

ქალაქების გარეუბნები ომის სამიზნეებად, იმის მაგივრად, რომ ისინი 

მკვეთრი სოციალური რეფორმების სამიზნეები გახდნენ.

უკვე 1831 წელს ალექსის დე ტოკევილლემ (Alexis de Tocqueville) 

(აქ 1990 წელი) დაადგინა, რომ დემოკრატიული სული და თანასწო-

რობისთვის ბრძოლა, რასაც ის აშშ-ში თავისი მოგზაურობების დროს 

გადააწყდა, ასევე გარკვეული პოტენციური პრობლემური ასპექტე-

ბით გამოირჩეოდნენ. კონკრეტულად კი, მას მთელი ამ თანასწორო-

ბის პოტენციური ტირანიის ეშინოდა (1990 წელი, გვ. 231):

თუკი მე ჩემს შუბლზე ძალაუფლების მძიმე ხელს ვგრძნობ, მე ვიქნებოდი 
ცოტა შეშფოთებული და მომინდებოდა მცოდნოდა, ვინ არის ის, ვინც მჩაგ-
რავს; თუნდაც მილიონ ადამიანს რომ ეჭიროს ჩემთვის უღელი, მე მაინც არ 
ვიქნები მზად თავი გამეყო მასში. 
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სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით კი ის აცხადებს შემ-

დეგს: 

ჩემი ყველაზე დიდი საჩივარი და უკმაყოფილება ისეთი დემოკრატიული მთავ-
რობის წინააღმდეგ, როგორიც აშშ-ია, არის არა მისი სისუსტე, როგორც ამას 
ბევრი ევროპელი თვლის, არამედ – მისი უკიდურესი სიძლიერე. ამერიკაში 
რაც ჩემთვის ყველაზე შემაშფოთებელია, არის არა უკიდურესი თავისუფლება, 
რაც იქ მეფობს, არამედ – ტირანიის წინააღმდეგ გარანტიების ნაკლებობა.

როდესაც ადამიანი ან პარტია აშშ-ში უსამართლობას განიცდის, ვის შეუძ-
ლია მას რომ მიმართოს? ხალხის აზრს? ეს არის ის, რაც ქმნის უმრავლესო-
ბას. საკანონმდებლო ორგანოს? ის წარმოადგენს უმრავლესობას და ბრმად 
ემორჩილება მას. აღმასრულებელ ხელისუფლებას? ის დანიშნულია უმრავ-
ლესობის მიერ და მსახურობს, როგორც საზოგადოების პასიური ინსტრუმენ-
ტი. პოლიციას? ისინი სხვა არაფერია, თუ არა უმრავლესობა იარაღით. სა-
სამართლოს? ეს არის უმრავლესობა, რომელსაც აქვს განაჩენის გამოტანის 
უფლება; თვით მოსამართლეებიც კი გარკვეულ შტატებში უმრავლესობის 
მიერ აირჩევიან. შესაბამისად, რაც არ უნდა უსამართლო და დაუსაბუთებე-
ლი იყოს ზომა, რომელიც გვნებს, შენ ის მაინც უნდა მიიღო. 

ზოგიერთი იტყვის, რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. ეს იქნე-

ბა ძალზე ძვირი და შესაბამისად, უნდა შეწყდეს. 

მე ამაში ეჭვი მეპარება. ვინ ითვლის ფულს შუა ომში? ომი ნარკო-

ტიკების წინააღმდეგ, ომი ძალადობის წინააღმდეგ, ომი პორნოგრა-

ფიის წინააღმდეგ – უსაფრთხო ქუჩებისა და საკუთრების გადაუდე-

ბელი საჭიროება, ეს ყოველივე არქეტიპული სიტუაციაა, სადაც ფულს 

არ აქვს ბატონობის უფლება.

ამ სიტუაციაში კონკრეტულ საფრთხეს წარმოადგენს ის, რომ 

აშშ-ში განვითარებულმა მოვლენებმა შესაძლოა გაამყაროს ის, რაც 

ხდება რუსეთში, და პირიქით. ერთ დიდ სახელმწიფოს ციხეებში პა-

ტიმართა რაოდენობის ზრდის შესახებ თეორიის ოპონენტები ად-

ვილად ჩუმდებიან იმით, რაც ხდება მეორეში. რუსეთში პატიმართა 

მზარდი რაოდენობის მიმართ არსებულ კრიტიკას მარტივად შეიძ-

ლება უპასუხო ფრაზით, „შეხედე, რა ხდება ამერიკაში“. ხოლო, რაც 
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შეეხება აშშ-ს, რუსეთის ციხეებში პატიმართა რაოდენობის შესახებ 

მონაცემების ფლობამ შესაძლოა ასევე დაამშვიდოს სინდისი. 

ორმხრივი გამხნევების ზემოხსენებულ ელემენტს, რაც მსოფ-

ლიოს ორ ყოფილ ლიდერს შორის დამყარდა, შესაძლოა ასევე და-

ნარჩენ ინდუსტრიულ ქვეყნებზეც ჰქონდეს გავლენა. როდესაც აშშ 

ყველა არსებულ სტანდარტს არღვევს იმით, როგორც ის მისი მოსახ-

ლეობის ნაწილს ექცევა, და, როდესაც რუსეთი რეგრესს განიცდის 

და თავის ყოფილ სტანდარტებს უბრუნდება, მაშინ საფრთხე ექმნე-

ბა იმას, რაც, როგორც წესი, ინდუსტიულ ქვეყნებს შორის აღიქმება, 

როგორც პატიმართა დასაშვები რაოდენობა. დგინდება მოქმედების 

ახალი ჩარჩო. შედეგად კი, დასავლეთ ევროპა მათი შედარებით ჰუ-

მანური სადამსჯელო პოლიტიკის შენარჩუნებაში შესაძლოა სიძნე-

ლეების წინაშე აღმოჩნდეს. არის შანსი, რომ აღმოსავლეთ ევროპის 

სხვა ქვეყნებიც ასევე გავლენის ქვეშ მოექცნენ და დაპატიმრებებში 

მსოფლიოს ორ ლიდერს მიბაძონ.
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დანაშაულის კონტროლზე ჩვენ, როგორც წესი, ვფიქრობთ, რო-

გორც მოვლენაზე, რომელიც ფულსა და ბაზრის მდგომარეობაზე 

დამოკიდებული არ არის. თავიანთ მანტიებში გახვეული სერიოზუ-

ლი მოსამართლეები და უფრო მეტად კი, პენიტენციალური სისტემა, 

შორს დგანან ბაზრისგან. სასჯელი სახელმწიფოს ვალდებულებაა; 

ტვირთია, რომელიც უნდა ვატაროთ, თუ გვინდა, მოწესრიგებული სა-

ზოგადოების შენარჩუნება; ეს არის ვაჭრობის, ფულისა და მოგების 

მიღმა არსებული საქმიანობა. 

მოცემული თავი სხვა მოსაზრებას გამოხატავს. მასში პენიტენცი-

ალური სისტემა ნაჩვენებია, როგორც მნიშვნელოვნად დამოკიდე-

ბული ბაზარზე არსებულ ვითარებაზე. ტკივილის მიყენებას მიმყენებ-

ლებისთვის უდიდესი ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს.

ქვემოთ მოცემულ თავში თავდაპირველად აღვწერ ტკივილის 

ბაზარს ისე, რომ ბაზარი სპეციალიზირებულ ბიზნეს ჟურნალებში ავ-

ლენს თავს - ციხის ინდუსტრიაში მოღვაწე პერსონალისა და მეწარ-

მეებისთვის არსებულ გამოცემებში. შემდგომ კი, სამ ძირითათ თე-

მას განვავითარებ, რომელთა საშუალებითაც სისტემაში არსებული 

ზოგიერთი ზრდა აიხსნება: კერძო ბიძგი, ტექნოლოგიური ბიძგი და 

ეროვნული ეკონომიკისთვის ციხის ინდუსტრიის მნიშვნელობა. 

თავი 8
დანაშაულის კონტროლი, როგორც პროდუქტი
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8.1 თვითპრეზენტაცია 

ფოლკლორიდან ვიცით, რომ აშშ-ში ყველაფერი უფრო დიდია, 

ვიდრე დანარჩენ მსოფლიოში. თუმცა, უცხოელისთვის საინტერე-

სო გამოცდილებაა American Correctional Association-ის ოფიცი-

ალური გამოცემის ახლოს გაცნობა. სათაურია – გამოსწორებები 

დღეს (Corrections Today), ჟურნალი პრიალა გვერდებით, ფერადი 

და უმაღლესი ხარისხის პრინტით, რომელშიც უამრავი რეკლამაა 

განთავსებული, რაც, სავარაუდოდ, ასოციაციისთვის შემოსავლის 

მნიშვნელოვანი წყაროა. უფრო მეტი რეკლამაა გაზეთში Correctional 

Building News, რომელიც 1994 წელს გამოჩნდა ბაზარზე და რომელ-

საც ასევე პრიალა გვერდები აქვს. გაზეთი თავის თავს „გამასწორე-

ბელი სამშენებლო ინდუსტრიის“ (“Correctional Building Industry”) 

შესახებ საინფორმაციო ბიულეტენს უწოდებს და მშენებლებისა და 

მწარმოებლების მიერ მიწოდებული რეკლამებით არის უმეტესად 

დაკომპლექტებული. 1999 წელს გაზეთს სახელი გადაერქვა და ეწო-

და – გამასწორებელი ახალი ამბები (Correctional News). რედაქტორი 

შემდეგნაირად ხსნის ზემოხსენებულს (ივლისი/აგვისტო, გვ. 6): „ეს 

ნიშნავს გაფართოებულ დაფარვას, რაც უკვე ნათელია ჩვენი ისტო-

რიაში პირველად 48-გვერდიანი გამოცემით. ახლა დაწესებულების 

მენეჯერებსა და მომსახურების გამწევ პირებს შეეძლებათ გაეცნონ 

მეტ ინფორმაციას მომსახურების ხელშეკრულებებსა და ციხეებთან, 

საკნებთან და წინასაპატიმრო დაწესებულებებთან დაკავშირებული 

მენეჯმენტის სხვა მახასიათებლებზე“.

Corrections Today-ის 1991 წლის გამოცემა 111 რეკლამას შეიცავს. ეს 

იყო ჩემი პირველი შეხება ჟურნალთან, რამაც ისეთი დიდი შთაბეჭ-

დილება მოახდინა ჩემზე, რომ უხეშად შევაფასე ამ, ისევე, როგორც 

სხვა თვეებში არსებული რეკლამების შინაარსი. ჟურნალის მუდმივი 

მკითხველი ვარ. წლების განმავლობაში ტენდენცია არ შეცვლილა. 

ისე, რომ 1991 წელს გაკეთებული ჩემი უხეში შეფასებები დღესდღე-
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ობითაც აქტუალურია. რეკლამებში სამი უმთავრესი კატეგორია იყო 

ყველაზე მეტად გაშუქებული:

1. ციხეების მშენებლობა, მთლიანი ციხის, ან მისი ნაწილის. ამას-

თან დაკავშირებით 16 ასეთი რეკლამა იყო. თქვენ რეკავთ, ჩვენ კი 

ვაშენებთ. თქვენი ზარიდან 6 თვის თავზე ციხე მზადაა. ბესტილის ციხე 

(Besteel) ამის ერთ-ერთი მაგალითია. ერთგვერდიან განცხადებაში 

ვკითხულობთ:

Albany County Jail and Penitentiary. 64 საწოლიანი საერთო საცხოვრებლის 
ტიპის ციხე (...) დამთავრებულია 6 თვეში. 

ბელის კონსტრუქციასაც სრული ერთი გვერდი აქვს დათმობილი, 

სათაურით: დადებითი და უარყოფითი მხარეები

20 წელზე მეტია, რაც ჩვენ ვაშენებთ. ვაშენებთ რეპუტაციას. ვაშენებთ კლიენ-
ტების სიას და ვაშენებთ გამასწორებელ დაწესებულებებს. მხოლოდ ესაა, 
რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ჩვენ ვაშენებთ. ... და ჩვენ ამას კარგად ვაკეთებთ. 300 
მილიონი დოლარის ღირებულების 25-მა გამასწორებელმა დაწესებულებამ 
მოგვცა გამოცდილება და ახლა ჩვენი კლიენტები ჩვენ პროფესიონალებს გვე-
ძახიან.

ახალი გამასწორებელი დაწესებულების აშენება გსურთ, თუ უკვე არსებუ-
ლის განახლება? დაინტერესებულები ხართ დაწესებულების გარანტირებუ-
ლი ფასით აშენებით? ჩვენი გამოცდილების შესახებ მეტი ინფორმაციის მი-
საღებად, დაუკავშირდით დონ ესტესს (Don Estes), უფროს ვიცე პრეზიდენტს... 

ზოგიერთი ციხის ადმინისტრაციას ესაჭიროება ვებ-გვერდი. The 

Bibby Line არის კომპანია, რომელსაც მსგავსი პრობლემის მოგვარე-

ბა „სულელების გემის“ ძირძველი ტრადიციით შეუძლია: 

საზღვაო გამასწორებელი დაწესებულებები

დრო იცვლება. ... Bibby მიწაზე არსებული დაწესებულებების ალტერნატივას 
გთავაზობთ. Bibby გთავაზობთ: 
– კრიზისისგან გათავისუფლება 90-120 დღეში
– 650-მდე საწოლი 9-12 თვეში
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2. ციხისთვის საჭირო აღჭურვილობა. ამასთან დაკავშირებით ივ-

ნისის ნომერი 43 სარეკლამო განცხადებას შეიცავდა. მათ შორის სამი 

ეხებოდა ტელეფონებს, რომლებიც განსაკუთრებით ციხეებზე იყო 

მორგებული, ოცი განცხადება ყველანაირი სახის ელექტრონულ სათ-

ვალთვალო სისტემებს ეხებოდა, სამი – იარაღს, შვიდი განცხადება კი 

– უსაფრთხოების სხვა მოწყობილობას. 

ტელეფონები, რომლებიც აღასრულებენ

ეს არის USWEST კომუნიკაციების მიერ წარმოდგენილი ერთგ-

ვერდიანი სარეკლამო განცხადება:

ეს ტელეფონი აკეთებს მხოლოდ იმას, რაც თქვენ გინდათ, რომ მან გააკეთოს. 

ის აკონტროლებს აბონენტების სასაუბრო დროს. ის ზღუდავს პირებს კონკ-

რეტული ნომრის აკრეფვისგან. ტელეფონს, ბრძანების მიხედვით, შეუძლია 

მონიტორინგი გაუწიოს და ჩაიწეროს ყველა სატელეფონო აქტივობა. ...გა-

ნახორციელებინეთ პატიმრებს სატელეფონო პრივილეგია მკაცრად თქვენს 

კონტროლს ქვეშ...

ან:

დაპროექტებულია სისხლის სამართლის პროფესიონალებისთვის: ნარკო-

ტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებული დანაშაული? კი თუ არა 3 წუთში. ... 

სწრაფი შედეგი ალიბისთვის დროს არ ტოვებს. ... ONTRAK არ იძლევა გასა-

სამართლებელ დროს და გაძლევთ სატესტო სიტუაციის სრული კონტროლის 
შესაძლებლობას. 

„ციხის სიხშირე“ (“Prison Band”)

მოახდინეთ გაძლიერებული წყალგაუმტარი ბრასლეტის მფლობელი პატიმ-

რების იდენტიფიკაცია. ორი მეტალის ჩამკეტი არატრანსფერირებადი უმაღ-

ლესი ხარისხის არაწელვად საიდენტიფიკაციო სისტემას უზრუნველყოფს. 

არანაირი ზედმეტი ხელსაწყო საჭირო არ არის ჩვენი მეტალის ჩამკეტების 

ჩასაკეტად. ხელმისაწვდომია ორივე, როგორც ზედაპირზე წარწერის გასაკე-

თებელი, ისე ბარათის განთავსების სისტემები. 
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Corrections Today-ის ივნისის გამოშვება უამრავ სარეკლამო გან-

ცხადებას მოიცავდა, თუმცა, აღნიშნული გამოშვება მალე მეორე-

ხარისხოვანი უნდა გამხდარიყო. ივლისში გვერდების რაოდენობა 

160-დან 256 გვერდამდე გაიზარდა. ჩვეულებრივი სარეკლამო განც-

ხადებები კი 111-დან 130-მდე გამრავლდა. აღნიშნული განცხადებები 

მსგავსი იყო ივნისში გამოქვეყნებული სარეკლამო განცხადებებისა, 

მაგალითად, ცრემლსადენი გაზის რეკლამა:

TG Guard სისტემა, რომელიც ქვეყნის უმთავრეს ციხეებშია დამონტაჟებული, 
ჭერის დონეზე განთავსებული ცრემლსადენი გაზის დანადგარის სტრატე-
გიულ გამანაწილებელს წარმოადგენს. აღნიშნული დანადგარების ამოქმე-
დება დაცული მომსახურე პერსონალის მიერ დისტანციური მართვის პულ-
ტითაც არის შესაძლებელი. სროლა შესაძლოა განხორციელდეს არჩეული 
ნიმუშის მიხედვით და კონცენტრაციის სხვადასხვა დონის გათვალისწინებით 
თქვენს მიერ დადგენილი მარშრუტით პატიმართა ევაკუაციის მიზნით. 

თუკი ცრემლსადენი გაზი საკმარისი არ არის, Point Black Body 

Armour კვლავ არის ხელმისაწვდომი: 

ზოგიერთ პატიმარს მოუნდება შენი დანით დაჭრა, აჩეხვა, დასახიჩრება, მუშ-
ტების მოქნევა ან დაწვა. მაგრამ ისინი ვერ შეძლებენ გვერდი აუარონ შენი 
სპეციალური S.T.A.R.-ის ტაქტიკური აჯანყების და ბუნტის საწინააღმდეგო 
ჟილეტს. 

ჩვეულებრივი სარეკლამო განცხადებების გარდა ივლისის ნო-

მერში ასევე მოცემული იყო 60 ყვითელი გვერდი სახელწოდებით:

გამასწორებელი პროდუქტებისა და მომსახურების შესახებ მყიდ-

ველის გზამკვლევი.

აქ ჩამოთვლილი იყო 269 კომპანია, თავიანთი პროდუქტების სპე-

ციფიკებით, დაწყებული ასო-ბგერა A-დან – Access Control Systems 

(ხელმისაწვდომობის კონტროლის სისტემა), და დამთავრებული 

X-ით – X-ray and security screening equipment (რენტგენისა და უსაფ-

რთხო სკრინინგის აღჭურვილობა). სიაში ნაჩვენებია ელექტრო მოწ-
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ყობილობებს შორის უახლესი, თუმცა ასევე ტრადიციებით მყარად 

გაჯერებული, როგორიცაა, მაგალითად:

Human Restraint Company
ტყავის მაღარხარისხიანი ქამრები. დამზადებული აშშ-ში 1876 წლიდან. უფა-
სო ბროშურისთვის, დაგვირეკეთ ან მოგვწერეთ.

ამერიკის გამასწორებელი ასოციაციის აღნიშნული ოფიციალური 

გამოცემა მხოლოდ ფასიან სარეკლამო განცხადებებს არ შეიცავს, 

მასში ასევე შესაძლებელია ვიხილოთ სტატიები, გაჭირვებით მოთავ-

სებული სარეკლამო განხადებებს შორის. თუმცა, ზოგიერთი სტატია 

დაწერილია სწორედ იმ კომპანიის თანამშრომლების მიერ, რომე-

ლიც რეკლამას ათავსებს ჟურნალში. ივლისის ნომერშია სტატია, 

რომლის ავტორებიც არიან: რონი და ოსტროსკი (Rohn და Ostroski), 

ორივე საინდენტიფიკაციო სისტემის მწარმოებელი ზუსტი სიმუ-

ლაციის კორპორაციიდან. ქვემოთ მოცემულია მათი განცხადებები 

ლოს-ანჯელესიდან, რომელსაც, მათივე სიტყვებით, „თავისუფალ 

მსოფლიოში“ ყველაზე დიდი ერთადგილიანი საპატიმრო დაწესე-

ბულება აქვს. ამ საოცარ ადგილას უკვე 14 წელია რაც ავთენტური 

სამაჯურები გამოიყენება. თუმცა, ჯორჯიას შტატს გაცილებით უფრო 

რთული სისტემა გააჩნია:

ატლანრტასთან ახლოს მდებარე ხალხმრავალი DeKalb County-ის ციხე 1200 
პატიმარზე მეტს იტევს. 1989 წლის ზამთარში ციხის ადმინისტრაციამ გადაწყ-
ვიტა, დაეწყოთ შტრიხკოდიანი სამაჯურების გამოყენება, რომლებიც იგივე 
ტექნოლოგიით ფუნქციონირებდნენ, როგორც შტრიხკოდები – სუპერმარკე-
ტებსა და ტანსაცმლის მაღაზიებში. 

...

სარეაბილიტაციო ატმოსფეროს შესაქმნელად და ამავე დროს უსაფრთ-
ხოების მაღალი დონის შესანარჩუნებლად, ციხის ოფიციალურმა წარმო-
მადგენლებმა პატიმართა საიდენტიფიკაციოდ და მონიტორინგისთვის ლა-
ზერული სკანირებისა და მონაცემთა შეგროვების პორტატული სისტემები 
დაამონტაჟეს.
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სამაჯურების სკანირებისთვის ხელის ლაზერული მოწყობილობების გამოყე-
ნებით ხდება ინფორმაციის პატარა კომპიუტერში მოთავსება. ინფორმაციის 
შეგროვების ასეთი მეთოდი გამორიცხავს პატიმართა გადაადგილების მონი-
ტორინგთან დაკავშირებულ საქაღალდე სამუშაოებს.

...

ამ ეტაპზე ვითარდება ტექნოლოგიები იმისთვის, რომ შტრიხკოდიან სამა-
ჯურზე პატიმრის ფოტოს გამოჩენაც გახდეს შესაძლებელი. პატიმრებს არ 
შეუძლიათ სამაჯურის გამორთვა/სხვა დიაპაზონზე გადაყვანა, რაც გამორიც-
ხავს მათ შეცდომით გათავისუფლებას. 

3. ციხეების მართვასაც უმთავრესი ადგილი უკავია 20 სარეკლამო 

განცხადებით ჟურნალის ივნისის თვის გამოშვებაში:

„როდესაც ყოველი საკვების მიღება მორალის საკითხია, გქონდეთ ჩვე-
ნი იმედი ... Service America მთელი ქვეყნის მასშტაბით მუშაობს გისოსებს 
მიღმა და მხოლოდ სანიმუშო ქცევით გამოირჩევა ... თუკი დაპატიმრებული 
აუდიტორიის გამოკვება თქვენი სამუშაოს ნაწილია, დაელაპარაკეთ საკვე-
ბის მომსახურების სპეციალისტს, რომელმაც იცის, როგორ განახორციელოს 
მართლმსაჯულება. დაგვიკავშირდით ...“

მშვიდობის შესანარჩუნებლად კიდევ ერთი გარანტია ეფექტური 

იარაღის ფლობაა. ეფექტური ფირმები წარმოადგენენ როგორც ლე-

ტალურ, ისე არალეტალურ იარაღს. არალეტალურ იარაღს შორის: 

Cap-Stun II

გამოიყენებოდა ფედერალური ბიუროს აგენტებისა და 1100 სამართალდამ-
ცავი ორგანოს მიერ;

14 წლიანი არსებობის მანძილზე არც ერთი საქმე Cap-Stun II-ის მონაწილე-
ობით;

ეფექტური იარაღი ნარკოტიკული საშუალებების მომხმარებლებისა და ფსი-
ქოპათების წინააღმდეგ;

ხელმისაწვდომი სამომხმარებლო მოდელები მეგობრებისა და საყვარელი 
ადამიანებისთვის.
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ივნისის გამოშვებაში არსებული 111 სარეკლამო განცხადებიდან 

რამდენიმე ასევე ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის და არა სპეციფი-

ურად ციხის ბაზრისთვის განკუთვნილი ჩვეულებრივი პროდუქტების 

რეკლამას წარმოადგენდა.

ივლისის გამოშვებაც ასევე შეიცავს ორ სხვა უჩვეულო საგნის რეკ-

ლამას. ერთი მოიცავს რამდენიმე გვერდიან სამადლობელო სიტყვას 

იმ ბანკეტის სპონსორების მიმართ, რომელიც მინეაპოლისში ყო-

ველწლირი კონგრესის ფარგლებში უნდა გაიმართოს. ტელეფონის 

კომპანიიდან დაწყებული და დამთავრებული ტყვიაგამძლე შუშის 

მწარმოებლებით, ისინი იხდიან, ციხის ოფიცრები კი ზეიმობენ. კონგ-

რესი დამატებით იმითაც არის მიმზიდველი, რომ შენ შესაძლებლო-

ბა გაქვს დატოვო ქალაქი „1991 წლის ლამაზი, სპორტული, უახლესი 

Dodge Daytona ES კლასის ავტომობილით, რომელიც სრულად არის 

აღჭურვილი ყველა შესაძლო აქსესუარით!“ ერთადერთი პირობა ის 

არის, რომ უნდა მოინახულო საგამოფენო დარბაზი, სადაც ინდუსტ-

რია თავისი პროდუქტის დემონსტრირებას ახდენს და დაადასტურო 

იქ ყოფნა. მისაღებ ჰოლში დარეგისტრირების შემდეგ, თქვენ ავტო-

მატურად ერთვებით ლატარეაში, რომელიც მანქანას ათამაშებს. 

* * *

ადამიანის ადაპტაციის შესახებ ერთი პერსონალური შენიშვნა: 

როდესაც პირველად ვეცნობოდი ჟურნალ Corrections Today-ს, სა-

კუთარ თვალებს არ ვუჯერებდი. პატიმრების სახე, რაც სარეკლა-

მო განცხადებების კითხვისას წარმოსახვაში ჩნდებოდა, თითქმის 

დაუჯერებელი იყო. ასევე იყო გულწრფელი ექსპოზიცია გამასწო-

რებელ დაწესებულებასა და ინდუსტრიულ ინტერესს შორის ურ-

თიერთობისა. სამედიცინო ჟურნალებიც, რა თქმა უნდა, მსგავსია 

და ფარმაცევტული კომპანიები გამოირჩევიან ექიმების „გადაბირე-

ბით“ მათთვის კონგრესების, სემინარების, ჰავაიზე მეუღლეებთან 
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ერთად მგზავრობების სპონსორობით. თუმცა, ექიმებს, ითვლება 

რომ, სარგებელი მოაქვთ თავიანთი პაციენტებისთვის. ამერიკის 

გამასწორებელი ასოციაცია (American Correctional Association) კი 

სხვა შემთხვევაა. ეს არის ორგანიზაცია უფლებამოსილი ადმინისტ-

რირება გაუწიოს საზოგადოების უკანასკნელ ძალას (ultimate power 

of society). ეს არის ორგანიზაცია, რომლის მოვალეობაშიც შედის 

ტკივილის მიყენება.

რომ გავაგრძელო პერსონალური შენიშვნა: მომდევნო შოკი რამ-

დენიმე კვირის შემდეგ განვიცადე, როდესაც ჟურნალები თავიდან გა-

დავიკითხე. ამჯერად სარეკლამო განცხადებებს ისეთი ეფექტი აღარ 

ჰქონდა. ვნახე ციხის ჭერში არსებული გაზის დისპენსერის სარეკლა-

მო განცხადებები და ამაზე მაშინვე თვალწინ სიკვდილის ბანაკების 

ძველი გამოსახულებები არ დამიდგა. და მე დიდი ემოციის გარეშე 

წავიკითხე პატიმრებზე, ვინც მე და სხვა მკითხველებს სიამოვნებით 

დაჭრიდა დანით, აჩეხავდა, დაასახიჩრებდა, მუშტებს მოუქნევდა ან 

დაწვავდა. მე ამას შევეჩვიე, მოვიშინაურე ძალზე უცნაური და თავი-

სებური დამოკიდებულება სხვა ადამიანებზე და მე ასევე გამიჩნდა 

ახალი (შემცირებული) მინიმალური სტანდარტები იმაზე, თუ რა სახის 

გარემო პირობებში შეუძლიათ ადამიანებს გადაუწყვიტონ სხვებს, 

რომ იცხოვრონ.

8.2. კერძო ბიძგი

ციხე ნიშნავს ფულს. დიდ ფულს. რაც უფრო დიდია შენობა, მით 

დიდია აღჭურვილობით უზრუნველყოფის დონე. 1994 წლის მაისში 

ამერიკის ციხის ასოციაციამ (American Jail Association) ინდიანა-

პოლისში სასწავლო კონფერენციას გაუწია ორგანიზება. ინდუს-

ტრიამ კონფერენციისთვის მოსამზადებლად შემდეგი მოსაწვევი 

მიიღო:
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ციხეების ექსპო 1994
შეადგი ფეხი ადგილობრივი ციხეების 65 მილიარდიან ბაზარზე

ციხეების ექსპოს მონაწილე პირებს ადგილობრივ გამასწორებელ დაწესე-
ბულებებში გადაწყვეტილების მიმღები პირები წარმოადგენენ – შერიფები, 
ციხის ადმინისტრატორები, ადგილობრივი არჩეული სამთავრობო პირები, 
გამასწორებელი დაწესებულებების ოფიცრები, ჯანდაცვის ხელმძღვანე-
ლები, საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფაზე უფლებამოსილი პირები, 
ტრენერები, არქიტექტორები, ინჟინრები – ადამიანები მთელი ქვეყნიდან, 
რომლებიც ციხის ადმინისტრაციის, ახალი ტენდენციების, მომსახურებისა და 
პროდუქტების საკითხებში არიან ჩართულნი. 

100,000-ზე მეტი ადამიანია, ვინც აშშ-ს დაახლოებით 3,400 ადგილობრივ ცი-
ხეში მუშაობს. მარტო წინა წელს ინდუსტრიაზე 65 მილიარდზე მეტი დოლარი 
დაიხარჯა. ადგილობრივი ციხის ბაზარი ძალზე მომგებიანია. ციხეები დიდი 
ბიზნესია. (ხაზგასმა ჩემი არ არის)

კნეპერისა და ლილის (Knepper and Lilly) (1991) მიხედვით, ჯანდაც-

ვა და საკვები პროდუქტების მომსახურება აყვავებულ გამასწორებელ 

ინდუსტრიაში ორ ყველაზე სწრაფად მზარდ სექტორს წარმოადგენდა. 

თუმცა ყველაზე დიდი მოგება მაინც მშენებლობისა და ფინანსირები-

დან რჩება (გვ. 5):

1991-1992 წლებში ციხის საწოლები აშშ-ს საშუალოდ 53,100 აშშ დოლარი 
დაუჯდა, რაც 1987-1988 წლებთან შედარებით, როდესაც ხარჯი 42,000 აშშ დო-
ლარი იყო, აშკარად გაზრდილ თანხას წარმოადგენდა. გასაკვირი არ არის, 
რომ ასზე მეტი კომპანია სპეციალიზდება მხოლოდ ციხის არქიტექტურაზე და 
აღნიშნული კომპანიები ციხის მშვენებლობის ბიზნესიდან ყოველწლიურად 
დაახლოებით 4-დან 6 მილიარდამდე აშშ დოლარს იღებენ. 

სწორედ ასეთი მშენებლობების ბუმის ბუნებრივ შედეგს წარმოად-

გენდა 1994 წელს პირველად გამოცემული ჟურნალი – Correctional 

Building News. მორიგ თემას აქ წარმოადგენს: 

პატიმრები, როგორც არასდროს,
ისეთი ძლიერები არიან.

საბედნიეროდ, ჩვენი ავეჯიც.
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XX ავეჯი დამზადებულია,
რომ, ფაქტობრივად, იყოს ურყევი.

გასაკვირი არ არის, ციხეში ამხელა პატივისცემას რომ ვიღებთ.

ან, ტექსტი უშველებელ ფოტოზე, რომელზე გამოსახული სამი მა-

მაკაციც ძალზე საშიშად გამოიყურება:

სანამ ჩვენ წარმოვადგინეთ ჩვენი Hi. Impact Wallboard,
მანამდე ის რამდენიმე ექსპერტმა გამოცადა.

და ჩვენ გვარწმუნებენ, რომ პროდუქტი: 

აღუდგება ყველაფერს, რასაც კი მას ესვრიან.

ან, Y საწარმოსგან სასჯელებთან დაკავშირებულ ტერმინოლო-

გიასთან მსგავსი ადაპტაცია:

ყველაფერი ის, რაც ცხოვრების მომდევნო 20 წელიწადში დაგჭირდებათ.

მშენებლები ბედნიერები არიან. ასევე ბედნიერია საფონდო ბა-

ზარიც. 1996 წლის 10 აპრილის Wall Street Journal-ის მიხედვით, 

Corrections Corporation of America და მისი კონკურენტი Wackenhut-ი 

ორი ყველაზე პერსპექტიული საინვესტიციო ობიექტია აშშ-ს ბაზარზე. 

საფონდო ბროკერმა Wackenhut-თან დაკავშირებით განაახლა თა-

ვისი რეკომენდაცია „შესყიდვიდან“ „ძლიერ ყიდვაზე“ (strong buy) და 

აღნიშნული შემდეგნაირად ახსნა: 

ციხის მართვის ბიზნესის მიმზიდველობა ...იმაში გამოიხატება, რომ დაპატიმ-
რების რიცხვი უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე ბევრი შტატის და მუნიცი-
პალიტეტის ციხეების ბიუჯეტი. იმის მიუხედავად, რომ დანაზოგის აღრიცხ-
ვა ძნელია, ანალიტიკოსები ამტკიცებენ, რომ Wackenhut-ს, როგორც წესი, 
15%-ის შემცირება შეუძლია 50 აშშ დოლარიდან, რომელსაც სახელმწიფო 
ყოველდღიურად პატიმართა კვებისთვის, მათი ტანსაცმლით მომარაგების-
თვის და დაცვისთვის ხარჯავს.
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„ეს არის ყველა მხარისთვის მომგებიანი სიტუაცია“, ამბობს ბ-ნ. რუტენბური 
(Mr. Ruttenbur), ხსნის რა, რომ ამით როგორც გადასახადების გადამხდელე-
ბი, ისე ციხის კომპანიებიც სარგებელში რჩებიან. 

ის არაფერს ამბობს იმაზე, თუ სად შეიძლება იყოს სიტუაცია წამ-

გებიანი.
* * *

პრივატიზაცია ახალი არ არის. ყველაფერი სწორედ პრივატიზა-

ციით დაიწყო. თავდაპირველად – ინგლისში, შემდგომ კი – აშშ-ში. 

გამოძიება იყო კერძო, პოლიცია იყო კერძო, ადგილობრივი ციხეები 

იყო კერძო. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი, ტრანსპორტირება კერძო 

ინიციატივისა და ბიზნეს ინსტინქტების შედეგს წარმოადგენდა. საბო-

ლოოდ კი, დაახლოებით 50,000 მსჯავრდებული იქნა გადაყვანილი 

ატლანტის ოკეანეზე. ფილეის (Feeley) სიტყვებით (1991 წელი, გვ. 3):

ვირჯინიაში 1607 წელს გამოჩენილ პირველ კოლონისტებს ცოტა ხანში რამ-
დენიმე მსჯავრდებულიც მოჰყვათ, რომლებიც იქ შეწყალების პირობით იქ-
ნენ ტრანსპორტირებულნი. შემდგომ ისინი ვინმესთვის მოსამსახურეებად 
უნდა მიეყიდათ. შესაბამისად, ახალმა პენიტენციალურმა სისტემამ მოქმე-
დება დაიწყო. სისტემამ, რომელიც დაახლოებით 250 წლის განმავლობაში 
წარმატებით ფუნქციონირებდა...

...ახალ სამყაროში ტრანსპორტირება ეფექტურობისა და შედეგიანობის ქორ-
წინებას წარმოადგენდა. ყველაზე მეტად მისი ხარჯები კომერციული ვაჭრე-
ბის მიერ იყო გაღებული, რომლებიც თავიანთ ადამიანურ რესურსს/ტვირთს 
ყიდნენ, ისევე, როგორც – პლანტატორების მიერ, რომლებიც აღნიშნულ 
ტვირთს ყიდულობდნენ. ყოველივე ზემოხსენებული ეფექტური იყო, იქიდან 
გამომდინარე, რომ ასე ათასობით პატიმარი, რომლებიც სხვა შემთხვევაში 
დაუსჯელად შეიძლებოდა დარჩენილიყვნენ, სათანადოდ ისჯებოდნენ. 

...ტრანსპორტირება იყო ინოვაცია, რომელიც სავაჭრო, მერკანტილური ინ-
ტერესებით იყო გაპიარებული. საჯარო პირებმა ის მხოლოდ მას მერე აღი-
არეს, რაც ნელ-ნელა მის ეკონომიკურ ეფექტურობაში დარწმუნდნენ. 

...ტრანსპორტირების პოლიტიკამ ხელი შეუწყო სახელმწიფოს სასჯელაღს-
რულების მეტ შესაძლებლობებსა და რაც მთავარია, ეს მოხდა მთავრობის-
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თვის დაბალ დასად. ტრანსპორტირებამ ცენტრალიზებული ბიუროკრატიის 
საჭიროების გარეშე გააფართოვა სისხლისსამართლებრივი სასჯელის მოქ-
მედების სივრცე და მისი ეფექტურობა. 

და პრივატიზაციის ტრადიცია პირდაპირ შევიდა ციხის სისტემაში. 

როდესაც დასრულდა ტრანსპორტირება, ზოგიერთი ზედმეტი გემი 

სან-ფრანცისკოს ყურეში განათავსეს. საზღვაო გამასწორებელ და-

წესებულებებს, როგორც ეს Bibby Line ჯგუფის მიერ იყო რეკლამირე-

ბული, დიდი ხნის ისტორია აქვთ. მსჯავრდებულები, სანამ ისინი San 

Quentin-ის ციხეს აშენებდნენ, სან-ფრანცისკოს ყურეში იყვნენ გან-

თავსებულნი. აშშ-ს ტერიტორიაზე ადრეულ პერიოდში აშენებული 

ბევრი ცნობილი ციხე ასევე იმ კერძო კონტრაქტორების ფულზე იყო 

დამოკიდებული, ვინც მსჯავრდებულების შრომას იყენებდა. რამდე-

ნიმე დიდი ციხე კერძო კონტრაქტორებს იჯარით გადაეცა.

ციხეში განთავსებულ პატიმართა რიცხვი განისაზღვრებოდა არა დანაშა-
ულის რაოდენობის მიხედვით, ან სოციალური კონტროლის საჭიროებით 
ანდა პოლიციის ეფექტურობით, არამედ – სურვილით, ჩადენილი დანაშა-
ულისთვის შესაბამისი პასუხისმგებლობა დამდგარიყო – მთავრობისა და 
კერძო თანამშრომლების სასარგებლოდ.

ამას ამბობს ნოვაკი (Novak) (1982 წელი), რომლის ციტირებასაც 

აქ ერიქსონი, მაკმაჰონი და ევანსი (Ericson, McMahon, Evans) (1987 

წელი, გვ. 358) ახდენენ ძალზე ბევრისმთქმელი სათაურის მქონე სტა-

ტიაში „დასჯა მოგების მიღები მიზნით“. ისინი აგრძელებენ:

მისისიპის ციხის სისტემა აღნიშნავდა ფაქტს, რომ ის მეორე მსოფლიო 
ომამდე ყოველ წელს იღებდა შემოსავალს. მხოლოდ 1920-იანი და 1930-
იანი წლების ბოლოს კანონმდებლობამ მსჯავრდებულთა იჯარის სისტემის 
ლიკვიდაცია მოახდინა, როგორც ჩანს, სოფლის ისეთი მწარმოებლებისა და 
პროფკავშირების ზეწოლის საპასუხოდ, რომლებიც კონკურენციას ვერ უძ-
ლებდნენ, განსაკუთრებით კი დეპრესიის დადგომასთან ერთად.

იმის შესახებ ცენტრალური იდეაც კი, თუ როგორები უნდა ყოფი-

ლიყვნენ ციხეები, ადამიანების მიერ იყო ჩამოყალიბებული, რომელ-
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თაც ციხეებიდან მოგების მიღება სურდათ. ცნობილია, რომ ჯერემი 

ბენტამმა (Jeremy Bentham) პანოპტიკონის ციხე (Panopticon) დააპ-

როექტა. შენობა, რომელიც, ასე რომ ვთქვათ, ტოტალური კონტ-

როლის სიმბოლოს წარმოადგენს. “Pan Opticon” ნიშნავს ტოტალურ/

საერთო ხედვას. ბენტამის გამოგონება აგებულია, როგორც წრე-

ში არსებული უშველებელი ნიჟარა, ცენტრში მაღალი კოშით. გარე 

წრეზე საკნებია განთავსებული. მათ აქვთ ორივე – გარეთ და შიგ-

ნით გამავალი ფანჯრები. ცერნტში არსებულ კოშკში დაცვა არის გან-

ლაგებული. იმ პოზიციიდან მათ აქვთ შესაძლებლობა ყველა საკანი 

დაინახონ და ირგვლივ ყოველივე თვალთახედვის არეში ჰქონდეთ, 

თან ისე, რომ თვითონ არ ჩანდნენ. ეს ყოველივე უზრუნველყოფს 

მაქსიმალურ ზედამხედველობას მინიმალური ხარჯებით. ჯერემი ბენ-

ტამმა დააპროექტა ასევე მილები, ისე რომ ყოველი საკნიდან მომა-

ვალი ხმის გაკონტროლებაც შესაძლებელი ყოფილიყო. 

ბენტამმა დააპროექტა და განავითარა გეგმები კერძო კონტრაქ-

ტორებისთვის, რათა მათ მისი ინსტიტუტები აემოქმედებინათ. უფრო 

მეტიც, ფილეის (Feeley) (1991ა, გვ. 4-5) მიხედვით, ბენტამი „დაუღალა-

ვად შრომობდა, რათა მოეპოვებინა კონტრაქტი, რადგან სჯეროდა, 

რომ ეს მას მდიდარ ადამიანად აქცევდა. 1780-იანი წლების დასაწ-

ყისიდან 1800-იანი წლების დასაწყისამდე, ის შეპყრობილი იყო ამ 

იდეით. თავისი საკუთარი ბიუჯეტიდან ათასობით ფუნტს ხარჯავდა 

მიწის ნაკვეთის მოპოვებისა და პანოპტიკონის პროტოტიპის განვი-

თარებისთვის“.

მან ეს ინვესტიციები დაკარგა. თუმცა, მისი საწყისი დიზაინი, რო-

გორც არქიტექტურული, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით, ძალზე 

გავლენიან მოდელად იქცა. 

როგორ ჩვენ დღეს მოგვეხსენება, კერძო ციხე არ წარმოად-

გენს ნიჩბოსანი მონებისა და ღარიბების სამუშაოდ განკუთვნილი 

ადგილების ძველი იდეის გაგრძელებას. ხშირად იმართებოდა აუქ-

ციონები. ხშირად ისინი იღებდნენ საქონელს, ვისაც ყველაზე ნაკ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც პროდუქტი
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ლები შეთავაზება ჰქონდა – ეს იყო ღარიბებზე ზრუნვა. ღარიბების 

სამუშაო ადგილების მართვაში მოგების მიღების შესაძლებლობები 

სადავო საკითხია. თუმცა, მოცემულ მომენტში მზარდ ფართომასშ-

ტაბიან მოლაპარაკებებში ეჭვის საფუძველი არ არსებობს. აქ დიდ 

ფულზეა საუბარი. და რაც ყველაზე მთავარია, კერძო შემოსავ-

ლის ინტერესებთან ასეთი დონის ურთიერთქმედების მასშტაბების 

გათვალისწინებით, კერძო ციხეების დონემდეც კი, ჩვენ სისტემაში 

ზრდის ფაქტორს ვქმნით. უმთავრესი კითხვა, როგორც ამას ფილეი 

(Feeley) აღნიშნავს (1991ა, გვ. 2), ისმის შემდეგნაირად: რა დონეზე 

აფართოვებს და გარდაქმნის პრივატიზაცია სახელმწიფოს მიერ 

დასჯის შესაძლებლობას?

ლოგანის (Logan) (1990 წელი) შეხედულებით, არ არის აუცილებე-

ლი, პრივატიზაციის შედეგად ციხის შესაძლებლობები გაიზარდოს.

მთლიანობაში, ბიზნესი ვითარდება არა ყალბი მოთხოვნის სტიმულირებით, 

არამედ – რეალური მოთხოვნის ხასიათისა და მისი დონის ზუსტი პროგნო-

ზირებით (გვ. 159).

მაშ, როგორ გავიგოთ, რა არის „რეალური მოთხოვნა“? ლოგანს 

ამაზე პასუხი გააჩნია: 

... ციხის ნაკადი უნდა პასუხობდეს დანაშაულის მაჩვენებელს, რომელიც 

ხშირად ქვეყნის კონტროლს მიღმაა დარჩენილი; შესაბამისად, ციხის შესაძ-

ლებლობები უნდა იყოს მოქნილი (გვ. 170).

სწორედ ახლა, ლოგანის მიხედვით, დაპატიმრებებზე რეალურად 

დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნაა (გვ. 161). და ეს უარესია, ვიდრე 

ზედმეტობა:

თუკი ორივე შემთხვევას, ზედმეტობასაც და ნაკლებობასაც უსამართლობამ-

დე მივყავართ, ჩვენ პრინციპში, უნდა გადავიხაროდ ზედმეტობისკენ, თუმცა 

ეს ძნელად მოხდება უახლოესი დროის განმავლობაში (გვ. 151-152).

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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თუკი დანაშაულს მივიღებთ, როგორც დანაშაულის კონტროლის 

ინდუსტრიის შეუზღუდავ ბუნებრივ რესურსს, მსგავსი ტიპის მსჯელო-

ბაში გარკვეული საფრთხეები შეინიშნება. ინდუსტრიის ეკონომიკური 

ინტერესები, ლოგანის მტკიცებით, ყოველთვის იქნება ზედმეტობის 

მხარეს, ორივე, პოლიციისა და ციხის შესაძლებლობების მხრივ. ეს 

კი სისტემის გაფართოებისთვის უჩვეულოდ ძლიერ სტიმულს ქმნის. 

დამატებით აღსანიშნავია ფაქტი, რომ პრივატიზაცია აიოლებს ცი-

ხის როგორც აშენებას, ისე მის მართვას. აქ კერძო ციხეების დამცვე-

ლები პრობლემის წინაშე დგანან. რთულია, იდავო კერძო ციხეების 

სიჩქარეზე, მოქნილობასა და ეკონომიკურ უპირატესობაზე და ამავე 

დროს ამტკიცო, რომ ეს უპირატესობები არ მიიყვანენ ზედმეტობამ-

დე. ლოგანი აღწერს უპირატესობებს (გვ. 79):

კერძო კომპანიებს არაერთხელ დაუმტკიცებიათ, რომ მათ შეუძლიათ მოძებ-
ნონ, დააფინანსონ, დააპროექტონ და ააგონ ციხეები გაცილებით უფრო სწრა-
ფად, ვიდრე სახელმწიფოს შეუძლია. Corrections Corporations of America-ს ან-
გარიშის მიხედვით, მის მიერ მშენებლობებზე გაწეული ხარჯები სახელმწიფოს 
მიერ გაწეული ხარჯების დაახლოებით 80%-ს შეადგენს. CCA აღნიშნავს, რომ 
მას არამარტო უფრო სწრაფად შეუძლია ციხის მშენებლობა და ამით ინფლა-
ციის ხარჯების დაზოგვა, არამედ – გაცილებით ნაკლები ხარჯებითაც, იქიდან 
გამომდინარე, რომ კონსტრუქციის კონტრაქტორები სახელმწიფოს უფრო მე-
ტად ბეგრავენ, ვიდრე კერძო კომპანიებს. 

კერძო დაფინანსება ასევე ამარტივებს სახელმწიფოს ცხოვრებას. 

არ არის აუცილებელი ამომრჩევლებისგან ახალი ციხის მშენებლო-

ბის ნებართვა ითხოვო. სამაგიეროდ, სახელმწიფოს შეუძლია იჯარით 

აიღოს კერძო კომპანიებისგან ციხე, ან ახალი ციხის მშენებლობისთ-

ვის ამ კომპანიებისგან ფული ისესხოს. ლოგანის სიტყვებით, „...ამ  გვა-

რად ხდება რეფერენდუმის ხარჯების დაზოგვა“ (გვ. 79). ეს ასევე 

ამარტივებს ციხის მართვასაც, რადგან თანამშრომლების გამოსვლე-

ბი უფრო მარტივად აღსაკვეთია:

იქიდან გამომდინარე, რომ ნებისმიერი სახის გამოსვლა, თუ სხვაგვარი უკმა-
ყოფილება სახელმწიფოს კონტრაქტის/ხელშეკრულების შეწყვეტის შესაძ-
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ლებლობას მისცემს, გამოსვლების შედეგად მიღებული უმუშევრობა კერძო 
კომპანიებისთვის უმთავრესი საფრთხე იქნება. პირიქით, ასეთი საფრთხეები 
ყოველთვის ვერ უდგებიან წინ გამოწვევებს საჯარო სექტორში.

ლოგანის სიტყვებით, საჯარო სექტორისთვის შემდეგი სახის გა-

მოსავალი შეიძლება არსებობდეს: 

... კანონმდებლობის მიხედვით, აუცილებელი უნდა გახდეს გამასწორებელი 
დაწესებულებების ყველა ოფიცრის – კერძო და საჯარო სექტორიდან – სერ-
თიფიცირება, რაც მათი გამოსვლებში მონაწილეობის შემთხვევაში ავტომა-
ტურად უნდა წყდებოდეს.

კერძო ციხეებთან მიმართებაში, როგორც უკიდურესი მაგალითი, 

მაგრამ ამავე დროს როგორც ეკონომიკურ/ინდუსტრიული დაწესე-

ბულება, რომელიც საზოგადოების მიერ მართულ ციხეებში საჭირო 

სერვისს წარმოადგენს, სისტემა ზრდის მაღალეფექტურ ფაქტორს 

ითვალისწინებს. როგორც ამის ილუსტრირება ჟურნალ Corrections 

Today-ის მეშვეობით მოვახდინეთ, დაინტერესებული გამყიდვე-

ლები რიგში დგებიან, მათ მიერ ტკივილისა და ტანჯვის ეფექტური 

მიყენების ყველა გზა არის ნაჩვენები. პოტენციური მყიდველები კი 

აღნიშნულს უყურადღებოდ არ ტოვებენ და მიდიან ყოველივეს სა-

ნახავად. ამომრჩევლების თავიდან ასაცილებლად და თანამშრომ-

ლების გამოსვლების აღსაკვეთად როდესაც ხდება სახელმწიფოს-

თვის დახმარების გაწევა, გაფართოების მაღალეფექტური მექანიზ-

მები იქმნება. ამასთან დაკავშირებით ლოტკე (Lotke) (1996 წელი, გვ. 

21) შიშობს, რომ: 

მომავალ წლებში, როდესაც კერძო ციხის კომპანიები თავიანთი მოქმედების 
ფარგლებს გააფართოვებენ, ციხის ინდუსტრიული კომპლექსების გავლენა 
სისხლისსამართლებრივ პოლიტიკაზე მნიშვნელოვნად გაიზრდება. სისხ-
ლისსამართლებრივი პოლიტიკა ერთ დღესაც შესაძლოა ისეთი გავლენის 
ქვეშ იყოს მოქცეული Corrections Corporations of America-ს მიერ, როგორც 
თავდაცვის პოლიტიკაზე ლოკჰიდ მარტინი (Lockheed Martin) და მაკდონელ 
დუგლასი (McDonnell Douglas) ახდენენ გავლენას.
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ერთი პრობლემა მაინც შეიძლება დარჩეს. თუმცა ინდუსტრიას 

ამასთან დაკავშირებით თავისი გამოსავალი აქვს: მშენებლობის ბუმი 

შესაძლოა ძალზე შორს წავიდეს, ზოგიერთი შტატი შესაძლოა ცარი-

ელი ციხეების ამარა დარჩეს. ასეთ ვითარებაში, კერძო კომპანიები 

დახმარებისთვის „საწოლის ბროკერებს“ მიმართავენ, რათა პატიმ-

რების სხვა შტატებიდან გადმოყვანა მოხდეს. ერიკ შლუზერი (Eric 

Schlosser) შემდეგნაირად აღწერს მექანიზმს (1998 წელი, გვ. 65-66):

1990 წლის შუა პერიოდში, აშშ-ის მასშტაბით ათასობით პატიმრის გადაყვანა 
მოხდა გადატვირთული ციხეების სისტემებიდან ტეხასის პატარა ქალაქებში 
არსებულ „იქირავე საკანი“-ის ტიპის დაწესებულებებში. ...

მომხმარებლებისთვის ციხის კერძო ინდუსტრია, როგორც წესი, ყოველი პა-
ტიმრისთვის ყოველდღიურ საფასურს აწესებს; კერძო ციხის წარმატება ან 
მარცხი „ადამიანი-დღეების“ (“man-days”) რაოდენობაზეა დამოკიდებული. 
„იქირავე საკანი“-ის ტიპის შეთანხმებაში შტატი, რომელიც პატიმართა სი-
ჭარბით გამოირჩევა, დასახმარებლად კარგად დამკვიდრებულ „საწოლის 
ბროკერს“ მიმართავს ... ბროკერი კი მოძებნის დაწესებულებას თავისუფალი 
საწოლებითა და მისაღები ფასით. „ადამიანი-დღეები“-ის ფასი განსხვავდე-
ბა და ის შეიძლება 25 აშშ დოლარიდან 60 აშშ დოლარამდე მერყეობდეს. ეს 
დამოკიდებულია დაწესებულების ტიპსა და მასში თავისუფალი ადგილების 
ხელმისაწვდომობაზე. ... „საწოლის ბროკერები“ იღებენ საკომისიოს, რომე-
ლიც შეადგენს „ადამიანი-დრეზე“ 2.50%-დან 5.50%-მდე.

1987 წელს კერძო კომპანიების საკუთრებაში არსებულ ციხეებში 

დაახლოებით 3,000-მდე პატიმარი იყო განთავსებული. 1996 წელს 

კი მათი რიცხვი 85,000-მდე გაიზარდა.27 შემდგომი დეკადის განმავ-

ლობაში აშშ-ში კერძო ციხეებში არსებული საწოლების რაოდენობა 

მოსალოდნელია, რომ 360,000 გახდეს, აცხადებს გაზეთი USA TODAY, 

1996 წლის 5 ივნისი. შემდგომ ის ეხება ასევე საკითხებს: 

27 იუსტიციის ეროვნული ინსტიტუტი (National Institute of Justice), 1999 წლის 
აპრილი. ციხეების ფედერალური ბიუროს (Federal Bureau of Prisons) 
პრივატიზაციის ტესტირება. შუამდგომლობა.
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ინვესტორები, რომლებიც Wackenhut Corrections-ის აქციებს ფლობენ, მიხვ-
დნენ, რომ მათი დედები ცდებოდნენ: დანაშაული იხდის. 

კერძო ციხის მენეჯერის წილი ამ წელს 203%-ით გაიზარდა. ორშაბათს აქ-
ციებმა 52-კვირიან მაქსიმუმს მიაღწიეს. 

...

სამშაბათის ნაბიჯის უკან:

პირველი, კომპანიამ განაცხადა, რომ მან მოიგო 49 მილიონი აშშ დოლარის 
ღირებულების კონტრაქტი იმიგრაციისა და ნატურალიზაციის მომსახურების-
თვის 200-საწოლიანი ციხის ამოქმედებისთვის. 

...

შემდგომ, ვირჯინიას გამასწორებელმა დეპარტამენტმა (Virginia Department 
of Correction) განაცხადა, რომ მან Wackenhut-ი აირჩია, რათა ამ უკანასკ-
ნელს 1,000-საწოლიანი ციხე აემოქმედებინა. 

8.3. ტექნოლოგიური ბიძგი

ცივი ომის დასრულების შემდეგ, სამხედრო-ინდუსტრიული კომპ-

ლექსი პრობლემას წარმოადგენდა. თუმცა, ასეთი სიტუაცია დიდხანს 

არ გაგრძელებულა. ასპარეზზე ახალი მტერი გამოჩნდა: მტერი სახ-

ლში. 1993 წელს ჯონს ჰოპკინსის (Johns Hopkins) უნივერსიტეტში სე-

მინარი ჩატარდა. თემა იყო „არა-ლეტალური თავდაცვა“. ჟანეტ რენო 

(Janet Reno), აშშ-ს გენერალური პროკურორი, სემინარის გახსნაზე 

იყო წარდგენილი.28 მისი ფორმულირებით: 

იმ დროს, როდესაც თქვენ თავს იცავდით, სადაზვერვო კომუნები და ინდუს-
ტრიული სექტორი სახელმწიფოსთვის ცივ ომს იგებდა, თუმცა, ჩვენ ნელ-ნე-
ლა ვაგებდით ომს დანაშაულის წინააღმდეგ აქ, სახლში. ხუთი წლის განმავ-
ლობაში, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლით დასრულდა, დანაშაულის 
დონემ აშშ-ში 30%-ით მოიმატა.

28 გენერალური დირექტორის სახელით დეივიდ ჯ. ბოიდის (David G. Boyd) მიერ, 
ტექნოლოგიისა და მეცნიერების ხელმძღვანელი, იუსტიციის ეროვნული 
ინსტიტუტი.
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ასე რომ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ისეთი სახის ომში, რომელშიც 
ჩვენი პოლიცია ყოველდღიურად არის ჩართული. და ნება მომეცით, გამო-
გიწვიოთ თქვენ, რომ თქვენი შესაძლებლობები, რითიც ასე კარგად გვემსა-
ხურებოდით ცივი ომის დროს, დაგვეხმაროს ომში, რომელიც ჩვენი ქალაქე-
ბის ქუჩებში და ქვეყნის მასშტაბით არსებულ სხვა ქალაქებში ყოველდღი-
ურად მიმდინარეობს. 

და გენერალური პროკურორი შემდეგი სიტყვებით აჯამებს თავის 

გამოსვლას:

ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, რომ ცივი ომის დროს თქვენს 
მიერ გაწეული შრომის ნაყოფით ვისარგებლოთ. თუ ჩვენ ავიღებთ იმას, რაც 
თქვენ უკვე გაგიკეთებიათ და მოვნახავთ გზას, ეს ყოველივე ჩვენ მშვიდობიან 
დროს არსებულ პრობლემებს მოვარგოთ, ჩვენ შევძლებთ ამერიკის ქუჩების 
უკან დაბრუნებას ჩვენი შვილებისთვის და მათთვის, ვინც ჩვენს მერე მოვა. 

ხომ არ შემოგვიერთდებოდით ამ უკანასკნელ და ძალზე მნიშვნელოვან ჯვა-
როსნულ ლაშქრობაში?

კონფერენციის წარმოდგენილი თემები იყო: 

– კანონის აღსრულების მოთხოვნებთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება
– კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიის ფასის მეტად 

დაფასება/გაგება
– თავდაცვით-ინდუსტრიული ბაზისთვის გამოკვეთილი ტექნოლოგიის 

ტრანსფერის შესაძლებლობები
– კანონის აღსრულების ბაზარზე ინდუსტიული შესაძლებლობების გამოყოფა

ერთი წლის მერე ჩატარდა მეორე კონფერენცია, რომლის თემაც 

იყო შემდეგი: „კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებული ტექნო-

ლოგია 21-ე საუკუნეში“. კონფერენციის გახსნა ამჯერად უილიან ჰ. 

ვებსტერს (William H. Webster), გამოძიების ფედერალური ბიუროს 

ყოფილ დირექტორს, ხვდა წილად:

როგორც კონფერენციის თავმჯდომარე, მინდა მივესალმო თითოეულ 
თქვენგანს კანონის აღსრულებიდან, კრიმინალური მართლმსაჯულებიდან, 
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ინდუსტრიიდან, თავდაცვიდან, ტექნოლოგიებიდან და საჯარო პოლიტიკის 
კომუნებიდან.

...

აშშ-ს იუსტიციის დეპარმატემენტისა და თავდაცვის, ისევე, როგორც ინდუსტ-
რიის თანამშრომლობა უმნიშვნელოვანესია კანონის აღსრულების კვლევა-
სა და განვითარებაში. მოხარული ვარ, ვხედავდე აღნიშნულ პარტნიორებს 
ერთად შეკრებილებს ერთ ღონისძიებაზე. და მინდა მადლობა გადავუხადო 
ასეთი ღონისძიების სპონსორებს, ვინც ტექნოლოგიას ხელმისაწვდომს ხდის 
მათთვის, ვინც საზოგადოებრივი ინსპექტირების 95% აკეთებს - სახელმწი-
ფო და ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს. 

და ვინ იყვნენ აღნიშნული სპონსორები? ისინი კონფერენციის ყო-

ველდღიურ ბროშურაში შემდეგნაირად იყვნენ მოხსენიებულნი:

მაშინ, როდესაც აღნიშნულ კონფერენციას უამრავი მხარდამჭერი ჰყავს, 
უმთავრეს სპონსორს წარმოადგენს იუსტიციის ეროვნული ინსტიტუტი (NIJ 
(National Institute of Justice)), ამერიკის თავდაცვის მზაობის ასოციაციის 
(American defense Preparedness Association (ADPA)) უდიდესი მხარდა-
ჭერით და ბოლოს ოპტიკური ინჟინერიის საერთაშორისო საზოგადოება 
(International Society for Optical Engineering (SPIE)).

...

ოპტიკური ინჟინერიის საერთაშორისო საზოგადოება წარმოადგენს არაკო-
მერციულ ტექნიკურ საზოგადოებას, რომელიც მუშაობს ოპტიკური, ელექტ-
რო-ოპტიკური და ოპტო-ელექტრონული ტექნოლოგიების საინჟინრო და 
სამეცნიერო გამოყენების გაუმჯობესებაზე პუბლიკაციების, სიმპოზიუმებისა 
და მოკლე კურსების მეშვეობით. ოპტიკური ინჟინერიის საერთაშორისო 
საზოგადოებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ორგანიზაციებისა და კერძო 
პირების კართან მიაქვს უკანასკნელი ტექნოლოგიური ინოვაციები, ინტერაქ-
ციის დამყარებით მათ შორის, ვინც ფლობს ინფორმაციას და ვისაც სურს ის. 

ასეთი თანამშრომლობა სამხედრო დაწესებულებასა და სამარ-

თლისა და წესრიგის დაწესებულებას შორის ორივე მხარისთვის 

მომგებიანი იქნება. მორისონი (Morrison) (1994 წელი, გვ. 891) ანიტა 

კ. ჯონსის (Anita K. Jones), პენტაგონის თავდაცვის კვლევისა და შე-

მუშავების დირექტორის (Pentagon Director of Defense Research and 
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Engineering), ციტირებას ახდენს როდესაც მიმართავს ამერიკელ პო-

ლიტიკოსებს: 

არსებობს ძალზე მნიშვნელოვანი სამხედრო მოტივაცია, რომ გავერთიან-
დეთ (მართლმსაჯულებასთან). ... ცივი ომის ეპოქის მიწურულს, აშშ სამხედ-
რო ძალები უფრო და უფრო ხშირად არიან ჩართულნი მისიებში, რომლებიც 
საკმაოდ განსხვავედებიან ტრადიციული ნგრევისა და განადგურების ომე-
ბისგან. 

(სამშვიდობო და ჰუმანიტარულ მისიებში) სამხედრო ჩართულობის წესე-
ბის მიხედვით, მკაცრი შეზღუდვებია დაწესებული სამხედრო ოპერაციების 
დროს მსხვერპლებთან და შესაბამის ზარალთან დაკავშირებით, რასაც ხში-
რად იმავე ვარიანტებთან მივყავართ, რაც პოლიციელებისთვის არის გან-
კუთვნილი/შეთავაზებული.

და რას სწავლობენ ისინი სხვადასხვა კონფერენციებზე?29 ისინი, 

რა თქმა უნდა, სწავლობენ იმას, რომ იმყოფებიან საომარ რეჟიმში, 

მტერი ყველგანაა, ის საშიშია და მობილური. მას უნდა გაუმკლავდ-

ნენ სამხედრო ძალებით, დააკავონ, ჩასვან ციხეში და ამის შემდგომ, 

თუკი ოდესმე მოახერხებს გათავისუფლებას და ციხიდან გამოსვ-

ლას, მიყვნენ მთელი ცხოვრება კვალ და კვალ და უთვალთვალონ 

გამუდმებით. ელექტრონული ინდუსტრიისთვის ეს არის ოქროს ხანა. 

ერთ-ერთი კონფერენციის მშვენიერ პამფლეტში, ჩვენ დისტანციური 

კონსულტაციის სისტემის შესახებ მივიღეთ ინფორმაცია. ქვემოთ მო-

ცემულია ტექსტიც: 

29 გამუდმებით იმართება ახალ-ახალი კონფერენციები. აქ, ჩემი ნორვეგიის 
პერიფერიიდან არ შემიძლია ყველას თვალი ვადევნო. ყველაზე ბოლო 
კონფერენცია, რომლის მოსაწვევიც ჩემს სამუშაო მაგიდაზე დევს, არის 1996 
წელს იუსტიციის ეროვნული ინსტიტუტის (The National Institute of Justice) 
თაოსნობით და ამერიკის თავდაცვის მზაობის ასოციაციის (American Defense 
Preparedness Association) დახმარებით ორგანიზებული კონფერენცია. 
მოსაწვევში შემდეგი ტექსტი წერია: „მზარდ ბაზარში მონაწილეობის 
არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა“, მონაწილეები მიწვეულნი იყვნენ 
პლენარულ სხდომაზე, რომლის შემდეგაც გაიმართებოდა „საგამოფენო 
დარბაზში ეკრანებს შორის ტექნოლოგიის მიღება“.
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ტექნოლოგიის აღწერილობა: მუდმივი მეთვალყურეობის მექანიზმი წარ-
მოადგენს უჟანგავი ფოლადის მაჯის საათს ან სამაჯურს, რომელიც გათავი-
სუფლებულის ტერფზეა მიმაგრებული და დაბლოკილი. გლობალური პოზი-
ციონირების სისტემის ბარათი (a global positioning system chip), რომელიც 
მუდმივ საათშია მოთავსებული, გააკონტროლებს პირის ადგილმდებარე-
ობის ცვალებადობას და ინფორმაციას პირდაპირ პოლიციის განყოფილე-
ბაში გადასცემს კავშირის ტექნოლოგიის (B-CDMA) ფართოზოლოვანი/
მაღალგამტარიანი არხების კოდური გაყოფის მეშვეობით და არსებული ფი-
ჭური და პირადი საკომუნიკაციო სისტემების (PCS) გამოყენებით. ინფრასტ-
რუქტურა უკვე ხელმისაწვდომია. 

ტექნოლოგიის მოქმედება: როგორ ვადევნოთ თვალი პოტენციურად საშიშ 
გათავისუფლებულ პირებსა და დანაშაულის ხელმეორედ ჩამდენებს? თუკი, 
პირობით ვადამდე გათავისუფლებული დაარღვევს მისთვის გამოყოფილ 
თავისუფლად გადაადგილების ზონას ან მოიშორებს მუდმივი მეთვალყურე-
ობის მექანიზმს, აღნიშნული მექანიზმის კომპიუტერული სისტემა ამის შესა-
ხებ დაუყოვნებლივ აცნობებს პოლიციის ოფიცრებს, რომლებიც სიტუაციის 
გამოსწორებასა და კანონდამრღვევის დაკავებას შეძლებენ. იმ პირთა მუდ-
მივი მეთვალყურეობა, რომლებიც ციხიდან გაათავისუფლეს, მაგალითად, 
ციხის გადატვირთულობის გამო, გაზრდის შანსებს კანონმორჩილი მოქა-
ლაქეებისთვის, რომლებიც გაუცნობიერებლად იმყოფებიან სიკვდილის ან 
დასახიჩრების საფრთხის ქვეშ, რაც გათავისუფლებული კრიმინალისგან 
შეიძლება მოდიოდეს. 

დაახლოებით ორ მილიონამდე სრულწლოვანია ამ ქვეყანაში, რომელიც ან 
პრობაციაზე იმყოფება ან პირობით ვადამდეა გათავისუფლებული. უბრა-
ლოდ წარმოიდგინეთ მათი თვალთვალის, ადგილსამყოფელის დადგენისა 
და მათ მიერ გადაადგილების კონტროლის ამოცანაზე. შემდეგ კი იფიქრეთ, 
თუ როგორ გაუმჯობესდება და გამარტივდება აღნიშნული ამოცანა პრობა-
ციისა და პირობით ვადამდე გათავისუფლების პერიოდში პირებისთვის სა-
მაჯურის მუდმივად მიმაგრებით. 

ელექტრონული სამაჯურის სისტემა გამუდმებით უმჯობესდება. 1996 

წლის 2 მაისს ჟურნალ Business Wire-ის მიხედვით, საზოგადოებრივმა 

უსაფრთხოებამ ხელსაწყოს პრეზენტაციასთან ერთად წინ გიგანტური 

ნახტომი გააკეთა. ხელსაწყო, რომელიც თვალყურს ადევნებს და გა-

მუდმებით აკონტროლებს დამნაშავეებისა და სტალკერების ადგილმ-

დებარეობას და ამით შესაძლო მსხვერპლის წინასწარ გაფრთხილე-

ბას უზრუნველყოფს:
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იმ შემთხვევაში, თუკი დამნაშავე გადაკვეთს დაშვებულ თავისუფალ ზონას, 
გაფრთხილების სახით ხმაურიანი შეტყობინება მიუვა მას. მაგალითად, სექ-
სუალური ხასიათის დანაშაულის ჩამდენ პირებს აკრძალული აქვთ სკოლებ-
თან და ბავშვების სათამაშო მოედნებთან მიკარება. ნებისმიერი დარღვევის 
შემთხვევაში, ირთვება სიგნალიზაცია და ამის შესახებ შესაბამის სააგენტოებს 
ეცნობება. 

...

ხელისუფლებას შეუძლია დააპროგრამოს SMART-ი ისე, რომ პოტენციური 
დაზარალებული გააფრთხილოს, თუკი ახლო-მახლო დამნაშავე იმყოფება, 
რომელმაც სასამართლოს მიერ მის მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილება 
დაარღვია. მსხვერპლის ხელსაწყო აღჭურვილია პანიკის გამომწვევი ღილა-
კით. როდესაც მსხვეპლი აღნიშნულ ღილაკს თითს დააჭერს, განგაშის სიგნალი 
და მსხვერპლის ადგილსამყოფელი უმალვე იგზავნება მონიტორინგის ცენტრში. 

„ჩვენ ვფიქრობთ, რომ SMART-ი მნიშვნელოვანი ინოვაციაა სისხლის სა-
მართლის სისტემისთვის“, განაცხადა აშშ-ის ყოფილმა „ნარკოტიკების მე-
ფემ“ და ფლორიდის გუბერნატორმა, PRO TECH მონიტორინგის კომპანიის 
პრეზიდენტმა, ბობ მარტინესმა (Bob Martinez). 

სამაჯურის ტექნოლოგია უფრო რთულია, შედარებით უფრო 

ძვირადღირებულიც და შესაბამისად, ლიმიტირებული შედარებით 

უფრო სერიოზული შემთხვევებისთვის. “Ameritech” უფრო იაფფა-

სიანი სისტემაა, თუმცა, მას თითქოს ყველასთვის აქვს გამოსავალი, 

ვინც ამ ბაზარზე მოღვაწეობს. (დაახლოებით 4 მილიონი ადამიანი, 

რომელიც პრობაციაზე იმყოფება ან პირობით ვადამდეა გათავი-

სუფლებული). ეს არის ხმის ვერიფიკაციის სისტემა პირთათვის, ვისი 

მონიტორინგიც ხდება. აღნიშნული სერვისი მინიმალური ზედამხედ-

ველობით იღებს ზარებს დამნაშავე პირებისგან, ხმის ვერიფიკაციით 

პოზიტიურად ახდენს პირის იდენტიფიკაციას და იმ ტელეფონის ნომ-

რის დახმარებით, რომლიდანაც დამნაშავე რეკავდა, მის ადგილსამ-

ყოფელსაც ადგენს.30

30 Corrections Digest, 1996 წლის 9 აგვისტო, გვ. 5.
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სატელიტებისა და ტელეფონების დამხარებით შესაძლებელი ხდება 

პირობით ვადამდე გათავისუფლებული პირების ადგილსამყოფელის 

დადგენა. თუმცა სასჯელაღსრულების სისტემას შესაძლოა გათავისუფ-

ლებული პირების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღებაც სურდეთ, 

მაგალითად, მათი მდგომარეობის შესახებ. მიცუბიში იყო ერთ-ერთი 

პირველი კომპანია, რომელმაც ზემოხსენებულთან დაკავშირებით დახ-

მარების ხელი გამოიწოდა. მათი სისტემა სპეციალურად „სახლის ცი-

ხეებზე“ იყო გათვლილი,31 თუმცა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ასევე ის 

პრობაციონერებისთვის ნებისმიერ ადგილას გამოიყენონ.

ჟურნალ Corrections Today-ის 1991 წლის ივნისის გამოშვებაში გან-

თავსებულ ერთგვერდიან სარეკლამო განცხადებაში ჩვენ მთლიანი 

საკონტროლო პაკეტის რეკლამას ვხვდებით. პაკეტში შედის: ელექტ-

რონული სამაჯური, და დამატებით, ტელეფონი, რომელიც სატელე-

ვიზიო გადამცემებთან არის კომბინირებული და ხელსაწყო, რომლის 

საშუალებითაც სისხლში ალკოჰოლის რაოდენობა დგინდება. თითქ-

მის დარწმუნებული ვარ, სულ მალე სატელევიზიო შარდვაც დაემატე-

ბა პაკეტს. ქვემოთ მოცემუალი ნაწყვეტი მიცუბიშის აღწერიდან: 

სახლის პატიმრობების მზარდი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, მონი-
ტორინგის სისტემა უნდა იყოს უნივერსალური, სანდო და სისხლში ალკოჰო-
ლის დონის დამდგენი. რისკი ძალზე დიდია იმისთვის, რომ ნაკლების იმედი/
მოლოდინი გვქონდეს. 

...

სისტემა ავტომატურად უკავშირდება კლიენტს (დაახლოებით 4-ჯერ ზედი-
ზედ), ითხოვს გარკვეული მოქმედებების გატარებას (ნებისმიერ ენაზე), და 
იწერს ფოტოს, რომელზეც გამოსახულია დრო, თარიღი და სახელი (წარ-
მოადგენს მყარ მტკიცებულებას).

31 „სახლის ციხეში“ პატიმარი იღებს ელექტრონულ მოწყობილობას, რომელიც 
პირს მაჯაზე და ტერფზე უკეთია. სამაჯური ტელეფონთანაა დაკავშირებული. 
თუკი სახლის პატიმარი დატოვებს სახლს, ტელეფონთან არსებული კავშირი 
გაწყდება და ამავე დროს პოლიციაში ან პრობაციის მთავარ ოფისში განგაშის 
ზარი გაისმება.
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...

როდესაც საქმე ალკო-ტესტამდე მიდის (Breath Alcohol Testing (BAT)), მხო-
ლოდ MEMS-ი წარმოადგენს დისტანციურ, გარეშე დახმარების გარეშე, პო-
ზიტიურ ვიზუალურ მტკიცებულებას კლიენტის სისხლში ალკოჰოლის შემც-
ველობის შესახებ. და ეს ყოველივე ხდება ავტომატურად კომპიუტერული 
საბაზო სადგურიდან. 

თუმცა, ამ დრომდე პირობით, ვადაზე ადრე გათავისუფლებული ან 

პრობაციაზე მყოფი პატიმრების გასაკონტროლებლად კვლავ „ძველი“ 

ტექნოლოგია ინარჩუნებს დომინირებულ პოზიციებს. ძველი ტექნო-

ლოგია კი ნიშნავს ნარკოტიკების მოხმარების ჩვეულებრივ ტესტს და 

იარაღს.

უპირველესად შევეხოთ იარაღის თემას: კალიფორნიაში, ისევე, 

როგორც რამდენიმე სხვა შტატში, იარაღის ინდუსტრიაში პრობაცი-

აზე მყოფი პატიმრები დასაქმდნენ, ისეთი პირები, ვინც ადრე თავის 

თავს სოციალურ მუშაკად და მათ ახალ კლიენტად მიიჩნევდა. პრო-

ბაციას კალიფორნიაში მისი საფუძველის გამოცლის საფრთხე ემუქ-

რებოდა და შესაბამისად სამუშაო ადგილების დაკარგვაც იყო მოსა-

ლოდნელი. რომ გადარჩენილიყვნენ, პრობაციის ოფიცრებს მხარე-

ები უნდა აერჩიათ – ყოფილიყვნენ სოციალური მუშაკები სამსახურის 

გარეშე თუ – დანაშაულის მაკონტროლებლები. მათ ეს უკანასკნელი 

აირჩიეს ისეთი ქმედებით, რომელიც იმის ილუსტრირებას ახდენდა, 

რასაც სტენ კოჰენმა (Stan Cohen) (1985) როლების აღრევა უწოდა. ამ 

შემთხვევაში, მათი ნაბიჯი ვადამდე ადრე გათავისუფლების ოფიცრე-

ბისთვის იარაღის მიცემით იყო სიმბოლიზებული. სმიტი (Smith) (1991 

წელი, გვ. 124) წერს:

ჩვენ ავირჩიეთ სმიტ ვესონი (Smith & Wesson) მოდელი 64, 34 კალიბრიანი 
რევოლვერი. ის შედარებით მსუბუქია, უჟანგავია, 5 სანტიმეტრიანი ბარელით. 
ის 6 ვაზნიანია და ადვილია მისი ტარება ისეთი ტანსაცმლის ქვეშ, რომელსაც 
აგენტები, როგორც წესი, იცვამენ. ჩვენ ავირჩიეთ საბრძოლო მასალა, რო-
მელსაც ფრაგმენტაციის გარეშე მაქსიმალურად შეჩერების ძალა ექნებოდა.
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და შემდგომ ნარკოტიკების შესახებ. მესინჯერის (Messinger and 

Berecochea, 1991 წელი) მიხედვით:

...დაახლოებით 400,000-მდე ნარკო-ტესტი ჩატარდა გასულ წელს პირობით 
ვადამდე გათავისუფლებული პირებისა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შარდის 
უსაშველოდ დიდი რაოდენობა, რომელიც უნდა მივიღოთ. 

რაც მოხდა არის ის, რომ ადრე გათავისუფლებულების მიმართ 

გაძლიერებული კონტროლი მიმდინარეობდა და ახლა, როდესაც 

ტექნოლოგია ასეთი ხელმისაწვდომია, ამის საჭიროება ნაკლებადაა. 

შუალედებში გათავისუფლებული პატიმრები იძულებულები არიან 

თავიანთი შარდი ჩააბარონ. ისინი მოსახლეობის იმ სეგმენტს წარ-

მოადგენენ, რომლისთვისაც ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარე-

ბა ყოველდღიური ცხოვრების წესს წარმოადგენს. ადრე, როდესაც 

პრობაცია ჯერ კიდე სოციალური სამსახურს მოიცავდა, მათ შესაძ-

ლოა მხოლოდ მსუბუქი გაფრთხილება და გადარჩენისთვის გარკ-

ვეული დახმარებაც კი შეიძლებოდა მიეღოთ. ახლა უკვე არსებობს 

გათი გასაკონტროლებელი ტექნიკა და ისინიც უკან ბრუნდებიან. ეს 

კი სახიფათო კლასების მართვის ძალიან კარგ მაგალითს წარმოად-

გენს. ახლა არ არის აუცილებელი, რომ, ის რაც მათ უკან ციხეებში 

აბრუნებს, მაინცდამაინც პირველადი დანაშაული იყოს; ეს შესაძლოა 

მათი ცხოვრების სტილის გარკვეული ასპექტის გამოც მოხდეს. ნარ-

კოტიკული საშუალებების კონტროლი შედარებით დაბალი ფენების 

კონტროლსაც ნიშნავს. 

უკვე 1980-დან 1990 წლებში კალიფორნიის ციხეებში პატიმართა 

რაოდენობის უჩვეულო ზრდის უმთავრესი მიზეზი შესაძლოა სწო-

რედ იარაღითა და ნარკო-ტესტებით ყოფილიყო განპირობებული. 

ამ მხრივ, ის წლები ძალიან ბარაქიანი იყო. ფრენკ ზიმრინგმა (Frank 

Zimring) (1991 წელი, გვ. 22) აღნიშნული პერიოდისთვის სქემა შეად-

გინა, რომელიც კალიფორნიაში უმუშევრობის დონეს ასახავდა. ის 
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კატასტროფულად ეცემოდა, მაშინ, როდესაც დაპატიმრებების რიც-

ხვი საგრძნობლად იმატებდა. მესინჯერი ზემოხსენებულს პირდაპირ 

იარაღისა და ნარკო-ტესტების კომბინაციას უკავშირებს: პატიმრები 

თავისუფლდებიან პრობაციაზე. და პრობაციამ მთლიანად შეიცვალა 

თავისი ხასიათი: „... უკან ციხეში დაბრუნება პატიმრებისთვის არა უჩ-

ვეულო მოვლენად, არამედ ძალზე მიღებულ ფაქტად/გამოცდილე-

ბად რჩებოდა“.

პირობით ვადამდე გათავისუფლების დროს ნარკოტიკული სა-

შუალებების მოხმარების გამო ციხეში უკან დაბრუნებულ პატიმრებს 

ისინიც ემატებათ, ვინც უშუალოდ ნარკოტიკული საშუალებების მოხ-

მარების გამო მოხვდნენ ციხეში. ასეთი კატეგორიები კომბინაციაში 

ციხეში განთავსებულ პატიმართა უმრავლესობას ქმნიან. 1986 წელს 

მათი რიცხვი 30%-ს შეადგენდა, 1988 წელს – 35%-ს და 1991 წელს 

მათმა რიცხვმა 53%-ს მიაღწია.

აღნიშნული პოლიტიკა მუდმივი განვითარების პროცესშია. აშშ 

იუსტიციის დეპარტამენტის (U.S. Department of Justice) ((ჰენრი და 

კლარკი) Henry and Clark, 1999 წელი) ანგარიშის მიხედვით, 1995 წელს 

პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა (Bill Clinton) გენერალურ პროკურორს 

ჯენეტ რენოტს (Janet Renot) უნივერსალური პოლიტიკის განვითარე-

ბა და მისი შემუშავება დაავალა. გეგმა გულისხმობდა ყველა ფედე-

რალური პატიმრის მიმართ ნარკო-ტესტის ჩატარებას იქამდე, სანამ 

მათი გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება მოხდებო-

და. გენერალურ პროკურორს პრეზიდენტმა ასევე დაავალა სხვადას-

ხვა ნაბიჯების გადადგმა, რათა აღნიშნული პოლიტიკის მიღებასა და 

იმპლემენტაციაში სხვა შტატების დარწმუნებაც მომხდარიყო. 

ჰენრი და კლარკის ანგარიში ასევე სხვადასხვა გამოყენებულ მე-

თოდსაც ეხება. ტექნიკის სიმარტივე კონკრეტულად გამოიხატება, რო-

გორც ისინი აღწერენ, შარდის პორტატული ტესტირებაში (HAND-HELD 

URINE TESTING). ამ ხელსაწყოების უმეტესობა გავს ერთმანეთს და 
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ისინი დაახლოებით საკრედიტო ბარათის ზომის და ფორმისაა. შედეგი 

მიიღება შარდის წვეთების სინჯარაზე დაწვეთებით. შედეგი რამდენიმე 

წუთის შემდეგ ხდება ცნობილი და გამოიხატება გაფერადებული ზო-

ლით. აღნიშნული ხელსაწყოებიდან ზოგიერთი მხოლოდ კონკრეტუ-

ლი ნარკოტიკული საშუალების ტესტირებას ახდენს, მაშინ, როდესაც 

სხვები – ერთდოულად რამდენიმე ნარკოტიკული საშუალების მოხმა-

რების შესახებ იძლევა ინფორმაციას.

აღნიშნული ხელსაწყოები, მათი პორტატულობის, შედეგის სწრაფად მიღე-
ბისა და ოპერაციების სიმარტივის გამო, სისხლისსამართლებრივ სააგენ-
ტოებში ძალზე პოპულარულები გახდნენ. იმის გამო, რომ მათ შემოწმებით-
ვის არ ესაჭიროებათ რაიმე სახის ტექნიკური მომსახურება/დახმარება, ისინი 
კრიმინალური ოფიცრების მიერ ნარკო-ტესტირებაში ყოველგვარი მათი 
წინასწარი მომზადების გარეშე გამოიყენება. 

თუმცა, არსებობს ასევე სხვა ტექნიკური ხელსაწყოებიც. ერთი 

ხელსაწყოს დახმარებით ხდება, მაგალითად, პერსპირაციის ტესტი-

რება, რაც შემდეგნაირად ხორციელდება: 

პერსპირაციის PharmChek პლასტირი წარმოადგენს წებოვან პლასტირს, 
რომელიც კანზე მაგრდება, როგორც წესი, ტესტირების ობიექტის მხართან. 
პლასტირი კანზე ერთი კვირის განმავლობაში ჩერდება და არ ექვემდება-
რება მოძრობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ობიექტის მიერ მისი მოძრობის ნე-
ბისმიერი მცდელობა გამოაშკარავებას ექვემდებარება. როდესაც ობიექტი 
იწყებს ოფლიანობას, ოფლი პლასტირის ქვედა ფენაში გროვდება და მისი 
შემდგომი ტესტირება მომწოდებლის ლაბორატორიაში ხდება.

ჰენრი და კლარკის მიხედვით (გვ. 5), თმის ანალიზი მესამე მე-

თოდს წარმოადგენს. იქიდან გამომდინარე, რომ ნარკოტიკული სა-

შუალებები თმის ლილვებში შეიწოვება, მათი მოხმარების ისტორია 

თმის ყოველი ღერის ზრდასთან ერთად იწერება. დროის ერთა-

დერთი ლიმიტი, როცა ნარკოტიკების მოხმარების ფაქტი შეიძლება 

დადგინდეს, არის თმის სიგრძე – თმის 2 სანტიმეტრის დახმარებით 

60 დღის მანძილზე ორგანიზმში ნებისმიერი სახის ნარკოტიკული 
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საშუალების დადგენა არის შესაძლებელი. თუმცა, ეს ძვირადღირე-

ბული მეთოდია და ძალზე მოკლე თმის მქონე პატიმრებზე ძნელად 

გამოიყენება. 

როგორც ეს ზემოთ იყო ნაჩვენები, ნარკოტიკული საშუალებების 

მომხმარებლების უკან ადევნების ზემოხსენებული ტენდენცია კარ-

გად ჩანს ასევე განვითარებულ ევროპულ სახელმწიფოებშიც. ნარ-

კოტიკული საშუალებები ყველგან თანამედროვე მსოფლიოში სა-

ხელმწიფოს მხრიდან გადახვევის უმთავრეს ფორმად აღიქმებიან და 

საზოგადოების უმდაბლესი ფენის კონტროლის მთავარ ბერკეტად 

გამოიყენებიან. ნარკო-ტესტების ინდუსტიის მცირეოდენი დახმარე-

ბით კი, აღნიშნული შესაძლებლობები თითქმის ულიმიტოა. 

* * *

ტექნოლოგია ასევე ზრდის ციხეებში თავის ეფექტურობას. ზემოთ 

ჩამოთვლილ უამრავ სარეკლამო განცხადებასთან ერთად, ნება მო-

მეცით ყურადღება ჟურნალ Correctional News-ის ქვემოთმოცემულ 

სტატიაზე გავამახვილო (ივლისი/აგვისტო, 1999 წელი):

სან-ფრანცისკო – სხვადასხვა მაღალტექნოლოგიური ინსტრუმენტი და არა-
ლეტალური იარაღი, რომლის დახმარებითაც ურჩი პატიმრების გაკონტ-
როლება ხდება, კალიფორნიის გამასწორებელი დეპარტამენტის (California 
Department of Corrections) ინტენსიური მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. 
სასჯელაღსრულების ოფიცრები რიცხობრივად უკვე შვიდჯერ ჩამორჩებიან 
მსჯავრდებულებს. იმის გათვალისწინებით, რომ შტატის 160,000 პატიმარი 
მომდევნო 5 წლის განმავლობაში, ყველა მონაცემით, 19%-ით გაიზრდება და 
პატიმრების რიცხვი დაახლოებით 191,000-ს მიაღწევს, შედარებით გონიერი 
და უსაფრთხო ციხეების შესაქმნელად, ახალი ხელსაწყოების შემოღება უკი-
დურესად აუცილებელი ხდება. 

ერთ-ერთ ასეთ ხელსაწყოს TSI Prism სისტემა წარმოადგენს. ეს არის პატიმ-
რების ადგილსამყოფელის დამდგენი და განგაშის შემქმნელი კომპიუტერი-
ზებული სისტემა, რომელიც მსგავსია იმისა, რასაც სამხედროები გამოიყენე-
ბენ. ყოველ ორ წამში ერთხელ სისტემა იმ პატიმართა ადგილმდებარეობის 
განახლებას ახდენს, რომლებსაც მაჯის საათისხელა ხელსაწყო უკეთიათ. 
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აღნიშული ხელსაწყოს მეშვეობით ხდება უკაბელო სიგნალების გადაცემა, 

რომლებსაც იღებს სიგნალის მიმღები. ის კი მათ თავის მხრივ პატიმართა 

საკონტროლო ოთახში არსებულ კომპიუტერებს გადასცემს. სიგნალის გა-

დაცემის შესაძლებლობა არის იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი ხელსაწყოს წყალი 

მოხვდა ან დასველდა.

სასჯელაღსრულების დაწესებულების ოფიცრებს ქამარზე პეიჯერისხელა 

ერთეული აქვთ მიმაგრებული. ჩამოვარდნის ან ჰორიზონტალურ მდგომა-

რეობაში განთავსების შემთხვევაში, ის ავტომატურად რთავს განგაშის ზარს. 

იარაღი, რომელიც არალეტალურ საბრძოლო მასალას ისვრის, ასევე – უხე-

ში სპონჯის ხელსაწყო, რომელსაც აშშ-ის სამხედრო ძალები ბოსნიასა და 

სომალიში იყენებდნენ, სხვა ვარიანტებს წარმოადგენენ. ასევე ხელმისაწვ-

დომია ცრემლსადენი გაზის ხელსაწყოები, რომლებიც ქამარზე შეიძლება 

მიმაგრდეს, შესაძლოა გამოყენებულ იქნას როგორც ცეცხლმაქრით, ასევე 

წყლის პისტოლეტებით, ან პატიმრების წინააღმდეგ მისი გამოყენება შესაძ-
ლებელია დაახლოებით 45 მეტრის სიშორიდან. 

ციხეებისთვის განსაკუთრებით სასარგებლო ხელსაწყოს სატე-

ლევიზიო ინდუსტრია წარმოადგენს. მე არ მაქვს მხედველობაში 

ჩვეულებრივი სატელევიზიო პროგრამები, რომლებსაც ციხეში გან-

თავსებული პირების დასამშვიდებლად უშვებენ. როდესაც ციხე-

ში პატიმრის სიკვდილით დასჯაა დაგეგმილი, კინოთეკაში კარგი 

ფილმის არსებობა აუცილებელია. ის, რაც მე მაქვს მხედველობაში, 

ვიდეო-კონფერენციებსა და ტელემედიცინაში ახალი შესაძლებლო-

ბების არსებობაა. პატიმრის ტრანსპორტირება მძიმე გამოწვევაა სის-

ტემისთვის. იზრდება გაქცევის რისკი, საჭირო ხდება აღჭურვილობა 

და პერსონალი, დრო და ფული. ვიდეო-კონფერენციამ შესაძლოა 

შეამციროს პატიმართა გადაადგილება და ამავე დროს დაწესებულე-

ბის დატოვების აუცილებლობის გარეშე მაინც მისცეს შესაძლებლობა 

პატიმრები წარსდგნენ სასამართლოს წინაშე და ჰქონდეთ განხილვა 

მათ მიმართ არსებულ ბრალდებებთან, პირობით ვადამდე გათავი-

სუფლებასთან, ან პრობაციასთან დაკავშირებით, წერს Corrections 

Forums, იანვარი, 1996 წელი. და აგრძელებს (გვ. 24):

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



181

ზემოხსენებული ვიდე-სისტემის გამოყენებით პატიმრებს შესაძლებლობა აქვთ 
მათთან დაკავშირებული ყოველგვარი სასამართლო განხილვა მათი დაწესებუ-
ლებიდან და თუნდაც მათი საკნიდან გასვლის გარეშე განხორციელდეს. 

...

Lincoln Hill-ი ვიდეო-კონფერენციებთან დაკავშირებულ პრობლემებს აგვა-
რებს სისტემით, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელი ხდება „ვირტუალუ-
რი სასამართლო დარბაზის“ შექმნა, ისე რომ მსჯავრდებულებისთვის შესაძ-
ლებელი იყოს სასამართლო დარბაზში გამოცხადება თავიანთი საკნებისა 
თუ დაწესებულების ფაქტობრივად დატოვების გარეშე. 

...

მის უკანასკნელ ინოვაციას წარმოადგენს MultiView 5 Plus 1. ყველა მონაწილე 
ერთდროულად ჩნდება ექვს სექციად გაყოფილ მონიტორზე. ამ ექვსიდან ყვე-
ლაზე გამოკვეთილ და დიდ ეკრანს ჩართული აქვს ხმოვანი სიგნალი და აჩვე-
ნებს იმათ, ვინც მოცემულ მომენტში საუბრობს. დანარჩენი 5 ეკრანი კი შესაძ-
ლებლობას იძლება ყველა მონაწილეს ერთდოულად დააკვირდე და უყურო. 

პატიმრის გადაყვანასთან და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით საჭირო 
მომზადებისა და ყველა ხარჯის გათვალისწინებით, ამგვარ ტექნოლოგიას დიდი 
პერსპექტივები აქვს ხარჯების შემცირებასთან, მგზავრობის დროისა და ხარჯე-
ბის დაზოგვასთან და გაძლიერებული დაცვის აუცილებლობასთან მიმართებით. 

კამერები შეიძლება დამონტაჟდეს მოლოდინის ზონებში, ციხეებ-

ში, წინასაპატიმრო დაკავების ცენტრებში, სასამართლო დარბაზებში, 

მოსამართლის პალატაშიც კი. 

პატიმრები შესაძლებელია ასევე ცუდადაც გახდნენ. კვლავ ჩნდება 

ტრანსპორტის, უსაფრთხოებისა და ხარჯების პრობლემა. და კვლავ, 

ტექნოლოგია ახალ შესაძლებლობებს გვთავაზობს, ამჯერად ტელე-

მედიცინის სახელწოდების სახით. იუსტიციის ეროვნულ ინსტიტუტს 

(National Institute of Justice) 1999 წლის შესაძლებლობების თაობაზე 

ანგარიში აქვს წარმოდგენილი. სათაური აჯამებს ყოველივეს: ტელე-

მედიცინას გამასწორებელი ჯანდაცვის ხარჯების შემცირება შეუძლია. 

ჟურნალ Corrections Digest-ის მოკლე ანალიზის მიხედვით, ციხეებს, 

რომლებიც ტელემედიცინის სისტემას იყენებენ, ციხეში არსებული 

ჩვეულებრივი სამედიცინო მომსახურების მაგივრად, ყოველ ერთ პა-
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ციენტზე 102 აშშ დოლარის ოდენობით შრომითი ხარჯების შემცირება 

შეუძლიათ. და Corrections Forums-ი32 ხსნის: 

იქიდან გამომდინარე, რომ დაწესებულებების უმეტესობა დაუსახლებელ და 
იზოლირებულ ადგილებში შენდება, სამედიცინო მუშაკებს, პატიმრებს და პერ-
სონალს, რომელიც ესკორტისთვის არის აუცილებელი, ციხის ლაზარეთს მიღმა 
საჭირო დახმარების მისაღებად ხშირად დიდი მანძილების გადალახვა უწევთ. 

...

დამატებითი ფუნქცია, ხელმისაწვდომი ზოგიერთი ისეთი ტელემედიცინის 
სამედიცინო მომსახურების პროვაიდერების მიერ, როგორიცაა Wexford-ი, 
არის ფსიქიკური მდგომარეობისა და ქიმიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებუ-
ლების კომპონენტები, რომელთა გამოყენებაც გონებააშლილი და დამოკი-
დებული პატიმრების სამკურნალოდ შეიძლება. 

მსგავსი ტექნოლოგიური ინოვაციების ერთობლივ შედეგს წარ-

მოადგენს ყველა დონეზე გაუმჯობესებული შესაძლებლობები. გაუმ-

ჯობესდა პატიმართა თვალყურის დევნების ტექნოლოგია, პრობაცი-

აზე მყოფი პატიმრის სხეულის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღების 

შესაძლებლობა არსებობს, ციხეში დაბრუნების შესაძლებლობებიც 

გაზრდილია, და როდესაც პატიმარი ციხის კედლებშია, ვიდეო-ტექ-

ნოლოგია იძლევა საშუალებას, რომ ის დარჩეს ციხეში როგორც 

სასამართლო პროცედურების დროს, ისე ავადმყოფობისას. მის მა-

გივრად მისი გამოსახულება ან გამოსახულების ნაწილი შეიძლება 

წარსდგეს სასამართლოში ან ჰოსპიტალში. თუმცა, ჩვენ შეჩვეულები 

ვართ, რომ, პიროვნებაზე, მთელი თავისი სირთულეებით, სრულ-

ფასოვან ადამიანზე, ვიფიქროთ, როგორც სუბიექტზე. ეს სუბიექტი 

რჩება ციხის კედლებში, ან წარმოდგენილია მხოლოდ როგორც ხმა, 

ან გამოსახულება, ან როგორც – ქიმიური ტესტი. თუ ეს სიმართლეა, 

და ეს არის სიმართლე, რომ ფიზიკური და სოციალური დისტანცია 

აიოლებს სხვა პიროვნების წინააღმდეგ უსიამოვნო ღონისძიებების 

32 28 მაისი, 1999 წელი, გვ. 1.
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გატარებას, მაშინ უკანასკნელ ელექტრონულ განვითარებებს ამისთ-

ვის იდეალური გარემო შეუქმნია. 

8.4. ციხეები, როგორც წარმოების ერთეულები 

ციხეები და პატიმრები არც ისეთი ზეწოლაა ეკონომიკაზე, რო-

გორც ეს ვინმემ შეიძლება იფიქროს. საკონცენტრაციო ბანაკები და 

გულაგები ამის ნათელი დადასტურებაა. თანამედროვეობასაც შეუძ-

ლია ასევე თავისი მაგალითების წარმოდგენა. 

პირველი, ახალი ციხის შენობა შეიძლება იაფი დაჯდეს, იქიდან 

გამომდინარე, რომ მშენებლები უნდა იტანჯებოდნენ. ისინი შეიძ-

ლება აიძულო დიდ ხნის განმავლობაში და დისკომფორტში აშენონ, 

რადგან მიზანი არის მათი დასჯა. ტეხასი აღნიშნულის ილუსტრირე-

ბას ახდენს. მათი ციხის სისტემის აღმასრულებელმა დირექტორმა 

1996 წლის იანვარში „მათი ზრდისა და ცვლილებების ... მიმოხილვა“ 

წარმოადგინა. ის აღწერს არსებულ გაფართოებას: 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში რაც ტეხასის ციხის სისტემაში მოხდა, 
არის სრულიად წარმოუდგენელი რამ. 10 წელიწადში ჩვენ 37,000 პატიმრი-
დან 145,000 პატიმრავდე გავიზარდეთ. ეს არის სისტემის ოთხმაგად ზრდა, 
108,000 პატიმრით ზრდა, რომელიც უფრო მეტია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ცი-
ხის მთლიანი სისტემა ამერიკაში, კალიფორნიის შტატის გარდა. 

... 

და ბოლოს, ჩვენი გაფართოება შესაძლებელი გახდა ქვეყანაში ციხის მშენებ-
ლობისთვის საჭირო საშუალო თანხის მხოლოდ ნახევარი ხარჯის გაწევით! 
იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ კერძო მშენებლები გამოვიყენეთ, ასეთ რიცხვს 
ციხის დიზაინების პროტოტიპების გამოყენებით მივაღწიეთ, ნაცვლად ბორბ-
ლის თავიდან გამოგონებისა და ყოველ ერთეულზე ახალი არქიტექტორის 
დაქირავებისა. ასევე – ბევრი შიდა კომპონენტის გამოყენებით, როგორიცაა, 
მაგალითად, ფოლადი, რომელიც ჩვენს ციხეში ძვირი იმის გამო არ დაჯდა, 
რომ ის პატიმართა აუნაზრაურებელი შრომის შედეგად იქმნებოდა. 

სხვა სიტყვებით, ერთი ციხე ქმნის ახალი ციხის მოდელს, რომე-

ლიც თავის მხრივ კიდევ ახალი ციხის მოდელს ქმნის - და ამგვარად 
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გრძელდება მანამ, სანამ ტეხასი არ გადაივსება, როგორც ეს ფაქტობ-

რივად ამ წლების განმავლობაში მოხდა. 

აღმასრულებელი დირექტორი აგრძელებს მის მოხსენებას შემ-

დეგი შენიშვნებით: 

–  ყოველ პატიმარს ჩვენს სისტემაში აქვს თავისი საქმე და ის ყოველ დღე 

სრულ განაკვეთზე მუშაობს. გამონაკლისია მხოლოდ მისი ავადმყოფო-

ბა ან მისი გადაყვანის აუცილებლობა. არც ერთ სხვა შტატს ამის თქმა არ 

შეუძლია.

–  არც ერთი პატიმარი სამუშაოს შესრულებისთვის ანაზღაურებას არ 

იღებს. სხვა არც ერთ შტატს ამის თქმა არ შეუძლია. 

–  დილის გაღვიძებებს ვიწყებთ არაუგვიანეს დილის 3:30 საათისა.

–  ყველა პატიმარი სამუშაოს შესრულებას არაუგვიანეს დილის 5:30-ზე იწ-

ყებს. 

– ყველა პატიმარს აცვია თეთრი უნიფორმა, რომელიც ციხის ინდუსტრი-

აში იქმნება და ყველა პატიმარს მოკლედ შეჭრილი თმა აქვს და სუფთად 

არიან გაპარსულები. სხვა არც ერთი სისტემა ამას არ მოითხოვს. 

–  ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 40-ზე მეტი ინდუსტრია, დაწყებული საბურავე-

ბის აღმდგენი ქარხნით და დამთავრებული სამკერვალო ფაბრიკებით ... 

და დიახ, ჩვენ კვლავ ვაწარმოებთ მანქანის სანომრე ნიშნებს, ისევე რო-

გორც – ყველა საგზაო ნიშანს, რომელიც ტეხასის გზატკეცილებზე შეიძლე-

ბა შეგხვდეთ. 

და შემდგომ:

ციხის მართვა ყოველდღიურად უფრო ძნელი საქმე გახდება, თუკი პატიმ-
რებს სასჯელის მოხდის მინიმალური ვადა გაეზრდებათ. ამ შემთხვევაში 
კარგად მოქცევის სტიმული ნაკლებია პატიმრის მხრიდან, რომელიც არის 32 
წლის და ციხეში კიდევ 40 წლის გატარებას აპირებს. თუკი მოახერხებს ამ 
რთული წლების გადალახვას და საბოლოოდ გათავისუფლდება, ის უკვე 72 
წლის იქნება.

აღმასრულებელი დირექტორი შემდეგნაირად ასრულებს თავის 

მოხსენებას: 

ეს ერთდოულად გამოწვევაცაა და შესაძლებლობაც დიდი მასშტაბებით.
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* * *

გარდა იმისა, რომ ციხის მშენებლობა ძალზე იაფი ჯდება, რჩება 

ასევე ციხის მუშახელის მიერ გამომუშავებული პირდაპირი მოგება. 

პატიმრები ჩართულნი არიან ფედერალური და სახელმწიფო ხელი-

სუფლებისთვის ავეჯის, საგზაო ნიშნების და ა.შ. წარმოებაში. 

Corrections Digest-ს 1999 წლის 14 ოქტომბერს შემდეგი სახის სა-

თაური აქვს გამოქვეყნებული: ციხის მუშები: დიდ ბიზნესებს ისინი 

ესაჭიროება, მცირე ბიზნესებს და კავშირებს კი დასუსტების ეშინიათ. 

და ისინი ამბობენ: 

ციხის ფედერალური ინდუსტრიების (Federal Prison Industries, Inc (FPI)), აშშ 
იუსტიციის დეპარტამენტის შვილობილი სისტემის, ცნობით, გასულ წელს 
მისი ერთადერთი მომხმარებლის, ფედერალური სააგენტოებისთვის, გა-
ყიდვების რაოდენობამ 540 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობას მიაღწია. 
დღესდღეობით პატიმრები, რომლებიც ქვეყნის მასშტაბით 94 ციხეში მსახუ-
რობენ, სხვა უამრავ რამეს შორის ელექტრონულ კომპონენტებს, ავეჯსა და 
სამხედრო ტანსაცმელსაც აწარმოებენ. ახლა ციხის ფედერალურ ინდუსტ-
რიას საქმიანობის ფარგლების კერძო სექტორზე გავრცელებაც სურს. 

სახელმწიფო პატიმრები უკვე მუშაობენ კერძო ინდუსტრიისთ-

ვის. 30 შტატზე მეტმა აღნიშნული უკვე დააკანონა. მათი ზოგიერთი 

პროდუქტი ძალზე პოპულარულიცაა. USA TODAY თავის 1995 წლის 2 

ნოემბრის გამოშვებაში აღნიშნავს, რომ: 

ციხის მოდა მზარდად პოპულარული მოდის გამოვლინებაა და არაფერია 
უფრო ჰიპური, ვიდრე ტანისამოსი, რომელიც პატიმრებს აცვიათ. 

...

პატიმრები ორეგონის სახელმწიფო ციხიდან 1990 წლიდან მოყოლებული ცი-
ხის ტანსაცმლის თავიანთ დიზაინერულ ხაზს ყიდიან ... სარეკლამო სლოგა-
ნები მოიცავს: „დამზადებულია შიგნიდან გარეთ ჩასაცმელად“. 

არაფრის კეთებასთან შედარებით ციხის ინდუსტრიაში მუშაობა 

პრივილეგიად შეიძლება მიიჩნეოდეს. თუმცა, ეს ასევე შეიძლება 
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აღიქმებოდეს, როგორც მონობის მძიმე ფორმა. ეს არის ევანს და 

გოლდბერგის (Evans and Goldberg) პერსპექტივაც (1999 წელი): 

ამერიკელი მუშა-მოსამსახურე, რომელიც ერთ დროს საათში 8 აშშ დოლარს 

გამოიმუშავებდა, კარგავს თავის სამსახურს, როდესაც კომპანია მიმართავს 

ტაილანდს, სადაც მუშახელს მხოლოდ 2 აშშ დოლარს უხდიან საათში. უმუ-

შევარი და გაუცხოებული საზოგადოებისგან, რომელსაც არ აინტერესებს 

მისი მოთხოვნილებები, გადარჩენის მიზნით ნარკოტიკული საშუალებების 

ბიზნესში, ან სხვა უკანანო საქმიანობაში ერთვება. მას აპატიმრებენ, უშვებენ 

ციხეში და იქ ამუშავებენ. მისი ახალი შემოსავალი: საათში 22 ცენტი. 

მუშა-მოსამსახურიდან უმუშევრამდე, უმუშევრიდან კრიმინალამდე, კრიმი-

ნალიდან კრიმინალ მუშა-მოსამსახურემდე. წრე შეიკრა. და ერთადერთი 

გამარჯვებული დიდი ბიზნესია. 

კერძო ბიზნესისთვის ციხის შრომა ოქროს ზოდივითაა. არც მუშა-მოსამ-

სახურეთა გამოსვლები. არც ორგანიზებული კავშირები. არც უმუშევრობის 

დაზღვევის საჭიროება ან მუშა-მოსამსახურეთათვის კომპენსაციის გა-

დახდის აუცილებლობა. არც ენის პრობლემა არსებობს, როგორც ეს უცხო 

ქვეყნებში ხდება. ახალი უშველებელი ციხეები მის კედლებში განთავსე-

ბული უამრავი ფაბრიკა-ქარხნებით შენდება. პატიმრებს Chevron-თვის 

მონაცემები შეჰყავთ, TWA-თვის სატელეფონო დაჯავშნებს ახორციელე-

ბენ, ზრდიან ღორებს, აწარმოებენ საქონლის ფეკალიების აქანდაზებს, 

აკეთებენ სქემის დაფებს, ლიმუზინებს, წყლის საწოლებსა და თეთრეულს 

Victoria’s Secret-თვის. ყოველივე ეს კი „უფასო მუშახელის“ ხარჯზე ხორ-

ციელდება. 

...

და, უფრო და უფრო ციხეები ფასს ადებენ პატიმრის აუცილებელ მოთხოვ-

ნილებებს, დაწყებული სამედიცინო დახმარებით, დამთავრებული – ტუალე-

ტის ქაღალდით, ან იურიდიული ბიბლიოთეკით სარგებლობით. ბევრი შტატი 

უკვე აწესებს გადასახადს „ოთახისა და საკვებისთვის“. პენსილვანიის შტატში 

არსებული Berks-ის ციხე პატიმრებს ციხეში ყოფნისთვის დღეში 10 აშშ დო-

ლარის ოდენობის თანხას ახდევინებს. კალიფორნიაშიც მუშავდება მსგავსი 

კანონმდებლობა. შესაბამისად, მაშინ, როდესაც მთავრობას (ჯერ კიდევ) არ 

შეუძლია დაავალდებულოს პატიმრები, რომ მათ საარსებო მინიმუმზე და-

ბალ თანხაზე კერძო ინდუსტრიისთვის იმუშაონ, პატიმრები იძულებულები 
ხდებიან ასე მოიქცნენ საჭიროებიდან გამომდინარე. 
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8.5. სოფლის განვითარების სტიმული

იმაზე მთავარი, რასაც ციხე აწარმოებს, არის ის, რასაც ის მოიხმარს. 

ასეთი მოხმარებით ციხეები სოფლის განვითარებას უწყობენ ხელს. ეს 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმასთან დაკავშირებით, რომ ციხის 

ინდუსტრია რაიონების ეკონომიკურ დაღმასვლას უკეთებს სტიმული-

რებას. ძველ დროს არავის უნდოდა ციხე თავის ხეობასა და რაიონში. 

ციხეები სირცხვილის ადგილებს წარმოადგენდნენ. მათ საცხოვრებელ 

ადგილზე შესაძლოა არასასურველი სტიგმა გავრცელებულიყო. 

დღესდღეობით ეს ყოველივე შეიცვალა. არსებობს სასტიკი კონ-

კურენცია რაიონში ციხის მისაღებად. პოლიტიკოსები და ჩინოვნიკები 

ლობირებენ, რომ ასეთი შესანიშნავი სტიმულატორი მიიღონ ეკონო-

მიკისთვის. ისინი შრომისა და წახალისების პროვაიდერები არიან. და 

ისინი არიან სტაბილური პროვაიდერები. თუკი ეკონომიკა დაღმასვ-

ლას განიცდის ეროვნულ დონეზე, ის გაიზრდება ინსტიტუტებში, რომ-

ლებიც მიიღებენ რეცესიისგან ყველაზე მეტად დაზარალებულებს.

სწორედ იმ დღეს, როდესაც მე ზემოხსენებული სიტყვები დავწე-

რე, 1999 წლის მაისი/ივნისის გამოშვების Correctional Building News-ი 

დამიკავშირდა ელექტრონული პოსტით. აქ, როგორც პირველი გვერ-

დის ტოპ-ნიუსი, მე ვპოულობ შემდეგს: 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 

აღმოსავლეთ კენტუკიში ცვლიან ქვანახშირს

ლექსინგტონი, კენტუკის შტატი. თუკი ციხის შეთავაზებული სამი პროექტი გა-
იმარჯვებს, აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ კენტუკი შესაძლოა 10 
სხვადასხვა სოფელში 10 ციხის სახლად იქცეს.

...

კენტუკის ქვანახშირის სოფელში, ციხეები ეკონომიკური განახლების ქვა-
კუთხედად იქცნენ. ეკონომიკური განახლებისა, რომელიც ქვანახშირის მო-
პოვების ზრდის შემცირების ასანაზღაურებლად გახდა საჭირო. 
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საკმარისად შესაფერის ადგილად ფედერალური ციხისთვის სოფელ მარ-
ტინში (Martin Country) ყოფილი მაღაროს ტერიტორია აღმოჩნდა, ისევე, 
როგორც სოფელ ნოტში (Knott Country) შესაფერის ადგილსამყოფელზე 
895-საწოლიანი სახელმწიფო ციხის მშენებლობაა შესაძლებელი. ნოემბერ-
ში სოფელი მარტინის უმუშევრობა 18%-ს შეადგენდა.

...

895-საწოლიანი ციხის წყალობით შეიქმნებოდა 300-დან 400-მდე სამუშაო ადგილი.

აღნიშნული პრაქტიკა ახალი არ არის. ლოტკე (Lotke) (1996 წელი, 

გვ. 21) სასჯელს აღწერს, როგორც სოფლის განვითარების წამყვან 

ინდუსტრიას. „1980-იანებში ქალაქის გარეუბნებიდან იმდენი პირი 

მოათავსეს სოფლის ციხეებში, რომ 1980-დან 1990 წლამდე სოფლის 

მოსახლეობის ზრდის 5 პროცენტი სწორედ პატიმრებზე მოდიოდა და 

მათი დამსახურება იყო“. მოგებული დარჩა სოფელი, მოგებულები 

დარჩნენ კერძო კომპანიები და მოგებულები დარჩნენ სასჯელაღს-

რულების დაწესებულების ოფიცრები. კალიფორნიაში არსებული 

პროფკავშირი იყენებს თავის გავლენას, რათა ლობირება გაუწიოს 

შედარებით მკაცრ კანონებს, ციხის მეტ დაცვას და შედარებით მა-

ღალ ხელფასებსა და სარგებელს. ლოტკეს მიხედვით, კალიფორნი-

აში ციხის საშუალო სტატისტიკური დაცვა იღებს 10,000-ით მეტს ვიდ-

რე კალიფორნიის საშუალო სტატისტიკური სკოლის მასწავლებელი.

შლოზერმა (Schlosser) (1998) ნიუ-იორკის ჩრდილოეთ ნაწილში 

მშვენიერი განვითარებების შესახებ წარმოადგინა ანგარიში – თითქ-

მის კანადის საზღვრამდე. თითქმის ყველა ახალი ციხე იმ ადგილებ-

შია აშენებული. 

ციხეები შრომის ინტენსიურ ინსტიტუტებს წარმოადგენენ. ისინი წლიურ და-
საქმებას გთავაზობენ. გამოირჩევიან გარდატეხების მიმართ მდგრადობით 
და, როგორც წესი, სწორედ მძიმე დროებში ფართოვდებიან. ისინი არ აბინ-
ძურებენ გარემოს – მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნდა იქნას გათვალისწინე-
ბული რეგიონებში, სადაც განვითარების სხვა ფორმები, როგორც წესი, გა-
რემოს დამცველების მიერ არის დაბლოკილი. ციხეებს მოაქვთ სტაბილური, 
მდგრადი შემოსავალი რეგიონისთვის, რომელიც მიჩვეულია ძალზე სეზო-
ნურ და არამდგრად ეკონომიკას. 
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შტატის ჩრდილოეთში არსებულმა ციხეების ბუმმა უდიდესი გავ-

ლენა მოახდინა ადგილობრივ კულტურაზე. ახლა უკვე თითქმის ყვე-

ლას ყავს სულ მცირე ერთი ნათესავი მაინც, რომელიც სასჯელაღს-

რულების დაწესებულებაში მუშაობს. ციხის სამსახურების წყალო-

ბით, მიეცათ რა ახალგაზრდებს თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში 

დარჩენის შესაძლებლობა, პატარ-პატარა ქალაქებიდან ხალხის მა-

სიური გადინება მკვეთრად შენელდა. 

მხოლოდ ერთი პრობლემაა: ციხეები აშენებულია ჩრდილოეთში, 

მაშინ, როდესაც თითქმის ყველა პატიმარი სამხრეთიდანაა. უხეშად 

რომ ვთქვათ, შტატის პატიმართა თითქმის 80% ნიუ-იორკ სითიდან 

და მისი გარეუბნებიდანაა. ზემოხსენებულის ეფექტის ნახვა მანჰე-

ტენში კოლუმბის წრესთან არის შესაძლებელი. ყოველ პარასკევ 

დღეს დაახლოებით 800 ადამიანი, უმეტესად ქალები და ბავშვები, 

თითქმის ყველა აფრო-ამერიკელი ან ლათინოამერიკელი, კოლუმ-

ბის წრესთან იკრიბება და ჩრდილოეთით მიმავალ ავტობუსებს ავ-

სებს. ავტობუსები მთელი ღამის განმავლობაში მოძრაობენ და და-

ნიშნულების ადგილზე ჩასვლას სწორედ კვირას მონახულების სა-

ათებისთვის ახერხებენ. როდესაც ავტობუსების კომპანიამ 1973 წელს 

ფუნქციონირება დაიწყო, მგზავრების გადასაყვანად მხოლოდ ერთი 

ავტობუსიც საკმარისი იყო. ახლა მგზავრებს ჩვეულებრივ გამოსასვ-

ლელ დღეებში 35 ავტობუსი და მინი-ვენი ემსახურება, ისეთ სადღე-

სასწაულო დღეებში კი, როგორიცაა მამის დღე ან მადლიერების დღე 

– ავტობუსების რაოდენობა გაცილებით მეტია. 

8.6. ციხეები ეროვნულ ეკონომიკაში

დასჯის უფლება ხშირად დიდ პრივილეგიად მიიჩნეოდა. ეს ძა-

ლაუფლების გამოვლინება იყო, ამასთან – მომგებიანიც. დასჯა ხში-

რად ჯარიმის ან კონფისკაციის სახით ხდებოდა – პირდაპირ იმპერა-

ტორის საცავში. 
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რაში გამოიხატება მათი მოგება დღეს? 

პოლიტიკური სარგებელი ნათელია: ხმები, ოფისი და ძალაუფ-

ლების გამოვლინება.

თუმცა, დამატებით არსებობს კიდევ სხვა სარგებლებიც. დიდი 

ოდენობით მოგება. ცხრილი 8.6-1 ამის ნათელ ილუსტრაციად შეიძ-

ლება მოვიყვანოთ. ის სასჯელაღსრულების დაწესებულებებისთვის 

გაწეულ ფედერალურ და სახელმწიფოს ხარჯებს ასახავს, რაც 1980-

დან 1999 წლის ჩათვლით მილიონობით აშშ დოლარს შეადგენს. 1980 

წელს 6.9 მილიარდი აშშ დოლარით დაწყებული, ხარჯებმა 1999 წლის-

თვის დაახლოებით 55.4 მილიარდ აშშ დოლარს უნდა მიაღწიოს. ეს 

ბოლო 19 წლის განმავლობაში 8-ჯერ მეტ ზრდას წარმოადგენს. 

ციხეების შენახვის პირდაპირი ხარჯები მთლიანი თანხის მხო-

ლოდ ერთ ელემენტს წარმოადგენს. დამატებით მოდის პოლიციისა 

და სასამართლოს ხარჯები. უხეში დათვლები მიუთითებენ, რომ 1999 

წელს პოლიციის დაცვის ხარჯებმა 66 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღ-

წია, მაშინ როდესაც სამართლებრივი და სასამართლო ხარჯები 36 

მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენდა, ან მთლიანობაში – 102 მილიარდ 

აშშ დოლარს33. აღნიშნული თანხის ნაწილი დანაშაულის კონტრო-

ლის მაგივრად სხვა მიზნებისთვის იხარჯება. თუმცა, მოდით ვივარა-

უდოთ, რომ სულ ცოტა ნახევარი მაინც – 51 მილიარდი – დანაშაულის 

კონტროლს ხმარდება. აღნიშნულის შედეგად კი სახელმწიფოს და 

ფედერალურ სისტემას მთლიანობაში 106 მილიარდი აშშ დოლარის 

ოდენობის თანხა უგროვდება დასაფარად. 

თუმცა, საერთო თანხა, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალია და ეს ნიშ-

ნული დიდი ხნის განმავლობაში იყო შენარჩუნებული. 1994 წლის ივ-

ნისში ვაშინგტონში გამართული კონფერენციის – სასჯელაღსრულე-

ბის ტექნოლოგიები 21-ე საუკუნეში – გახსნაზე იუსტიციის ეროვნული 

33 იუსტიციის სტატისტიკის ბიურო: Sourcebook of Criminal Justice Statistics, 1997 
წელი, გვ.3.
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ინსტიტუტის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის დირექტორმა, დეივიდ 

ჯ. ბოიდმა (David G. Boyd) თავის სიტყვაში გარკვეული სტატისტიკური 

მონაცემები წარმოადგინა. 

ცხრილი 8.6-1. სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე 1980-დან 1999 წლამდე1 
    გაწეული ხარჯები მილიონობით აშშ დოლარებში. ფედერალური 
    და სახელმწიფო ხელისუფლება. 

  წელი        მილიონი აშშ დოლარი

  1980          6900

  1981           7868

  1982          9048

  1983          10411

  1984          11793

  1985          13534

  1986          15759

  1987          17548

  1988          20299

  1989          22566

  1990          26153

  1991           29297

  1992          31461

  1993          31946

  1994          35013

  1995          38374

  1996          42058

  1997          46096

  1998          50521

  1999          55371

1.  წყარო: სისხლისსამართლებრივი სტატისტიკის წყარო, 1997 წელი, გვ. 3. 1993 
წლის მონაცემები გაზრდილია 1988-1993 წლებში არსებული ყოველწლიური მა-
ტების შედეგად, რაც ყოველ წელს 9.6%-ს შეადგენდა. 
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1988 წლიდან მოყოლებული, სასჯელაღსრულებასა და სისხლის სამართლის 
სისტემაში არსებული ინვესტიციები სხვა ფედერალურ ხარჯებთან შედარე-
ბით ორჯერ გაიზარდა იქამდე, სანამ ჩვენ, როგორც ერი, დღეს უსაფრთხო-
ების კერძო სააგენტოებზე 75 მილიარდ აშშ დოლარს ვხარჯავთ. საიდუმლო 
რაოდენობის თანხა კი ხშირად ჩვენი სახლებისა და ბიზნესების დაცვის წა-
რუმატებელ მცდელობებზე იხარჯება. (კვლავ, აღნიშნული მონაცემები ძალზე 
კონსერვატულია და მოძველებული. ორივე ჟურნალმა, Business Week-მა 
და U.S. News and World Report-მა უკანასკნელ პერიოდში გაცილებით დიდი 
რიცხვები გამოაქვეყნა). 

ამას ადასტურებს ასევე იუსტიციის ეროვნული ინსტიტუტის ადრე-

ული ანგარიში (1991 წელი, გვ. 1-5), რომელშიც ნათქვამია:

კერძო უსაფრთხოება დღეს ნათლად წარმოადგენს სახელმწიფოს პირვე-
ლად დამცავ რესურსს. დღესდღეობით კერძო უსაფრთხოებისთვის წლიური 
დანახარჯი 52 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენს, უსაფრთხოების კერძო სა-
აგენტოები კი 1.5 მილიონ ადამიანს სამუშაო ადგილით უზრუნველყოფენ. 

ანგარიშში მოცემულია, რომ კერძო უსაფრთხოების ინდუსტრიაში 

გაწეული ხარჯების წლიური ზრდა 8%-ს შეადგენს. ზრდის ასეთი ტემ-

პით, კერძო უსაფრთხოების ხარჯები 2000 წლისთვის 104 მილიარდი 

აშშ დოლარი იქნება. 

როდესაც აღნიშნული მონაცემები სახელმწიფოს ხარჯებს ემა-

ტება, ჩვენ ვიღებთ 210 მილიარდ აშშ დოლარის ოდენობის თანხას, 

რომელიც აშშ-ში დანაშაულის კონტროლზე იხარჯება. აღნიშნული 

თანხები მოცემული ავტორის გონების მიღმაა. თუმცა, შეგვეძლო 

წარმოგვედგინა მისი მნიშვნელობა, თუკი აღნიშნულ რიცხვებს აშშ-ს 

მიერ სამხედრო ძალებზე გაწეული თანხების რაოდენობას შევადა-

რებდით. ეს თანხა 1998 წელს 256 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენდა. 

სხვა სიტყვებით: შიდა მტრის წინააღმდეგ წარმოებული ომის ხარჯე-

ბი ნელ-ნელა უახლვდება გარეშე მტრის წინააღმდეგ წარმოებული 

ომების ხარჯებს. მაშინ, როდესაც სამხედრო დანახარჯი დაღმასვლას 

განიცდის, დანაშაულზე გაწეული ხარჯები იმატებს. ამის შედეგად კი 
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ხარჯები თანაბრდება. აღნიშნული აშშ ეკონომიკის ბუნების მნიშვ-

ნელოვანი დეტალის შესახებ გვეუბნება. დეივიდ ლაპიდოს (David 

Lapido) აღნიშულთან დაკავშირებით შემდეგი აქვს სათქმელი: 

ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან, რომ ამერიკის ეკონომიკის დინამიკა განპირო-
ბებულია მისი შრომის ბაზრის დერეგულირებული მდგომარეობითა და აშშ 
მთავრობის ჩაურევლობის გავლენით. არაფერი შეიძება იყოს სიმართლი-
დან ასე შორს. ამერიკის შრომის ბაზარი ისევეა რეგულირებული (და მისი 
მთავრობა ისევეა მასში ჩარეული), როგორც ნებისმიერი მისი ევროპული 
ანალოგი. განსხვავება არა რაოდენობაში, არამედ – ისეთი სახის რეგული-
რებაში, როგორიც აშშ-ის ფარგლებში პრაქტიკაში გამოიყენება. 

...

თუმცა, თუკი სამხედრო-ინდუსტრიული კომპლექსის აშშ-ის შრომის ბაზარზე 
გავლენის იდეა ფართოდ არის გავრცელებული ეკონომისტებსა და სხვა სო-
ციალურ მეცნიერებს შორის, იგივე არ შეიძლება ითქვას ციხის-ინდუსტრიულ 
კომპლექსზე. სინამდვილეს შეესაბამება ის ფაქტი, რომ სამხედრო ხარჯები 
ორჯერ აღემატება ციხის ხარჯებს. (ლაპიდო აქ მხოლოდ სახელმწიფო ხარ-
ჯებზე საუბრობს. ნ.კ.). სხვა მხრივ, „ხალხის ინტენსიურობით“ გამორჩეული 
აშშ-ის კრიმინალური სისტემა ნიშნავს, რომ ციხეზე გაწეულ ხარჯებს შრომის 
ბაზრისთვის უფრო მეტი იმწუთიერი შედეგი მოაქვს, ვიდრე აშშ-ის მეტად 
„კაპიტალზე ორიენტირებულ“ თავდაცვით ხარჯებს. 

ამ ყოველივეს თამაშის სხვა მოგებამდეც მივყავართ: ციხის ინ-

დუსტრია აშშ-ში პოტენციური სამუშაო ძალის მნიშვნელოვან ნაწილს 

შთანთქავს. ეს შეიძლება სხვადასხვა გზით გამოიხატოს. ცხრილი 8.6-

2 ერთი მცდელობის ილუსტრირებას ახდენს. ჩვენ აქ ჩავრთეთ 1999 

წელს ციხეში მოთავსებული ყველა პატიმარი, ისევე, როგორც – იმ 

დროს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მომუშავე პირები. და-

მატებით, ჩვენ ჩავრთეთ პოლიციის ძალების ნახევარი და სასამარ-

თლო და სამართლებრივ სექტორებში მომუშავე პირების ნახევარი. 

ჩვენ ასევე ჩავამატეთ კერძო უსაფრთხოების ინდუსტრიაში მოღვაწე 

პირები, რომლებიც ჩვენი გამოთვლებით, 2,5-ჯერ მეტნი არიან, ვიდ-

რე სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მომუშავე პირები. ეს ყო-

ველივე კი ჯამში 5.6 მილიონ ადამიანს შეადგენს. 1999 წელს მუშა-მო-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც პროდუქტი
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სამსახურეთა რიცხვი ამერიკაში 139.2 მილიონ პირს შეადგენდა. ეს კი 

ნიშნავს, რომ დანაშაულის კონტროლის ინდუსტრია სამუშაო ძალის 

4%-ს შთანთქავს. 

ცხრილი 8.6-2. სასჯელაღსრულების სექტორში შთანთქმული სამუშაო ძალები, 
    აშშ, 1999. მინიმალური მონაცემები. 

                 1999 წელი

პატიმრები1               1,934,532

სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მომუშავე პირები2   775,947

პოლიცია3               467,351

სასამართლო და სამართლებრივ სექტორებში მომუშავე პირები4 440,315

კერძო უსაფრთხოების ინდუსტრიაში მოღვაწე პირები5   1,939,868

სულ                5,558,013

ყოველ 100,000 მოსახლეზე6           2036

ყოველ 100,000 სამოქალაქო სამუშაო ძალაზე7      3993

1. იხ. ცხრილი 3.4-1.

2. Sourcebook of Criminal Justice Statistics, 1997 წელი, გვ. 25. 1993 წლის მონაცემები 

გაზრდილია 1988-1993 წლებში არსებული წლიური ზრდის შედეგად, რაც წელი-

წადში 4.8% შეადგენდა.

3. წყარო, როგორც მე-2 შენიშვნაში. 1993 წლის მონაცემები გაზრდილია 1988-1993 

წლებში არსებული წლიური ზრდის შედეგად, რაც წელიწადში 1.3% შეადგენდა. 

ეს მონაცემები მცირდება 50%-ით, რათა სისხლის სამართალში მოღვაწე პირთა 

ზუსტი რაოდენობა გაირკვეს. ეს დაბალი შეფასებაა. 

4. წყარო, როგორც მე-2 შენიშვნაში. 1993 წლის მონაცემები გაზრდილია 1988-1993 

წლებში არსებული წლიური ზრდის შედეგად, რაც წელიწადში 2.7% შეადგენდა. 

ეს მონაცემები მცირდება 50%-ით, რათა სასჯელაღსრულებაში მოღვაწე პირთა 

ზუსტი რაოდენობა გაირკვეს. ეს დაბალი შეფასებაა. 

5. სტატისტიკა ეფუძნება იუსტიციის ეროვნული ინსტიტუტის კვლევას, რომლის მი-

ხედვითაც, კერძო უსაფრთხოების ინდუსტია ასაქმებს 2,5-ით მეტ პირს, ვიდრე 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები (კანინგჰემი (Cunningham et al.) 1991 წელი, 

გვ. 1-5).

6. ეფუძნება 1999 წელს არსებულ 273 მილიონ მოსახლეს. წყარო: აშშ აღწერის ბი-

ურო (U.S. Census Bureau).

7. ეფუძნება 1999 წელს არსებულ 139.2 მილიონ სამუშაო ძალას. წყარო: სამუშაო 

ძალების სტატისტიკის ბიურო. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ყოველივე ზემოხსენებული ძალზე მოძველებულ მონაცემებს წარ-

მოადგენს. ჩვენ არ ჩაგვითვლია მამაკაცების ძალა, რომლებიც აგე-

ბენ ციხეებს, უზრუნველყოფენ ციხის აღჭურვილობას და წარმოადგე-

ნენ ციხის მართვისთვის აუცილებელ ყველა კომპონენტს. თუმცა ჩვენ 

მაინც შეგვიძლია უყოყმანოდ დავასკვნათ, რომ დანაშაულის კონტ-

როლის ინდუსტრიის გარეშე, აშშ-ში სამუშაო ძალების სტატისტიკა 

არ იქნებოდა ისეთი შთამბეჭდავი. საერთო ჯამში, იმპერატორები 

დარჩებოდნენ მოგების გარეშე. აშშ-ს ეკონომისტები მნიშვნელოვან 

კმაყოფილებას გამოხატავენ, მიუთითებენ რა უმუშევართა რიცხვის 

დაბალ მაჩვენებელზე – საბაზრო ეკონომიკის წარმატების კრიტერი-

უმი. კრიმინოლოგიური პერსპექტივიდან, წარმატების ისტორია ოდ-

ნავ გაზვიადებულია. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც პროდუქტი



196

9.1 გასაყიდი ტკივილის მიწოდება

დღესდღეობით თვით სიკვდილით დასჯაც კი ზოჯგერ კერძო კონტრაქტორე-
ბის მიერ არის აშშ-ში ადმინისტრირებული. 

ზემოხსენებული წინადადება კერძო ციხეების შესახებ ყველაზე 

მნიშვნელოვან წიგნში ვნახე (ლოგანი (Logan), 1990 წელი, გვ. 59). სიკ-

ვდილით დასჯის თაობაზე წიგნში მხოლოდ ეს ერთი წინადადებაა, 

რომელიც კერძო აგენტების მიერ ადმინისტრირებული სხვა საკით-

ხების შესახებ მაგალითებს შორის გვხვდება. ასე, რომ ყველაფერი 

დანარჩენისთვის ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი წარმოსახვის უნარი მოვიშ-

ველიოთ. და მე ვიყენებ ჩემსას: კერძო კონტრაქტორები სიკვდილით 

დასჯისთვის - ვინ არიან ისინი თანამედროვე დროში და როგორ 

ფუნქციონირებენ ისინი? არეკლამებენ თუ არა ისინი თავიანთ საქმი-

ანობას? არის ეს კერძო, პერსონალურ საკუთრებაში მყოფი ფირმა, 

თუ ის საფონდო ბირჟაზე დარეგისტრირებულია, როგორც შპს ტკი-

ვილის მიმყენებელი? შეზღუდული პასუხისმგებლობა – შეზღუდული 

რასთან მიმართებით? და რაც შეეხება საჭირო აღჭურვილობას, სკა-

მები, ნემსები, საწამლავი? ამ ყოველივეს ისინი თვითონ უზრუნვეყო-

ფენ, თუ ქვე-კონტრაქტორები ჰყავთ? და პერსონალის ტრენინგები 

თავი 9
კონფლიქტური ღირებულებები
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– თუ იყენებენ უკვე არსებულ know-how-ს? ჯოსეფ ინგლი (Joseph 

Ingle) (პერსონალური კომუნიკაცია, თუმცა იხილეთ ასევე მისი 1990 

წლის ნაშრომიც) აღწერს მარცხენა-ფეხიანი ადამიანის ფენომენს – 

ის, ვინც 6 სპეციალისტიან ჯგუფში, სრულყოფს მარცხენა ფეხის ქამ-

რით მოჭერის ტექნიკას მარჯვენა-ფეხიანთან შედარებით. 

ჩვენ ამაზე ვრეაგირებთ, როგორც კერძო კონტრაქტორების მიერ 

ადამიანის მკვლელობაზე? ის, ვინც უნდა დაისაჯოს სიკვდილით, ნა-

თელია, რომ ჩვეულებრივი სასამართლოების გადაწყვეტილების 

შედეგად ხვდება ციხეში. ყოველივე მიყვება ჩვეულებრივად მიღე-

ბულ წესებს და სახელმწიფოს წარმომადგენლები ნახავენ, რომ ყვე-

ლაფერი მათი გადაწყვეტილების შესაბამისად ხდება. უკანასკნელი 

საკვებიც შეიძლება უკეთესად იყოს მომზადებული, ფსიქიატრები და 

მღვდელი თავიანთ პროფესიაში შეიძლება საუკეთესოები იყვნენ, 

რაც სცდება ჩვეულებრივ სახელმწიფო ბიუჯეტს და მკვლელობაც 

შესაძლებელია პროცესის რამდენიმეჯერ შეურაცმყოფელი და უხერ-

ხული შეწყვეტების გარეშე განხორციელდეს, რის შესახებაც ზოგჯერ 

ვრცელდება ინფორმაცია. ისინი, ვინც უნდა დაისაჯონ სიკვდილით 

სავარაუდოდ დააფასებენ კერძოს ხარისხს.

ლოგანის წიგნში ეს არის მსჯელობის ძირითადი ხაზი. ერთადერ-

თი განსხვავება ის არის, რომ ავტორი ახასიათებს კერძო ციხეებს და 

არა კერძო აღსრულებას. მისი დასკვნა კერძო ციხესთან მიმართე-

ბით ნათელია. ყოველივე იმის გეკეთება, რასაც სახელმწიფო აკე-

თებს, კერძო სექტორს უკეთესად შეუძლია. ან ყოველშემთხვევაში 

სახელმწიფოსნაირად მაინც და არა უარესად:

კერძო ციხეების წინააღმდეგ არსებული არგუმენტები სიმყარითა და დამა-
ჯერებლობით განსხვავდებიან, თუმცა ვერც ერთ სფეროში ვერ ვნახე კერძო 
ციხეებთან მიმართებით ვერც ერთი პოტენციური პრობლემა, რაც თუნდაც 
მსგავსი ან ახლოსმყოფი არ იქნებოდა პრობლემებისა, რომელიც სახელმ-
წიფოს მიერ მართულ ციხეებში გვხვდება... იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი 
არ წარმოქმნიან რაიმე სახის უნიკალურ ან გადაულახავ პრობლემებს, კერ-
ძო ციხეებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა კონკურენცია გაუწიოს (და ითა-

კონფლიქტური ღირებულებები
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ნამშრომლოს) სახელმწიფო ორგანოებთან ისე, რომ გავარკვიოთ, როგორ 
ვმართოთ უკეთესად ციხე, რომელიც იქნება უსაფრთხო, დაცული, ჰუმანური, 
ეფექტური და სამართლიანი (გვ. 5). 

ყოველივე ზემოხსენებულის მიუხედავად, ჩემი დარწმუნება მაინც 

ვერ შეძლეს და ცოტა გამანაწყენეს კიდეც. რატომ არის, რომ ის, რაც 

ლოგანისთვის ნათელია, ასეთი გაუგებარია ჩემთვის? მისი კარგად 

მოწესრიგებული/აწყობილი წიგნი კერძო ციხეების მართებულობის 

შესახებ მთელ თავს შეიცავს (გვ. 49-75). მისთვის ეს ყოველივე მისა-

ღებია: 

ჩვენს მიერ არჩეული ლიდერები ფაქტობრივად ვერ ახორციელებენ პირ-
დაპირ ძალაუფლებას; სამაგიეროდ, ისინი გამოსცემენ ინსტრუქციებსა და 
დირექტივებს, რომლებიც ქვემდგომი პირების მიერ ხორციელდება... თუმცა, 
მცდარია იმის მტკიცება/ვარაუდი, რომ საჯარო პირების ჯაჭვის მთლიანო-
ბა აუცილებლად უფრო მაღლა უნდა იდგეს, ვიდრე საკონტრაქტო ჯაჭვის 
მთლიანობა. 

ზემოხსენებული მსჯელობის უკან ჯონ ლოკი დგას, უფრო კონკრე-

ტულად კი – რობერტ ნოზიკი (Robert Nozik) თავის ადრეული ნაშრო-

მებით. ლოგანი თავის დასკვნებამდე სწორედ მათ მიჰყავთ (გვ. 52):

კლასიკური ლიბერალური (ან თანამედროვე ტერმინით, ლიბერტარიანუ-
ლი) ტრადიციით, რომელზეც აშშ-ს მართვის სისტემა არის დაფუძნებული, 
ყველა უფლება ინდივიდუალურია და არა კოლექტიური. სახელმწიფო არის 
ხელოვნური და მას არ გააჩნია საკუთარი უფლებამოსილება, ლეგიტიმური 
ძალაუფლება ან უფლებები, გარდა იმისა, რაც მას ინდივიდებმა გადასცეს. 

ამ გადმოსახედიდან, შეიძლება გავიგო ლოგანის კერძო მკვლე-

ლობის და სურვილის, რომ მოხდეს ტკივილის მიყენების პრივატიზა-

ცია ზოგადად. თუმცა, ეს ყოველივე ამავე დროს შეიძლება მონსტრად 

გადაიქცეს, მონსტრად რბილი ზედაპირით. რობერტ პ. ვეისი (Robert 

P. Weiss) (1989 წელი, გვ. 38) აღწერს სწორედ ხსენებულ ზედაპირს: 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ციხის კერძო კომპანიები ... არ საჭიროებენ სამხედრო უნიფორმასა და თა-
ნამდებობებს; საბრძოლო ლექსიკა და პოლკი, რაც პენიტენციის დაარსების 
დღიდან პენიტენციურ საქმიანობას ახასიათებს, აღარ არის აქტუალური. ცი-
ხის კომპანიებს კვლავ სურთ ლეგიტიმური ხელისუფლების ილუზიის შექმნა, 
თუმცა ფსევდო-ოფიციალური ხელისუფლების ნაცვლად მაინც საქმიანი იმი-
ჯი იქმნება. მაგალითად, ობიექტებზე, რომელსაც CCA მართავს, პატიმრებს 
არ მოიხსენიებენ, როგორც „პატიმრებს“, სამაგიეროდ მათ „მოსახლეობას/
რეზიდენტებს“ უწოდებენ. კერძო დაცვას კი – „მოსახლეობის/რეზიდენტების 
ზედამხედველად“ მოიხსენიებენ. გამოწყობილს აქლემისფერ ჯემპრებში, 
რომლებშიც კომპანიის განმასხვავებელი ნიშნებია ფარულად დატანილი, 
კერძო დაცვა როგორც ამას მავანი უწოდებდა, „კორპორატიული უსაფრთ-
ხოების სპეციალისტად“ არის წარმოდგენილია.

ლოგანის სახელმწიფო სახელშეკრულებო სახელმწიფოა. კერძო 

პირები ირჩევენ წარმომადგენლებს. წარმომადგენლები სასჯელის 

აღსასრულებლად ფირმებს ქირაობენ. თუკი ფირმა ცუდია, იქირავე-

ბენ ახალს. კერძო დაცვა წარმოადგენს მის ფირმას. სხვა არაფერია, 

რაც შეიძლება, რომ წარმოადგინო. სახელმწიფო არის არტეფაქტი. 

თუმცა, ეს ნიშნავს, რომ დაცვა მკაცრი კონტროლის ქვეშ იმყოფება. 

სხვა შემთხვევაში, სადაც არსებობს სახელმწიფო, ციხის ოფიცე-

რი ჩემი ადამიანია. მის გასაღებს მოვკიდებდი ხელს, ან მის ნაცვლად 

ელექტრონული სკამის გადამრთველს დავაჭერდი. ის შესაძლოა 

იყოს ცუდი ოფიცერი. და მეც შესაძლოა ვიყო ცუდი. ორივე ერთად 

ჩვენ ვქმნით ცუდ სისტემას, რომელიც ასე კარგად არის ცნობილი 

სასჯელის ისტორიიდან. თუმცა მე მეცოდინებოდა, რომ მე ვარ შე-

თანხმებაზე პასუხისმგებელი პირი. დიდი იქნებოდა იმის შანსიც, რომ 

სისტემაში არსებული ადამიანები მხოლოდ ცუდები არ ყოფილიყვ-

ნენ. ისინი უფრო ადვილად იქნებოდნენ პირადად მობილიზებულ-

ნი. დაცვა იყო მათი დაცვა, მათი პასუხისმგებლობა, და არა General 

Motors-ის ან Volvo-ს ფილიალის თანამშრომელი. სასჯელების კომუ-

ნალური ხასიათი კერძო ციხის შესახებ შეთავაზებებში ორთქლდება. 

იქიდან გამომდინარე, რომ თანამედროვე კერძო ციხე იმდენად ამე-

რიკული გამოგონებაა, რომ ძალზე დიდია ცდუნება შეკითხვისთვის, 

კონფლიქტური ღირებულებები
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ხომ არ დაივიწყეს მათ მათი ძველი მასწავლებელი, ჩარლზ ჰორტონ 

ქული (Cahrles Horton Cooley) (1864-1929 წლები), რომელიც საზოგა-

დოებას, როგორც ინდივიდუალურობის საწოლს ისე ხედავდა.

ძველად, ჩვენ დავცინოდით საჯარო მოხელეებს, როგოროც პი-

რებს, რომლესაც თავიანთ სამუშაო მაგიდებზე ორი მელანი ედოთ, 

ერთი ოფიციალური, მეორე კი კერძო წერილებისთვის განკუთვნი-

ლი. ეს დღეები წარსულს ჩაბარდა, თუმცა არა მთლიანად. მსგავსი 

რამ იკვეთება, როდესაც, საჯარო პირს რაიმე სახის უკანონო ქმედე-

ბის ჩადენაში დამნაშავედ სცნობენ, მაგალითად, როდესაც ორჯერ 

წარადგენს ერთი საჰაერო მიმოსვლის ანგარიშს, და ა.შ. მსგავსი ქმე-

დებები უფრო სერიოზულ დანაშაულად აღიქმება, ვიდრე იმ შემთხ-

ვევაში, როდესაც ჩვეულებრივი, კერძო პირი ჩაიდენდა მათ. საჯარო 

პირი თავის თავზე მეტს წარმოადგენს, ის (კაცი იქნება თუ ქალი) წარ-

მოადგენს საზოგადოებას, რომელიც ვარ მე. შესაბამისად, საჯარო 

მოხელეს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აკისრია, ვიდრე მათ, ვინც 

უბრალოდ კერძო ფირმებს ემსახურებიან. ამ ყოველივეს კი ღირ-

სების საკითხამდეც მივყავართ. თუკი მე “კომუნალურ პირობებში” 

ვცხოვრობ, პოლიტიკოსები ჩემს ნაწილს წარმოადგენენ. თუმცა ასევე 

ჩემს ნაწილს წარმოადგენენ საჯარო მოხელეები, ვისაც, მნიშვნელო-

ვანი ფუნქციების შესრულების მანდატით, ამოცანები და სიმბოლური 

ხარისხი მიენიჭათ. მათი მარცხი ჩემი სირცხვილია, ისევე, როგორც 

მათი წარმატება და კეთილსინდისიერება - ჩემი სიამაყეა.

შესაძლოა, აღნიშნული მიდგომა უფრო უცხოა მკითხველისთვის 

ამერიკაში, სადაც კერძო ინტერესებსა და სახელშეკრულებო სახელ-

მწიფოს უფრო მეტი ძალა აქვს, ვიდრე - მკითხველისთვის ევროპაში, 

სადაც სახელმწიფო არსებობს მარად. დაჰრენდორფი (Dahrendorf) 

(1985 წელი) 1945 წელს ბერლინში არსებულ იმ დაუჯერებელ დღეებს 

აღწერს, ინტერვალს ორ რეჟიმს შორის, როდესაც ფაშისტური გერ-

მანია დაეცა და ძალაუფლება ხელში საბჭოთა კავშირმა აიღო. ზო-

გიერთი დღე სახელმწიფო ძალაუფლების გარეშე და შემდეგ უკან 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ნორმალური პირობებისკენ, როდესაც სახელმწიფო, უბრალოდ 

სხვა სახელმწიფო, მოექცა სათავეში. შესაძლოა, ფლემინგ ბალვიგი 

(Flamming Balvig) (ჩემი მანუსკრიპტის კომენტირებისას) მართალია, 

ამბობს რა, რომ ევროპელები მნიშვნელოვანწილად ორივე, ეროვ-

ნულ სახელმწიფოსაც და ეროვნულ კულტურასაც, ისეთ რამედ მიიჩ-

ნევენ, რაც ყოველთვის არსებობდა, რაც მოცემული იყო თავისთა-

ვად, მაშინ, როდესაც ამერიკელებისთვის ეს უფრო მეტად არის ის, 

რაც მათ, როგორც ინდივიდებმა, თვითონ შექმნეს. ლოგანის სახელ-

შეკრულებო სახელმწიფოები შესაძლოა ჰარმონიაში იყოს ამერიკის 

თვითშეგნებასთან. თუმცა, ეს განსხვავებები კვლავ ბუნდოვანია. ჯე-

სიკა მიტფორდი (Jessica Mitford) შემდეგნაირად ასრულებს თავის 

წიგნს (1974 წელი, გვ. 297): 

ციხის გისოსებს გარეთ დარჩენილებს არ გვინდა მანდატურებსა და დაცვაზე, 
როგორც ჩვენს სუროგატებზე, ისე ვიფიქროთ. თუმცა, ისინი არიან სუროგა-
ტები და ისინი ციხის კედლებს მიღმა მათ ადამიანურ ტყვეებთან ერთად სა-
სიკვდილოდ არიან გამოკეტილები. ასე ვართ ჩვენც. 

ამგვარად, საშინელი ორმაგი მნიშვნელობა ენიჭება ადამიანური ეთიკის 
ორიგინალურ კითხვას – განა ჩემი ძმის დარაჯი ვარ? 

შესაძლოა, საჯარო მოხელისადმი პატიმისცემის დონე ატლანტი-

კის ორივე მხარეს მცირდება. ისტორიულად, საჯარო მოხელე მეფის 

ადამიანად ითვლებოდა. სამოქალაქო პირი მხოლოდ სამხედრო პი-

რისგან განსხვავებით. მეფის ძალაუფლების შემცირებასთან ერთად, 

ის, თეორიულად, სახელმწიფოს მსახურად გადაიქცა. ამ მხრივ, ასეთ 

მსახურს ჰქონდა პოტენციალი, კონკრეტულ საზოგადოებაში არსე-

ბულ ყველა სახის ღირებულებას მორგებოდა. ღირებულებებს, გა-

მოხატულს პოლიტიკოსების, ხალხის მიერ ზოგადად ან ყველა სახის 

ექსპერტების მიერ. სკანდინავიაში არსებული უკანასკნელი განვი-

თარებები იმედის საფუძველს იძლევა: პოლიტიკურ ატმოსფეროში, 

დანაშაულის ირგვლივ მძიმე მორალური პანიკისა და გამკაცრებუ-

კონფლიქტური ღირებულებები
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ლი სასჯელის მოთხოვნით კანონისა და წესრიგის პოპულისტური 

გამოსვლების ფონზე, საჯარო მოხელეები მნიშვნელოვანწილად 

გამოდიოდნენ, როგორც ჯანსაღი და დამამშვიდებელი ელემენტე-

ბი. პოლიციის უფროსები აცხადებდნენ, რომ სიტუაციას აკონტრო-

ლებდნენ და მეტი პოლიცია ალბათ არ იქნებოდა კარგი იდეა. ციხის 

უფროსებმა ნათლად აჩვენეს, რომ გადაჭარბებულ დაპატიმრებებს 

გადაჭარბებული ნეგატიური ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს და უნდა გა-

მოიყენებოდეს, როგორც შეზღუდვის უკიდურესი ზომა. ერთად მათ 

პოლიტიკოსებსა და საზოგადოებას შეახსენეს, რომ კრიმინალები 

ასევე უნდა იყვნენ კანონით დაცულნი, რომ ისინიც ადამიანები არიან 

და რომ ადამიანის უფლებების პრინციპები მათთვისაც არსებობს. 

9.2 ინსპექტირება/მონიტორინგი

კერძო საპოლიციო კონტროლთან მიმართებით კერძო ციხეებ-

თან დაკავშირებული მსჯელობის მსგავსი ხაზის განვითარება არის 

შესაძლებელი. ევროპის საბჭოსადმი მიმართულ ანგარიშში როზენ-

ტალი და ჰუგენბუმი (Rosenthal and Hoogenboom) სწორედ ზემოხსე-

ნებულს აკეთებენ (1990 წელი, გვ. 39):

წარმოიდგინეთ, რომ კერძო პოლიცია პოლიციის სამთავრობო ძალებზე 
უფრო ეფექტურად უმკლავდება პრობლემებს. წარმოიდგინეთ, კიდევ უფრო 
წინ რომ გადაიდგას ნაბიჯი, კერძო პოლიცია ასევე თანასწორად და სამართ-
ლიანობის ყველა სტანდარტის შესაბამისად უნდა ექცეოდეს ხალხს. შემდ-
გომ, მიუხედავად ყველა გარეგანი მოთხოვნის შესრულებისა, ეს მაინც არ 
იქნება საკმარისი არგუმენტი კერძო პოლიციის არსებობის გამართლებისთ-
ვის. კონტინენტურ გარემოში ხალხი შესაძლოა თავს უკეთესად გრძნობდეს, 
როდესაც სახელმწიფო საქმეს აკეთებს – მიუხედავად შედეგის ხარისხისა. 

თუმცა, ინდუსტრიული ქვეყნების უმეტესობებში განვითარებუ-

ლი მოვლენების შედეგადაც კი ამ პრობლემისადმი ინტერესი არ 

ვლინდება. პირიქით, არსებობს კერძო საპოლიციო სექტორის მნიშ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ვნელოვანი გაფართოების კონკრეტული ტენდენცია. მოვლენათა 

მსგავსი განვითარების შედეგად წინ წამოიწევა რიგი სერიოზული 

პრობლემებისა. თუმცა ციხის სფეროსთან მსგავსებები სრული არ 

არის. ეს კი შეარინგისა და შტენინგის (Shearing and Stenning) მას-

ტიმულირებელ ნაშრომებში (მაგ., 1987 წელი), ისევე როგორც ფილიპ 

რობერტის (Phillipe Robert) მნიშნელოვან სტატიაში (1989 წელი) არის 

გამოხატული. ისინი სამი ძირითადი მიმართულებით იწყებენ მსჯე-

ლობას. პირველი, პოლიცია, რა თქმა უნდა, კერძო სტრუქტურიდან 

სახელმწიფოს საჯარო ინსტრუმენტად გადაიქცა. შესაბამისად, კერ-

ძო პოლიციაში არაფერია ახალი. მეორე, მატერიალურად მდიდარი 

ფენის, ფართო გაქანების მქონე საზოგადოების განვითარებასთან 

ერთად, ჩვეულებრივ პოლიციას მის წინაშე არსებული ყველა პრობ-

ლემის თუნდაც მცირედ ფრაგმენტზე მეტის მოგვარების შესაძლებ-

ლობა მინიმუმამდე აქვს დაყვანილი. ამ ყოველივეს ალტერნატიული 

გამოსავლები უნდა მოჰყვეს. და აქვე იკვეთება მათი მესამე მოსაზ-

რებაც: კერძო პოლიცია ჩვეულებრივ პირობებში ასევე იძულებულია 

მოიქცეს, როგორც კერძო პირები ან ორგანიზაციები იქცევიან. მათ 

განკარგულებაში არ არის სასჯელაღსრულების აპარატი და ისინი, 

შესაბამისად, არ არიან განსაკუთრებულად ორიენტირებულები სას-

ჯელზე:

... უსაფრთხოების კერძო სისტემების ლოგიკა ცალსახად მენეჯერულია და 
მართვის რისკებს უკავშირდება, ამცირებს რა ინვესტიციას შესაძლო ყველა-
ზე დაბალი ფასით. რეპრესია დიდი ხანია უკვე პრიორიტეტს აღარ წარმოად-
გენს: ეს კონტრპროდუქტიულია/წამგებიანია ფირმის მიზნებისთვის, ისევე, 
როგორც ძვირია, იქიდან გამომდინარე, რომ ის, როგორც წესი, სახელმწი-
ფო დაწესებულებების ჩართულობასაც მოიცავს. შესაბამისად, პრევენცია, 
რაციონალიზაცია და კომპრომისი უმაღლეს პრიორიტეტად იქცა. (რობერტი 
(Robert), გვ. 111).

ყოველივე ზემოხსენებულს კი კონფლიქტებთან დაკავშირებით 

კვლავ მეტ სამოქალაქო გამოსავლამდე მივყავართ. კონფლიქტების, 

კონფლიქტური ღირებულებები
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რომელთან გასამკლავებლადაც სასჯელაღსრულების სამართალი 

ერთადერთ და თან ცუდად ფუნქციონირებად ალტერნატივად დარ-

ჩებოდა. 

კერძო პოლიცია დამოკიდებულია სახელმწიფო პოლიციის ხელ-

მისაწვდომობაზე – როგორც უკანასკნელი რესურსი. თუმცა, სახელმ-

წიფო პოლიციისთვის მიმართვის აუცილებლობა დაბლა წევს კერძო 

სააგენტოს ავტორიტეტს. და ეს ასევე საშიში სტრატეგიაცაა. კერძო 

პოლიციის ეფექტურობა დამოკიდებულია ხალხის მიერ იმის რწმენა-

ზე, რომ ჩვეულებრივი პოლიცია მოთხოვნის შემთხვევაში სრულად 

დაუჭერდა კერძო სააგენტოს მხარს. შესაძლოა არც მომხდარიყო 

ასე. 

მაშინ როდესაც კერძო ციხეებში დაპატიმრებების მეტი შესაძლებ-

ლობები ჩნდება, კერძო პოლიციამ შესაძლოა პირიქით შეამციროს 

დაპატიმრებების რიცხვი. ამ პერსპექტივიდან, უკანასკნელი განვითა-

რებები საკმაოდ მიმზიდველია. შეარინგისა და შტენინგის მოსაზრე-

ბებით, თანამედროვე კერძო პოლიცია არის მტკიცებულება ისეთი 

კერძო ავტორიტეტების თავიდან აღზევებისა, რომლებიც ზოგჯერ 

ეფექტურ კონკურენციას უწევენ წესრიგის განმარტებაზე სახელმწი-

ფოს მიერ თვითაღიარებულ მონოპოლიას (1987 წელი, გვ. 13):

... ის, რაც ამჟამად კერძო საპოლიციო კონტროლთან მიმართებით ვიცით, 
იძლევა იმის უტყუარ მტკიცებულებას ... რომ, რასაც ჩვენ კერძო საპოლიციო 
კონტროლის ზრდასთან ერთად ვადევნებთ თვალს, საზოგადოებრივი წეს-
რიგის დასაცავად არამარტო პასუხისმგებლობის გადანაცვლებაა, არამედ – 
კერძოდ განსაზღვრული ახალი წესრიგის გაჩენაც, რომელსაც საპოლიციო 
კონტროლს კერძოდ დაქირავებული აგენტები ახორციელებენ. ისინი კი ზო-
გიერთ შემთხვევაში შეუსაბამოა ან ზოგჯერ კონფლიქტურიც კია სახელმწი-
ფოს მიერ განსაზღვრულ საზოგადოებრივ წესრიგთან. 

თუმცა, სასჯელაღსრულების სამართლის სფეროზე კონტროლის 

მიღების შესაძლო მოგება – აბოლიციონისტების (პირები, ვინც მხარს 

უჭერენ რომელიმე პრაქტიკის თუ ინსტიტუციის გაუქმებას, განსაკუთ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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რებით, როგორიცაა სიკვდილით დასჯა ან მონობა) საოცნებო სიტუ-

აცია – დაბალანსებული უნდა იყოს კერძო პოლიციის ორ უმთავრეს 

დეფექტთან მიმართებით: მათი კლასობრივი კავშირები და სერი-

ოზული პოლიტიკური კონფლიქტის დროს მათი ძალების ბოროტად 

გამოყენების პოტენციალები. 

კლასობრივ აღრევას ორი მხარე აქვს. ყველაზე ნაკლებად პრობ-

ლემატურს ის გამოკვეთილი ფაქტი წარმოადგენს, რომ მაღალი 

კლასის საზოგადეობისთვის უფრო მარტივად არის შესაძლებელი 

სამარცხვინო სიტუაციიდან დაიძვრინონ/გამოისყიდონ თავი. ეს ასევე 

სასჯელაღსრულების სამართლის ჩვეულებრივ სისტემასაც ეხება. ნა-

თელია, რომ კონტროლის ყველა ფორმალური სისტემა ყურადღებას 

მოსახლეობის იმ ფენებზე ამახვილებს, რომლებიც ძალაუფლების 

მქონე პირებისგან უსაფრთხო მანძილზე იმყოფებიან. ძალაუფლების 

მქონე პირების სასამართლოსთვის გადაცემის გამონაკლისი შემთხ-

ვევები უბრალოდ მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებს წარმოადგე-

ნენ. კერძო საპოლიციო კონტროლის უფრო მეტად პრობლემატურ 

ეფექტს წარმოადგენს ის, რომ კერძო პოლიცია შედარებით დაბალი 

ფენების ადგილსამყოფელსა და მათ ინტერესებს დაუცველს დატო-

ვებს. ეს დიდი ბრიტანეთის ახალი რეალისტების (იანგის და მეთიუსის 

(Young and Metthews), (1992 წელი), იანგის და ლის (young and Lea) 

და იანგის (1984 წელი)), როგორც უმთავრესი მაჩვენებლების ცენტ-

რალურ მესიჯს წარმოადგენს. ისინი არიან სრულიად მართლები, 

როდესაც ამბობენ, რომ მუშათა და მათზე დაბლა მგომი კლასის 

წარმომადგენლებს განსაკუთრებით ემუქრებათ ჩვეულებრივი ქურ-

დობის, ძალადობის და ვანდალიზმის მსხვერპლად ქცევა. გადახდის 

შესაძლებლობისა და სურვილის მქონე პირების უსაფრთხოებაზე 

მზრუნველმა კერძო პოლიციამ შესაძლოა შეამცროს მაღალი კლა-

სების ინტერესი, ჰყავდეთ კარგი, საჯარო პოლიცია და, შესაბამისად, 

სხვა დარჩენილი კლასები და მათი უბნები უფრო უარეს სიტუაციაში 

დატოვონ. 

კონფლიქტური ღირებულებები
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დამატებით ჩნდება მაკონტროლებლების გაკონტროლების პრობ-

ლემა. როგორ აღვკვეთოთ არსებულ საჯარო პოლიციასთან შედა-

რებით კერძო პოლიციის უფრო გაძლიერება? როგორ გავაკონტრო-

ლოთ, რომ, საჯარო პოლიციამ, ფორმალურად ან არაფორმალურად, 

იმ საქმის განსახორციელებლად, რისი გაკეთებაც საჯარო პოლიციას 

არ ევალება, კერძო პოლიციის წარმომადგენლები არ დაიქირავოს? 

როგორ აღვკვეთოთ სახელმწიფო ძალაუფლებისთვის ისეთი კერძო 

ჯგუფების მხრიდან გაწეული საჭირო დახმარების მიღების ფაქტები, 

რომლებიც ხელშეუხებლები არიან რბილი მოსამართლეებისა და 

ადვოკატების მხრიდან. 

გესტაპო ან სსრკ-ის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი (სუკ) 

დიქტატორების მიერ დაქირავებული კერძო ფირმების განყოფი-

ლებები რომ ყოფილიყვნენ, თავიანთ მეთოდებში ისინი თანაბრად 

ეფექტურები და მახინჯები შეიძლებოდა ყოფილიყვნენ, თუმცა, თა-

ვიანთ სახელმწიფო რეჟიმებს მსგავს დონემდე ვერ დააშინებდნენ. 

როდესაც დანაშაულის კონტროლის სისტემის გარკვეული ნაწილები 

ეკუთვნის სახელმწიფოს, მცირეოდენი იმედი მაინც არსებობს იმისა, 

რომ ეს ნაწილები სახელმწიფოს განადგურებასთან ერთად განად-

გურდებიან. არსებობს ამის მხოლოდ იმედი და არა დარწმუნებუ-

ლობა, როგორც ეს ზოგიერთ აღმოსავსეთ ევროპულ ქვეყნებში შექმ-

ნილმა განვითარებებმა აჩვენა. თუმცა, თუკი ისინი კერძო ფირმებს 

წარმოადგენენ, რეჟიმის დაცემის შემთხვევაში ისინი უფრო მეტადაც 

კი იქნებიან დაცულნი. რეჟიმის დაცემის შემდგომ ისინი გახდებიან 

ისეთი სახის ორგანიზაციები, რომელთა საჭიროებასაც ორივე, საერ-

თაშორისო და ეროვნული ინტერესები გაითვალისწინებენ. მეორე 

მსოფლიო ომის შემდგომ განადგურდა გესტაპოსა და ესესის ჯარები, 

თუმცა ის ფირმები, რომლებიც პატიმრებს მონებად ამუშავებდნენ და 

ბანაკებს საჭირო აღჭურვილობით ამარაგებდნენ, გერმანიაში დღეს-

რეობითაც ცოცხლობენ, ისევე, როგორც უნივერსიტეტები, რომლე-

ბიც ბანაკებიდან საკვლევ მასალას იღებდნენ.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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10.1 4,926 განმცხადებელი

წინა დღეებში პრობლემები მქონდა, თუმცა მცირეოდენი. ჩვენთან 

არსებობს ჩემი უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლის 

სურვილის მქონე განმცხადებლების მიმღები კომისია, რომლის წევ-

რიც მე გახლავართ. წელიწადში ერთხელ კომისია ახალი სტუდენ-

ტების რაოდენობის შესახებ იღებს გადაწყვეტილებას. ამ ზაფხულს 

განმცხადებლების რაოდენობა შეადგენდა 4,928 ადამიანს. აქედან 

მხოლოდ 500 უნდა აგვერჩია. ახალგაზრდებს შორის არსებული უმუ-

შევრობის დონემ უმაღლესი განათლების სისტემაზე დიდი გავლენა 

იქონია. თუმცა, ჩვენთვის ამოცანა მარტივი იყო. უნივერსიტეტში მი-

ღების შესახებ უმეტესი გადაწყვეტილება სკოლის დამამთავრებელ 

კლასებში განმცხადებლის მიერ დაგროვილ ქულებს ეფუძნება. ქუ-

ლები ერთ დიდ მონაცემში ჯამდება. სხვადასხვა სახის სამუშაო გა-

მოცდილების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია რამდენიმე 

დამატებითი ქულის მიღებაც. კეთილსინდისიერი და ძალზე ეფექ-

ტური მდივანი ამზადებს ყოველივეს და განმცხადებლებს აფასებს. 

კომიტეტის მოვალეობაში მხოლოდ გამსვლელი მინიმალური ქულის 

განსაზღვრა რჩება. მიიღება ყველა ის განმცხადებელი, რომელსაც 

აღნიშნულ ქულაზე მეტი ექნება დაგროვილი. 

თავი 10
თანამედროვეობა გადაწყვეტილებებში
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თუმცა დამატებით ასევე ორ სხვა პრობლემასაც ვაწყდებით. ზო-

გიერთი განმცხადებელი მათი ჯანმრთელობისა თუ სოციალური მი-

ზეზების გათვალისწინებით რიგგარეშე მიღებას ითხოვს. შესაძლოა, 

ფინალური გამოცდების დროს ისინი მძიმე ავადმყოფობას უჩიოდნენ, 

ან ოჯახის წევრი გარდაეცვალათ, ან დაბრმავდნენ და დაყრუვდნენ, 

ეტლს მიეჯაჭვნენ, ან ნარკოტიკულ საშუალებებთან, კრიმინალთან 

ან გონებრივ აშლილობასთან დაკავშირებული მძიმე პრობლემები 

ჰქონდათ. ჩვენ ყოველ ცალკეულ შემთხვევას განვიხილავთ და, რო-

გორც წესი, უმეტესი მათგანის მოთხოვნას ვაკმაყოფილებთ. ფაკულ-

ტეტმა უნდა იზრუნოს მათზე, ვინც გასაჭირშია. თუმცა, ამავე დროს, 

მინიატურულად, ჩვენ კეთილდღეობის ზოგად პრობლემას ვაწყდე-

ბით: არის თუ არა სწორი, რომ ისევე მარტივია ციხიდან ან ფსიქიატ-

რიული კლინიკიდან უნივერსიტეტში მოხვედრა, როგორც სკოლიდან 

– ბეჯითი შრომისა და კარგი ქულების დამსახურებით? ამ კითხვაზე 

ჩვენ, როგორც წესი, დადებითად ვპასუხობთ. საბედნიეროდ, ამგვარი 

განაცხადების რაოდენობა დიდი არ იყო. 

პრობლემებს ქმნის ასევე სხვა კატეგორიაც, არა ინდივიდუალური 

განაცხადების გამო, არამედ – იმ სკოლის კატეგორიის გამო, რომლი-

დანაც ისინი მოდიან. აღნიშნული სკოლები ჯიუტად აცხადებენ უარს 

მოსწავლეების შეფასების ოფიციალური სქემის მიხედვით შეფასება-

ზე. ისინი ამტკიცებენ, რომ საბოლოო გამოცდები და ქულები მოსწავ-

ლეების შესახებ არასაკმარის ინფორმაციას იძლევა. სამაგიეროდ, ამ 

სკოლებში ყოველი მასწავლებელი ყოველი მოსწავლის შესახებ ყო-

ველ საგანში წერს პატარა ესსეს და ამ ყოველივეს მოსწავლის მიერ 

შესრულებული ერთი დიდი ნაშრომის დეტალურ შეფასებასაც უმა-

ტებს, იქნება ეს ნახატი, ფოტო-გამოფენა თუ ესსე სარტრის შესახებ.

შესარჩევი კომისიისთვის ეს შეუძლებელია. წელს ასეთი სკო-

ლებიდან ჩვენ სამი განმცხადებელი გვყავდა. ყველა კარგად მახ-

სოვს, რაც გარდაუვალი იყო, მათი სიახლოვის გამო. ყველა მათ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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განი, როგორც მათ სკანდინავიაში უწოდებენ, ე.წ. ვალდორფის 

(Waldorf Schools) ან რუდოლფ შტაინერის (Rudolf Steiner) სკოლე-

ბიდან არიან. მოსწავლეებს ამ სკოლებში 12 წლის განმავლობაში 

ხშირად ერთი და იგივე მასწავლებლები ასწავლიან. მოსწავლეები 

მათ იცნობენ, ალბათ ძალიან კარგადაც კი. თავიანთი მოსწავლე-

ების შესახებ ისინი ხშირად წერენ გაგებით და უმეტეს შემთხვევა-

ში, სიყვარულით. ისინი ახლოს არიან თავიანთ მოსწავლეებთან 

და ჩვენც გვაახლოვებენ მათთან. ეს კი გადაწყვეტილების მიღებას 

შეუძლებელს ხდის. 

სამი განმცხადებელი საერთოდ შეფასების გარეშე იყო წარმოდ-

გენილი. და რამდენიმე „სოციალური საქმე“. ესენი იყვნენ განმცხა-

დებლები, რომლებთანაც მქონდა შეხება. თუმცა, იყო ასევე სხვა სულ 

ცოტა 4,400 განმცხადებელი მაინც, რომელთა მიღებაც ვერ მოხერხ-

და. ახალგაზრდები მიღებისთვის საჭირო ყველანაირი კრიტერიუმი-

თა და საჭიროებით. თუმცა, მათი კვალიფიკაცია გადაკონვერტირდა 

ციფრებში და ეს ციფრები არასაკმარისი აღმოჩნდა. 

რაც უარესია – და ეს ძალზე აქტუალურია ჩემი თემისთვის თანა-

მედროვეობის შესაძლებლობების შესახებ, მე, ბევრი პრინციპული 

მოსაზრებიდან გამომდინარე, წინააღმდეგი ვარ მოსწავლეების გა-

მოცდისა და ქულების სისტემის. მე ვიყავი აქტიური წევრი სამეფო 

კომისიისა, რომელიც ჩვენს სავალდებულო სასკოლო სისტემაში 

ქულების გაუქმებისთვის იბრძოდა. და რაც უფრო უარესია, მე ასე-

ვე წინააღმდეგი ვარ უნივერსიტეტში ლიმიტირებული მიღების, რის 

წინააღმდეგაც არაერთგზის მიმიცია ხმა. თუმცა, მე წავაგე აღნიშნუ-

ლი საქმეები და თავს ვალდებულად ვთვლი, მონაწილეობა მივი-

ღო ჩემთვის გადმოცემულ ადმინისტრაციულ დავალებებში. ეს რომ 

მე არ გამეკეთებინა, სხვა ვინმე გააკეთებდა. შესაძლოა, მე მეხსნა 

ერთი ან ორი, რომლებიც სხვაგვარად ვერ მოხვდებოდნენ წმინდა 

მიწაზე. 
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10.2 დაბრკოლებები

ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც მართლმსაჯულების აღსრულებისთვის 

ამდენი დროა საჭირო, არის ის, რომ სასამართლოები გადატვირთულე-

ბი არიან საქმეებით, რომელთა საწარმოებლადაც ისინი ძალზე ცუდად 

არიან აღჭურვილნი. აღნიშნულის შესახებ ზოგადად ცნობილია. დრომ 

ჩაუარა უამრავ სასამართლოს. პარიკები ძირითადად გადავარდა მო-

დიდან და აღარ არის აქტუალური, თუმცა კვლავ დარჩა შენელებული 

ტემპი. საბეჭდმა მანქანამ შეცვალა ბატის ბუმბული და ზოგიერთ სასა-

მართლოს კომპიუტერიც კი აქვს, თუმცა, ყოველივედან გამომდინარე, 

სასამართლოები კვლავ რჩებიან სუსტ, დაბრკოლებებით სავსე დაწესე-

ბულებებად, რომლებსაც ახალ მოთხოვნებთან ადაპტაცია არ ძალუძთ. 

დამატებით, მათი შედეგები ვერ უძლებს ხარისხის კონტროლს. უამრა-

ვი კვლევა სასჯელებთან მიმართებით დიდ უთანასწორობას აჩვენებს. 

მსგავსი ქმედების ჩადენისთვის ერთ უბანში თვეები მიუსჯიათ, მეორეში 

კი - წლები. ეს კი დამატებით საქმეს აჩენს სააპელაციო სასამართლოს-

თვის, გაუსაჩივრებლობის შემთხვევაში კი – უსამართლობას. 

აშშ-ში ეს ყოველივე შეცვლის პირასაა და ამისთვის უკვე ბევრი 

რამ გაკეთდა. 

1984 წელს კონგრესმა აამოქმედა სასჯელის რეფორმის აქტი 

(Sentencing Reform Act). აქტის უმთავრეს მიზანს ეფექტიანი და სა-

მართლიანი სასჯელაღსრულების სისტემის მეშვეობით დანაშაულ-

თან ბრძოლის კუთხით სისხლის სამართლის სისტემის გაძლიერება 

წარმოადგენდა. სამართლიანი განსაკუთრებით ნაკლებ განსხვავებას 

ნიშნავდა. მსგავსი ქმედებების ჩადენისთვის სასჯელიც მსგავსი უნდა 

ყოფილიყო. ამ მიზნით, რეფორმის შედეგად სასამართლოებს უფრო 

მეტი და უფრო ნაკლები უფლებამოსილება მიენიჭა. გაურკვეველი 

სასჯელისა და პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისიის ძველი 

სისტემების გაუქმებით სასამართლოებს მეტი უფლებამოსილება და 

ძალაუფლება მიენიჭათ. პირის გათავისუფლების დრო ახლა უკვე 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



211

სასამართლოების მიერ გადაწყდება. თუმცა, ყოველ კონკრეტულ 

შემთხვევაში სასჯელის დაკისრების შესახებ დეტალური სახელმძღ-

ვანელო პრინციპების სისტემის შემოღებით სასამართლოების უფ-

ლებამოსილება შეიზღუდა. 

ამ მიზნით, კონგრესმა აშშ-ის სასჯელის დაკისრების კომისია (United 

States Sentencing Commission) შექმნა, რომელიც წარმოადგენს: 

სასამართლო სისტემაში არსებულ დამოუკიდებელ ორგანოს, რომელიც 
შვიდი ხმის უფლების მქონე და ორი ხმის უფლების არმქონე, ex officio წევ-
რისგან შედგება. ორგანოს უმთავრეს მიზანს ფედერალური სისხლისსა-
მართ ლებრივი სისტემისთვის სასჯელის დაკისრების ისეთი პოლიტიკისა და 
პრაქტიკის შექმნა წარმოადგენს, რომელიც მართლმსაჯულების აღსრულე-
ბას ფედერალური დანაშაულის ჩამდენი მსჯავრდებულებისთვის შესაბამი-
სი სასჯელის დაკისრების შესახებ დეტალური რეკომენდაციების გამოქვეყ-
ნების გზით უზრნველყოფს. (აშშ-ის სასჯელის დაკისრების კომისიის (U.S. 
Sentencing Commission) რეკომენდაციები, 1990 წელი, §1.1)

აშშ-ის უზენაესმა სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებაში (მის-

რეტა აშშ-ის წინააღმდეგ (Misretta v. United States)) მხარი დაუჭირა 

სხვადასხვა გამოწვევასთან დაკავშირებით სასჯელის დაკისრების 

კომისიის კონსტიტუციურობას, შესაბამისად, დღესდღეობით კომისია 

ამტკიცებს, რომ ის ფედერალურ დონეზე აშშ-ში სასჯელაღსრულების 

სამართალთან მიმართებით განმსაზღვრელ ფაქტორს წარმოადგენს. 

ცხრილი 10.3-1. სასჯელის დაკისრების ცხრილი (პატიმრობა თვეების მიხედვით)  
     სისხლისსამართლებრივი ისტორიის კატეგორია 

    (სისხლისსამართლებრივი ისტორიის ქულები 
    (Criminal History Points))

დანაშაული  I   II   III   IV   V  VI
დონე   (0 ან 1)   (2 ან 3)  (4,5,6)  (7,8,9)   (10,11,12) (13 ან მეტი)

1    0-6   0-6   0-6   0-6   0-6  0-6

2    0-6   0-6   0-6   0-6   0-6  0-6

3    0-6   0-6   0-6   0-6   0-6  0-6

4    0-6   0-6   0-6   2-8   4-10 6-12

5    0-6   0-6   1-7   4-10  6-12  9-15
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6    0-6   1-7   2-8   6-12   9-15 12-18

7    1-7   2-8   4-10  8-14  12-18 15-21

8    2-8   4-10  6-2   10-16  15-21 18-24

9    4-10   6-12   8-14  12-18  18-24 21-27

10    6-12   8-14  10-16  15-21  21-27 24-30

11    8-14   10-16  12-18  18-24  24-30 27-33

12    10-16   12-18  15-21  21-27  27-33 30-37

13    12-18   15-21  18-24  24-30  30-37 33-41

14    15-21   18-24  21-27  27-33  33-41 37-46

15    18-24   21-27  24-30  30-37  37-46 41-51

16    21-27   24-30  27-33  33-41  41-51 46-57

17    24-30  27-33  30-37  37-46  46-57 51-63

18    27-33  30-37  33-41  41-51  51-63 57-71

19    30-37  33-41  37-46  46-57  57-71 63-78

20    33-41   37-46  41-51  51-63  63-78 70-87

21    37-46  41-51  46-57  57-71  70-87 77-96

22    41-51   46-57  51-63  63-78  77-96 84-105

23    46-57  51-63  57-71  70-87  84-105 92-115

24    51-63   57-71  63-78  77-96  92-115 100-125

25    57-71   63-78  70-87  84-105  100-125 130-137

26    63-78  70-87  78-97  92-115  110-137 120-150

27    70-87   78-97  87-108  100-125  120-150 130-152

28    78-97   87-108  97-121  110-137  130-162 140-175

29    87-108  97-121  108-135  121-151  140-175 151-188

30    97-121  108-135  121-151  135-168  151-188 168-210

31    108-135  121-151  135-168  151-188  168-210 188-235

32    121-151  135-168  151-188  168-210  188-235 210-262

33    135-168  151-188  168-210  188-235  210-262 235-293

34    151-188  168-210  188-235  210-262  235-293 262-327

35    168-210  188-235  210-262  235-293  262-327 292-365

36    188-235 210-262  235-293  262-327  292-365 324-405

37    210-262 235-293  262-327  292-365  324-405 360-სამუდამო

38    235-293 262-327  292-365  324-405  360-სამუდამო 360-სამუდამო

39    262-327 292-365  324-405  360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო
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40    292-365 324-405  360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო  360-სამუდამო

41    324-405 360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო

42    360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო

43    სამუდამო  სამუდამო  სამუდამო  სამუდამო  სამუდამო  სამუდამო 

 

10.3 სახელმძღვანელო პრინციპები ტკივილის შესახებ 

  გადაწყვეტილებებისთვის

სასჯელის დაკისრების კომისიის მუშაობის ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი შედეგი აღბეჭდილია ცხრილში 10.3-1. ეს არის ე.წ. 

პატიმრობის ცხრილი. ცხრილის გამოყენების მთავარი პრინციპი საკ-

მარისად მარტივია. პირველ რიგში გადავხედოთ დანაშაულის დონის 

რამდენიმე მაგალითს, ვერტიკალურ სვეტს ცხრილში. მოსამართლის 

ამოცანას აქ დანაშაულის ტიპის დადგენა წარმოადგენს. დანაშა-

ული შესაძლოა იყოს თვითმფრინავის გატაცება, ან ამ უკანასკნელის 

მცდელობა. სახელმძღვანელო, თავი 2.14, ნათელია. 

ა) საბაზისო დანაშაულის დონე: 38
ბ) სიკვდილის დადგომის შემთხვევაში, იზრდება 5 დონით.

სიკვდილის შემთხვევაში, დამნაშავე დაასრულებს 38 + 5 = 43, რაც 

ცხრილის მიხედვით სამუდამო პატიმრობას ნიშნავს. 

უფრო რთული შემთხვევაა საცხოვრებელი ადგილის დაყაჩაღება. 

ამ შემთხვევაში ინსტრუქციები არის შემდეგი: 

საცხოვრებელი ადგილის დაყაჩაღება

ა) საბაზისო დანაშაულის დონე: 17
ბ) კონკრეტული დანაშაულის მახასიათებლები
1)  თუკი დანაშაული მინიმალურ დაგეგმვაზე მეტთან არის დაკავშირებული, 
 უნდა გაიზარდოს 2 დონით.
2)  თუკი ზარალი 2,500 აშშ დოლარზე მეტს შეადგენს, დანაშაულის დონე 
 გაიზრდება შემდეგნაირად:
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ზარალი          დანაშაულის დონეების ზრდა
(მოქმედებს ყველაზე დიდი რიცხვი)   (Increase in Level)

(A)  2,500 აშშ დოლარი ან ნაკლები     არ იზრდება

(B)  2,500 აშშ დოლარი ან მეტი      ემატება 1

(C)  10,000 აშშ დოლარი ან მეტი     ემატება 2

(D)  50,000 აშშ დოლარი ან მეტი     ემატება 3

(E)  250,000 აშშ დოლარი ან მეტი     ემატება 4

(F)  800,000 აშშ დოლარი ან მეტი     ემატება 5

(G)  1,500,000 აშშ დოლარი ან მეტი     ემატება 6

(H)  2,500,000 აშშ დოლარი ან მეტი     ემატება 7

(I)  5,000,000 აშშ დოლარი ან მეტი     ემატება 8

როგორც ვხედავთ, სასჯელის მინიმალური დონე იქნება 17. უარეს 

შემთხვევაში კი, მაქსიმუმ იქნება 30.

აქედან გამომდინარე, საქმის ნახევარი გაკეთებულია. რაც რჩება 

არის ის, რომ უნდა დადგინდეს დანაშაულის ისტორიის კატეგორია. 

სახელმძღვანელოს თავი 4.1 ასახავს, თუ როგორ უნდა დადგინდეს 

აღნიშნული კატეგორია:

(ა)  ყოველ წინასწარ პატიმრობას, რომელიც სცილდება 1 წელიწადსა და 1 
თვეს, დაემატოს 3 ქულა. 

(ბ)  ყოველ წინასწარ პატიმრობას, რომელიც გრძელდება არანაკლებ 60 
დღისა (რომ არ ჩაითვალოს პუნქტ (ა)-ში მითითებული პერიოდი), და-
ემატოს 2 ქულა. 

(გ)  ყოველ წინასწარ პატიმრობას (პირველ ორ პუნქტში მითითებული პერი-
ოდის გამოკლებით) დაემატოს 1 ქულა, ამ პუნქტისთვის სულ 4 ქულამდე. 

(დ)  დაემატოს 2 ქულა, თუკი მსჯავრდებული ჩაიდენს მყისიერ სამართალ-
დარღვევას სასჯელის მოხდის პერიოდში, რომელიც მოიცავს პრობაციას, 
პირობით ვადამდე გათავისუფლებას, ზედამხედველობით გათავისუფლე-
ბას, პატიმრობას, სამუშაო გათავისუფლებას ან გაქცევის შემთხვევებს. 

(ე)  დაემატოს 2 ქულა, თუკი მსჯავრდებული მყისიერ სამართალდარღვევას 
ჩაიდენს გათავისუფლებიდან 2 წელიწადზე ნაკლებ დროში ისეთი პატიმ-
რობიდან, რომლის სასჯელიც პირველი ორი პუნქტის მიხედვით დადგინ-
და, ან იმ დროს, როდესაც ასეთი სასჯელით პატიმრობაში იმყოფება ან 
გაქცეულის სტატუსი აქვს მინიჭებული. თუკი პუნქტ (D)-თვის 2 ქულა და-
ემატება, მოცემული პუნქტისთვის მხოლოდ 1 ქულა დაემატოს. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



215

სასჯელის ცხრილში მაქსიმუმი შეადგენს 13 ქულას. წარსულის 4 

მსჯავრი, რომელიც პატიმრობის 13 თვეს აღემატება, და 1 მცირე სას-

ჯელი, არის ის, რაც აღნიშნულ შედეგს იძლევა. 

ასეთი ინსტრუქციებითა და მითითებებით ჩვენ ყველას შეგვიძლია 

შევასრულოთ სამუშაო. 

ადგილი ჰქონდა ყაჩაღობას (დონე 17), რომელიც კარგად იყო 

დაგეგმილი (იზრდება მე-19 დონემდე), ამას მოჰყვა ზარალი 10,000 

აშშ დოლარზე მეტი (იზრდება 21-ე დონემდე), თუმცა არც იარაღი და 

არც ნარკოტიკული საშუალებები არ მოუპარავთ და ცეცხლსასრო-

ლი იარაღის გამოყენებაც არ მომხდარა, დანაშაულის დონე კვლავ 

რჩება 21. 

სამართალდამრღვევს 2-ჯერ მიესაჯა სასჯელი, რომელიც 13 თვე-

ზე მეტხნიან პატიმრობას მოიცავდა, შესაბამისად, მისი კრიმინალუ-

რი/დანაშაულის ისტორიის კატეგორია ჰორიზონტალური შკალის 

მიხედვით არის 6. ამ პუნქტიდან ვეშვებით ქვემოთ იქამდე, სანამ არ 

შევხვდებით 21-ე დონის ჰორიზონტალურ ხაზს და შედეგიც ნათელი 

ხდება: მოსამართლე თავისუფალია აირჩიოს პატიმრობის ხანგრძ-

ლივობა 46-დან 57 თვემდე. 

დაბრკოლებები გადალახულია. 

10.4 გაკეთილშობილებული სამართლიანობა

ასეთი სახელმძღვანელოს უპირატესობას მისი გულწრფელობა 

წარმოადგენს. ის ნათლად გამოხატავს იმას, რასაც მოიცავს, თუმცა 

ასევე იმასაც აჩვენებს, რაც არ იყო გათვალისწინებული. ამასთან და-

კავშირებით კონგრესი კომისიისთვის განკუთვნილ თავის რეკომენ-

დაციებში ძალზე კონკრეტული და სპეციფიური იყო. ის: 

კომისიისგან ითხოვდა იმის გარანტიას, რომ მისი სახელმძღვანელო პრინ-
ციპები და პოლიტიკური განცხადებები ასახავდა იმ ფაქტს, რომ პატიმრობის 

თანამედროვეობა გადაწყვეტილებებში
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სახესთან ან ვადასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას მსჯავრ-
დებულის განათლების, პროფესიული უნარ-ჩვევების, შრომითი ჩანაწერე-
ბის, ოჯახური კავშირებისა და მოვალეობების, ისევე, როგორც საზოგადოებ-
რივი კავშირების გათვალისწინება მიუღებელია/გაუმართლებელია. 

უნდა ვაღიარო, რომ ორჯერ მომიწია წაკითხვა: მიუღებლობა/

გაუმართლებლობა? ჩემი ტრადიციით, მე უფრო ისეთი მოთხოვნის 

მოლოდინი მექნებოდა, რომლის მიხედვითაც სახელმძღვანელო 

პრინციპები ასახავდნენ ყოველი ზემოხსენებული ფაქტების, პირი-

ქით, გათვალისწინების მიზანშეწონილობას. თუმცა, ეს ასე არ არის 

და კომისიაც მიყვება კონგრესის მოთხოვნებს, რომ არ გაითვალის-

წინოს: 

ასაკი.

განათლება და პროფესიული უნარ-ჩვევები.

ფსიქიკური და ემოციური მდგომარეობა.

ფიზიკური მდგომარეობა, მათ შორის ნარკოტიკულ საშუალებებზე და 
ალკოჰოლურ სასმელებზე დამოკიდებულება.

წარსული სამუშაო ჩანაწერები.

ოჯახური მდგომარეობა და პასუხისმგბელობები, ასევე საზოგადოებრივი 
კავშირები.

რასა, სქესი, ეროვნება, რელიგიური და სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი.
(აშშ. სასჯელის დაკისრების კომისია, 1989 წელი, გვ. 5.35-5.37)

მოძველებული ევროპული კრიმინალური პოლიტიკის ტრადიციას 

მიჩვეული პირისთვის ასეთი დირექტივები, რბილად რომ ითქვას, 

გასაკვირია. დადებითად ინტერპრეტაციისას, გადაწყვეტილება იმის 

შესახებ, რომ აღნიშნული ფაქტორები გამოირიცხოს, მაჩვენებელია 

სხვაგვარი სახის მართლმსაჯულების მიღწევის მცდელობისა. კონგ-

რესი შესაძლო შიშობდა, რომ იმათ, ვინც ყველა კრიტერიუმს აკმა-

ყოფილებდა, პრეფერენცია მიეღო; უბრალოდ ამ მიზეზით მიეღოთ 

მკურნალობა. საზოგადოების მაღალი ფენის კრიმინალებს შესაძ-

ლოა მიემართათ ოჯახისთვის და საზოგადოებრივი კავშირებისთ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ვის, ისევე, როგორც მნიშნელოვანი პასუხისმგებლობებისთვის და 

შესაბამისად, უსამართლოდ გაქცეოდნენ სასჯელს, განსხვავებით იმ 

პირებისგან, რომლებიც მსგავსი კავშირებითა და პასუხისმგებლობე-

ბით არ გამოირჩეოდნენ.

ისეთი პირი, რომელიც ეკონომიკურად შეძლებულია და სოცი-

ალური კავშირებიც კარგი აქვს, ამ მდგომარეობის გამო არ უნდა 

გაექცეს სასჯელის სრულ ტვირთს. კარგი, ეს მისაღებია, მაგრამ რაც 

შეეხება ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვთ შესაბამისი კავშირები და 

პასუხისმგებლობები და გამოირჩევიან განსაკუთრებით დაბალი სო-

ციალური სტატუსით? თუკი სასამართლოს არ ექნება შესაძლებლობა 

ყველა ეს ფაქტორი გაითვალისწინოს – ისე, რომ დამატებითი უპი-

რატესობით არ ისარგებლოს უკვე პრივილეგირებულმა პირმა – სა-

სამართლოს ამავე დროს არ ექნება შესაძლებლობა გამოავლინოს 

მეტი თანაგრძნობა მათ მიმართ, ვინც განსაკუთრებით დაუცველია. 

ამით ისინი სოციალური სამართლიანობის მთლიან საკითხს აღ-

მოფხვრიან. რაც შეეხება ძალზე გაჭირვებულ სამართალდამრღვევს, 

რომელიც მხოლოდ შიმშილის გამო იპარავს? ან როგორ მოვიქცეთ 

მარტოხელა ადამიანთან მიმართებით, რომელსაც არ აქვს შესა-

ბამისი სოციალური კავშირები. (მცირე რაოდენობის) შეძლებული 

ადამიანის მიერ თავისი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების აღკ-

ვეთასთან ერთად კანონმდებელი უკანონოდ თვლის მართლმსაჯუ-

ლებისთვის, რომ მოხდეს ზუსტად იმ ფაქტორების გათვალისწინება, 

რომლებიც ასე დამახასიათებელია ციხეში მოთავსებული პირების 

უმრავლესობისთვის: სიღარიბე და გაჭირვება, „კარგ ცხოვრებაში 

წილის არარსებობა“, „სახიფათო ფენის“ არაპროდუქტიულობის ყვე-

ლა უმთავრესი ატრიბუტი.

კონგრესს რომ მართლა მოენდომებინა შეძლებული ადამიანე-

ბის მიერ თავიანთი სოციალური მდგომარეობის ბოროტად გამოყე-

ნების თავიდან აცილება, კონგრესი მოაგვარებდა პრობლემას. სო-

ციალური ფაქტორების ამოქმედება არ არის იმაზე რთული, ვიდრე 

თანამედროვეობა გადაწყვეტილებებში



218

ისეთი ქმედებების განხორციელება, რომლებიც დანაშაულად არიან 

მიჩნეულნი. მინდა დავეხმარო კომისიას ქვემოთ მოცემული დანაშა-

ულის დონის ცხრილის შედგენაში:

თავდაპირველად, რამდენიმე სიტყვა უნდა ითქვას გაზრდასთან 

(increases) დაკავშირებით: 

სამართალდამრღვევს უმაღლესი განათლებით (ვისაც შესაბამისად, 
უკეთესად უნდა სცოდნოდა) ემატებათ 2 ქულა;

სამართალდამრღვევს ბოლო ორი წლის განმავლობაში X-ზე მეტი 
შემოსავლით ემატება 4 ქულა;

სამართალდამრღვევს მნიშვნელოვანი წარსული სოციალური კავშირებითა 
და პასუხისმგებლობებით ემატება 5 ქულა. 

შემდგომ კი – ორიოდე სიტყვა შემცირებებზე (reductions):

მინიმალური სავალდებულო განათლების მქონე სამართალდამრღვევს 

აკლდება 3 ქულა;

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრებ სამართალდამრღვევს აკლდება 4 ქულა;

სამართალდამრღვევს, რომელსაც ახალგაზრდობაში არაორდინალური ტრავ-

მა აქვს მიღებული და რომელიც სოციალური საგამოძიებო ორგანოების მიერ 

არასაკმარისი სოციალური ფენის მქონე პირად არის მიჩნეული, გამოაკლდეს 
5 ქულა. 

აღნიშნული ჩამონათვალი უფრო გრძელი და უფრო წონადი შეიძ-

ლებოდა ყოფილიყო. ბრალეულობის რა რაოდენობა დარჩება ქალ-

ზე, რომლის მიმართაც ბავშვობიდან გამუდმებით ხდებოდა მამამისის 

მხრიდან ფიზიკური და სექსუალური ძალადობა და რომელმაც, სიღა-

რიბესა და გაჭირვებაში მცხოვრებმა, ბოლოს სასოწარკვეთის ნიადაგ-

ზე მოკლე მამამისი? ან, ასეთი ნათელი რომ არ იყოს: რაც შეეხება ისეთ 

გარემოებებს, როდესაც, დამატებით დედამისმა ყოველივეს შესახებ 

იცოდა და ერეოდა? რა დონის შემამსუბუქებელი გარემოება უნდა 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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იქნეს ასეთ ვითარებაში გათვალისწინებული? და დამატებით იმასაც 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს პიროვნება გარეუბნებში/ბარაკებში 

იზრდებოდა? შესაძლოა მომხდარიყო ისე, რომ, როდესაც ყველა შე-

მამსუბუქებელი გარემოება იქნებოდა გათვალისწინებული, ზოგიერთი 

დამნაშავის დანაშაულის I დონის ქვემოთ გადაყვანა გახდებოდა საჭი-

რო, ისე, რომ მოსამართლე იძულებული გახდებოდა მათთვის კომპენ-

საციის გადახდის ვალდებულება საზოგადოებისთვის დაეკისრებინა? 

ამ საკითხის უფრო ღრმად შესწავლას უნდა გამოეწვია დანაშაულის 

კონტროლის, როგორც პოლიტიკურ დებატებში მონაწილე პირებისთ-

ვის ძალზე გამოსადეგი თემის, განადგურება. 

რაძინოვიჩი და ჰუდი (Radzinowicz and Hood) (1981 წელი) აღწერენ 

იმ განვითარებებს, რომლებმაც ასეთ მდგომარეობას შეუწყო ხელი. 

რეფორმების უმეტესი ნაწილი გამოწვეული იყო გულწრფელი სურ-

ვილით შეემცირებინათ პატიმრობის რაოდენობის გამოყენება. გავ-

ლენიანი კომიტეტი, რომელიც პატიმრობას შეისწავლიდა (ვონ ჰირში 

(von Hirsch)) (1976 წელი) იყო ძალზე გასაგები სასჯელის ნაკლებად 

და არა მეტად დაკისრებასთან დაკავშირებით. კომიტეტის თანახმად, 

დაპატიმრებების რიცხვის შემცირების გარეშე სარეაბილიტაციო მო-

დელის მიტოვება, იქნებოდა წარმოუდგენელი სისასტიკე და საშიში 

ქმედება. ხუთი წელი, მკვლელობების გამოკლებით, იქნება უმაღლე-

სი სასჯელი. რაძინოვიჩი და ჰუდი ასევე ყოფილი მოსამართლე, ბაზე-

ლონის, სიტყვების ციტირებას ახდენენ (1978 წელი): 

ის სწორად იქცევა, როდესაც აკრიტიკებს სენატის კანონპროექტს, რომელიც 

კომისიის შექმნის ინიციატივით გამოდის, იმ მოტივით, რომ თანასწორობის 

რიტორიკით ის „ითვალისწინებს კრიმინალურ პროცესს, როგორც სოცი-

ალური კონტროლის უდიდეს ძრავს“. იქიდან გამომდინარე, რომ დანაშა-

ულის პრობლემა ჩადებულია საზოგადოების სოციალურ პირობებში, „შე-

საბამისად, გადაწყვეტილებები სამართალდამრღვევის მდიდარი წარსულის 

გამოცდილებიდან გამომდინარე უნდა იქნას მიღებული“. ამ დელიკატური 

პროცესის „ავტომატიზირების“ მცდელობა „მონაწილეებს და საზოგადოებას 

მთლიანად ართმევს ინფორმაციას, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანია სისხ-

ლისსამართლებვირი მართლმსაჯულების ცნებისთვის“.

თანამედროვეობა გადაწყვეტილებებში
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მიზეზები, რატომაც არ მომხდარა სოციალური ფაქტორის სასჯე-

ლის ცხრილში ჩართვა, მყარად ეფუძნება just deserts-ის იდეოლო-

გიას. ამ იდეის უმთავრეს შინაარსს წარმოადგენს ის, რომ სასჯელი 

კრიმინალური ქმედებების დასჯადობას უნდა ასახავდეს. და რაც 

უფრო ნაკლები სოციალური ფაქტორია თვალთახედვის არეში, მით 

უფრო ნათელი ხდება კონკრეტულ ქმედებასა და სასჯელს შორის 

კავშირი. სოციალურ ფაქტორებს შეუძლიათ აურიონ ნათელი და 

სავარაუდოდ სამართლიანად დამსახურებული სასჯელი, რომელიც 

ბოროტმოქმედების შედეგია. Just deserts-ის ფარგლებში, ეს ჩანს, 

როგორც ზიანის მომტანი. მორალური მასშტაბი – და საზოგადოები-

სადმი მიმართული მესიჯის სიცხადე – ბუნდოვანია, ისევე, როგორც 

– უსამართლობის პრევენციის შესაძლებლობა, იგივე ქმედებისთ-

ვის სხვადასხვა სასჯელების დაკისრების გაგებით. მიზანს წარმოად-

გენს უთანასწორობის პრევენცია, თუმცა სოციალური შედეგები გა-

მოიხატება იმაში, რომ გადაწყვეტილების მიღების სისტემიდან სხვა 

მნიშვნელოვანი ღირებულებები იდევნება. Just deserts ხდება სა-

მართლიანი ერთ შემთხვევაში და სასტიკად უსამართლო, როდესაც 

სხვადასხვა ღირებულებები უნდა დადგეს ერთმანეთის პირისპირ 

სასწორზე. იქიდან გამომდინარე, რომ სხვა ღირებულებები ძირითა-

დად სოციალურად დაუცველი პირებისთვის უპირატესობის მინიჭე-

ბად ითვლებოდა, just deserts-ში არსებული შეზღუდვები მთლიანო-

ბაში უკიდურესად უსამართლო სისტემას ქმნიან. თავისი სიმარტივის 

გამო, სწრაფი მართლმსაჯულებისთვის და სისხლისსამართლებრივ 

პროცესებზე სამართალდამრღვევის დეპერსონალიზაციისთვის აღ-

ნიშნული თეორია ყველაზე გამოსადეგი და მისაღებია. 

10.5 კანონდამრღვევთან თანამშრომლობა

ამერიკის უფლებათა ბილის მიხედვით, ყველა ამერიკელს, რო-

მელსაც ბრალად ედება დანაშაულის ჩადენა, აქვს უფლება მისი საქ-

მე მიუკერძოებელმა სასამართლომ განიხილოს. თუმცა რეალობაში, 

ბრალდებულთა ძალზე მცირე პროცენტი თუ იყენებს აღნიშნულ უფ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ლებას. 90%-ზე მეტი – ზოგან კი 99%-მდე – თავს დამნაშავედ ცნობს. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუკი აღიარებების რიცხვი თუნდაც მცირე 

პროცენტით მაინც შემცირდებოდა, აშშ-ში არსებული მთელი სასა-

მართლო სისტემა ფაქტობრივად პარალიზებული იქნებოდა. 

მაგრამ რატომ ცნობენ თავს დამნაშავედ? 

იმიტომ, რომ ისინი თავის უდანაშაულოდ ცნობის რისკს საკუთარ 

თავზე ვერ იღებენ. 

კანონდამრღვევთან ასეთი წარმოუდგენელი თანამშრომლობის 

მიღწევის მექანიზმი მარტივია და მას საპროცესო გარიგება ეწოდება. 

პროკურორს სჯერა, რომ მას შეუძლია დაამტკიცოს სავარაუდო კა-

ნონდამრღვევის მიერ ა, ბ, გ და დ ქმედების ჩადენა. აქედან გამომდი-

ნარე, პროკურორი ბრალდებულს აღნიშნული ქმედებების ჩადენაში 

მისი ბრალის აღიარების სანაცვლოდ ჰპირდება, რომ მხოლოდ ა და 

ბ ქმედებისთვის აგებინებს პასუხს. 

შესაბამისად, ამერიკელები გასამართლებულნი არიან არა იმის-

თვის, რაც მათ სინამდვილეში ჩაიდინეს, არამედ იმისთვის, რაზეც 

პროკურორთან მოლაპარაკება შეძლეს. 

სასჯელის დაკისრების კომისია აღნიშნული სისტემისადმი დადე-

ბითად არ იყო განწყობილი და შეეცადა, გაეუქმებიან ბრალის აღი-

არება34, თუმცა, საბოლოოდ საქმის ბოლომდე მიყვანაზე უარი თქვეს, 

იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ვერ შეძლეს:

34 კომისია წერს (1990 წელი, გვ. 1.4-1.5): კომისიისთვის ერთ-ერთ ყველაზე 
მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენდა იმის გადაწყვეტა, სასჯელის დაკისრება 
უნდა მომხდარიყო რეალური ქმედების გათვალისწინებით, რომელშიც 
ბრალდებული იყო გარეული მიუხედავად ბრალდებისა, რომლის საფუძველზეც 
მოხდა მისი დაკავება („რეალური დანაშაულის“ სასჯელი), თუ ისეთი ქმედების 
გათვალისწინებით, რომელიც დანაშაულის ელემენტს წარმოადგენს, 
რომლისთვისაც ბრალდებულს ბრალი წაუყენეს და რომლისთვისაც ის იყო 
მსჯავრდებული („ბრალდების დანაშაულის“ სასჯელი). ბანკის მძარცველს, 
მაგალითად, შესაძლოა გამოეყენებინა იარაღი, შეეშინებინა ხალხი, აეღო 
50,000 აშშ დოლარი, ზიანი მიეყენებინა მოლარესთვის, გაფრთხილებაზე 
რომ გაჩერებულიყო, უარი განეცხადებინა და გაქცეულიყო გზად შემხვედრი 
საკუთრების დაზიანებით. რეალური დანაშაულის სისტემა გადახედავდა 
ზოგიერთ ზიანს, რაც არ შეესაბამება დანაშაულის შემადგენელ ნაწილებს, 
რომლის გამოც პირს ბრალი წაეყენა. 
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... სამართლიანი სასამართლო პროცედურების საჭიროებისა და სასჯელის 
სწრაფი დაკისრების საჭიროების ერთმანეთთან შეთავსების პრაქტიკული 
გზის გამონახვა (1990 წელი, გვ. 1.5). 

შესაბამისად, როდესაც მოსამართლე სასჯელის დაკისრების 

ცხრილს იყენებს, ქმედება, რომლის კატეგორიზაციაც უნდა მოხდეს 

არის არა ის, რაც დამტკიცდა რომ ბრალდებულმა ჩაიდინა, არა-

მედ ის, რაზეც ბრალდებული და პროკურორი შეთანხმდნენ – თუკი 

ბრალდებული იმდენად გულკეთილია, რომ აღიაროს დანაშაული და 

შესაბამისად უზრუნველყოს მარტივი და სწრაფი სასამართლო პრო-

ცესი. 

ასეთი სისტემის შედეგად ლანგბეინი (Langbein) (1978 წელი) გამო-

ყოფს ორ მიმართულებას. პირველი, ის უზარმაზარი ძალის კონცენტ-

რირებას პროკურატურის ხელში ახდენს (გვ. 18):

სასამართლო პროცესის შესახებ არსებული ჩვენი ფორმალური კანონი პა-
სუხისმგებლობის განაწილებას ითვალისწინებს. ჩვენ ველით პროკურორის-
გან ბრალდებას, მოსამართლისგან და განსაკუთრებით ნაფიცი მსაჯულისგან 
– შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას და მოსამართლისგან – სასჯელის 
ზომის დადგენას. საპროცესო გარიგების შედეგად კი სამივე ფაზა – ბრალდე-
ბის, დადგენის და ფუნქციური – პროკურორის ხელში ხვდება. 

რაძინოვიჩი და ჰუდი სრულად თანხმდებიან ზემოხსენებულზე 

(1981 წელი, გვ. 142-143):

სასამართლოს დისკრეციული უფლებამოსილების მკვეთრი შეზღუდვა და 
მისი ზედამხედველობა ამცირებს მოსამართლის როლს კრიმინალურ პრო-
ცესებში და ზრდის პროკურორის ძალაუფლებას. 

თუმცა, რომ აიძულო ბრალდებული დანაშაული აღიაროს, რაიმე 

სახის საშინელება უნდა მოხდეს, მან რომ არ აღიაროს. ლანგბეინის 

(Langbein) სიტყვებით (გვ. 12):

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მეოცე საუკუნის ამერიკაში ჩვენ გავიმეორეთ შუა საუკუნეების ევროპული 
ცენტრალური გამოცდილება სისხლის სამართლის პროცესთან მიმართება-
ში: ჩვენ სასამართლოს სისტემიდან აღიარების სისტემაზე გადავინაცვლეთ. 
ჩვენ ვაიძულებთ ბრალდებულს, რომლის წინააღმდეგაც მისი დამნაშავეობის 
სავარაუდო მტკიცებულებებს ვნახულობთ, რომ აღიაროს თავისი ბრალი. რა 
თქმა უნდა, ჩვენი საშუალებები გაცილებით გასაგები და მისაღებია; ჩვენ არ 
ვიყენებთ წამების ადრე გავრცელებულ მეთოდებს, არამედ, როგორც შორე-
ული საუკუნეების ევროპელები, რომლებიც აღნიშნულ მეთოდებს იყენედ-
ნენ, ჩვენ ვქმნით ისეთ სისტემას, რომლის შედეგადაც ბრალდებულისთვის 
მისი უფლებების დაცვა ძალიან ძვირი ჯდება. ჩვენ ვემუქრებით მას სანქცი-
ების მატერიალური გაზრდით, თუკი ის ისარგებლებს თავისი საკონსტიტუ-
ციო უფლებებით და შემდგომ მაინც გახდება მსჯავრდებული. სანქციებს შო-
რის განსხვავება არის ის, რაც საპროცესო გარიგებას რეალურს ხდის. 

და სქოლიოში (გვ. 17) ის წინ წევს საკითხს იმის შესახებ, საპრო-

ცესო გარიგების სისტემა წარმოადგენს თუ არა აშშ-ში დასჯადობის 

მაღალი დონის არსებობის მიზეზს? მისი თქმით: 

მეცხრამეტე და მეოცე საუკუნეებში, როდესაც ევროპელები აუმჯობესებდნენ 
თავიანთ სასჯელებს, ჩვენ ამას არ ვაკეთებდით. ჩნდება კითხვა, არის თუ არა 
საპროცესო გარიგების სისტემის მოთხოვნები ამაში გარკვეულწილად დამ-
ნაშავე? 

10.6 დეპერსონალიზაცია

პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ ბრალდებულის სოციალუ-

რი წარმომავლობისთვის ყურადღება არ მიექციათ, მოიცავს უფრო 

მეტს, ვიდრე ტკივილის შესახებ გადაწყვეტილებასთან მიმართებით 

აღნიშნული ნიშნების შეუსაბამობას. ამის გარდა, ბრალდებული უმე-

ტესწილად აღარ აღიქმება, როგორც პიროვნება. არ აქვს მნიშვნე-

ლობა სოციალურ წარმომავლობას, ბავშვობას, ოცნებებს, მარცხებს 

– აღრეულს ბედნიერი დღეების ერთგვარ გამოვლინებებთან – სო-

ციალურ ცხოვრებას, ყველა ეს მცირე დეტალი, რაც უმთავრესია სხვა 

პირის, როგორც სრული პიროვნების აღსაქმელად. სასჯელის შესახებ 

თანამედროვეობა გადაწყვეტილებებში
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სახელმძღვანელო და მისი უპირველესი შედეგი, სასჯელის დაკისრე-

ბის ცხრილი, დანაშაული სტანდარტიზებულია როგორც კანონდარღ-

ვევის დონე, ადამიანის სიცოცხლე – როგორც კრიმინალური ისტო-

რიის ქულები და ტკივილის მიყენების შესახებ გადაწყვეტილება კი 

მცირდება იქამდე, სანამ ორი ხაზი ერთმანეთს არ გადაკვეთს. სწორი 

გადაწყვეტილება სივრცეში წერტილად იქცევა, და ტკივილად. 

ამგვარად, სისხლის სამართლის პროცესი ხდება მსგავსი იმისა, 

რასაც გეორგ ზიმელი (Georg Simmel) (აქ 1950 წელი) აღწერს ეკო-

ნომიკური ცხოვრებიდან. მისთვის, ფული წარმოადგენს კონდენსი-

რებულ, ანტი-ინდივიდუალურ ერთეულს, რომელიც თანამედროვე 

ცხოვრებას შესაძლებელს ხდის. მის შეშფოთებას იწვევს ის, რომ 

თანამედროვეობა ავტონომიასა და ინდივიდუალობას ანადგურებს. 

...მოვლენათა ინდივიდუალობა არ თავსდება მატერიალურ პრინციპებთან. 
ამ თვისებებმა ასევე უნდა გააფერადონ ცხოვრების შინაარსი და მხარი და-
უჭირონ იმ ირაციონალურ, ინსტინქტურ, სუვერენულ კვალსა და იმპულსებს, 
რომლებიც ცხოვრების წესის შიგნიდან განსაზღვრას ისახავენ მიზნად, გარე-
დან მიღებული ზოგადი და სპეციალურად სქემატური ცხოვრების წესის მი-
ღების მაგივრად (გვ. 409-413).

სასჯელის გამოტანის მიზნიდან გამომდინარე, ბრალდებული ასე-

ვე შესაძლებელია არ იმყოფებოდეს სასამართლოში. ყველაფერი 

უკავშირდება ქმედებასა და წარსულში განხორციელებულ ქმედე-

ბებს, რომლებიც დანაშაულს წარმოადგენენ. ბრალდებულს მინიმა-

ლური შესაძლებლობები აქვს, თავისი თავი კაცობრიობის სამყაროს 

როგორც ჩვეულებრივი და, შესაბამისად, თავისებური წევრი, ისე წა-

მოადგინოს. 

გადაწყვეტილების მიღების აღნიშნულ სისტემას აქვს აშკარა შე-

დეგი ადამიანთან მიმართებით დისტანციის შექმნის. როდესაც სო-

ციალური კუთვნილებები უგულვებელყოფილია, თითქოს „ობიექტუ-

რი“ და მიუკერძოებელი სისტემა იქმნება. ზიანი ფულადი ერთეულია 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



225

– ზიანი ტკივილით, როგორც მისი ფასი. ეს არის სისტემა, რომელიც 

სრულად შეესაბამება ნორმალურ ბიუროკრატიულ სტანდარტებს და 

ამავე დროს უჩვეულოდ კარგად ერგება ძალაუფლების მქონე ადა-

მიანებს. 

მანძილი შეიძლება შეიქმნას ფიზიკურად შორ მანძილზე გამოსა-

ყენებელი (long-range) იარაღის მოხმარებით, სოციალურად – კლა-

სით, პროფესიონალურად – მომზადებული/ნასწავლი უუნარობით 

დაინახო მთლიანი ადამიანი ისეთი, როგორიც ის იქნებოდა აღქმუ-

ლი, რომ ყოფილიყო მეზობელი, მეგობარი ან საყვარელი. უფლება-

მოსილებათა სტრუქტურაში დამატებითი მანძილი იქმნება ბრძანებე-

ბის მიხედვით მოქმედებიდან გამომდინარე. სასჯელის დაკისრების 

ცხრილი სწორედ ასეთი ბძანებაა ზემოდან. მოსამართლე შესაძლოა 

თავისი სირბილით გამოირჩეოდეს. მან შესაძლოა გაიგოს სიღატაკე-

ში ცხოვრების გემო. თუმცა ცხრილი იქვეა. ძალიან ვწუხვარ, მაგრამ 

თქვენი დანაშაულის დონე არის 38. ეს არ არის ჩემი პერსონალური 

გადაწყვეტილება, მე ის უბრალოდ უნდა განვახორციელო.

სასჯელის აღნიშნული სისტემით, ძალაუფლების მქონე პირებს შე-

დარებით უფრო მეტი კონტროლის შესაძლებლობა ექნებათ, ვიდრე 

მანამდე. განვითარდა სასჯელის დაკისრების შესახებ ყველა გადაწ-

ყვეტილების რეგისტრაციის სისტემა და უფრო მეტი სიახლეა მოსა-

ლოდნელი (აშშ-ის სასჯელის დაკისრების კომისიის წლიური ანგა-

რიში, 1989 წელი). ამ ყოველივეს კი ძალაუფლება კიბის შემდგომ სა-

ფეხურზე აყავს, ბრალდებულის შესაძლო იდენტიფიკაციისგან ერთი 

საფეხურით მოშორებით და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთი 

ნაბიჯით ახლოს. 

სასჯელის დაკისრების კომისიები უკვე აშშ-ის არაერთ შტატშია 

ამოქმედებული: მინესოტა, ორეგონი, პენსილვანია და ვაშინგტონი. 

მინესოტა კი ზოგადად მიჩნეულია აღნიშნულის როგორც ძალზე წარ-

მატებული შემთხვევა (მაგ, ვონ ჰირში (von Hirsch), 1982 წელი), მაშინ, 

თანამედროვეობა გადაწყვეტილებებში
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როდესაც ტონრი (Tonry) (1991 წელი, გვ. 309) ფედერალურ სისტემას 

კატასტროფას უწოდებს. თუმცა, მათი ნაშრომების მიღმა არსებული 

ძირითადი პრინციპები თითქოს მსგავსია. ისინი ქმნიან გამარტივებუ-

ლი ცხრილების თავიანთ ვარიანტებს, რომლებიც დანაშაულის ტიპი-

დან და წარსულში არსებული მსჯავრის რაოდენობიდან გამომდინა-

რეობენ და პასუხებიც მოცემულია.35

35 ნაშრომში სასტიკი სახელწოდებით „სასჯელაღსრულების რეგრესიები“, 
რაძინოვიჩი ამბობს: 

 მიმაჩნია, რომ სასჯელის დაკისრების კომისიებს აქვთ ამა თუ იმ სახის 
სერიოზული ხარვეზები. ისინი არ უნდა იყვნენ მიჩნეულნი გამოსავლად 
პრობლემიდან, რომელსაც სასჯელაღსრულების თანამედროვე სისტემა აწყდება. 
რჩევის სახით გამოსავლის მიწოდება – მისაღებია, მაგრამ არა პირდაპირი 
დირექტივების გაცემა. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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გაზეთ The New Yorker-ში განთავსებული ხუმრობები ხშირად 

გაუგებარია ევროპელებისთვის. ჩვენ არ ვიზიარებთ საერთო კულ-

ტურულ ფონს და ამიტომ ხშირად ვერ ვიგებთ ერთმანეთის სიმბო-

ლოებსა და მათ ორმაგ მნიშვნელობას. კულტურული სიმბოლოები 

მხოლოდ მსგავსი და გაზიარებული გამოცდილების შემთხვევაში 

შეიძლება იყოს გაგებული. 

ჩვენ დროში, ადამიანების უმეტესობისთვის და ატლანტიკის ორივე 

მხარეს, ქალბატონი იუსტიციის (Lady Justice) იმიჯი კარგად ნაცნობია 

და თავისი მნიშვნელობითაც არის დატვირთული. ერთ ხელში მას, ბა-

ლანსის პრინციპზე დაყრდნობით, სასწორი უჭირავს, რა თქმა უნდა, 

ძველმოდური სახის, მეორე ხელში კი – მახვილი. უმეტესად, მას თვა-

ლებზე ნაჭერი აქვს ახვეული და თეთრ სამოსშია წარმოდგენილი.

აღნიშნულ სიმბოლოს დიდი მნიშნელობა აქვს. მაგრამ, რა თქმა 

უნდა, ყველასთვის – არა. შესაძლოა, ჩვენ სამართალი უკეთესად 

გავიგოთ, თუკი ისეთ სოციალურ სისტემებს გადავხედავთ, სადაც ამ 

ქალბატონს არავითარი მნიშვნელობა არ გააჩნია და შევადარებთ 

მათ ისეთ სისტემებს, სადაც მას ფაქტობრივად წმინდა მნიშვნელო-

ბა აქვს. მოდით, სწორედ ასე მოვიქცეთ და შევადაროთ სამი სახის 

სამართლებრივი ორგანიზაცია: სოფლის სამართალი, წარმომად-

გენლობითი სამართალი და დამოუკიდებელი სამართალი. ეს იქნება 

თავი 11
სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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იდეალურ-ტიპიური დახასიათება, სამართლებრივი რეგულირების 

მიღმა არსებული რამოდენიმე ზოგადი პრინციპის ნათლად გაგების 

მცდელობა. 

11.1 სოფლის სამართალი

...იქნებოდა ისეთი ადგილი, სადაც მართლმსაჯულების სიმბოლოს 

მნიშვნელობა არ ენიჭება. 

პირველი, რატომ უნდა იყოს ის სოფელში თვალებახვეული? წარ-

მოიდგინეთ სოფელი, საკმარისი ავტონომიით რომ შიდა კონფლიქ-

ტები დაარეგულიროს. სოფელი, დიდი ხნის ისტორიითა – ყოველ 

შემთხვევაში, იმდენი ხნის ისტორიით მაინც, რომ დაედგინა, თუ რა 

არის კარგი და რა – ცუდი – და მოსახლეობას შორის შედარებით 

თანასწორი ურთიერთობით. ასეთ სისტემაში სამართალს ყველა იქ 

მცხოვრებისთვის დიდი მნიშვნელობა ექნებოდა. მათ მონაწილეობის 

შედეგად ეცოდინებოდათ წესები. იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი სამარ-

თლებრივი გადაწყვეტილებები გარკვეულ დონეზე მაინც იქნებოდა 

ფორმალიზებული, საკუთრება იურიდიულ ცოდნაზე არ იქნებოდა 

მონოპოლიზებული. სოფელში ცხოვრების შედეგად, მათ ეცოდინე-

ბოდათ და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყველა ბუნებრივი 

მონაწილე იქნებოდა. ეს არ იქნებოდა მარტივი გადაწყვეტილებები. 

იქიდან გამომდინარე, რომ არ იარსებებდნენ სპეციალისტები, ვერა-

ვის ხელში ვერ მოექცეოდა ძალაუფლება ისე, რომ მას დავის საზ-

ღვრებისა და ტიპის განსაზღვრა მოეხდინა. განხილვები შესაძლოა 

დღეების განმავლობაში გაგრძელებულიყო. ძველი ისტორიები გა-

ნახლდებოდა და ძველი გადაწყვეტილებები წინ წამოიწევდა. 

ძალზე ფუნდამენტური გაგებით, ასეთ სოფელში სასამართლო 

მოსახლეობასთან ძალზე მჭირდოდ იმუშავებდა. ხშირად ყველა მი-

იღებდა მონაწილეობას, ყველას გააჩნია შესაბამისი ცოდნა და ყვე-

ლას მოუწევდა თავისი გადაწყევტილების შედეგებით ცხოვრება. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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თუმცა, მსგავსი აღწერა ასევე ნათელს ხდის ფაქტს, თუ რატომ არ 

არის ქალბატონი იუსტიცია სოფელში აქტუალური. ის ყველაზე მა-

ღალა დგას. ის ხელშეუხებელია, თეთრებშია გამოწყობილი და არ 

წარმოადგენს მთლიანის ნაწილი. ამასთან, თვალებახვეულია და 

თან მახვილით დგას ისეთ სიტუაციაში, როდესაც ყველაფერს აქვს 

მნიშვნელობა – როდესაც საჭიროა ყველაფერი ჩანდეს – და რო-

დესაც მახვილის გამოყენება არ იქნება მართებული, რადგან ეს გა-

მოიწვევს კონფლიქტს, რომელსაც სოფლის დაქცევა შეუძლია. სადაც 

ხელისუფლება პასიურობს, კონსენსუსის მიღწევაა აუცილებელი. 

შესაბამისად, სოფლის სამართალი სამოქალაქო გამოსავლების ძი-

ებისკენ იხრება; კომპენსაციები და კომპრომისები – და არა ბრალის/

უდანაშაულობის დიქოტომიები და წაგებული მხარისთვის ტკივილის 

მიყენება. 

ეს იყო ძირითადი თავისებურებები. თუმცა, ნება მომეცით, დავამა-

ტო: სოფლის სამართალი არ არის აუცილებელი, რომ „სამართლი-

ანი“ იყოს. კერძოდ, ის მისცემდა მცირე დაცვას მათ, ვისაც სოფელში 

არ გააჩნდათ ძალაუფლება და კავშირები. ესეთ პოზიციაში ხშირად, 

მაგრამ ყოველთვის არა, მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები 

იყვნენ. ეს იყო კანონი, რომელიც დიდი ხნის წინ გადავარდა, თუმცა 

მისი კვალი დარჩა. 

სოფლის ტრადიციის შესახებ მოგონებების ნახვა შესაძლებელია 

ტერმინში „მშვიდობის მოსამართლეები“ (justices of the peace). რო-

დესაც ხელისუფლება არც ძლიერი იყო, არც – განყენებული. აუცილე-

ბელი გახდა გამოსავლის ძიება, რომელიც მხარეებისთვის მისაღები 

იქნებოდა, რომ ამგვარად მშვიდობა შექმნილიყო. რაც უფრო ახლოს 

არიან გადაწყვეტილების მიმღებები კონფლიქტის მონაწილეებთან, 

მით უფრო მნიშვნელოვანი ხდება საქმე. მშვიდობასთან ერთად 

მშვიდობისმყოფელი იღებს ღირსებასაც და მშვიდობიან გარემოცვა-

ში უკეთესი ცხოვრების შესაძლებლობასაც. 

სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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მშიდობისმყოფელებმა შესაბამისად იციან საერთო ღირებულებე-

ბის გამონახვის აუცილებლობის შესახებ. თუმცა, მშვიდობისმყოფე-

ლები ვერ იქნებიან თვალებახვეულნი. პირიქით, მათ ყველა გრძნო-

ბის გამახვილება დასჭირდებათ იმისთვის, რომ მიაგნონ საერთო 

ღირებულებებს, რომელთა დახმარებითაც მხარეები კომპრომისის 

მიღწევას შეძლებენ. მახვილი კი ასეთ სიტუაციაში სრულიად ზედმეტი 

იარაღი იქნებოდა, რადგან ის სიმბოლურად ძალის შესაძლო გამო-

ყენებას გამოხატავს. 

11.2 წარმომადგენლობითი სამართალი 

სოფელში ქალბატონი იუსტიციის იმიჯი არარელევანტურია. მას 

ვერ გაუგებენ. თუმცა, თანამედროვეობის ბავშვებსაც შესაძლოა სირ-

თულეები ჰქონდეთ მის იმიჯთან მიმართებით, კერძოდ კი, თუ ისინი 

ადგილობრივი დემოკრატიის ძლიერი დამცველები არიან. უამრავი 

ღირებულების მიხედვით, რა თქმა უნდა, კარგია, რომ სამართლის 

ინსტიტუტი ხალხთან ახლოს დგას. ამან შესაძლოა ორი ფორმა მი-

იღოს:

რომ მოსამართლეები და პროკურორები დემოკრატიულად არიან 

არჩეულნი, 

ან

რომ კანონმდებლებს აქვთ ძლიერი გავლენა იმაზე, რაც ხდება 

სასამართლოში. 

პირველი ფორმის ამოქმედება გამოიხატება იმაში, რომ ქალ-

ბატონმა იუსტიციამ პირდაპირ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა 

და თავის საქმიანობას არჩეული მოსამართლის სახით შეუდგეს. ეს 

დემოკრატიულად ჟღერს, მითუმეტეს თუ საოლქო პროკურორი და 

პოლიციის უფროსიც არჩეულები არიან. თუკი ისინი ელექტორატის 

სურვილებისდა მიხედვით არ იმოქმედებენ, შესაძლოა მათ დაატო-

ვებინონ პოზიცია შემდეგ არჩევნებამდე.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მაშ, რატომ არის ქალბატონი იუსტიცია თვალებახვეული? ურთიერ-

თსაწინააღმდეგო იქნებოდა, ის რომ ახლოს მისულიყო ხალხთან და 

ამავე დროს მათ არგუმენტებთან ბრმა დარჩენილიყო. ქალბატონი 

იუსტიციის თვალებახვეულობის უკან, რა თქმა უნდა, მისი ობიექტუ-

რობის შენარჩუნების სურვილი დგას, ასევე ის, რომ არ დაინახოს და 

არ მოექცეს იმის გავლენის ქვეშ, რისი დანახვაც მისთვის არ შეიძლება. 

მაგრამ, იყო დემოკრატიულად არჩეული, ნიშნავს, რომ იმ შემთხვე-

ვაში, თუკი ქალბატონი იუსტიცია არ გადაწყვეტს საქმეს ისე, როგორც 

ამას მისი ელექტორატი მოითხოვს, მისთვის ძალაუფლების ჩამორთ-

მევაც კი არის შესაძლებელი. ამ ყოველივეში კი კონფლიქტის ნიშნები 

შეინიშნება. მართლმსაჯულება, რომელიც ახლოს არის ხალხთან და 

მართლმსაჯულება, რომელიც თუნდაც იდეალურად წარმოადგენს ამ 

ხალს, ამავე დროს აღიშნული ხალხის მაქსიმალური კონტროლის ქვე-

შაა მოქცეული. ასეთი არის სოფლის მართლმსაჯულება, სადაც ქალბა-

ტონ იუსტიციას არაფერი ესაქმება. ის ასევე არ არის აქტუალური თა-

ნამედროვე არჩევნებში. იმისთვის, რომ არჩევნებზე მიზანს მიაღწიოს, 

აუცილებელია, რომ მოისმინოს და ამავე დროს დაინახოს კიდეც. ამას 

გარდა, თანამედროვე საზოგადოებების რეალობაში, იყო დემოკრა-

ტიულად არჩეული არ ნიშნავს წარმოადგენდე ყველას. არჩევნებში 

მონაწილეობას იღებს 50%. გამარჯვება კი ნიშნავს, წარმოადგინო იმა-

თი უმრავლესობა, ვინც არჩევნებში ხმა მისცა. ხშირად კი ეს ნიშნავს 

წარმოადგენდე მოსახლეობის 1/3-ს, ან თუნდაც – 1/4-ს და არა ყველას 

და განსაკუთრებით პატარა ანკლავებს, რომლებიც უმრავლესობისგან 

შესაძლოა სტილითა და ზოგიერთი უმთავრესი ღირებულებით განსხ-

ვავდებოდნენ. მაშასადამე, ჩვენი ტიპის საზოგადოებაში იყო ხალხთან 

ახლოს ნიშნავს, იყო ახლოს მხოლოდ ამ მოსახლეობის გარკვეულ 

სეგმენტთან. ამავე დროს, ეს ნიშნავს იყო განყენებული ისეთი სიტუ-

აციებიდან, სადაც მართლმსაჯულებას ტოვებენ ტოტალურობისთვის 

მნიშვნელოვან ღირებულებებს შორის ბალანსის მოსაძებნად. აღ-

ნიშნული განსაკუთრებით ასეა ისეთ საზოგადოებაში, სადაც ძლიერი 

სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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გავლენა სწორედ საზოგადოებრივი აზრის კვლევებით გაჯერებული 

მას-მედიის მხრიდან აღინიშნება. მედია დანაშაულით იკვებება და თა-

ვის მხრივ წარმოადგენს ძალზე დამახინჯებულ სურათს იმისა, რასაც 

ყოველივე ეხება. კვლევები კი მიღებულ ზედაპირულ შეხედულებებს 

ასახავენ, რაც თავის მხრივ მას-მედიაში ტენდენციებს აძლიერებს. 

მაგრამ ქალბატონი იუსტიცია ასევე წარმოადგენს ანაქრონიზმს 

მეორე ფორმაში, რომელიც ზემოთ იყო ნახსენები. როდესაც, რაც სა-

სამართლოში ხდება, წუთობრივად კონტროლდება კანონმდებლის 

მიერ. კვლავ უნდა ითქვას, რომ, დემოკრატიული იდეალების შესაბა-

მისად, ასეთი კონტროლის არსებობა სავსებით ნორმალურია. მთე-

ლი ძალაუფლება ხალხს, მაშასადამე, ძალაუფლება უფრო მეტად 

კანონმდებელს და არა მოსამართლეს.

და კანონების გამოცემა, რასაკვირველია, კანონმდებლის ამოცა-

ნას წარმოადგენს და ეს ყოველთვის ასე იყო იმ საზოგადოებაში, რო-

მელიც თავის თავს დემოკრატიულად მიიჩნევს. რეალური პრობლემა 

დაკავშირებულია კანონმდებლის მიერ გამოცემული კანონების დე-

ტალიზაციის დონესთან. კანონი შესაძლოა ამბობდეს: 

ქურდობა არის დანაშაული, რომელიც უნდა ისჯებოდეს,

ან

ქურდობა არის დანაშაული, რომელიც უნდა ისჯებოდეს 3 წლამდე 

თავისუფლების აღკვეთით,

ან

ქურდობა არის დანაშაული, რომელიც უნდა ისჯებოდეს 2-დან 3 

წლამდე თავისუფლების აღკვეთით,

ან 

მე-19 ტიპის ქურდობა არის დანაშაული, რომელიც უნდა ისჯებო-

დეს 30 თვით თავისუფლების აღკვეთით.

სკანდინავიის სისხლის სამართლის კათედრის დეკანი, პროფე-

სორი ჯოს ანდენესი (Johs. Andenaes) აცხადებდა (1991 წელი, გვ. 386, 

ჩემი თარგმანი):

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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პირადად მე კრიტიკულად ვარ განწყობილი საკანონმდებლო და სასამართ-
ლო ხელისუფლებას შორის განვითარებული ცვლილებების მიმართ, რომ-
ლებიც სასამართლოს მიერ სასჯელის გამოყენების დეტალურ რეგლამენ-
ტირებას ახდენენ... პოლიტიკურ დემოკრატიაში, არაფერი შეიძლება ითქვას 
საკანონმდებლო ორგანოს უფლების წინააღმდეგ, ღირებულებების ძირითა-
დი არჩევანი გააკეთოს იმასთან მიმართებით, თუ რა უნდა იყოს კრიმინალი-
ზებული და როგორი სასჯელი უნდა იყოს აღნიშნულისთვის გათვალისწინე-
ბული. თუმცა, კანონმდებლის დონეზე რთულია ჩამოყალიბდეს კონკრეტუ-
ლი და რეალისტური კონცეფცია რეალობებისა, რომლებსაც სასამართლო 
ინდივიდუალურ და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის განხილვისას 
გადააწყდება. ზოგადი გამოცდილებაა, რომ არაპროფესიონალი ადამიანები 
განსხვავებულად რეაგირებენ, როდესაც ინდივიდუალურ საქმეს ეცნობიან, 
ვიდრე მაშინ, როცა ისინი დანაშაულთან და სასჯელთან მიმართებით ზოგად 
განცხადებებს აკეთებენ. არ არსებობს მიზეზი, გვჯეროდეს, რომ აღნიშნული 
მოსაზრება პარლამენტარებთან მიმართებაშიც ასევე მართებულია.

ანდენესი სავარაუდოდ არაპროფესიონალ მოსამართლეებთან 

თავის გამოცდილებას გულისხმობდა. ხშირად იკვეთება და ლიტერა-

ტურაშიც დასტურდება, რომ ასეთი მოსამართლეები დამნაშავეების 

მიმართ შედარებით უფრო რბილები არიან, ვიდრე გამოცდილი მო-

სამართლეები. მათ ზოგადად შეუძლიათ იდავონ დანაშაულის პო-

ლიტიკისა და მკაცრი ზომების შესახებ, მაგრამ შემდეგ ისინი გამო-

ნაკლისს უშვებენ ბრალდებულის მიმართ, რომელსაც ისინი კონკრ-

ტული საქმის განხილვის დროს შეხვდნენ. ასეთ შემთხვევაში იმდენი 

განსაკუთრებული გარემოებაა სახეზე. უმთავრესად ის, რომ ბრალ-

დებული იყო კეთილსინდისიერი პიროვნება და არა „ნამდვილი“ 

დამნაშავე; ყოველ შემთხვევაში, ცხოვრების განმავლობაში ის იმდენ 

ხანს იტანჯებოდა, რომ მკაცრი სასჯელის დაკისრება ძალზე არასა-

მართლიანი იქნებოდა. 

სასჯელის დაკისრების კომისიის მიერ შედგენილი სასჯელის 

ცხრილები წარმომადგენლობითი სამართლის უკიდურეს მაგალითს 

წარმოადგენენ. სასჯელის დაკისრება მთლიანად პოლიტიკოსების 

მიერ არის კონტროლირებული და მოსამართლე სასჯელის დაკის-

რების ეტაპზე მთლიანად უფუნქციოდ რჩება. მოსამართლეს არ აქვს 

სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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თავისუფლება, განიხილოს საქმის განსაკუთრებული გარემოებები. 

სასამართლოებს შეუძლიათ მხოლოდ კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრ-

დნობით გადაწყვიტონ საქმე. ჩაიდინა თუ არა დანაშაული ბრალდე-

ბულმა? თუმცა, შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოებების 

მთელი საკითხი ამოღებულია დღის წესრიგიდან. ასეთ სიტუაციაში 

არ არის აუცილებელი, რომ ქალბატონი იუსტიცია თვალებახვეული 

იყოს. არაფერია, რასაც შეიძლება მან შეხედოს, გარდა ცხრილისა. 

სასჯელის დაკისრების კომისიის ფორმით წარმოდგენილმა ცენტრა-

ლურმა ხელისუფლებამ უკვე ყველაფერი გადაწყვიტა. და მისი სას-

წორის საჭიროებაც აღარ არის. ყოველივეს აწონ-დაწონვაც ცხრი-

ლების მეშვეობით ხდება. ამოცანა გამარტივებულია. რა გასაკვირია, 

რომ საქმეების განხილვაც უფრო სწრაფ ტემპებში მიმდინარეობს. 

თანამედროვეობის პროგრესი. თუმცა, ქალბატონი იუსტიციის მახვი-

ლის გამოყენებაც უფრო იოლია. მახვილის, რომელიც ასევე ცხრი-

ლის მიერ იმართება. 

11.3 დამოუკიდებელი სამართალი

ბავშვები გარკვეულ წესებზე თანხმდებიან. ისინი მათ წესების 

შექმნის პროცესში სწავლობენ. მცირე მასშტაბების სისტემაში მცხოვ-

რები სოფლის მოსახლეობა სამართლებრივი სისტემის ძირითად 

პრინციპებს მემკვიდრეობით იღებს, თუმცა შემდგომ - ზოგადი მონა-

წილეობის პროცესში – აგრძელებს თამაშს. მათი დისკუსიები ერთ-

ერთი ნორმის განმარტებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ნელ-ნელა დღის 

სინათლეზე გამოდის საქმის მთლიანი სირთულე. არგუმენტები და-

ლაგებულია, მიღებულია ან დაბლოკილია, ან წონადობა აქვს მიცე-

მული და შეჯამებულია. ეს არის ფაქტების გამუდმებით გადახედვისა 

და შემდგომ ამ ფაქტების ნორმებთან შედარების პროცესი. ადგილი 

აქვს ე.წ. ღირებულებების კრისტალიზაციას, სისტემის ძირითადი ღი-

რებულებების ყველასთვის განმარტებას. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ძველ-მოდურ სასამართლოებს აღნიშნულ ტრადიციაში კვლავ 

აქვთ თავიანთი ფესვები გადგმული. მოსამართლე არ არის ისეთი თა-

ვისუფალი, როგორც ბავშვი, რომ წესები დაადგინოს, არც – როგორც 

სოფლის შედარებით თავისუფალი მოსახლე. ასეთი ტიპის მოსამართ-

ლეს ამოძრავებს მხოლოდ კანონი და გამოცდილება, თუკი ის პროფე-

სიონალი მოსამართლეა. თუმცა, კვლავ რჩება თავისუფალი ადგილი 

მოულოდნელი და ისეთი პრობლემებისთვის, რომელთა თაობაზეც 

არავის უფიქრია იქამდე, სანამ მათ შესახებ ცნობილი არ გახდა.

თუმცა, ძირითადად, ეს არ არის დემოკრატიული. ასეთი ტიპის 

მოსამართლეები არ დგანან ხალხთან ახლოს, როგორც ეს სოფლად 

ხდება. ისინი ასევე არ იმართებიან ხალხის მიერ, როგორც ეს წარ-

მომადგენლობითი სამართლის დროს აღინიშნება. დამოუკიდებელი 

მოსამართლე არის ტერმინი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ. თუმცა აღ-

ნიშნული დამოუკიდებლობა განსხვავდება. უკიდურესი თავისუფლე-

ბა და დამოუკიდებლობა მომდინარეობს მაშინ, როდესაც მოსამართ-

ლედ არჩევა სხვა მოსამართლეებით დაკომპლექტებული შესარჩევი 

ორგანოს მიერ ხდება, როდესაც მათ თავიანთი ცხოვრების ამოცანა 

აქვთ და როდესაც გასაჩივრების მთლიანი პროცესი მხოლოდ მათ 

ხელშია მოქცეული და როდესაც ისინი დარჩენილი მოსახლეობისგან 

რანგითა და ქონებით არიან დაცულნი. 

ადვილი გასაგებია ამგვარი მოსამართლის დემოკრატიული კრი-

ტიკა. პარლამენტის ან სასჯელის დაკისრების კომისიის მხრიდან დე-

ტალური ინსტრუქციების გაცემა ამის ერთგვარი პასუხია, მოსამართ-

ლეთა გაკონტროლების ერთგვარი მცდელობა. მეორე სახის პასუხს 

საზოგადოებრივი აზრის კვლევები წარმოადგენენ. ასეთ კვლევებს 

შეუძლიათ გადმოსცენ მოსახლეობის შეხედულებები, რაც სწორი 

სასჯელის დაკისრების სტანდარტად შეიძლება იქნეს გამოყენებული. 

თუმცა, არსებული კითხვები საკმარისად სიღრმისეული არ არის და 

ჩვენ დროში უმეტესად მედიის მიერ შექმნილი სტერეოტიპების ფერ-

მკრთალ ანარეკლს წარმოადგენენ. კითხვარზე პასუხების გაცემა 

სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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სავალდებულო არ არის. ქმედებები – შეხედულებების შემოწმებაა. 

კონკრეტული ქმედებები. კონკრეტულ საქმეებში სწორედ ჩვეულებ-

რივი ადამიანების პასუხისმგებლობით აღსავსე მონაწილეობის შე-

დეგია ის, რომ ჩვენ სამართლიანობაზე მათი პრინციპების შესახებ 

წარმოდგენას ვიქმნით. როდესაც მათ ტკივილის გამოყენების შესა-

ხებ გადაწყვეტილების მიღება და ამ გადაწყვეტილების აღსრულებაც 

პერსონალურად და დამოუკიდებლად უწევთ, მხოლოდ ასეთ შემთხ-

ვევაში ვიგებთ მონაწილეობის პროცესში ჩამოყალიბებული ძირითა-

დი შეხედულებების შესახებ. 

შესაძლოა, უნდა ვაღიაროთ, რომ გამოსავალი არ არსებობს. 

იქნებ, აღმასრულებელ, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელი-

სუფლებას შორის არსებული დისტანციის ძველ იდეას ამასთან 

კავშირი აქვს. და სწორედ ასეთ სიტუაციაში ქალბატონი იუსტიციის 

იდეა მნიშვნელობას იძენს. ძველმოდური მოსამართლე თავისუფა-

ლი ადამიანია, თუმცა არ არის გარკვეული შეზღუდვებიც. ზოგიერთი 

ფუნდამენტური ღირებულებები მისი აზროვნების/მსჯელობის საფუძ-

ველი უნდა იყოს. გადაწყვეტილებები არ იყიდება. სწორედ აქ ჩნდე-

ბა ქალბატონი იუსტიციის თვალებახვეულობა. ის არ უნდა მოექცეს 

ისეთი შეუსაბამობების გავლენის ქვეშ, როგორიცაა ფული, კავშირე-

ბი, ნათესაობა. ის უნდა დარჩეს სუფთა – თეთრი და მას ესაჭიროება 

სასწორი. მისი ამოცანა რთულია. სამართლებრივ ბრძოლებში არ-

სებული ცენტრალური შეკითხვა ყოველთვის უკავშირდებოდა იმას, 

თუ რა არის დასაშვები, რომ მისი სასწორის თეფშებზე განთავსდეს. 

პირველ რიგში, რა სახის არგუმენტები შეიძლება იქნეს გამოყენებუ-

ლი, და შემდგომ, რა წონა ექნება აღნიშნულ არგუმენტებს. 

11.4 ჩუმი რევოლუცია

გასაკვირი არ არის, რომ თანამედროვე მენეჯერები ძველმოდურ 

სასამართლო დარბაზებს ხშირად სიძულვილით/ამრეზით ტოვებენ. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ისინი იქ შესაძლოა მოწმის სახით იმყოფებოდნენ, ან როგორც და-

ზარალებულები ან, ბრალდებულები. და მათ უწევთ ფორმალობების 

დაცვა: მანტიები, მოსამართლის შემოსვლისას ყველას ფეხზე წამოდ-

გომა, ფიცის დადება ბიბლიაზე. შემდგომ ნელი ტემპი. დეტალური 

დოკუმენტაცია, დაუსრულებელი განმეორებები, სანამ ყოველივე არ 

დასრულდება – ან ასე ჩათვლის მენეჯერი, სანამ არ გაარკვევს, რომ 

ვერდიქტის გამოტანამდე შესაძლოა კვირეები ან თვეებიც კი გავიდეს. 

მენეჯერის მოუთმენლობა ადვილი გასაგებია. გადაწყვეტილების 

მიღების მექანიზმის იმ ტიპთან შედარებით, რომელსაც ის თანამედ-

როვე ინდუსტრიიდან კარგად იცნობს, სასამართლოები არქაულო-

ბით გამოირჩევიან. ისინი არ თავსდებიან თანამედროვე დროში და 

აუცილებლად უნდა შეიცვალონ. 

ეს არის სწორედ ის, რაც ხდება. 

მართლმსაჯულების ამერიკულ სისტემაში უკანასკნელი წლების 

განმავლობაში რელოვუციურ განვითარებებს აქვს ადგილი. თუმცა, 

სახელმწიფო თითქოს საკუთარ რევოლუციაში ბოლომდე არ არის 

გათვითცნობიერებული. ეს არც არის გასაკვირი. პირველი ინდუსტ-

რიული რევოლუცია ხმაურიანი და გამურული აპარატურით შემოიჭ-

რა, რომლის შესახებაც არ შეიძლებოდა ყველას არ სცოდნოდა. 

მეორეს მხრივ, თანამედროვე წარმოებისა და არსებული რევოლუ-

ციური პროცესების დამახასიათებელ ნიშანს მათი სიჩუმე წარმოად-

გენს. მათი უმეტესობა სიმბოლურ დონეზე ხდება. ფული ელექტრო-

ნული ფორმით გადაცემული მცირე ნიშნების მეშვეობით მოძრაობს. 

პროდუქტს, უმეტესწილად, სიმბოლოები, სიტყვები, პერსპექტივები, 

სიცოცხლის დაბადებისა და ცხოვრების დაგეგმვის ახალი გზები წარ-

მოადგენენ. უკანასკნელ პერიოდში განვითარებული რევოლუცია გა-

რეგნულად ნაზი და ფაქიზია, მშვიდობიანია და უამრავი ადამიანისთ-

ვის კომფორტის დაპირებას იძლევა.

სამართლებრივი კუთხით, კანონისა და წესრიგის სისტემა ჩუმად, 

მაგრამ ძალზე ეფექტურად ესადაგება თანამედროვეობას. ადაპტი-

სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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რებს, რომ გახდეს ინდუსტრიალიზაციის ბავშვი. ცენტრალურ ღირე-

ბულებას აქ დასახული მიზნის ზუსტად ჩამოყალიბება, წარმოების 

კონტროლი, ფასების დაკლება, რაციონალურობა და შრომის გა-

დანაწილება წარმოადგენს. ყოველივე ეს კომბინირებულია ყველა 

ქმედების ხელმძღვანელობის უმაღლესი დონიდან (higher level of 

command) კოორდინირებით. ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით მაქს ვებერ-

სა (Max Weber) და ნათლად განსაზღვრული მიზნების მიღწევის უკი-

დურესი ეფექტურობის სისტემას.

როგორც ეს ფლემინგ ბალვიგის (Flemming Balvig) მიერ ამ წიგნის 

შემდგომ წერილობით კომენტარებშია ფორმულირებული: 

ადაპტაცია სასამართლო დარბაზებში ფიზიკური ცვლილებების სახით გა-
მოიხატება. ნელ-ნელა დარბაზები მსხვილ ფირმაში უმცროსი დირექტორის 
ოფისს ემსგავსებიან. აღარ არის აქტუალური მანტიები. კედლებზე ძველი 
ნახატები თანამედროვე ლიტოგრაფიებით იცვლება, გამოხატვის ფორმები 
უფრო პირდაპირი ხდება და ადგილების განთავსებაც უფრო და უფრო ემ-
სგავსება ჩვეულებრივ გადაწყვეტილების მიმღებებს. კომპიუტერი ბუნებრივ 
ადგილს იკავებს დარბაზში. ძალაუფლების რადიაცია, ძველი მემკვიდრეობა 
და სამართლიანობა კომფორტითა და ეფექტურობით იცვლება. 

ადაპტაციის ნახვა ასევე სასჯელაღსრულების სისტემის შედეგებ-

შიც არის შესაძლებელი. წარმოება უფრო სწრაფია, მეტი ადამიანი 

შეიძლება გახდეს მსჯავრდებული გაცილებით ნაკლები ძალისხმე-

ვით. გადაწყვეტილებები შედარებით ერთგვაროვანია. მსგავსი ქმე-

დებები, რომლებიც დანაშაულად არიან აღქმულნი, უფრო თანაბრად 

ისჯებიან. მათთვის, ვინც მართლმსაჯულებას განსაზღვრავს, როგორც 

თანასწორობას, და თანასწორობა მიიღწევა, როდესაც მსგავსი ქმე-

დების ჩამდენი ყველა პირი მსგავსი კრიმინალური ჩანაწერებით გან-

კუთვნილი ტკივილის მსგავს სახეს იღებს პასუხად, სამართლიანობის 

დონე მაღლდება. სისტემის ფარგლებში ასევე გაიზარდა პროგნოზი-

რებადობის დონე. ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია წაიკითხოს სასჯელის 

დაკისრების ცხრილი, მონახოს განზრახული ქმედების დანაშაულის 

დონე და გადაწყვიტოს, ღირს თუ არა მისი ჩადენა ამ ფასად. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



239

უმთავრესი დაბრკოლებები გადალახულია. საპროცესო გარიგება 

უზრუნველყოფს სწრაფ აღიარებით ჩვენებას, სასჯელის დაკისრების 

სახელმძღვანელოების შედეგად კი ასევე სწრაფად მიიღება გადაწყ-

ვეტილებები სასჯელთან დაკავშირებით. ეს კი საქმეების დასამუშა-

ვებლად/განსახილველად თითქმის შეუზღუდავ კომპეტენციას ქმნის. 

სახელძღვანელოები მალე ელექტრონული ფორმის გახდება, თუ ეს 

უკვე არ განხორციელებულა. ყველა იმ საჭირო ფაქტორის დახმარე-

ბით, რომელსაც აღნიშნული სახელმძღვანელოები მოიცავენ, მდი-

ვანს ყოველივე შეუძლია იმ დონემდე მოამზადოს, რომ მოსამართ-

ლე მხოლოდ უკანასკნელ ღილაკს აჭერს თითს და ამით არჩევანის 

ინტერვალებს იძლევა.

სისწრაფე, ანგარიშვალდებულება, მსგავსება, პოტენციური კრი-

მინალებისთვის ნათელი მესიჯები, სისტემა, რომელიც სასჯელის და-

კისრების კომისიის ფორმით წარმოდგენილი ცენტრალური ხელი-

სუფლების მხრიდან ადვილად ოპერირებად კონტროლს სთავაზობს. 

აღნიშნული კომისიები კი ხალხის მიერ არჩეული წარმომადგენლე-

ბის კონტროლქვეშ არიან მოქცეულნი. ეს ყოველივე კი თანამედრო-

ვეობის სრულყოფილ ადაპტაციას წარმოადგენს. 

და კიდევ ერთხელ: ის რაც ხდება აშშ-ში, ხდება სხვაგანაც. ინგლი-

სი და უელსიც კი სასამართლო ხელიფუფლებაზე მეტი ცენტრალური 

კონტროლისკენ მიმავალ გზას ადგას. კრიმინალის, მართლმსაჯულე-

ბისა და საზოგადოების დაცვის შესახებ ოფიციალურ დოკუმენტში 

(White Paper on Crime, Justice and Protecting the Public (ჰოუმ-ოფი-

სი (Home Office), 1990 წელი) ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ სასჯელი 

სრულად შეესაბამებოდეს ჩადენილ დანაშაულს (იდიომა - მიესალ-

მებიან სამართლიანი უდაბნოების მოდელს the just desert model is 

hailed). აღნიშნული მოცემულია მთავრობისთვის შეთავაზებული უმ-

თავრესი წინადადებების პირველ პუნქტში: 

– სასჯელისთვის გამოყოფილი თანმიმდევრული საკანონმდებლო ჩარჩო, სა-
დაც სასჯელის სიმძიმე ჩადენილი დანაშაულის სერიოზულობას შეესაბამება ...

სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?



240

და შემდგომ, 1-2 გვერდებზე ვხვდებით:

სააპელაციო სასამართლომ მეტად სერიოზული დანაშაულების ჩადენისთ-
ვის სასჯელის დაკისრების შესახებ სახელმძღვანელო პრინციპები გამოსცა, 
რომელსაც ხელისუფლება დიდად მიესალმება. მაგისტრატების ასოციაციამ 
დროებითი სახელმძღვანელო პრინციპები მოამზადა ისეთი საქმეებისთ-
ვის, რომლებიც მაგისტრატების სასამართლოში იხილება. თუმცა, კვლავ 
არსებობს უამრავი გაურკვევლობა და მცირე ინსტრუქცია იმ პრინციპებთან 
მიმართებით, რომლებიც სასჯელის ზომის შესახებ გადაწყვეტილებას უნდა 
ედოს საფუძვლად. გაურკვევლობაა ასევე პატიმრის პირობით ვადამდე გა-
თავისუფლებასთან დაკავშირებითაც.
...
შესაბამისად, სახელმწიფოს სასჯელის დაკისრებისთვის ახალი და მეტად 
შეთანხმებული საკანონმდებლო ჩარჩოების შესახებ წინადადება შემოაქვს. 
ის დაეფუძნება იმ სახელმძღვანელო პრინციპებს, რომლებიც სააპელაციო 
სასამართლოს მიერ იყო შემოთავაზებული.
...
ხელისუფლების შემოთავაზების მიზანს სასჯელისადმი მეტად თანმიმდევრუ-
ლი დამოკიდებულებით მიღწეული უკეთესი მართლმსაჯულების ჩამოყალი-
ბება წარმოადგენს, ისე, რომ მსჯავრდებული კრიმინალები თავიან საკადრის 
სასჯელს (Just deserts) იღებენ. სასამართლოს მიერ დადგენილი სასჯელის 
სიმძიმე პირდაპირკავშირში უნდა იყოს ჩადენილი დანაშაულის სერიოზუ-
ლობასთან. 

თუმცა, ინგლისსა და უელსში სახელმწიფოს მიერ სასამართლო ხე-

ლისუფლებაში ჩარევის დონე გარკვეულწილად შეზღუდულია (გვ. 8-9):

კანონმდებლობა იქნება ზოგადი ხასიათის. ხელისუფლების მიზანს არ წარ-
მოადგენს, პარლამენტი აიძულოს სასამართლოები მკაცრი საკანონმდებლო 
სახელმძღვანელო პრინციპებით რომ შებოჭოს. სასამართლოებმა მრავალ-
გზის გამოავლინეს თავიანთი უნარ-ჩვევები, როდესაც საქმე განსაკუთრე-
ბულ შემთხვევებში ადექვატური სასჯელის დაკისრებას ეხებოდა. სასამართ-
ლოებს სავარაუდოდ მომავალშიც ექნება ფართო დისკრეცია იმ შემთხვე-
ვებში, როდესაც საქმე მათ წინაშე არსებული შემთხვევების სამართლიანად 
გადაწყვეტას შეეხება. ხელისუფლება უარყოფს უხეშ საკანონმდებლო ჩარ-
ჩოს, ან გარკვეული დანაშაულებისთვის გათვალისწინებული მინიმალური 
სავალდებულო სასჯელის სისტემას. ეს კი გამონაკლის შემთხვევებში სამარ-
თლიანი სასჯელის დაკისრებას უფრო გაართულებდა. ეს ასევე გამოიწვევდა 
გამამართლებელი განაჩენების რიცხვის ზრდას და შესაბამისად, მეტი დამნა-
შავე მამაკაცისა და ქალის უსამართლო გათავისუფლებას. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მაშასადამე, ორი ნაბიჯი წინ და ერთი უკან ინგლისსა და უელსში. 

თუმცა, გენერლური პროკურორის თანამდებობა ახალი მოვლენაა ამ 

მხარეებში. ხელისუფლება იძლევა დაპირებას, რომ მიიღებს ზომებს 

იმისთვის, რათა გადაამზადოს პირები, რომლებიც სასჯელს აწესებენ. 

ეს ყოველივე კი სასჯელის დაკისრების ახალი პოლიტიკის ეფექტუ-

რად ამოქმედებასა და სააპელაციო სასამართლოების მიერ კანონ-

მდებლობის უფრო მეტად დეტალურ ინტერპრეტაციას ემსახურება. 

შემდგომ: 

ახალი საკანონმდებლო დებულებები, ცალკეული დანაშაულისთვის მაქ-
სიმალური ჯარიმები, სააპელაციო სასამართლოს მიერ გაცემული სახელმ-
ძღვანელო პრინციპები და გენერალური პროკურორის ახალი უფლებამო-
სილება, რომ სააპელაციო სასამართლოს მიმართოს იმ შემთხვევაში, თუკი 
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის ძალზე მსუბუქი სასჯელის დაკის-
რება მოხდა. ეს ყოველივე ხელს უნდა უწყობდეს შესაბამისი სასჯელის და-
კისრების პრაქტიკას, რომელიც შეიძლება სასამართლოებში სასამართლო 
კვლევების საბჭოს (judicial studies board) მიერ გავრცელდეს, ასეთი ფონის 
საწინააღმდეგოდ (იტალიკი ჩემია), ხელისუფლება სასჯელის დაკისრების 
კომისიის მიერ სასჯელის დაკისრების პოლიტიკისა და სახელმძღვანელო 
პრინციპების განვითარების საჭიროებას არ ხედავს.

შესაძლოა, უკან გადადგმული ნაბიჯი მხოლოდ ნახევარი იყო. 

11.5 გამომწვევი ქცევა

თანამედროვეობა არის რაციონალურობა. თუმცა, დანაშაულის 

ზოგიერთი ასპექტი რაციონალურობის მიღმა ხვდება. მსხვერპლის-

თვის, საქმე – თუკი ეს საქმე სერიოზულია – როგორც წესი, ერთჯე-

რად მოვლენას წარმოადგენს. ეს არის ემოციურად უაღრესად დატ-

ვირთული მოვლენა. თუკი დანაშაული აღქმულია, როგორც მძიმე 

დანაშაული, მსხვერპლი შესაძლოა გრძნობდეს ბრაზს, ან თუნდაც 

მწუხარებას. ვერც ერთი სასამართლო – სოფლის სასამართლოს 

გარდა – ასეთ ემოციებს ვერ უმკლავდება. უმეტესობა მათგანი არის 

სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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მოსაწყენი და მხოლოდ საქმეზე ორიენტირებული. მსხვერპლი არ 

წარმოადგენს თამაშში მთავარ პერსონაჟს. საქმე ისეთი ხალხის 

მიერ იმართება, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ მხარეებს წარმოად-

გენენ. მსხვერპლის მიმართ არსებული დისტანცია მსხვერპლის უკმა-

ყოფილების ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს და ასევე მათი უამრავი უკ-

მაყოფილო განცხადებისა, რომ კრიმინალმა ძალიან იოლად შეძლო 

მისთვის განკუთვნილი სასჯელისთვის თავის არიდება. შედარებით 

უფრო მძიმე სასჯელის მოთხოვნა შესაძლოა მსხვერპილის საჭირო-

ებების მიმართ გამოჩენილი ყურადღების ნაკლებობის შედეგია, რო-

მელიც მსხვერპლის გამომხატველ საშუალებებს ეხება და არა მათ 

შურისძიების სურვილებს.

აღნიშნულის გამოსწორების ერთი გზა შეიძლება პროცესზე 

მსხვერპლისთვის მეტად უფრო ცენტრალური პოზიციის მინიჭება 

იყოს და ამავე დროს მთლიანი ოპერაციის უტილიტარული ხასიათის 

შემცირების მცდელობა. მე სხვა შემთხვევებში შევეცადე შემედარე-

ბინა ერთმანეთისთვის ბრაზი და მწუხარება (კრისტი, 1987 წელი). 

სიკვდილი – ეს არის მოვლენა, რომელიც ხშირად უკიდურეს მწუხა-

რებას იწვევს. დაკრძალვებზე ლეგიტიმურია აღნიშნული გრძნობის 

გამოხატვა. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ჯერ-ჯერობით ვერავინ 

ვერ გაბედა ასეთ სიტუაციაში ჩარევა. კრემატორიუმის კედლებზე არ 

არის ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პროპაგანდა: „მას რომ არ მო-

ეწია, ჩვენ დღეს აქ არ ვიქნებოდით“. დაკრძალვები სავარაუდოდ 

ერთ-ერთი იმ მცირე სივრცეთაგანია, სადაც გამომწვევი/ექსპრესი-

ული ქცევის გამოხატვა ხდება. 

სასამართლოები დიდი ხნის განავლობაში ცუდად იყვნენ აღჭურ-

ვილნი გამომხატველობითი ქცევებისთვის. თანამედროვეობასთან 

ერთად ისინი ცუდიდან უარესობისკენ წავიდნენ. სასჯელის დაკის-

რების დეტალური ინსტრუქცია, განსაკუთრებით კი ელექტრონული, 

შესაძლოა სასჯელის დაკისრების პროცესისთვის ისეთივე უცხო მოვ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ლენა იყოს, როგორც ის ცოდვილსა და მღვდელს შორის ურთიერ-

ქმედების შემთხვევაში იქნებოდა. შურისძიება, რომელიც ცხრილით 

ან ღილაკზე თითის დაჭერით რეგულირდება ისეთი სიტუაციიდან წინ 

გადადგმულ ნაბიჯს გამოხატავს, როდესაც ბრაზსა და მწუხარებას 

ლეგიტიმური გამოხატვის საშუალებას აძლევენ. სისტემამ ექსპრესი-

ული რიტუალიზმიდან მენეჯერული ეფექტურობისკენ გადაინაცვლა. 

აშშ-ის რიცხვებში არსებული ზოგიერთი აფეთქება შესაძლოა უწ-

ყებათაშორის ერთგვარ გაუგებრობასთან იყოს დაკავშირებული. კა-

ნონის ინსტიტუტი ძალიან ახლოს მივიდა პოლიტიკასთან.

სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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12.1 თანამედროვეობის ბავშვები

მოცემული თავის სათაური დიდი ფიქრის შედეგად დაიწერა. მის 

მიზანს ზიგმუნდ ბაუმანის (Zygmunt Bauman) მნიშვნელოვან წიგნთან, 

„თანამედროვეობა და ჰოლოკოსტი“ (1989 წელი), კავშირის დამყა-

რება წარმოადგენს. 

მეორე მსოფლიო ომის დროს არსებული საკონცენტრაციო ბანა-

კების გაგების მხრივ ბაუმანი მესამე ტალღას წარმოადგენს. 

თავიდან გაჩნდა პირველი ტალღა, რომელიც ბანაკებს ხსნიდა, 

როგორც არანორმალური გონების პროდუქტს. ჰიტლერიდან დაწ-

ყებული ქვემოთ ბანაკების დაცვით დასრულებული, ყველა, ვინც 

მუშაობდა იქ, აღქმული იყო, როგორც დევიანტი, შეშლილი და, რა 

თქმა უნდა, როგორც ცუდი, ან აშლილი ავტორიტარული პიროვნე-

ბა (Adorno et al. 1950 წელი), ან სულ მცირე, როგორც სხვა ამგვარი 

პირების მეთაურობის ქვეშ მყოფი პირი. სხვაგვარად როგორ უნდა 

ახსნილიყო ის საშინელება, რაც იქ ხდებოდა? სხვანაირად როგორ 

უნდა ყოფილიყო გაგებული, რომ გოეთეს, შილერისა და მეცნიერე-

ბის ყველაზე განვითარებული ნაწილის ქვეყანა ასე შეცდა? 

მეორე ტალღა საკონცენტრაციო ბანაკების ასახსნელად დევიან-

ტი პირებიდან დევიანტ სოციალურ სისტემაზე გადავიდა. ჩადენილ 

თავი 12
თანამედროვეობა და ქცევის კონტროლი
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დანაშაულებს რაიმე უნდა ჰქონოდათ საერთო გერმანული ერის 

ღრმა დეფექტებთან, სავარაუდოდ თავისებურ პოლიტიკურ სპექტრ-

თან, სადაც ყოველივე პირველი ტალღის წარმომადგენლების მიერ 

დახასიათებული პირების მიერ იყო გამოწვეული, ცუდი ან შეშლილი 

ან ღრმად ავტორიტეტული პირების მიერ. ნორმალური ადამიანები 

არანორმალურ ქმედებებს მაშინ სჩადიან, როდესაც სიტუაცია ხდება 

არანორმალური. საკონცენტრაციო ბანაკებში არსებული დაცვის შე-

სახებ მე პირადადაც ამ კონტექსტში ვწერდი (კრისტი, 1952-53 წლები). 

მესამე ტალღას რაც შეეხება, ის რადიკალურად განსხვავებულია. აქ 

საკონცენტრაციო ბანაკებს არა როგორც გამონაკლისს, არამედ, რო-

გორც ჩვენი სოციალური ორგანიზაციის უმთავრესი ტიპის ლოგიკურ 

გაგრძელებას, ისე აღიქვამენ. ამ პერსპექტივიდან, ჰოლოკოსტი ჩვენი 

ტიპის საზოგადოების ბუნებრივი შედეგია და არა მისი გამონაკლისი. 

განადგურება უფრო თანამედროვეობის ბავშვია და არა ბარბარიზმის 

ადრეულ საფეხურებთან დაბრუნება. ჰოლოკოსტის გამომწვევი მიზე-

ზები სწორედ ისინია, რომელთა დახმარებითაც ინდუსტირული საზო-

გადოება შეიქმნა: შრომის გადანაწილება, თანამედროვე ბიუროკრა-

ტია, რაციონალური სული, ეფექტურობა, სამეცნიერო მენტალობა და 

კონკრეტულად, საზოგადოების მნიშვნელოვანი სექტორიდან ღირე-

ბულებების გამოდევნა. ამ პერსპექტივიდან, ჰოლოკოსტი წარმოად-

გენს ერთ მაგალითს, მაგრამ მხოლოდ ერთს იმისა, თუ რა შეიძლება 

მოხდეს, როდესაც საქმიანობის ფართო სექტორები თავისუფლდებიან 

ღირებულებების მთლიანი ნაკრებიდან რომ იყვნენ შეფასებულები - 

წესიერების ჩვეულებრივი სახლის სტანდარტები. აუშვიცის საკონცენტ-

რაციო ბანაკის მეთაური ალბათ არასოდეს მიიწვევდა მის საყვარელ 

დეიდას იქ მისი ვიზიტისთვის. ერთ-ერთმა ექიმმა მიიწვია იქ თავისი 

მეუღლე, რაც შემდგომ ძალიან ინანა (ლიფტონი (Lifton), 1986 წელი).

საკონცენტრაციო ბანაკები რაციონალურად ორგანიზებული სა-

ზოგადოების ნახაზებს/გეგმებს წააგავდა. როგორც ბაუმანი გამოხა-

ტავს (გვ. 11-12):

თანამედროვეობა და ქცევის კონტროლი
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...არც ერთი იმ სოციალური პირობიდან, რამაც აუშვიცი შესაძლებელი გახა-
და, სინამდვილეში ბოლომდე ჯერაც არ გამქრალა. და მსგავსი შესაძლებ-
ლობებისა და პრინციპების დახმარებით მომხდარი აუშვიცის მსგავსი კატას-
ტროფების თავიდან ასაცილებლად არც ერთი ეფექტური ზომა არ მიღებულა. 

...

ჩემი ვარაუდით, ჰოლოკოსტის გამოცდილება, რომლის გამოკვლევაც დეტა-
ლურად ხდება თანამედროვე ისტორიკოსების მიერ, უნდა განიხილებოდეს, 
როგორც, ასე ვთქვათ, სოციოლოგიური „ლაბორატორია“. ჰოლოკოსტმა 
ჩვენი საზოგადოების ისეთი ატრიბუტები გამოაჩინა და გამოიკვლია, რომ-
ლებიც ჯერ არ გამომჟღავნებულა, და შესაბამისად, „არალაბორატორიულ“ 
პირობებში ემპირიულად ხელმისაწვდომები არ არიან. სხვა სიტყვებით, ჩემი 
შემოთავაზება იქნება, რომ ჰოლოკოსტს მივუდგეთ, როგორც თანამედროვე 
საზოგადოების დაფარული შესაძლებლობების იშვიათ, თუმცა მნიშვნელო-
ვან და სანდრო ტესტად. 

ბედნიერი ოპტიმისტები36 და კაცობრიობის მდგრად და დაუსრუ-

ლებელ პროგრესში დარწმუნებული პირები ბაუმანის წიგნში ბევრ 

სანუგეშოს ვერ ნახავენ. არსებობს ფარული ალიანსი, სადაც სჯერათ 

პროგრესის. უფრო მეტნი არიან ისინიც, ვისაც თანამედროვე „ედემის 

სახელმწიფოსი“ (“gardenian state”) სჯერა. ისინი ხედავენ საზოგადო-

ებას, როგორც პროექტირების, კულტივაციისა და სარეველების მო-

წამვლის ობიექტს. ბაუმანი აღნიშნულს რადიკალურად ეწინააღმდე-

გება. ის მუშაობს ივან ილიჩისა (Ivan Illich) და მის ირგვლივ მომუშავე 

36 ნორბერტ ელიასი (Norbert Elias) (1978 წელი, 1982 წელი) ხშირად მოიაზრება 
ასეთ პიროვნებად. მისი ოპტიმისტური პერსპექტივები შემდეგია: 
ბრძოლისთვის მუდმივ მზადყოფნაში ცხოვრებიდან, და ფიზიკური შეტევისგან 
პირის სიცოცხლისა და საკუთრების დასაცავად ემოციების თავისუფალი 
გამოვლინებიდან, ჩვენ გადავინაცვლეთ კომპლექსურ საზოგადოებაში, 
რომელიც ცივილურობასა და პირად თავშეკავებას ითხოვს. თუმცა, მის ამ 
მესიჯს რადიკალურად ეწინააღმდეგება მისი მიძღვნა: მისი მშობლების 
ხსოვნას, რომლებიც ბრესლაუში 1940 და აუშვიცში 1941 წელს დაიხოცნენ. 
აღნიშნულ წიგნებში სახელმწიფოს/თვის ქცევა უმეტესწილად თითქოს 
ელიასის ინტერესებს მიღმა დგას. ელიასის შესახებ მეტად პოზიტიური 
შეხედულებისთვის, იხილეთ, გარლანდი (Garland) (1986 წელი).

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ჯგუფის ტრადიციების მიხედვით, რაც უკანასკნელ პერიოდში გამო-

იხატა ნაშრომში – „პროგრესის ლექსიკონი“ (“Dictionary of Progress”) 

(საჩს (Sachs), 1992 წელი). ბაუმანისთვის ჰოლოკოსტი უფრო მეტია, 

ვიდრე მისი საკუთარი საშინელებები. ჰოლოკოსტი ასევე გამაფრთ-

ხილებელი ნიშანიცაა. ამ დრომდე, ის ყველაზე ნათელი ინდიკატო-

რია იმისა, რომ ინდუსტრიალიზაცია მაინცდამაინც პროგრესს არ 

ნიშნავს, რომ ჩვენ არასწორ გზას ვადგავართ და რომ მკურნალობად 

არ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ მსგავსი სახის წამლის მეტი რა-

ოდენობით მიღება.

ბაუმანი გაფრთხილებას იძლევა ებრაელების ტენდენციის შესა-

ხებ, რომ მოახდინონ ჰოლოკოსტის მონოპოლიზაცია, რომ ის მხო-

ლოდ ებრაელებისთვის დამახასიათებელ ფენომენად აქციონ. ივან 

ილიჩი იზიარებს მსგავს შეხედულებებს და ამტკიცებს (ზეპირი კომუ-

ნიკაცია), რომ ანტი-სემიტიზმისადმი მიმართული ყურადღების შედე-

გად, ვეღარ ვამჩნევთ ჰოლოკოსტის გაცილებით საფუძვლიან ფეს-

ვებს. აღნიშნული მონოპოლიზაცია ასევე გვაბრმავებს საკონცენტრა-

ციო ბანაკებში არსებული სხვა ისეთი ჯგუფების ბედთან მიმართებით, 

როგორებიც არიან ბოშები, ჰომოსექსუალები, კომუნისტები. ასევე 

ვეღარ ვამჩნევთ გულაგებში საბჭოთა რეჟიმის სავარაუდო მტრებსაც. 

ჰოლოკოსტის შესახებ ბაუმანის განმარტების ცენტრალური ნაწი-

ლი თანამედროვე საზოგადოებაში მორალური ინდეფერენტულობის 

სოციალურ წარმოებას ეხება. რომ გულგრილობა იდეოლოგიური 

განსაზღვრებებისა და ინდოქტრინაციის შედეგად მსხვერპლთა ავ-

ტორიზაციის, რუტინიზაციისა და დეჰუმანიზაციის გამო წარმოიშვა. 

აღნიშნულ პროცესში ბიუროკრატიზაცია უმნიშვნელოვანეს მოვ-

ლენას წარმოადგენდა. როგორც ეს ევროპელ ებრაელთა განადგუ-

რების (The Destruction of the European Jews) შესახებ ჰილბერგის 

(Hilberg) მონუმენტურ ნაშრომშია (1985 წელი, ტომი III, გვ. 1011) გად-

მოცემული: 

თანამედროვეობა და ქცევის კონტროლი
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დასავლური ბიუროკრატია ადრე არასოდეს მდგარა მორალურ მოძღვრება-
სა და ადმინისტრაციულ ქმედებებს შორის არსებული ამხელა უფსკრულის 
წინაშე; ადმინისტრაციული მანქანა მანამდე არასოდეს დაუტვირთიათ ამგ-
ვარი დავალებით. იმ გაგებით, რომ ებრაელების განადგურების ამოცანამ 
გერმანული ბიუროკრატია უდიდესი გამოცდის წინაშე დააყენა. 

ისინი კი არ იყვნენ განსაკუთრებულები. ზედა ინსტანციებიდან 

ქვედა ინსტანციებამდე, ყველა ჩვეულებრივი იყო. ჰილბერგი განაგრ-

ძობს: 

წესრიგის პოლიციის (Order Police) ნებისმიერ წევრს გეტოში ან მატარებელში 
დაცვად შეეძლო ემუშავა. რეიხის უსაფრთხოების მთავარი ოფისის (Reichs 
Security Main Office) ნებიემიერი იურისტი მობილური მკვლელობების ქვე-
დანაყოფის ხელმძღვანელობაში შეიძლებოდა განხილულიყო; ეკონომიკუ-
რი ადმინისტრაციის მთავარი ოფისის (Economi-Administrative Main Office) 
ნებისმიერი ექსპერტი ბუნებრივ არჩევანს წარმოადგენდა სიკვდილის ბანა-
კებში მსახურებისთვის. სხვა სიტყვებით, ყველა საჭირო ოპერაცია ნებისმი-
ერი ხელმისაწვდომი პერსონალის მიერ ხორციელდებოდა. 

საკონცენტრაციო ბანაკების შექმნა თავიდანვე არ იყო გადაწყ-

ვეტილი. თავდაპირველად, მიზანს გერმანიის ებრაელებისგან გათა-

ვისუფლება წარმოადგენდა. შემდგომ გერმანიას დაემატა ავსტრია, 

რომელიც ასევე უნდა დარჩენილიყო ებრაელებისგან თავისუფალი. 

ებრაელები შესაძლოა აზიის ტერიტორიებისკენ გადაესროლათ, თუმ-

ცა ადგილობრივი ადმინისტრაციის მხრიდან ამას პროტესტი მოჰყვა. 

მადაგასკარი იყო ასევე ერთ-ერთი გამოსავალი; აიხმანს (Eichmann) 

ეს იდეა თითქმის ერთი წელი ამოძრავებდა, თუმცა, ბრიტანეთი მარ-

თავდა ტალღებს და შედეგად, იგი იძულებული გახდა, გეგმები შეეც-

ვალა და ებრაელთა ფიზიკური განადგურება მოეხდინა:

დანარჩენი კი სახელმწიფო ბიუროკრატიის სხვადასხვა დეპარტამენტს შო-
რის თანამშრომლობის საკითხს წარმოადგენდა; ასევე დეტალური დაგეგმ-
ვის, შესაბამისი ტექნოლოგიის დაპროექტების, ტექნიკური აღჭურვილობის, 
ბიუჯეტირების, კალკულაციისა და მობილურობის საკითხიც მოიაზრებოდა. ... 
არჩევანი ცვალებადი გარემოებების შედეგად განვითარებადი „პრობლემის“ 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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რაციონალურად გადაჭრის გზების ძიების სერიოზული ძალისხმევის შედე-
გად იყო გაკეთებული. (ბაუმანი, გვ. 16-17). 

პროცესი არ იმართებოდა მონსტრების მიერ. მისი ორგანიზება ად-

მინისტრაციისა და ეკონომიკის სექციის (Section of Administration and 

Economy) მიერ განხორციელდა. პროცესი მიმდინარეობდა ზუსტად, 

სწრაფად და გამოთვლადი უნივერსალისტების წესების (Calculable 

universalistic rules) მიხედვით. “ირაციონალურობა” მთლიანად იყო 

გამორიცხული. ადამიანები, რომელთა მიმართაც იყო ეჭვი, რომ მათ 

სიამოვნებას ჰგვრიდათ მკვლელობა, აუცილებლად გამოირიცხე-

ბოდნენ.

ასეთი რაციონალურობიდან გამომდინარე, პროცესი ცივილიზე-

ბული პროცესის ელემენტებთან ჰარმონიაში მოდიოდა. პროცესი, 

რომლისთვისაც საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან ძალადობის და-

უღალავი აღმოფხვრა იყო დამახასიათებელი. ან, ბაუმანის მნიშვ-

ნელოვანი დამატებით, პროცესი, რომელსაც ძალადობის სახელმ-

წიფოს კონტროლქვეშ კონცენტრაცია ახასიათებდა. რაც აქ ხდება, 

ასევე მოითხოვს ზნეობრიობის, როგორც უმთავრესი პრობლემის, 

დადუმებას. ბაუმანი ამბობს (იტალიკი მისი) (გვ. 28-29):

...ცივილიზაციის პროცესი, სხვა დანარჩენთან ერთად, ამავე დროს არის მორა-

ლური გათვლებიდან ძალადობის გამოყენებისა და სარგებლიანობის გამო-

ცალკევების პროცესი და სასურველი რაციონალურობის, მიზანშეწონილობის 

ეთიკური ნორმებისა და მორალური აკრძალვებისგან გათავისუფლება.

... ბიზნესის (როგორიცაა, მაგალითად, შინამეურნეობისა და საწარმოს შო-

რის, ან კერძო შემოსავალსა და საჯარო „საფულეს“ შორის განხორციელე-

ბული გამიჯვნა/განცალკევება) რაციონალურად მართვის პირობები ამავე 

დროს ფუნქციონირებენ, როგორც ძლიერი ფაქტორები საბოლოო მიზანზე 

ორიენტირებული, რაციონალური ქმედების სხვა (განსაზღვრებით ირაცი-

ონალური) ნორმების მიერ მართული პროცესებისგან იზოლაციისთვის და, 

ამგვარად, ერთობლივი დახმარების, სოლიდარობის, ურთიერთპატივისცე-

მის და ა.შ. პოსტულატების შეზღუდული გავლენის მიმართ მას იმუნიტეტს 
ანიჭებენ. 
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ბაუმანისთვის ჰოლოკოსტი არ იყო ბარბაროსული ტენდენციების 

ირაციონალური გამოვლინებები, მისთვის ჰოლოკოსტი “თანამედ-

როვეობის სახლის ლეგიტიმურ მოსახლეს წარმოადგენდა”. და მე 

მინდა დავამატო: ჰოლოკოსტი არის ევროპული კოლონიური ისტო-

რიის უმთავრესი მიმართულების მხოლოდ გაგრძელება. 

ჩვენ მხოლოდ ახლა ვიმყოფებით აფრიკაში რამდენიმე დიდი 

ევროპული გამარჯვების ასწლეულში. ინტელექტუალურ საფუძველს 

იმისა, რამაც დაუჯერებელი დანაშაულები გამოიწვია, განვითარების 

თეორიები და ბუნებრივი გადარჩევა წარმოადგენდა. ყველაზე ძლი-

ერების გადარჩენის ხელსაწყო ცეცხლსასროლი იარაღი იყო ისრე-

ბის წინააღმდეგ. ნუთუ ჰიტლერმა თავისი მეთოდები სტალინისგან 

ისწავლა? სწორედ ეს არის ისტორიკოსებსა და სოციოლოგებს შო-

რის დებატების მიზეზი გერმანიაში. აბსურდი, ამბობს ლინდკვისტი 

(Lindqvist) (1992, gv. 199-200). ჰიტლერმა ამ მეთოდების შესახებ ბავ-

შვობიდან იცოდა. ჰაერი, რომელიც მას და მისი ბავშვობისდროინ-

დელ სხვა დანარჩენ ევროპელს გარემოიცავდა, გაჟღენთილი იყო 

რწმენით იმის შესახებ, რომ იმპერიალიზმი ბიოლოგიურ საჭიროებას 

წარმოადგენდა, რასაც შედარებით დაბალი ფენების გარდაუვალ გა-

ნადგურებამდე მიყავდა საქმე. 9 წლის ადოლფ ჰიტლერი 1898 წლის 

4 მაისს არ იმყოფებოდა ალბერტ ჰოლში. მისთვის უდიდეს დღეს - 

აფრიკაში დიდი გამარჯვებების პიკში - ლორდმა სალისბურმა (lord 

Salisbury), დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა, განაცხადა, რომ 

მსოფლიოს სახელმწიფოები შესაძლოა მომაკვდავ და ცოცხალ სა-

ხელმწიფოებად დაიყოს. ჰიტლერი იქ არ იმყოფებოდა. ასე რომც 

ყოფილიყო, მან იცოდა, ისევე როგორც ყველა ევროპელმა იცოდა. 

მათ იცოდნენ, რაც საფრანგეთმა აფრიკაში ჩაიდინა, რაც ინგლისმა 

ჩაიდინა და როგორც ბოლოს მოსულებმა, რაც გერმანიამ 1904 წლის-

თვის მოიმოქმედა. მომაკვდავი ეროვნებები დახმარებას საჭიროებ-

დნენ, რომ როგორმე გადაელახათ აღნიშნული. 
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შესაბამისად, საკონცენტრაციო ბანაკები ახალი მოვლენა არ 

არის. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ასეთი შოკირებულები. ჰიტლერისა და 

სტალინის ბანაკები ტრადიციის მხოლოდ ნაწილს წარმოადგენდნენ. 

თუმცა ეს ევროპის შიგნით მოხდა. ეს კი ნიშნავდა, რომ ისინი ახლოს 

მოვიდნენ – და, ამავე დროს, მეტად გაუგებრები გახდნენ.

12.2 ეშმაკის ტანისამოსი

აზრები წარმოუდგენელია, ვიდრე მათი ფორმულირება არ მოხდე-

ბა. ამგვარად: ჰიტლერის იდეა ეფუძნებოდა ხალხს, ჯიშის სიწმინდეს 

და ამ წმინდა პროდუქტისთვის სასიცოცხლო სივრცეს (Lebensraum). 

მას ჰქონდა უნარი გაეანალიზებინა აღნიშნული. საკონცენტრაციო 

ბანაკი ინდუსტრიალიზაციის პროდუქტს წარმოადგენდა. ერთი პრო-

დუქტი ბევრ სხვა პროდუქტს შორის, რომელიც მსოფლმხედველობის, 

სოციალური მოწყობისა და ტექნიკური საშუალებების კომბინაციას 

შეადგენდა. ჩემი მტკიცებით, აშშ-ში არსებული ციხის სისტემა სწრაფი 

ტემპებით მიემართება იგივე მიმართულებით. არსებული ტენდენცია 

სავარაუდოდ სხვა ინდუსტრიულ ქვეყნებშიც განვითარდება, განსა-

კუთრებით კი აღმოსავლეთ ევროპაში. უფრო გასაკვირი იქნება, ასე 

რომ არ მოხდეს, ვიდრე აღნიშნული ამ ათწლეულში რომ მოხდეს.

ზოგიერთისთვის, თვითონ იდეა, რომ ინდუსტრიულ დემოკრა-

ტიულ საზოგადოებებში არსებული კრიმინალური პოლიცია შეიძ-

ლება რამით მაინც ემსგავსებოდეს ფაშისტების დროს არსებულ 

ვითარებას და საკონცენტრაციო ბანაკებს, აბსურდულად ჟღერს. 

ჩვენი ძალზე ინდუსტრიული საზოგადოებების უმეტესობა დემოკრა-

ტიულად იმართება, სადაც დაცულები არიან დანაშაულის, როგორც 

მათი მიზნის, და არა განადგურების წინააღმდეგ. 

ეს, რა თქმა უნდა, სიმართლეს შეესაბამება. და მე არ ვთვლი, რომ 

თანამედროვე ინდუსტრიულ საზოგადოებებში არსებული ციხეები 
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საკონცენტრაციო ბანაკების ასლებად გადაიქცევიან. ყველაზე უარე-

სი განვითარების შემთხვევაშიც კი თანამედროვე ციხის სისტემაში 

პატიმრების უმეტესობის განზრახ მკვლელობა მაინც არ იქნება მოსა-

ლოდნელი. ამოქმედდება მთელი რიგი სიკვდილით დასჯა, თუმცა პა-

ტიმრების უმეტესობა მაინც გათავისუფლდება, ან სიცოცხლეს თვით-

მკვლელობით, ან პატიმრობის დროს ძალადობით37, ან ბუნებრივი 

მიზეზების გამო დაასრულებს. შესაბამისად, უფრო მოსალოდნელია, 

ყოველივე გულაგებში გადაიზარდოს, ვიდრე – საკონცენტრაციო 

ბანაკებში. ჩემი ყველაზე ცუდი პროგნოზი იზღუდება მხოლოდ იმის 

თქმით, რომ შედარებით დაბალი ფენებიდან მომავალი მამაკაცების 

დიდმა პროცენტმა შესაძლოა თავისი ცხოვრების ყველაზე აქტიური 

ნაწილი ციხეებსა ან ბანაკებში გაატაროს. მე იმასაც კი არ ვამტკიცებ, 

რომ აღნიშნული აუცილებლად მოხდება, თუმცა ამის დიდი შანსები 

არსებობს. ინდუსტრიული პროგრესი და ცივილიზაცია ამგვარი გან-

ვითარებების წინააღმდეგ არანაირ გარანტიას არ იძლევა. 

პირიქით, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ცვლილებების ენერგიული და-

საწყისები იურიდიულ აპარატში, სათანადო სასჯელის იდეოლოგიაში, 

მაკონტროლებელი ძალების ზრდასა და ეფექტურობაში, პატიმრების 

გაზრდილ რაოდენობასა და ასევე აღნიშნულ პატიმრებთან გამკლა-

ვებასთან მიმართებით. მალკოლმ ფილეი (Malcolm Feeley) (1991ბ, გვ. 

66-67) „ახალი პენოლოგიის“ (“the new penology”) შესახებ საუბრობს. 

ამაში ის გულისხმობს პენოლოგიას, რომელიც არ არის ორიენტირე-

ბული ინდივიდუალურ პირებზე, კონკრეტულად კი რეაბილიტაციის 

ან სასჯელის გამოყენებით მათ გამოსწორებაზე. სამაგიეროდ, უმთავ-

რეს ყურადღებას მოსახლეობის აგრეგაციის მართვას უთმობს. 

37 Human Rights Watch-ის (1992 წელი) ანგარიშის მიხედვით, უკანასკნელი 10 წლის 
განმავლობაში, სახელმწიფო ციხეებში თანაპატიმრის მიერ განხორციელებული 
მკვლელობა სიკვდილის დადგომის მეორე ან მესამე წამყვან მიზეზს 
წარმოადგენს. პირველ მიზეზად დასახელებულია ავადმყოფობები და სხვა 
ბუნებრივი გამომწვევი მიზეზები, თვითმკვლელობა და პატიმრის მიერ 
პატიმრის მკვლელობა კი მეორე ადგილს იკავებს.
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ამოცანა მენეჯერულია და არა ტრანსფორმაციული.

...

აღნიშნულის ინსტრუმენტებს წარმოადგენენ „ინდიკატორები“, პროგნოზირე-
ბადი ცხრილები, კლასიფიკაციის სქემები, რომლებშიც სათვალთვალო, პატიმ-
რობის ან კონტროლის მიზნებისთვის აგრეგაციის საკლასიფიკაციო სისტემის 
მიერ ინდივიდუალიზებული დიაგნოსტიკა და რეაგირება არის მოცემული.

ახალი სასჯელის ცენტრალურ მახასიათებელს პიროვნების მორალური ან კლი-
ნიკური დახასიათების მოსახლეობაზე მორგებული შესაძლო კალკულაციებისა 
და სტატისტიკური დისტრიბუციებით აქტუალური ენით შეცვლა წარმოადგენს. 

ფილეისთვის (Feeley) სასჯელაღსრულების ახალი პოლიტიკა 

არც დასჯას ეხება და არც დამნაშავის რეაბილიტაციას. სამაგიეროდ, 

ის დაუმორჩილებელი ჯგუფების იდენტიფიკაციასა და მართვასთან 

არის დაკავშირებული. წინამდებარე წიგნში ჩვენი პერსპექტივიდან, 

სწორედ ეს არის ის, რაც სახიფათო კლასების კონტროლისთვის 

არის საჭირო. ამან ახალი პენოლოგიის შედეგად შექმნილ დისტან-

ციასთან არსებული პრობლემის გამკლავებასთანაც მნიშვნელოვანი 

დახმარება გაგვიწია. ინდივიდებიდან კატეგორიებამდე, ზნეობრი-

ობიდან მართვამდე და აქტუარულ აზროვნებამდე.

თუ ჩვენს გვსურს, გავაკონტროლოთ ეშმაკი, ჩვენ მას უნდა ვიც-

ნობდეთ. ჩვენ უნდა გავიგოთ, თუ რა პრინციპები მოქმედებდა გერმა-

ნიასა და, სასურველია, საბჭოთა კავშირში მომხდარი ამბების მიღმა, 

და ამის შემდგომ უნდა შევეცადოთ აღნიშნული პრინციპები გადმოვ-

თარგმნოთ ისე, რომ აქ და ახლა არსებული მდგომარეობის შესაბა-

მისად გაანალიზება შევძლოთ.

თუმცა, ეშმაკს თავისი ხრიკები აქვს. ის იცვლის თავის გარეგნო-

ბას. თუ ჩვენ გვსურს, რომ ეშმაკს ნიღაბი ჩამოვგლიჯოთ, ჩვენ ის, რო-

გორც ზოგადი კატეგორია, ისე უნდა დავინახოთ და ამის საფუძველზე 

განვჭვრიტოთ, თუ რა სახით წარმოგვიდგება ის მომავალში.

ყოველივე ზემოხსენებულის განსახორციელებლად პირველი ნა-

ბიჯი ჩვენს არსებულ სტრუქტურაში უმთავრესი პრობლემებისა და 

თანამედროვეობა და ქცევის კონტროლი
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ნეგატივის წყაროს მონახვა და შემდეგი კითხვის დასმა უნდა იყოს: 

როგორ ხდება ჩვენს ინდუსტრიულ სახელმწიფოში ამ პრობლემების 

გამოვლენა?

ჰიტლერი ჯიშის სიწმინდეზე ზრუნავდა და ამ წმინდა პროდუქტის-

თვის სასიცოცხლო სივრცის (lebensraum) არსებობის საჭიროებას ხე-

დავდა. სუპერინდუსტრიული სახელმწიფოები ორი უკვე ხსენებული 

პრობლემის წინაშე დგანან: პირველი, თავიანთი პროდუქტებისთვის 

lebensraum-ის მონახვა; მეორე, როდესაც გაიზრდება მანქანის ეფექ-

ტურობა, მოვნახოთ გამოსავალი მათთვის, ვინც აღარ იქნება საჭირო 

(to find a solution for those no longer needed when the efficiency of the 

machinery increases.)

აქ კი უსიამოვნო დაკვირვება იჩენს თავს: ჩვენ ვნახეთ, რომ ცი-

ხეები ყველაზე გამოსადეგი იქ არსებული ორი პრობლემით არიან: 

ყველაზე სტაბილურ განვითარებულ ქვეყნებში, მეტად პროვოკაცი-

ული არაკონტრიბუტორების მიმართ განხორციელებული მკაცრი 

სისხლისსამართლებრივი სადამსჯელო ქმედებები დანარჩენი სა-

ზოგადოების მიმართ კეთილდღეობის პოლიტიკის გატარების შე-

საძლებლობას იძლება. სხვა ინდუსტრიულ ქვეყნებში კი, პატიმრო-

ბა სახიფათო კლასების კონტროლს ნიშნავს. თუმცა, დამატებით და 

მზარდი მნიშვნელობით, იმ ფაქტის შესახებ უნდა აღინიშნოს, რომ 

დანაშაულის კონტროლის მთლიანი ინსტიტუტი თავისთავად წარმო-

ების სისტემის ნაწილს წარმოადგენს. სისტემას როგორც მფლობე-

ლისთვის, ისე მუშისთვის ერთნაირად მნიშვნელოვანი ეკონომიკური 

ინტერესი გააჩნია. თანამედროვე საზოგადოებისთვის ეს არის უდი-

დესი მნიშვნელობის წარმოების სისტემა. ის აწარმოებს კონტროლს. 

ამ პერსპექტივით, წარმოიშობა პრობლემა: როდის არის საკმარისი 

ნამდვილად საკმარისი? ინდუსტრიალიზაცია თავის თავში გაფარ-

თოების აუცილებლობას მოიცავს. რა მოუვა კრიმინალურ პოლიციას, 

თუკი ინდუსტრიული განვითარება გაგრძელდება? 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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12.3 ზრდის ლიმიტები

ამ სფეროში არანაირი „ბუნებრივი შეზღუდვები“ არ არსებობს. არ 

არსებობს შეზღუდვები ნედლ მასალაზე, ან მწვანეთა მოძრაობაზე, 

რომელმაც შესაძლოა ინდუსტრიას პრობლემები შეუქმნას. ღვთის 

წინაშე ყველანი ცოდვილები ვართ და უმეტესობა ჩვენგანს ჩაუდე-

ნია ისეთი რამ, რის გამოც, ჩვენს დასჯაში საკმარისი ინტერესი რომ 

ყოფილიყო, ხელისუფლების წინაშე ჩვენი პასუხისგება იქნებოდა შე-

საძლებელი. ნებისმიერ შემთხვევაში, ცალსახაა, რომ მოსახლეობის 

ბევრად უფრო დიდი ნაწილის გაბმა იქნებოდა შესაძლებელი ქსელ-

ში, თუკი ის საკმარისად გამძლე და წვრილად დაწნული იქნებოდა. 

ციხის სისტემის გაფართოების შეჩერების საკმარისი მიზეზის ნახვა 

ინდუსტრიული განვითარების, როგორც მთლიანი პროცესის, შეჩერების 

შემთხვევაში არის შესაძლებელი. ეს კი თავისუფალ საწარმოზე ოცნე-

ბას მოკლავდა. ბევრი, ვინც სიღარიბის ზღვართან ახლოს არასოდეს 

ყოფილა, მიხვდებოდა, რომ უმუშევრობა აუცილებლად ინიციატივის 

ნაკლებობით, უსაქმურობით ან ჰედონისტური ცხოვრების წესით არ იყო 

განპირობებული. ამოიწურება ასევე ინდუსტრიის კონტროლისთვის სა-

ჭირო ფულის წყაროც. გადასახადების გადამხდელთა იმ მცირე რაოდე-

ნობის ფული, რომელსაც რამის გადახდის შესაძლებლობა ექნებოდათ, 

გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი საჭიროებისთვის შეინახებოდა. 

თუმცა, ღრმა რეცესიაც ასევე წარმოადგენს სიტუაციას, რომლის 

თანახმადაც, ციხეები ყველა საჭიროებიდან უმთავრესად შესაძლე-

ბელია მიიჩნეოდნენ. ღრმა რეცესიის დროს სახიფათო კლასის მო-

ცულობა იზრდება და ხდება უფრო საშიში, ვიდრე ოდესმე. როგორც 

უკვე ვნახეთ, შედარებით დაბალი ფენები ყველა ჩვენთვის ნაცნობი 

ციხის სისტემაში არიან მასიურად წარმოდგენილნი. 

არ არსებობს არანაირი ბუნებრივი შეზღუდვა და ლიმიტი. არსებობს 

ინდუსტრია. არსებობს მისი შესაძლებლობები. მოსახლეობის ორ-მე-

თანამედროვეობა და ქცევის კონტროლი
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სამედს ბევრად უფრო მაღალი ცხოვრების დონე ექნება, ვიდრე ვინ-

მეს სადმე მსოფლიოში. მას-მედია ყვავის მოსახლეობის დარჩენილი 

ორი-მესამედის მიერ ჩადენილი დანაშაულების სახიფათოობის შესა-

ხებ გადმოცემული ინფორმაციის წყალობით. მმართველებს ირჩევენ 

მათი დაპირებებისთვის, რომ სახიფათო მესამედს გისოსებს მიღმა 

დააკავებენ. რატომ უნდა შეჩერდეს აღნიშნული პროცესი? რაციონა-

ლური გონებისთვის არ არსებობს რაიმე სახის ბუნებრივი შეზღუდვა.

ისეთი ძლიერია მამოძრავებელი ძალები. მათ მიმართ არსებული 

ინტერესები უმთავრეს ღირებულებებთან არიან ჰარმონიაში. ისინი 

მორალურად იმდენად მყარად არიან დასაბუთებულნი. უახლოეს 

მომავალში, რატომ არ უნდა მიაღწიონ მათ სრულ წარმატებას? 

გერმანიამ ეს შეძლო. მათი რკინიგზებისა და ასევე დაცვის ალერნა-

ტიული გამოყენების გადაუდებელი საჭიროების მიუხედავად, შუა ომში 

საბოლოო გამოსავალი ნახა. ომისთვის მზადების პროცესში და მის 

შემდგომ საბჭოთა კავშირმა გულაგების ჩამოყალიბება და მათი მარ-

თვა შეძლო. მათ არამარტო ჰქონდათ ზემოხსენებულის შესაძლებ-

ლობა, ისინი ამით მოგებასაც კი ნახულობენ. რატომ არ შეიძლება თა-

ნამედროვე, ინდუსტრიულმა ერმა უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიოს?

ჰიტლერსა და მის ხალხს თითქმის შეუძლებელთან გათანაბრებუ-

ლი ამოცანა ჰქონდათ. ასევე იყვნენ საბჭოთა კავშირის ლიდერებიც. 

გაცილებით მარტივი არ იქნება ახალი, სახიფათო ფენების მართვა? 

ნიადაგი უკვე მომზადებულია. მედია ამას ყოველდღიურად უწ-

ყობს ხელს. პოლიტიკოსებიც მედიას უერთდებიან. პოლიტიკურად 

შეუძლებელია ცოდვის წინააღმდეგი არ იყო. ეს არის კონკურსი, რო-

მელსაც უკეთესად მოთამაშე იგებს. დანაშაულისგან ხალხის დაცვა 

ყველაზე მეტად სამართლიანია. ამავე დროს, კონტროლის მწარ-

მოებლები ითხოვენ წესრიგს. მათ აქვთ ამის შესაძლებლობა. არ არ-

სებობს არანაირი ბუნებრივი შეზღუდვა. საზოგადოება დანაშაულის 

გარეშე – უამრავისთვის იმდენად საკრალური მიზანია, რომ ფულსაც 

კი არ აქვს მნიშვნელობა. ვინ კითხულობს ხარჯებს ტოტალური ომის 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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დროს? მენეჯმენტი სიტყვა “menage”-დან მომდინარეობს. მენეჯე-

რული მოდელის უმთავრეს მაგალითს ცხენების მომთვინიერებელი 

კაცი წარმოადგენს, რომელიც მათრახის მეშვეობით ცხენს წრეზე ატ-

რიალებს. მენეჯმენტის წარმატება ღირებულების სტრუქტურების გა-

მარტივებასთან არის დაკავშირებული. ეს პირობა კი, თანამედროვე 

საზოგადოებაში, როგორც ჩანს, სრულდება. 

12.4 ინდუსტრიული მკვლელობა 

„საბოლოო გამოსავლის“ რეალიზაციაში გერმანული ინდუსტრია 

ყველაზე სასარგებლო აღმოჩნდა. გაზს, რომელიც საკონცენტრაციო 

ბანაკებში გამოიყენებოდა, ციკლონი ეწოდებოდა. გაზი კერძო კომ-

პანიებისგან უნდა შეეძინათ. ჰილბერგის (Hilberg) (1985 წელი, გვ. 886) 

მიხედვით, ის საწარმოები, რომლებიც ფაშისტებს გაზით ამარაგებ-

დნენ, ქიმიური ინდუსტრიის ნაწილს წარმოადგენდნენ, რომელთა 

სპეციალიზაციაც სპეციალურად ამისთვის შექმნილ გაზის კამერებში 

შენობების, ბარაკებისა და ტანსაცმლის დეზინფექცია იყო. კომპანია, 

რომელმაც გაზის მეთოდი განავითარა, იყო Deutsche Gesellschaft 

für Schadlingsbekämpfung – DEGESCH. ფირმა სამი კორპორაციის 

საკუთრებას წარმოადგენდა. I.G. Farben (42.5%), Deutsche Gold- und 

Silber-Scheideamstalt (42.5%) და Goldsmidt (15%). 1942 წელს მათ-

მა მოგებამ 760,000 რაიხმარკა შეადგინა38. ომის უკანასკნელ პერი-

38 „ციკლონის წარმოება ორი კომპანიის მიერ ხდებოდა: the Dessauer Werke 
და the Kaliwerke at Kolin. I. G. Farben-ის ერთ-ერთი ქარხანა (უერდინგენში) 
ციკლონისთვის სტაბილიზატორს აწარმოებდა. გაზის დისტრიბუციას 
აკონტროლებდა კომპანია DEGESCH-ი, რომელმაც 1929 წელს მსოფლიო ბაზარი 
ამერიკულ კომპანიასთან, ციანამიდთან (Cyanamid) ერთად გადაინაწილა. 
თუმცა, DEGESCH-ი მომხმარებლებზე პირდაპირ მაინც არ ყიდდა ციკლონს. 
გაყიდვებით სხვა ორი ფირმა იყო დაკავებული: HELI და TESTA. აღნიშნული 
ორი კორპორაციის ტერიტორიები გამყოფი ზოლით იყო დაყოფილი … (ამის 
შედეგად) HELI-მ ძირითადად კერძო მომხმარებლები მიიღო, TESTA-მ კი – 
სამთავრობო სექტორი, მათ შორის Wehrmacht-ი და სს.“

თანამედროვეობა და ქცევის კონტროლი



258

ოდამდე ბიზნესი ჩვეულებრივ მიდიოდა. 1944 წლის მარტში ერთ-

ერთი ქარხანა დაიბომბა და მძიმედ დაზიანდა. ამ დროისთვის ესესი 

750,000 ებრაელის აუშვიცში გაგზავნისთვის ემზადებოდა. ეს იყო იმ 

დროისთვის არსებული ერთადერთი ბანაკი, რომელიც დღემდე არის 

შემორჩენილი. თუმცა TESTA-მ ეს კიდევ ერთხელ ჩაიდინა. 2,800 კგ 

ციკლონი გაიგზავნა აუშვიცში. ჰილბერგის (Hilberg) მიხედვით (გვ. 

891), „ფირმამ სასწრაფოდ გაარკვია, ვისთვის უნდა გაეგზავნათ ანგა-

რიში“. გაზის მიწოდება ბოლომდე ხორციელდებოდა. 

კომპანია I. G. Farben-ი აუშვიცისთვის გაზის წარმოებაში მონაწი-

ლეობდა, თუმცა, გარკვეული არ იყო, იცოდნენ, თუ არა, რასაც აკე-

თებდნენ. 1938 წლიდან 1943 წლამდე ციკლონ ბ-ზე მოთხოვნა და 

შესაბამისად, გაყიდვები გაორმაგდა. გაზი ასევე სხვა მიზნებისთვისაც 

გამოიყენებოდა. კონკრეტულად კი, საომარი ტექნიკის, მაგალითად, 

ყაზარმებისა და წყალქვეშა ნავების, დასაცლელად. ერთი ტონა ციკ-

ლონის გაზი საკმარისი იყო ერთი მილიონი ადამიანის მკვლელო-

ბისთვის. 1943 წელს კი 411 ტონა გაზი აწარმოეს (ჰაიესი, (Hayes), 1987 

წელი, გვ. 362). შესაბამისად, მწარმოებლებს შესაძლოა არ სცოდნო-

დათ იმის შესახებ, რომ მათი გაზის მეშვეობით საკონცენტრაციო ბა-

ნაკებში ხალხი იცოხებოდა. I. G. Farben-ის არც ერთი ლიდერი შემდ-

გომ მსგავსი სახის დანაშაულისთვის არ გაუსამართლებიათ. 

თუმცა, ქარხნების მონახულებისას მათ ასევე უნდა ესუნთქათ. 

ერთი-ერთი ასეთი ქარხანა აუშვიცის გვერდით იმყოფებოდა. სამ-

შენებლო სამუშაოებისთვის ბანაკმა მონა-მოსამსახურები გამოყო. 

უმაღლეს აღმასრულებლებსაც კი არ შეეძლოთ თავი აერიდებინათ 

„ბირკენაუსა და აუშვიცის კრემატორიუმებიდან მომავალი მყრალი 

სუნისთვის“. სიმყრალემ „უბრალოდ მოიცვა ოფიციალური განმარ-

ტება, რომ ბანაკებში ტიფთან გამუდმებული ბრძოლის გამო, მათ 

მკვდარი სხეულების დაწვა უწევდათ“. (ჰაიესი, 1987 წელი, გვ. 364). 

უფრო მეტიც, მონა-მუშებმა საკმაოდ კარგად უწყოდნენ მათთვის 
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მომზადებული ბედის შესახებ. I. G. Farben-ის ზედამხედველები „გაზის 

შესახებ არა მხოლოდ ხმამაღლა საუბრობდნენ, არამედ იყენებდნენ 

კიდეც მას, როგორც მოტივაციას, რომ მუშებს მეტი ემუშავათ“. ახლო-

მახლო მდებარე სხვა ფაბრიკებში, რომლებიც ასევე I. G. Farben-ს 

ეკუთვნოდა, მდგომარეობა გაცილებით უარესი იყო. საკვები იყო 

უკეთესი, მაგრამ სიცოცხლის ხანგრძლივობა მერყეობდა ოთხიდან 

დაახლოებით ექვს კვირამდე.

ომის შემდგომ I. G. Farben-ის ხუთი ლიდერი მონური შრომის გა-

მოყენებისთვის გაასამართლეს. სასჯელი იყო მსუბუქი, და სასამართ-

ლოს მიერ მითითებული მიზეზებიდან რამდენიმეს განხილვა კერძო 

ციხეების მიმართაც მნიშვნელოვანია: 

ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კერძო მოქალაქე უნდა აღმოჩნდეს ისეთ 
პოზიციაში, რომ მან შუა ომის დროს გადაწყვიტოს მისი მთავრობა მართა-
ლია, თუ არასწორი. (ციტირებულია ჰეიესში, 1985 წელი, გვ. 332).

1951 წელს, I. G. Farben-ის უკანასკნელი ხელმძღვანელი პატიმრო-

ბიდან გათავისუფლდა. ამის შემდგომ, ისინი ყველანი ძველ ცნობა-

დობასა და კეთილდღეობას დაუბრუნდნენ, როგორც მრჩევლები ან 

ოფიცრები უამრავ გერმანულ კორპორაციაში. და რატომაც არა, კით-

ხულობს ჰაიესი (1987 წელი, გვ, 380 და 382):

Farben-ის ლიდერებმა ასეთ სიტუაციაში ბიზნესმენობა აირჩიეს, და არა რე-
ვოლუციონერობა.

...

ისინი, მათი პროფესიონალური პასუხისმგებლობის გრძნობიდან გამომდი-
ნარე, ყველა საკითხს, პირველ რიგში, მათი განსაკუთრებული კომპეტენცი-
ებისა და პასუხისმგებლობების მიხედვით უდგებოდნენ, ამ შემთხვევაში კი 
– მათი საქმიანობის სფეროსა და აქციონერებს. აღნიშნული მანდატიდან გა-
მომდინარე, ისინი ათავისუფლებდნენ თავს აუცილებლობისგან მორალური 
ან სოციალური განსჯა ან მათი გადაწყვეტილების საერთო შედეგების ანა-
ლიზი მოეხდინათ. 
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12.5 სამედიცინო მკვლელობები 

მსგავსი რამ არ შეიძლება აქ მოხდეს. ჩვენ დემოკრატიებში ვცხოვ-

რობთ. ჩვენ ვიცით მეტი. ჩვენს მოსახლეობას ზოგადი განათლების 

მეტად უფრო მაღალი დონე აქვს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 

ჩვენ ისეთ საზოგადოებაში გადავინაცვლეთ, რომელზეც მნიშვნელო-

ვან გავლენას უმაღლესი პროფესიონალური სტანდარტები ახდენს. 

მიუხედავად ამისა, ისინი, ვისაც საკონცენტრაციო ბანაკების 

პრობლემასთან მიმართებით გვიმუშავია, ვრჩებით შთაბეჭდილების 

გარეშე, ან უარესი, კვლავ უნდობლობით ვართ აღსავსე. 

საკონცენტრაციო ბანაკების პერიოდში რაც მოხდა, სწორედ იმას 

წარმოადგენდა, რომ პროფესიონალები თავიანთ სამუშაოს ბიუროკ-

რატიასთან მშვენიერ თანამშრომლობაში გაუმკლავდნენ. 

მეცნიერები უმნიშნელოვანესი მონაწილეები იყვნენ. უმთავრეს 

იდეას ჯიშის სიწმინდე წარმოადგენდა. არც თუ ისე წმინდას არ უნდა 

გაეჩინა ბავშვები, წმინდას კი პირიქით – უამრავი უნდა გაეჩინა. არა-

სასურველთა სტერილიზაცია და პროდუქტიულობის ბონუსი წმინდა 

ჯიშის წარმომადგენლებს. ესენი არ იყვნენ დევიანტური ფიქრები. 

ამერიკელი მეცნიერები შურით ყვებოდნენ სახლში იმის შესახებ, 

რომ რასის ჰიგიენის იდეები, რომლებიც ასევე აშშ-შიც მოქმედებენ, 

ნამდვილად გამოსცადეს გერმანიაში. 

თუმცა, რიგი არასასურველი პიროვნებებისა ფიზიკურად არას-

რულფასოვნების სახით კვლავ აგრძელებდა გამოჩენას. ისინი 

მიიჩნეოდნენ ადამიანებად, რომელთა „ცხოვრებაც არ ღირდა“, და 

საიდუმლო ბრძანებით, ევთანაზიაც დაშვებული იყო. ომის მოახ-

ლოებასთან ერთად, კრიტერიუმები იმ პირთათვის, რომლებიც 

უნდა დაეხოცათ, გაფართოვდა და ფიზიკურ დეფექტებს გონებრივი 

შესაძლებლობებიც დაემატა. თავდაპირეველად, გონებრივი შესაძ-

ლებლობები შემოიფარგლებოდა მხოლოდ სერიოზული გონებრივი 

ჩამორჩენილობის მქონე პირებით, შემდგომ ამ სიას არც თუ ისე გო-

ნებრივად ჩამორჩენილებიც დაემატნენ, შემდგომ – უბრალოდ შეშ-

ლილები, შემდგომ – ფსიქოპათები, ჰომოსექსუალები, და, ამ კატეგო-
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რიებში განხილვის გარეშე, ნებისმიერი პირი არასწორი რასობრივი 

წარმომავლობით. განვითარდა საუკეთესო იარაღი. ჩვეულებრივი 

ჩაცხრილვა დამტკიცდა, რომ ძვირი ჯდებოდა და იწვევდა მკვლე-

ლის გონებრივ დაძაბულობას. ინექციები ნაკლებად ეფექტური იყო, 

ვიდრე მანქანის გამონაბოლქვი. მაგრამ ინსექტიციდები გაზის სახით, 

დამტკიცდა, რომ საუკეთესო იყო და შესაბამისადაც გამოიყენებოდა.

ექიმების არსებობა იყო აუცილებელი. გამუდმებით გამოიყენებო-

და სამედიცინო ანალოგები. გერმანული ერი აღიქმებოდა, როგორც 

ერთიანი სხეული, რომელსაც სამედიცინო დახმარება ესაჭიროებო-

და. როდესაც სხეულის ნაწილი დაზიანებულია, ოპერაციის აუცი-

ლებლობა დგება. ებრაელები წარმოადგენდნენ სიმსივნეს, და სოცი-

ალური სხეულის ასეთი ნაწილის ამოჭრის აუცილებლობაც ცალსახა 

იყო. ეს არ იყო მკვლელობა, ეს იყო მკურნალობა. ექიმები თეორიას 

მოქმედებად აქცევდნენ და ამის შესახებ ანგარიშს ისევ თეორე-

ტიკოსებს აბარებდნენ. მათ მხოლოდ იმის გამო, რომ ექიმები იყვ-

ნენ, შეეძლოთ პირადად ემოქმედათ. ლიფტონი (Lifton) (1986 წელი) 

აღნიშნულს სამედიცინო მკვლელობას უწოდებს. მან გამოკითხა 29 

მამაკაცი, რომლებიც ფაშისტური გერმანიის უმაღლეს სამედიცინო 

სფეროში მნიშვნელოვნად იყვნენ ჩართულნი. ხუთ მათგანს საკონ-

ცენტრაციო ბანაკებში უმუშავია. მან ასევე გამოკითხა რამდენიმე ყო-

ფილი ფაშისტი არასამედიცინო სფეროს სპეციალისტი. და ბოლოს, 

მან ინტერვიუ აიღო აუშვიცის 8 ყოფილი პატიმრისგან, რომლებსაც 

სამედიცინო ბლოკებისთვის უმუშავიათ. მათგან ნახევარზე მეტი იყო 

ექიმი. ამ კვლევის უმთავრეს სიახლეს სამედიცინო აზროვნების მნიშ-

ვნელობა წარმოადგენს როგორც მთლიანი ოპერაციის მომზადები-

სას, ასევე – საკონცენტრაციო ბანაკებთან მიმართებით კონკრეტული 

ქმედებების განხორციელებისას. რკინიგზის სადგურებზეც კი, სადაც 

მატარებლები გეტოდან ბრუნდებოდნენ, ექიმები ყოველთვის იყვ-

ნენ წარმოდგენილნი. ისინი ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში იქვე 

წყვეტდნენ ეროვნული სხეულის ოპერირების შესახებ. თავის გაქნევა 

მარცხნივ – ნიშნავდა იმწამიერ განადგურებას, თავის გაქნევა მარჯ-

ვნივ – ბანაკში იძულებითი შრომა. თუკი ექიმი ხელმისაწვდომი არ 
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იყო, საქმის გასაკეთებლად სტომატოლოგს ან ფარმაცევტს მიმარ-

თავდნენ. მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს  სამედიცინო გადაწყვეტილე-

ბა ყოფილიყო. ექიმების გარეშე, ან მათთან ახლოს მდგომი პირების 

გარეშე, პლათფორმაზე ეს იქნებოდა მკვლელობა.

ყველაზე უარესი კოშმარი არასოდეს მატერიალიზდება. სახიფა-

თო მოსახლეობა არ განადგურდება, გარდა იმისა, ვინც სიკვდილით 

დაისაჯა. თუმცა, რისკები იმისა, რომ სახიფათო მოსახლეობის მნიშვ-

ნელოვანი ნაწილი შესაძლოა შეიზღუდოს და მოშორებით განთავ-

სდეს და აიძულონ მათი ცხოვრების ყველაზე აქტიური წლები, რო-

გორც კონტროლის მომხმარებლებმა, ისე გაატარონ. ეს შესაძლოა 

დემოკრატიულად და სამართლებრივი ინსტიტუტების მკაცრი კონტ-

როლის ქვეშაც განხორციელდეს.

12.6 სამართლებრივი მკვლელობა

– თუკი ჰოლოკოსტი ინდუსტრიული საზოგადოების ბავშვია,

– თუკი რაციონალური ბიუროკრატიული მეთოდები უმთავრესი პი-

რობა იყო ყოველივეს განსახორციელებლად, 

– თუკი სამეცნიერო თეორიებს ძალზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭე-

ბოდა,

– თუკი სამედიცინო აზროვნება კიდევ ერთი აუცილებელი პირობა 

იყო წარმოუდგენლის განსახორციელებლად,

– მაშინ, ყველა მიზეზი არსებობს ფიქრისა, რომ მსგავსი ფენომენი 

შესაძლოა კვლავ გაჩნდეს, თუკი ამისთვის დრო მომწიფდება და 

ყველა საჭირო პირობაც სახეზე იქნება. 

ყველა საჭირო პირობა სახეზეა? 

ინდუსტრიული საზოგადოება სახეზეა უფრო მეტად, ვიდრე ოდეს-

მე და უფრო მეტი დაძაბულობის ქვეშაც იმყოფება, ვიდრე ოდესმე. 

ბაზრის ეკონომიკა მართავს მსოფლიოს რაციონალურობის, სარგებ-

ლიანობის და, რა თქმა უნდა, მოგების „აშკარა“ მოთხოვნით. სახი-

ფათო ფენებად ადვილად ტრანსფორმირებადი შედარებით დაბალი 

ფენები – სახეზეა. ასევე წარმოდგენილია სამეცნიერო თეორიები, 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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რომელთაც მოქმედების პოტენციალი გააჩნიათ. ნარკოტიკულ საშუ-

ალებებთან დაკავშირებული თეორიებიც სახეზეა, რომელთა მიხედ-

ვითაც, ზოგიერთი ნარკოტიკული საშუალება – არა ხშირადმოხმარე-

ბადი საშუალებები, არამედ ზოგიერთი ახალი სახეობა – თავისი ბუ-

ნებით ისეთია, რომ მათ წინააღმდეგ საბრძოლველად გამოძიებისა 

და სასჯელის ყველაზე მკაცრი ზომებიც კი გამართლებულია. კრიმი-

ნოლოგიასა და სამართალში მოღვაწე კრიმინოლოგებიც აქვე არიან 

თავისი დახმარების ხელით. აღარავის სჯერა მკურნალობის, თუმცა, 

დანაშაულის კონტროლის პოზიტიური თეორიების წარმოშობის შემ-

დგომ ფავორიტად კვლავ ქმედუნარიანობის დაკარგვა რჩება.39

39 კრიმინალური პოლიციის საერთაშორისო ასოციაცია (Internalionale 
Kriminalistische Vereinigung) 1889 წელს დაარსდა. ცენტრალურ ფიგურას ფონ 
ლისტი (von Liszt) წარმოადგენდა, რომელიც სახიფათო კლასების, განსაკუთ-
რებით კი „გამოუსწორებელი კლასების“, კონტროლის აუცილებლობის შესახებ 
ირწმუნებოდა. აღნიშნული კლასები კი სოციალური წესრიგის ძირითად ოპო-
ნენტებს წარმოადგენდნენ. ისევ და ისევ, ფონ ლისტი დაჟინებით მოითხოვდა, 
რომ ისინი, ვის მიმართაც ვერ გატარდებოდა რეფორმები, ქმედუუნაროები 
(incapacitated) უნდა გამხდარიყვნენ. რაძინოვიჩის მიხედვით (1991ბ), ლისტი 
აღნიშნული ჯგუფების კონტროლს კრიმინალური პოლიტიკის ცენტრალურ და 
ყველაზე სასწრაფო ამოცანად მიიჩნევდა:

 პატიმრების დაახლოებით 70% რეციდივისტებს წარმოადგენდნენ და მათგან 
ნახევარი მაინც უნდა მიჩნეულიყო, როგორც „ტრადიციული გამოუსწორებელი 
სამართალდამრღვევი“. მათ წინააღმდეგ საზოგადოებამ თავი უნდა დაიცვას და 
„რადგან ჩვენ არ გვსურს მათთვის თავის მოკვეთა, ან ჩამოხრჩობა და არ შეგ-
ვიძლია მათი ტრანსპორტირება“, რაც რჩება არის სამუდამო ან გაურკვეველი 
ვადით პატიმრობის სახით თავისუფლების აღკვეთა (გვ. 39).

 ... ყოველი სამართალდამრღვევი, რომელიც მესამედ იქნა გასამართლებული 
უნდა მიიჩნეოდეს, როგორც გამოუსწორებელი დამნაშავე და ის აღნიშნული 
კვაზი-სამუდამო სეგრეგაციით უნდა აგებდეს პასუხს. (გვ. 40). 

 ტრადიციული სამართალდამრღვევი უნდა გამხდარიყო უვნებელი თავისივე 
ხარჯზე (იტალიკი ფონ ლისტის) და არა ჩვენსაზე, წერს რაძინოვიჩი (გვ. 40) და 
ამით ფონ ლისტს ძალზე თანამედროვედ აჟღერებს. 

 ნოცკე (Naucke) (1982 წელი, გვ. 557) ფონ ლისტის მიერ ფორმულირებული მარ-
ბურგერის პროგრამის შესახებ შემდეგს აცხადებს: 

 აღნიშნული თეორია იმ პირთა განკარგულებაშია, ვინც პენიტენციურ სამარ-
თალს აკონტროლებს. მარბურგერის პროგრამა არ შეიცავს ინსტრუმენტს, 
რომელთა საშუალებითაც მოხდება დიფერენციაცია იმათ შორის, ვის მიმართაც 
უნდა განხორციელდეს შეთავაზება და ვისაც უარი უნდა ეთქვას მასზე. 
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სამართლის სისტემა კი თანამედროვეობის მოთხოვნებთან მშვე-

ნივრად ახდენს ადაპტირებას. საკადრისი სასჯელის მინიჭების იდეა 

შესაძლებელს ხდის სისტემის განახლებას/გათანამედროვეობას, კონ  -

კრეტულად კი, უგულებელყოფს სხვა ღირებულებებს, გარდა ქმე-

დებათა სიმძიმის საკითხისა. დანაშაულის სიმძიმისა და ტკივილის 

წილის შესაბამისობის იდეა არის შედეგი იმისა, რომ ყველა სხვა ღი-

რებულება, რაც სასამართლომ ტრადიციულად უნდა აწონ-დაწონოს, 

სასამართლო პროცესიდან იდევნება. რაც მართლმსაჯულების სისტე-

მას წარმოადგენდა დანაშაულის კონტროლის სისტემად გარდაიქმნა. 

სასამართლო, აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას 

შორის კლასიკური განსხვავება უმეტესწილად უნდა გაქრეს. სასამარ-

თლო ხელისუფლება პოლიტიკოსების იარაღად იქცევა, ან ყველაზე 

უკიდურეს შემთხვევაში, მოსამართლეები, ისევე, როგორც პროკურო-

რები, თვითონაც პოლიტიკოსები ხდებიან. თუმცა, ეს კრიტიკის მიღმაც 

კი ექცევა. აქ არ არის არც ერთი მძიმე კანონდარღვევა, რომელიც ჰო-

ლოკოსტს ან გულაგებს აღნიშნავდა. ახლა ეს ხმათა უმრავლესობით 

დანაშაულის დემოკრატიულ კონტროლს წარმოადგენს. და სანამ ქმე-

დებები არ აზიანებს აღნიშულ უმრავლესობას, მისთვის რაიმე სახის 

ბუნებრივი შეზღუდვა არ არსებობს.

ოპტიმიზმისთვის კონკრეტული მიზეზები არ არსებობს. არც ად-

ვილი გამოსავალი მოიძებნება, არც რაიმე სახის რეცეპტი არსებობს 

მომავლისთვის, სადაც უარესი არ მოხდება. სიტყვებთან მუშაობა. მე 

სხვა არაფერი შემიძლია, გარდა სიტყვების შემოთავაზებისა: სიტყ-

ვები წარმოადგენენ იმ სიტუაციის ნათლად წარმოჩენის მცდელობას, 

რომელშიც აღმოვჩნდით, ისეთი ღირებულებების ხაზგასმის მცდელო-

ბას, რომლებიც ისეთ მოთხოვნათა ადაპტაციის უკანასკნელი არეული 

მცდელობისთვის გაწიეს განზე, რომლებიც სწორედ ახლა არიან მო-

დაში. მოდით, კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი მართლმსაჯულე-

ბის ინსტიტუტს იმისთვის, რათა დავინახოთ, მიუხედავად ყველაფრისა 

ხომ არ არის რაიმე ღირებული ამ ინსტიტუტის ძველ ფორმებში. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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13.1 საერთო ბირთვი

ტაივანი იბარებს ორგანოებს. ესეთი სათაური ჰქონდა პატარა ჩა-

ნაწერს გაზეთ Corrections Digest-ში, 1991 წლის 27 ნოემბერი. და შემდ-

გომ ვკითხულობთ:

სიკვდილით დასჯილი 14 ტაივანელი კრიმინალის 37 ორგანო იქნა ტრანსპ-
ლანტაციისთვის გაღებული. ტრანსპლანტების იაპონელმა სპეციალისტმა 30 
სექტემბერს ტაივანელი ქირურგის ციტირება მოახდინა. ტრანსპლანტაციის 
იაპონური საზოგადოების თავმჯდომარემ, მასამი კიზაკიმ (Masami Kizaki), 
განაცხადა, რომ ჩუნ-იან-ლიმ (Chun-Jan-Lee), ტაივანის უნივერსიტეტის 
პროფესორმა, ტრანსპლანტები გამოავლინა. ექიმმა ლიმ განაცხადა, რომ 
სიკვდილმისჯილმა კრიმინალებმა თანხმობა განაცხადეს თავიანთი გულის, 
თირკმელებისა და ღვიძლის „ცოდვისგან გათავისუფლებაზე“. სანამ სასუნთქ 
აპარატზე იმყოფებოდნენ, დონორები ცეცხლსასროლი იარაღით დახოცეს, 
რათა მათი სისხლის ცირკულაცია და სუნთქვა მოულოდნელად არ შეწყვე-
ტილიყო.

ჩვენს თვალში კვლავ გარკვეული უნდობლობა ჩანს. ეს შეუძლე-

ბელია ასე მოხდეს. ეს უბრალოდ შეუძლებელია! თუმცა, აშკარაა, 

რომ ეს ხდება. ეს მოხდა. 

და მე ვიყურები ირგვლივ, მაინტერესებს, ვინ იმოქმედებს, ვინ 

გავა ბარიკადებზე გასაპროტესტებლად? 

თავი 13
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ექიმები? 

მათ რატომ უნდა გააპროტესტონ? ზოგიერთი გააპროტესტებდა, 

მაგრამ არა აუცილებლად იმიტომ, რომ ისინი ექიმები არიან. 

ვინც დაიხოცა, კმაყოფილი იყო, ყოველ შემთხვევაში, ამ კონკრე-

ტული ასპექტით მაინც. ორგანოების ადრესატებიც ბედნიერები იყვ-

ნენ. ექიმებიც შესაძლოა ბედნიერები იყვნენ, იქიდან გამომდინარე, 

რომ, ის, რაც სხვა შემთხვევაში უბრალოდ გაიფლანგებოდა, ახლა 

უამრავ ადამიანს გამოადგა გამოსაჯანმრთელებლად. ყოველ შემთხ-

ვევაში, ეს უკეთესი იქნებოდა, ვიდრე თურქი მუშების მოტყუება მათი 

თირკმელების მიღების მიზნით, როგორც ინგლისში, ან ორგანოების 

ყიდვა გაჭირვებული ადამიანებისგან, როგორც ეს ინდოეთში ხდება. 

ზოგიერთი არაპროფესიონალი ადამიანისთვის შესაძლოა რთული 

იყოს ამის გაგება და მიღება, მაგრამ ექიმები რაციონალურ მსჯელო-

ბაში გაწვრთნილები/დახელოვნებულები არიან. ეს თითქმის სასწა-

ულის ტოლფასია. ბრმა ადამიანმა შესაძლოა დაიბრუნოს თავისი 

მხედველობა, მეუღლემ და მამამ, რომელსაც გულზე პრობლემები 

აქვს, ტრანსპლანტაციის შემდგომ შესაძლოა კიდევ დიდხანს იცხოვ-

როს თავის მეუღლესთან და შვილებთან ერთად.

ზოგიერთი შესაძლოა კვლავ ეჭვის თვალით უყურებდეს ყოვე-

ლივეს და ფიქრობდეს, რომ მოსამართლეები ამას გააპროტესტებენ. 

სამართალმცოდნე პირები არ მისცემენ უფლებას სიკვდილით დასჯა 

ამგვარად რომ იყოს გამოყენებული?

ეს დამოკიდებული იქნებოდა კანონზე. შესაძლოა, არ არსებობ-

დეს აღნიშნულის ამკრძალავი კანონი, ან, უფრო უარესი, შესაძლოა 

იყოს კანონი, რომელიც, პირიქით, ხელს უწყობს ამგვარ პრაქტიკას. 

სასუნთქ აპარატზე მყოფი პატიმრების იარაღით დახოცვა ქვეყნის კა-

ნონი რომ ყოფილიყო, მოსამართლეები ამას მიიღებდნენ, მიუხედა-

ვად უხერხულობის ბუნდოვანი გრძნობისა, მიუხედავად არაპროფე-

სიონალური რეაქციებისა, მიუხედავად სასამართლოში გატარებული 
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დაძაბული დღეების შემდეგ სახლში ცოლისა და ბავშვების მხრიდან 

მოულოდნელი კითხვებისა.

ჰიტლერსაც მსგავსი პრობლემა ჰქონდა.

ჩვეულებრივი ხალხისთვის ძნელი იყო გერმანული ერის გაუმჯო-

ბესებისთვის განხორციელებული მისი პროგრამის გაგება და მიღება. 

სერიოზული პრობლემები წარმოიშვა ოპერაციის ადრეულ ეტაპებზე. 

პირველი ცნობილი და ოფიციალურად ავტორიზებული მკვლელობა, 

რომელიც ძალზე უნარშეზღუდულ ბავშვთან იყო დაკავშირებული, 

ბავშვის მამის მიერ იყო ინიცირებული და მიღებული. მაშინაც კი, ეს 

საიდუმლოდ ინახებოდა. მაგრამ, პროგრამის მოქმედების გაზრდას-

თან და იმ კრიტერიუმის გაფართოვებასთან ერთად, რომელიც ეხე-

ბოდა “ცხოვრებას, რომელიც არ ღირს”, გერმანულ საზოგადოება-

ში პროტესტის გრძნობა გაძლიერდა. ნათესავები დეტალურ ახსნას 

ითხოვდნენ, თუ სად და რატომ დაიხოცნენ მათი ახლობლები. იყო 

ასევე პროტესტის უსიამოვნო ეპიზოდებიც საკონცენტრაციო ბანაკებ-

თან და კრემატორიუმებთან ახლოს მცხოვრები ადგილობრივი მო-

სახლეობის მხრიდან. ამ ყოველივემ გერმანიის შიგნით აღნიშნული 

პროგრამა შეაჩერა. მაგრამ ახლა მექანიზმი მზად იყო ასამოქმედებ-

ლად და როდესაც ომი გაჩაღდა, მექანიზმის უდიდესი ნაწილი გერმა-

ნიიდან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გადაიტანეს, გააფართოვეს და 

გამოიყენეს ისე, როგორც ეს ყველასთვის კარგად ცნობილია.

რის თქმას ვცდილობ? 

მე ვცდილობ ვთქვა, რომ ჩარლზ ქულეი (Charles H. Cooley) (1909 

წელი, 1956 წელი) მართალია. ქულეის, აშშ-ში სოციოლოგიის უდი-

დეს და საზოგადოდ დავიწყებულ მამას, ჰქონდა იდეა, რომ ყველა 

ადამიანს ერთიანი საფუძველი (coomon ground) გააჩნდა. რომ ყველა 

ადამიანი ძირითადად მსგავსები იყნენ არა ბიოლოგიის, არამედ იმის 

გამო, რომ ისინი ერთიან ადამიანურ გამოცდილებას იზიარებდნენ. 

ისინი იზიარებდნენ გამოცდილებას, სხვა არსებებთან შედარებით, 
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დაბადებიდან უფრო დიდი ხნის განმავლობაში ყოფილიყვნენ ყვე-

ლაზე მოწყლვადი არსებები, ასევე ყოფილიყვნენ განწირულნი ად-

რეული სიკვდილისთვის, თუ სათანადოდ არ იზრუნებდნენ თავიანთ 

სიცოცხლეზე. ჩვენ ყველანი ძირითადად მსგავს ადამიანურ გამოც-

დილებას ვიზიარებთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ ადამიანები 

ვერ ვიქნებოდით. სხვაგვარად როგორ შეიძლეობოდა ყოფილიყო, 

კითხულობს ქულეი, რომ ჩვენ შეგვიძლია წავიკითხოთ ბერძნული 

ტრაგედიები, ჩვენი არსებული ცხოვრებისთვის მივიჩნიოთ ისინი რე-

ლევანტურად და მნიშვნელოვნად, და გავითავით, თუ რას შეეხებიან 

ისინი? ქულეის კითხვისას, აღნიშნულ გაზიარებულ გამოცდილება-

ში ის მთელი კაცობრიობისთვის პოულობს საერთო ბირთვს/გულს, 

გაზიარებული ღირებულებების საფუძველს და წესებს, თუ როგორ 

უნდა იმოქმედო. ჩვენ ყველას გაგვაჩნია საერთო გრძნობები, რო-

მელიც სწორსა და არასწორს შეეხება და საერთო საფუძველი ვიგ-

რძნოთ, როდესაც შეუძლებელი კონფლიქტი იღებს სათავეს. ჩვენ 

ყველანი, არაპროფესიონალები, ისევე, როგორც განსწავლულები, 

დაბადებიდან ვართ სამართალში გარკვეულები და მორალურ სა-

კითხებთან მიმართებით ცხოვრების ბოლომდე გაქვს გონებაში ჩა-

ბეჭდილი ფართო და ხშირად კონფლიქტით სავსე მონაცემთა ბაზე-

ბი. ამის აღსანიშნავად ნორვეგიაში ტერმინი “folkevett” გამოიყენება 

ან, შედარებით უფრო ძველმოდური ტერმინი რომ ვიხმაროთ, “den 

folkelige fornuft”, ერთგვარი ინტუიციური საღი აზრი, რომელიც ყვე-

ლას მიერ არის გაზიარებული. 

ამგვარი შეხედულება ძირითადად ოპტიმისტურია. მათ, ვინც ბავშ-

ვობა გამოიარა, ამგვარი მიდგომა დაემხრათ. მათ სოციალური კონ-

ტაქტის, ზრუნვისა და სითბოს სულ მცირე, მინიმუმი და უმეტეს შემ-

თხვევაში მაქსიმუმი, გამოსცადეს და შესაბამისად, საზოგადოებრივი 

ცხოვრების უმთავრესი წესები გაითავისეს. ასე რომ არ მომხდარიყო, 

ისინი არ გაიზრდებოდნენ. პრობლემები მსგავსია ყველგან, ისევე, 

როგორც მსგავსია დაგროვილი გამოცდილებები. 
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ეს საერთო ბირთვი/ცენტრი გასაკვირად მდგრადია. ადამიანებს 

აქვთ გამოცდილება, იყვნენ სოციალური პირები. უმიზეზოდ არ არის, 

რომ დიურკემი (Durkheim) (1966 წელი) ალტრუისტულ თვითმკვლე-

ლობას ერთ-ერთ უმთავრეს ტიპად მიიჩნევს. ადამიანები კვდებიან 

ერთმანეთის გულისთვის. ეს ნორმალურია, თუკი ისინი ჩვეულებ-

რივი ადამიანები არიან, თუკი ალტრუიზმი აუცილებელია, და თუკი 

მხარეები ისე ახლოს არიან, რომ ერთმანეთი ადამიანებად მიიჩნიონ. 

თუმცა, სიახლოვის შესახებ აღნიშნული ბოლო პუნქტი მნიშვნელო-

ვანია და ყველა ჩვენგანს მიესადაგება. ყოველ ჩვენგანს ჩვენს მო-

ვალეობებთან მიმართებით ასევე გარკვეული შეზღუდვებიც გააჩნია. 

ეს აუცილებელია გადარჩენისთვის. ჩვენ ყველანი ძველი ეთიკური 

დილემის წინაშე ვდგავართ: როგორ უნდა ვიკვებო მაშინ, როდესაც 

ვიცი, რომ ხალხი სწორედ ახლა, 6 საათზე ნაკლები ფრენის მოშორე-

ბით, შიმშილით იხოცება? მე ვიკვებები და შესაბამისად, სიცოცხლეს 

ვინარჩუნებ. 

გარკვეული ხნის განმავლობში, სწორედ ასე იქცეოდნენ ლოძის 

გეტოში მომუშავე ებრაელი პოლიციელები. აღნიშნული გეტო აღმო-

სავლეთით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ყველაზე დიდი იყო. ლოძი 

იყო ძველი, მაგრამ ძალზე ინდუსტრიული ქალაქი, პოლონეთის პა-

ტარა მანჩესტერი. მ. ჯ. რუმკოვსკის (M. G. Rumkowski), გეტოში ებ-

რაელთა უხუცესისა და აბსოლუტური ძალაუფლების მქონე პირის, 

მოსაზრებით, ისინი შეიძლებოდა გადარჩენილიყვნენ მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუკი გერმანიის ომის მანქანის შეუცვლელ ნაწილე-

ბად იქცეოდნენ. გეტო ერთ დიდ ქარხნად გადაიქცა, უკიდურესად 

ორგანიზებული, დისციპლინის მაღალი დონით და ორგანიზებულ 

შრომასთან არანაირი პრობლემით. ზოგიერთ ახალგაზრდა მუშას კი 

ჰქონდა პრობლემის შექმნის მცდელობა, თუმცა ისინი ძალზე მარტი-

ვად დაამშვიდეს. თუმცა ესესის ოფიქცრები ბოლომდე კმაყოფილები 

არასოდეს იყვნენ. მავთულხლართიანი კედლის მიღმა გეტო საკ-

მაოდ დამოუკიდებელი მართვით გამოირჩეოდა. თუმცა გერმანელე-
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ბი, რა თქმა უნდა, ამის ინსპექტირებას ახდენდნენ. ისინი ხედავდნენ 

საკმაოდ მოხუც ადამიანებს ირგვლივ და ასევე პატარა ბავშვებსაც, 

არაპროდუქტიულ მომხმარებლებს და ქალაქგარეთ მათი „შედარე-

ბით უფრო კომფორტულ ადგილას“ გადაყვანის ბრძანებას გასცემ-

დნენ. ზოგიერთი იღებდა ამას, იქამდე სანამ ნახმარი ტანსაცმლით 

სავსე ტრანსპორტი არ ბრუნდებოდა უკან და შესაბამისად, გეტოში 

მცხოვრები მოსახლეობაც ხვდებოდა ვითომ კომფორტული ადგი-

ლების მიღმა რა რეალობაც იმალებოდა. ამ დროიდან მოყოლებუ-

ლი, უფრო და უფრო ძნელი ხდებოდა ლოძის გეტოსთვის ესესის 

მხრიდან გამუდმებით მზარდი კვოტის შევსება. ადამიანები ცდილობ-

დნენ ნათესავებსა და მეგობრებში დამალულიყვნენ, თუმცა ამ შემ-

თხვევაში ისინი უსაკვებოდ რჩებოდნენ. გარკვეული დროის შემდეგ, 

მათი ნათესავებიც ვეღარ იღებდნენ საკვებს. უკიდურეს ალტრუიზმს 

ჰქონდა ადგილი. როდესაც პოულობდნენ დამალულებს, ოჯახის სხვა 

წევრებსაც ერთმეოდათ ლოძის გეტოში დარჩენის პრივილეგია, თუნ-

დაც მათ მუშაობის შესაძლებლობა ჰქონოდათ. ამის ნაცვლად მათ 

ბავშვებთან, ავადმყოფებთან ან მოხუცებთან ერთად მათ უკანასკელ 

მოგზაურობაზე აგზავნიდნენ. იმ ადამიანების გამოვლენის, დაპატიმ-

რებისა და დეპორტაციის საქმეში, რომლებიც დამალვას ცდილობდ-

ნენ, პოლიციას, ებრაულ პოლიციას განსაკუთრებით რთული სამუშაო 

ჰქონდა შესასრულებელი, თუმცა, გეტოს გადასარჩენად ეს აუცილებ-

ლად უნდა გაკეთებულიყო. პოლიციელები ჯილდოს სახით იღებდნენ 

იმას, რომ მათი ახლო ნათესავები დეპორტირებულთა სიიდან გა-

მოირიცხებოდნენ, იქამდე, სანამ ისინი ყველანი თვითონაც არ იქნე-

ბოდნენ დეპორტირებულები. თვითონ რუმკოვიჩი და მისი ახალგაზ-

რდა მეუღლე ლოძის ერთ-ერთი უკანასკნელი მატარებლით გაუშვეს 

დეპორტაციაში. გეტოს ცხოვრებაში ყოველდღიურად 4 ასლად გამო-

დიოდა გაზეთი შიდა წრისთვის. ერთს ინახავდნენ, და მათი უმეტესი 

ნაწილი ახლა ხელმისაწვდომია ინგლისურ გამოცემაში (Dobroszycki, 

1984 წელი). არც ისე ბევრი დოკუმენტის დაბეჭდვა იქნებოდა შესაძ-
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ლებელი, რომელიც ასე ნათლად გამოხატავდა ადამიანის მნიშვ-

ნელობას, როგორც აღნიშნული. არც ისეთი დოკუმენტის სიმრავლე 

შეიძლება აღინიშნებოდეს, რომელიც ჰუმანურობის მეორე მხარეს 

აჩვენებდა: წნეხის ქვეშ ტოტალური განადგურების შესაძლებლობა, 

როდესაც შიმშილმა, სისველემ, ყინვამ და სასოწარკვეთამ ყოველი-

ვე გაანადგურა, ან, სადაც სხვაგვარად კეთილშობილმა ადამიანებმა 

თავიანთი ახლობელი და საყვარელი ადამიანების დეპორტაციისგან 

ხსნის გზების მცდელობებში ჩვეული შეზღუდვები დაკარგეს. 

შესაბამისად, როგორც ეს პირადი ცხოვრებიდან ყველას მოგ-

ვეხსენება, არ არსებობს საერთო ბირთვის/გულის აბსოლუტური გა-

რანტია, რომელიც მსგავს, ძველ გამოცდილებას დაეყრდნობოდა. ეს 

ხშირად იმათთან მიმართებით მუშაობს, ვისთანაც ჩვენ ახლოს ვართ. 

თუმცა, საერთო ბირთვმა აქტუალობა შესაძლოა მანძილის ან იმ გა-

რემოცვის უკიდურესი ხასიათის გამო დაკარგოს, რომელშიც ჩვენ 

ვცხოვრობთ. 

ან ის არარელევანტური შესაძლებელია პროფესიული სწავლები-

სა და პრაქტიკის წყალობითაც გახდეს.

ეს არ არის პროფესიონალიზმის განხილვის ადგილი. ღვთის წყა-

ლობაა, როდესაც მოთხოვნისამებრ მაღალი ხარისხის პროფესიონა-

ლურ მომსახურებას იღებ და იცი, რომ ეს შენ გჭირდება. თუმცა, დი-

ლემა გარდაუვალია. პროფესიონალური სწავლება ნიშნავს გრძელ-

ვადიან სპეციალიზაციას. ეს ნიშნავს გარკვეული თვისებების დახვეწას, 

მაგრამ ამასთან, გარკვეული ღირებულებების დახვეწასაც. დიდხნიანი 

სპეციალიზაცია ნიშნავს ადამიანის გამოცდილების უმთავრესი ბირთ-

ვის/გულისგან ძალიან დაშორებას. პროფესიონალიზაცია უმეტესად 

სასურველი საქმის კარგად და შედეგიანად დასრულების გარანტიას 

ნიშნავს, თუმცა ასევე ღირებულებათა მთლიანობის და პოპულარული 

საღი აზრის არსებობის გარანტიების ნაკლებობასაც ნიშნავს. ის რაც 

მოხდა მედიცინაში ფაშისტური გერმანიის დროს, ისეთი თავისებური 

არ არის. აქ თავისთავადი გარანტიები არ არსებობს. 
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ასეთი ფონის საწინააღმდეგოდ, ჩვენი ყურადღება კვლავ სამარ-

თალზე შეგვიძლია გავამახვილოთ. აღნიშნული პროფესია ღირებუ-

ლებებთან ერთად მუშაობს. თუკი ვერ ენდობი ადვოკატს, მაშ ვის 

ენდობი?

ეს დამოკიდებულია, რა სახის სამართალთან გვაქვს საქმე. 

ეს, პირველ რიგში, დამოკიდებულია, თუ რამდენად ახლოსაა აღ-

ნიშნული სამართალი კაცობრიობის საერთო გამოცდილების მთავარ 

ბირთვთან. იქნება ეს სამართალი, რომელიც საფუძველს აღნიშნული 

ბირთვიდან იღებს, თუ ეს იქნება სამართალი, რომელიც შორს დგას 

მისგან და სამაგიეროდ, მთლიანად უკავშირდება ერის, მთავრობისა 

ან ინდუსტირულ/ეკონომიკური ესთაბლიშმენტის ზოგადი მენეჯმენ-

ტის მოთხოვნებს? ან ისეთ ფორმულირებას, რომელშიც ასახულია, 

რაც ჩემთვის არის იდეალური: როგორ შეუძლია ვინმეს სამართლის 

უამრავ მიმართულებაში უმაღლეს იურიდიულ სტანდარტებს მიაღ-

წიოს იმ უმთავრესი ნორმებისა და ღირებულებების დაკარგვის გა-

რეშე, რომლებიც კაცობრიობის საერთო გამოცდილებიდან მომდი-

ნარეობენ? 

13.2 სად არის სამართლის ადგილი? 

დაგ ოსტერბერგი (Dag Osterberg) (1991 წელი) საზოგადოებაში 

არსებულ უმთავრეს სოციალურ ინსტიტუტებს ოთხ ძირითად კატე-

გორიად ჰყოფს. პირველი ეხება წარმოებას, სადაც რაციონალური 

მიზნის მიღწევა არის უმთავრესი. მეორე ეხება რეპროდუქციულ ინს-

ტიტუტებს, სადაც ზრუნვა და მომსახურება არის მთავარი. მესამე კა-

ტეგორიაში ჩვენ ვხვდებით პოლიტიკისა და ძალაუფლების ინსტიტუ-

ტებს, მეოთხეში კი – პრინციპების, ღირებულებებისა და აზროვნების 

კოორდინირების ინსტიტუტს. ეს უკანასკნელი კატეგორია არის ის, 

სადაც კულტურული და სამეცნიერო ინსტიტუტების ადგილია, სადაც 

იწარმოება და რეპროდუცირდება ცოდნა, სადაც ადგილი აქვს დაუს-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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რულებელ დისკუსიებს იმაზე, თუ როგორ უნდა იყოს მსოფლიო აღქ-

მული, და ასევე ბუნებასა და ადამიანებს შორის ურთიერთობაზე. 

და სად არის სამართლის ადგილი? ჰედა ჯერტსენი (Hedda 

Giertsen) (1991 წელი) ამის შესახებ პატარა ნაშრომში, სახელწოდებით 

„სამართალი, როგორც ჰუმანისტური საქმიანობა“ მსჯელობს. მისი 

პასუხი სათაურშიც აისახება. იმის ნაცვლად, რომ განიხილოს სამარ-

თალი, როგორც პოლიტიკასთან და ძალაუფლებასთან დაკავშირბე-

ული მოვლენა, ის ყურადღებას სამართლებრივ საკითხებზე გადაწყ-

ვეტილების მიღების განსაკუთრებით ჰუმანისტურ ასპექტებზე ამახვი-

ლებს. სამართალს კონცეპტუალიზაცია და შეფასება უწევს, ხშირად 

მუშაობს კონფლიქტურ მოვლენებთან და არ შემოიფარგლება მხო-

ლოდ ერთი მიმართულებით ყურებით. 

თანამედროვეობასთან ერთად ყოველივე ეს შეიცვალა. სამარ-

თალმა გადაინაცვლა ინსტიტუტების პირველი ზოგადი/საერთო კლა-

სისკენ, რასაც წარმოება ეწოდება. კანონი ხდება გამოყენებითი ინ-

სტრუმენტი, რომელიც ჩამოშორებულია კულტურულ ინსტიტუტებს. 

ასეთი სვლით, სამართალი კარგავს არსებით ხარისხს, კერძოდ კი, 

კაცობრიობის გამოცდილების უმთავრეს დარგში მის ფესვებს.

უმთავრესი სოციალური ინსტიტუტების ოთხ ძირითად ტიპად 

დაყოფა შესაძლებელს ხდის ინსტიტუტის ერთი უმთავრესი ტიპი-

დან ელემენტების სხვა კატეგორიაში ინტეგრირების პრობლემების 

დანახვას. ერთი სახის ინსტიტუტებში ნაპოვნი გამოსავალი არ არის 

აუცილებელი მისაღები იყოს მეორე სახის ინსტიტუტისთვისაც. უნი-

ვერსიტეტები გარკვეული წარმოსახვითი და კრიტიკული შესაძლბე-

ლობის დაკარგვის გარეშე ვერ იმუშავებენ როგორც ქარხნები (იმის 

მიუხედავად, რომ ზოგიერთ კანცლერი სწორედ ამას ცდილობს). 

ისევე, როგორც ღირებულებათა დაცვის საქმეში თავიანთი უდიდესი 

ძალის შეწირვის გარეშე სასამართლოები, როგორც ინსტრუმენტუ-

ლი საშუალებები, ვერ იფუნქციონირებენ. სასამართლოები  ღირე-

ბულებებს მათი ხმამაღლა გაჟღერებით, ერთმანეთთან შედარებით 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც კულტურა
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იცავენ. სამართალი, როგორც ჰუმანიტარული დისციპლინა, ღრმა 

ადამიანურ საქმიანობასთან ინარჩუნებს კონტაქტს და, შესაბამისად, 

საერთო გამოცდილებასთანაც. ამგვარი კავშირით სასამართლო ხე-

ლისუფლება მზადაა შეხვდეს დაუჯერებელს და რეაგირებაც ინსტინ-

ქტურად მოახდინოს, ისევე, როგორც სასადილო მაგიდის ირგვლივ 

შეკრებილი ოჯახური წრე. შესაძლოა, არც ერთი კანონი არ ეწინააღ-

მდეგება გაზის კამერებში სიკვიდილით დასჯას, თუმცა, ის არ ჟღერს 

სწორად და შესაბამისად, უნდა გაუქმდეს. 

მახსოვს სტუმარი პოლონეთიდან, რომელიც დიდი ხნის წინ სტუმ-

რობდა ჩვენს ინსტიტუტს. ეს აღმოსავლეთში ყველაზე დიდი ჩაგვრის 

პერიოდში მოხდა. ციხეში არსებული მონაცემები გამუდმებით უარეს-

დებოდა იმასთან შედარებით, რაც მეორე მსოფლიო ომამდე აღი-

ნიშნებოდა. მონაცემები კვლავ არ იყო დაფარული და ჩვენ ვკითხეთ 

ჩვენს სტუმარს, დოქტორ ჯერზი იასინსკის (Dr. Jerzy Jasinski) რომ 

აღნიშნული ტენდენცია აეხსნა. მან არ დაგვიმალა არაფერი40. აღარ 

არსებობდა არც ერთი ძველი მოსამართლე. ახლები კი პარტიებს 

წარმოადგენდნენ. თუმცა, არ იყო აუცილებელი, ახალმოსულთა მიერ 

მიღებული შედარებით უფრო მკაცრი სასჯელების უკან მაინცდამაინც 

პოლიტიკური პარტია მდგარიყო. ეს უფრო მეტად კულტურულ კუთ-

ვნილებასთან იყო დაკავშირებული. ძველი მოსამართლეები ინტე-

ლიგენციიდან მოდიოდნენ; ისინი გარკვეული სახის კულტურულ 

ელიტას მიეკუთვნებოდნენ და ეს მართებულად შეიძლებოდა გაკრი-

ტიკებულიყო. ეს კი, სავარაუდოდ, სნობიზმის დიდ დოზას ნიშნავდა 

– აქ დოქტორი იასინსკის მოსაზრებებიდან ჩემს საკუთარ ინტერპრე-

ტაციაზე გადავინაცვლებ – მაგრამ ეს ასევე ნიშნავდა იმ პოლონელ 

ხალხთან ახლო კავშირის ქონას, ვინც იმ დროს არსებულ უმთავრეს 

პრობლემებთან გასამკლავებლად მუშაობდა. ეს ასევე ნიშნავდა 

40 შეხედულებები შემდგომ უფრო დაცული ფორმით პოლონეთის სოციოლოგიურ 
ბიულეტენში იქნა წარმოდგენილი (იასინსკი, 1978 წელი).

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ახლო კავშირს ისეთ ადამიანებთან, რომლებიც თავიცი ცხოვრების 

წესით იმ ტენდენციებსა და დილემებს გამოხატავდნენ, რომლებსაც 

ძალაუფლების ცენტრთან დაახლოებული წრეები ფარულად შეინა-

ხავდნენ. მოსამართლე, რომელიც კითხვითა და ცხოვრებით მყარად 

დგას თავის კულტურულ ასპარეზზე, ადვილად ვერ მოხვდება ისეთი 

რწმენის მახეში, რომლის თანახმადაც, ისინი, ვინც მის მიერ არიან 

დაპატიმრებულები, სრულიად განსხვავდებიან მისგან. 

სოციალურ ფენებს შორის არსებული საერთო პოზიციის დამყა-

რება ყველა ამ კლასის რეკრუტირებით არის შესაძლებელი. საკითხი 

შესაძლოა გადაწყდეს ისე, რომ მოსამართლეები ყველა სოციალური 

ფენიდან იყვნენ წარმოდგენილნი და განსხვავებული ეთნიკური კუთ-

ვნილება ჰქონდეთ. პროცესში ფესვების დაკარგვა საფრთხის შემც-

ველია. თავის იდენტიფიკაციაში შედარებით დაბალი ფენიდან მომა-

ვალ მოსამართლეს უფრო მეტად შეუძლია მაღალი ფენის წარმო-

მადგენელი გახდეს, ვიდრე იქ დაბადებულთაგან ვინმეს. ერთადერთ 

სიცოცხლისუნარიან ალტერნატივად, როგორც ჩანს, სამართლის 

კულტურაში ღრმა ინტეგრაციის მეშვეობით საერთო პოზიციების შე-

ნარჩუნება რჩება. ეს კი, როგორც სწავლების დროს, ისე პრაქტიკაში, 

სამართლის ზოგად პრინციპებზე მეტი ყურადღების გამახვილებასა 

და ყველა სახის სპეციალიზაციების უგულვებელყოფას უნდა ნიშ-

ნავდეს. ამაში ასევე უნდა იგულისხმებოდეს უმთავრეს ღირებულე-

ბებთან და ნორმებთან მუშაობის წახალისება და ასევე, უამრავი ღი-

რებულების, მეტი პრობლემისა და მეტი ინსტიტუტის დაბალანსების 

უფრო მეტი უნარი, და არა სწრაფი და მარტივი გადაწყვეტილებების 

მიღებით გატაცება. 

თუმცა, ასეთ ქმედებებს ესაჭიროება ძალა და მოსამართლეები 

ჯავშანში. ქედმაღლობა ერთ-ერთ ასეთ თავდაცვით საშუალებას წარ-

მოადგენს. ამაში მდგომარეობს სიტუაციის ირონიულობა. ყველაზე 

დემოკრატიულად არჩეული მოსამართლე, თანასწორი თანასწორ-

თა შორის, უთანასწორო საზოგადოებაში, შესაძლოა, ცუდად იყოს 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც კულტურა
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აღჭურვილი უმთავრესი ღირებულებების დამოუკიდებელი პატივის-

ცემის საჩვენებლად. საზოგადოებაში, სადაც უხეში უთანასწორობაა, 

ცალსახად მნიშვნელოვანი ხდება მოსამართლეების მჭირდოდ და-

კავშირება საერთო ბირთვის ყველა სიმბოლოზე, მნიშვნელობაზე, 

გაგებასა და მის შემდგომ განვითარებაზე მომუშავე პირებთან. 

საერთო ბირთვთან მიმაგრება ასევე სხვა ავტორიტეტებისგან 

გარკვეულ თავისუფლებასაც მოითხოვს. მოსამართლე კი, რომელიც 

მოკლებულია შესაძლებლობას სწორი პასუხისთვის ფუნქციურად 

დააჭიროს ღილაკს, შორს დგას დამოუკიდებლობისგან. 

პენიტენციური სამართალი იურიდიული სფეროა, რომელსაც კონ-

კრეტულად კულტურაზე დაფუძნებული დამოუკიდებელი სასამართ-

ლო სისტემა ესაჭიროება. 

13.3 ტკივილის შესაფერისი რაოდენობა

როგორც ვნახეთ, საზოგადოებაში პატიმრობის დონეს დანაშა-

ულის რაოდენობა არ განსაზღვრავს, რომ სასჯელი ბოროტმოქმედე-

ბაზე უბრალოდ მარტივი რეაქცია არ არის, რომ ის დიდად არ ახდენს 

გავლენას დანაშაულის დონეზე, სადაც ჩვენ ვადგენთ სასჯელის დო-

ნეს და, რომ სამართალი მართვის ბუნებრივ ინსტრუმეტს არ წარ-

მოადგენს. ეს ასევე გვათავისუფლებს ჩვენ სარგებლის ტვირთვისგან. 

მათთვისაც კი, ვინც სასჯელთან მიმართებით უტილიტარულ მიდგო-

მას აღიარებს, აშკარა ხდება, რომ არსებობს არჩევანი. ჩვენთვის კი 

ეს მთელი ამ ხნის განმავლობაში იყო ნათელი. 

თუმცა, აღნიშული თავისუფლება დაუყოვნებლივ წარმოშობს 

ახალ პრობლემებს. თუკი სასჯელი არ მოდის დანაშაულიდან, კონ-

კრეტულ საზოგადოებაში მაშ როგორ უნდა დავადგინოთ ტკივილის 

შესაფერისი რაოდენობა. ჩვენ თავისუფლები ვართ, თუმცა გამოკვე-

თილი სახელმძღვანელო პრინციპები არ გაგვაჩნია. რატომ არ უნდა 

გვყავდეს უფრო მეტი ადამიანი ციხეში, ვიდრე ახლა გვყავს? რატომ 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



277

არ დავაკავოთ მამაკაცი მოსახლეობის მეხუთედი ან თუდნაც მესამე-

დი? რატომ არ დავაბრუნოთ საჯარო დასჯა? და რატომ არ გამოვიყე-

ნოთ სიკვდილით დასჯა უფრო ინტენსიურად? 

შესაძლებელია პასუხის მონახვა. შესაძლებელია, თუკი სამართ-

ლის ინსტიტუტსა და სხვა კულტურულ ინსტიტუტს შორის სიახლოვის 

შენარჩუნებას შევეცდებით. ტკივილის შესაფერისი რაოდენობა, ეს 

არ არის სარგებლის მიღების, ან დანაშაულის კონტროლის, ან რაც 

მუშაობს იმის საკითხი. ეს არის ღირებულებებზე დაფუძნებული სტან-

დარტების საკითხი. ეს არის კულტურული საკითხი. 

ამ პრობლემასთან მიახლოების ორი უმთვარესი გზა არსებობს. 

ერთი გზა მდგომარეობს სისხლისსამართლებრივი თეორიების შექმ-

ნაში, რომლებიც ძლიერ ავტორიტეტებზე იქნება დაფუძნებული. უტი-

ლიტარული თეორიები საფუძვლად სახელმწიფოს იყენებენ. არაუტი-

ლიტარული თეორიებიდან უმრავლესობას სცენარები ღვთისგან, ან 

წინასწარმეტყველებისგან ან სხვა ავტორიტებისგან აქვს. მათი კონ-

ცეფცია მდგომარეობს იმაში, რომ ჭეშმარიტება არსებობს სადღაც იქ 

და მას აბსოლუტური ავტორიტეტი ანიჭებს/განკარგავს. მკვლევარის 

მიზანს მხოლოდ ამ ჭეშმარიტების თანამედროვე ენაზე გადმოთარგ-

მნა წარმოადგენს. ამ ტიპის არაუტილიტარი მხოლოდ ღვთის გამხ-

მოვანებელს/სპიკერს წარმოადგენს, ისევე, როგორც უტილიტარი სა-

ხელმწიფოს სპიკერია. თუმცა, კულტურული პერსპექტივაც კი შესაძ-

ლებელია სახელმწიფოს მიერ იყოს მითვისებული. ჰიტლერი პერ-

სონალურად წყვეტდა ხელოვნების, კონკრეტულად კი, მხატვრობისა 

და მუსიკის საკითხებს. თუმცა, სხვა კულტურული გამოხატულებებიც 

ძალზე მნიშვნელვანი იყო მისთვის. ისინი სახელმწიფოს წარმოად-

გენდნენ და სახელმწიფოს მიერვე უნდა ყოფილიყვნენ გადაწყვეტი-

ლი. სახელმწიფო კი ნიშნავდა ჰიტლერს. ფრანკოს, მუსოლინისა და 

სტალინსაც მსგვასი შეხედულებები ჰქონდათ. 

სამართლის კონცეფციის ალტერნატივა, როგორც რაღაც არსებუ-

ლი, მზა, ღვთისგან ან ბუნებისგან ბოძებული, არის ადგილი, სადაც 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც კულტურა
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მართლმსაჯულების უმთავრესი პრინციპები გამუდმებით არსებობენ, 

თუმცა კონკრეტული ფორმულირებებიც ასევე გამუდმებით უნდა იქ-

მნებოდნენ. აღნიშნული ალტერნატივა წარმოადგენს ისეთ ალტერ-

ნატივას, რომელშიც მართლმსაჯულება არ შეიცავს მზა პრინციპებს, 

რომლებიც სამართალსა ან სოციალურ მეცნიერებებში გამოყენებუ-

ლი მეთოდების დახმარებით უნდა იქნას გამოვლენილი. თუმცა, შე-

იცავს საერთო ცოდნას, რომლის სამართლებრივ პრინციპებში ფორ-

მულირებაც ყველა თაობამ უნდა მოახდინოს. ეს არის ადამიანის, 

როგორც მორალური აგენტის შესახებ კონცეფცია, და მის ბუნებით 

სამართალთან დასაკავშირებლად, ეს არის ყველა ჩვენგანის, რო-

გორც წინასწარმეტყველის, კონცეფცია. 

სასჯელი შესაძლებელია განიხილებოდეს, როგორც ჩვენი შეგნე-

ბისა და ჩვენი ღირებულებების ანარეკლი და, შესაბამისად, ის რე-

გულირდება სტანდარტებით, რომლებსაც ადამიანები ყოველ დღე 

იყენებენ იმისთვის, რაც შესაძლებელია და რისი გაკეთებაც სხვების 

მიმართ არ შეიძლება. ამგვარი სტანდარტები მხოლოდ კვლევებში 

არ მოიაზრება, ისინი გამოიყენება კიდეც. სოციალური ინჟინერიის 

იარაღზე მეტი, სასჯელის დონე და სახე საზოგადოებაში გაბატონებუ-

ლი სტანდარტების სარკეს წარმოადგენს. შესაბამისად, ჩვენ ყველამ 

შემდეგ შეკითხვას უნდა გავცეთ პასუხი: იქნება თუ არა ისეთ სახელმ-

წიფოში ცხოვრება, რომელიც მე ამ კონკრეტული გზით წარმომად-

გენს, ჩემს ძირითად ღირებულებებთან შესაბამისობაში? ოსლოს 

ეროვნული თეატრი წარმომადგენს მე, როგორც ნორვეგიელს, ისე-

ვე, როგორც ჰენრიკ იბსენი (Henrik Ibsen) და ედვარდ გრეგი (Edvard 

Gried). თუმცა, მე ასევე წარმომადგენს ფაქტი, რომ ჩვენ მეორე მსოფ-

ლიო ომის შემდგომ სიკვდილით დავსაჯეთ 25 პატიმარი. ქუისლინგის 

მკვლელობა (killing of Quisling) ჩემი ნაწილია, ისევე, როგორც ციხე-

ში განთავსებულ პატიმართა სიმრავლე, რაც ჩემს ქვეყანაში ასევე 

შეიძლება დახასიათდეს, როგორც „ცივილიზებული საზოგადოების 

შეურაცხყოფა“. მაგრამ, ვეკუთვნი რა დასავლურ ინდუსტრიულ კულ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ტურას, მე, რა თქმა უნდა, ასევე წარმომადგენს ის, რაც ხდება აშშ-ში. 

გარკვეულწილად ჩემი ნაწილიცაა ის, რომ კულტურული რელატი-

ვიზმისთვის მისაღებია მსგავსი ქმედებების თანამოქალაქეების მი-

მართ ჩადენა. 

არ არის სავალდებულო, რომ გქონდეს ეროვნული თეატრი, ან 

ფული არტისტებისთვის. ამის სასარგებლოდ არგუმენტები მხოლოდ 

ღირებულებებს შეიძლება ეფუძნებოდეს. ჩემთვის მისაღებია მათი 

არსებობა; საოცრად ძვირია, თუმცა აუცილებელი და სწორია. იგივე 

შეიძლება ითქვას სასჯელის გარკვეული ფორმების კრიტიკასთან და-

კავშირებითაც. სასჯელის სახით თითების მოკვეთა არ გამოიყურება 

სწორ საქციელად, აღარ გამოიყურება სწორ საქციელად. ჩვენთვის 

ის მისაღები იყო 1815 წელს, როდესაც ის სისხლისსამართლის კო-

დექსიდან იქნა ამოღებული, როგორც სასჯელის სახე. ჩემთვის ასევე 

მიუღებელია ციხეში 2,800 ადამიანის გამოკეტვა. ჩვენ თავისუფლები 

ვართ, გადავწყვიტოთ ტკივილის იმ რაოდენობის შესახებ, რომელიც 

ჩვენთვის მისაღებია. არ არსებობს სახელმძღვანელო პრინციპები, 

გარდა ღირებულებებისა. 

ჩვენ, ვისი სამუშაოც სასჯელაღსრულების სისტემასთან ახლოს 

არის დაკავშირებული, განსაკუთრებული პასუხისმგებლობის ქვეშ 

ვიმყოფებით, თუმცა არა როგორც ექსპერტები. როგორც კრიმინა-

ლისტი, უფრო მეტად ვგრძნობ, რომ ჩემი ფუნქცია ძალზე წააგავს 

წიგნის ან ხელოვნების კრიტიკოსის ფუნქციას. სცენარი არ არის თან-

მიმდევრული და ვერც ვერასოდეს იქნება. ავტორები, მაგალითად, 

სტორტინგის (Storting) სამართლის კომიტეტი, ისეთ პოზიციაში არ 

იმყოფებიან, რომ ოდესმე დამაკმაყოფილებელი აღწერა შეძლონ, 

სამართალში, იმ პრობლემის ტოტალურობისა, რომელსაც ისინი აწყ-

დებიან. სამართლებრივი სისტემა, სადაც მანევრირებისთვის არ არის 

ადგილი, იმგვარ სცენარსა და წარმოდგენას ქმნის, რომელსაც მავა-

ნი ტოტალიტარულ რეჟიმში ხვდება. მმართველების სასარგებლოდ 

ყველაფერი წინასწარ არის განსაზღვრული. 
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მმართველები, და დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, პოლიტიკო-

სები, უცილობლად ცდილობენ დატოვონ შთაბეჭდილება, რომ მათია 

რაციონალური ამოცანები ისეთ სფეროში, სადაც საღად აზროვნება 

ცალსახა აუცილებლობას წარმოადგენს. ჩვენი, როგორც კულტურუ-

ლი მუშაკების, ან, როგორც აღმოსავლეთ ევროპაში იტყოდნენ, ინ-

ტელიგენციის წევრების, კონტრ-იდეას ამ მითის გაფერმკრთალება 

და მთელი ოპერაციის უკან, კულტურულ სფეროში დაბრუნება წარ-

მოადგენს. ტკივილის მიყენება ღრმა მორალური საკითხების უსას-

რულო ხაზს შეიცავს. თუკი აქ არსებობენ ექსპერტები, ისინი ფილო-

სოფოსები არიან. ისინი ასევე ხშირად იმეორებენ, რომ პრობლემები 

იმდენად რთულია, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია მოქმედება. ჩვენ უნდა 

ვიფიქროთ. აღნიშნული შესაძლოა ყველაზე უარესი ალტერნატივა 

არ იყოს, როდესაც სხვა ვარიანტს ტკივილის მიყენება წარმოადგენს. 
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არის თუ არა მეტი კარგი? გაძლიერებული 

საზოგადოებრივი ზედამხედველობის ფასი და 

პოტენციალი 
 

საიმონ მერინგტონი, კონსულტანტი კვლევითი მიმართულებით 

 

ბოლო წლების განმავლობაში, ინგლისში და უელსში ინტერესი გამოიწვია 

მძიმე დანაშაულთათვის მსჯავრდებულთა და რეციდივისტთა 

გაძლიერებულმა საზოგადოებრივმა ზედამხედველობამ. ფართოდ დაინერგა 

ინიციატივები - პროგრამა რეციდივისტთა და პრიორიტეტული 

სამართალდამრღვევთათვის, ასევე არასრულწლოვანთა გაძლიერებული 

ზედამხედველობის და მეთვალყურეობის პროგრამა. ამ მექანიზმებს გააჩნდათ 

ორი მიზანი: განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებლის შემცირება და 

პატიმრობის ალტერნატივის შეთავაზება. თუმცა, აღნიშნული პროექტების 

შეფასებამ გამოიღო შერეული შედეგები და ფაქტობრივად არ დადასტურდა 

ერთმნიშვნელოვანი წარმატება.  სტატიაში განხილულია ეს შედეგები და 

დასმულია საკითხი იმის შესახებ, რომ შესაძლოა უფრო მიზანშეწონილია 

გათვალისწინებულ იქნეს გაძლიერებული ზედამხედველობის ისეთი 

ალტერნატიული მიზნები, როგორიც არის საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, 

პროპორციული დასჯა და სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაცია. 

 

http://www.napo.org.uk/
http://prb.sagepub.com/
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ძირითადი საძიებო სიტყვები: ეფექტურობა, მტკიდებულებაზე 

დაყრდნობილი პრაქტიკა, გაძლიერებული ზედამხედველობა, ISSP 

[გაძლიერებული ზედამხედველობისა და მეთვალყურეობის პროგრამა], 

რეციდივისტი, PPO [პროგრამა რეციდივისტთათვის], რეციდივი, ‘რამ იმუშავა’ 

 

შესავალი 

 

ICS [სამართალდამრღვევთა გაძლიერებული საზოგადოებრივი 

ზედამხედველობის იდეა] არ არის ახალი. ადრეულ 1980-იან და 1990-იან 

წლებში, ინგლისის და უელსის პრობაციის სერვისის ბევრმა დაწესებულებამ 

დააფუძნა პრობაციის დღის ცენტრები, რომლებმაც მოახდინეს 1982 წლის 

სისხლის სამართლის აქტის განრიგი 4A-თი და 4B-თი დადგენილი 

გაძლიერებული პროგრამების შეთავაზება (Mair et al., 1994). ეს ცენტრები 

მიზნად ისახავდა იმ სამართალდამრღვევთა საზოგადოებაში დატოვებას, 

რომლებსაც სხვაგვარად საპატიმრო სასჯელი ემუქრებოდათ. ამგვარი 

ცენტრების დაფუძნება პროვოციდებულ იქნა ამერიკული გამოცდილებით, 

სადაც იგივე პერიოდში განსაკუთრებულად ვითარდებოდა გაძლიერებული 

პრობაციის პროექტები (Petersilia and Turner, 1990). კიდევ უფრო ადრე, 1970 

წლის ექსპერიმენტი - IMPACT-ის (პრობაციისა და ინტერვენციისშემდეგი 

ზრუნვის გაძლიერებული გაერთიანება) შედეგები აისახა ცნობილ კვლევაში, 

რომელმაც გააძლიერა რწმენა, რომ დანაშაულის მაჩვენებლის შემცირების 

კუთხით ‘არაფერი მუშაობს’ (Folkard et al, 1976). 

 

ამ უკანასკნელ წლებში, დიდ ბრიტანეთში შეინიშნება გაძლიერებული 

ზედამხედველობის მიმართულების აღორძინება (Moore et al., 2006). 1990-იანი 

წლების ბოლოსკენ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით განვითარდა POP 

[რეციდივისტებზე ორიენტირებული პროექტები], რაც მიზნად ისახავდა 

საკუთრების მიმართ ჩადენილი დანაშაულის მაჩვენებლის შემცირებას 

პოლიციის გაძლიერებული მონიტორინგისა და გაძლიერებული პრობაციის 

ზედამხედველობის კომბინაციის შედეგად. ამგვარ პროგრამათაგან, პირველად 

შეფასება ჩაუტარდა ბიურნლის [Burnley] პროექტს, რომელიც ეფუძნებოდა 

მსგავს პროექტს დორდრეხტში [Dordrecht], ჰოლანდია (Chenery and Pease, 

2000). ასევე მოხდა მსგავსი პროექტების შეფასება ნიუქესლ-ანდერ-ლაიმში 

[Newcastle-under-Lyme] (Hope et all., 2001)., სტოკ-ონ-ტრენტში [Stoke-on-Trent] 

(Worral et al., 2003) და ოქსფორდში [Oxford] (Roberts, 2005). 2004 წელს, 

მთავრობამ დაიწყო რეციდივისტთა მიმართ ახალი ეროვნული სტრატეგიის 

განხორციელება (PPO), რომელიც შეეხებოდა 10,000 ყველაზე მძიმე 

რეციდივისტს და რომლის ადგილობრივი განხორციელების ფუნქცია 

დაეკისრა დანაშაულისა და მართლწესრიგის დარღვევის შემცირების 

პარტნიორობებს. პირველადი შედეგები გამოაქვეყნა შინაგან საქმეთა ოფისმა 

[სამინისტრომ] (Dawson, 2005), რასაც მოყვება უფრო დეტალური კვლევა. 
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ამასობაში, 2001 წლეს, ახალგაზრდობის სამართლის საბჭომ დაიწყო ახალი 

ინიციატივა, გაძლიერებული ზედამხედველობისა და მეთვალყურეობის 

პროგრამა (ISSP). ინიციატივა დაეფუძნა წინამორბედ პროექტს კენტში [Kent] 

(Little et al., 2004), რომლის მოდელირებაც თავის მხრივ მოხდა გრონინგენში 

[Groningen], ჰოლანდია არსეუბლი სქემის მიხედვით. მისი წარდგენა მოხდა 

ზედამხედველობის ან საზოგადოებრივი რეაბილიტაციის ბრძანების პირობის 

სახით (ასევე, გათავისუფლების შემდეგი ნებართვის ან გირაოს პირობის 

სახით). ახალგაზრდობის სამართლის საბჭომ დააკონკრეტა ISSP-ის პირობები 

და მოუწოდა ახალგაზრდობის დამნაშავეობის ჯგუფებს რომ მონაწილეობა 

მიეღოთ დაფინანსების მოსაპოვებლად გამართულ კონკურსში და 

განევითარებინათ პროგრამის ადგილობრივი ვერსიები. თავდაპირველად, 

პროგრამა მიმართული იყო ახალგაზრდა რეციდივისტებთან მუშაობაზე, 

თუმცა მოგვიანებით პროგრამამ მოიცვა მძიმე დანაშაულისთვის 

მსჯავრდებული ახალგაზრდები, რომლებსაც საპატიმრო სასჯელი 

ემუქრებოდათ. სპეციფიკაცია მოიცავდა მულტი-მოდალური 

ზედამხედველობის  პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებდა კვირაში 25 

საათიან დასწრებას და მეთვალყურეობას ელექტონული ბრასლეტის ან სხვა 

მეთოდების გამოყენებით. დღეისათვის გამოქვეყნებულია ორი შეფასება 

(Moore et al., 2004; Gray et al., 2005). 

 

ორი წლის შემდეგ, პრობაციის ეროვნულმა დირექტორატმა მოახდინა მსგავსი 

პაკეტის პილოტირება - გაძლიერებული კონტროლისა და ცვლილების 

პროგრამა (ICCP) - რომელიც მოიცავდა 18-20 წლის იმ ახალგაზრდებს, 

რომლებსაც მოკლე საპატიმრო სასჯელი ემუქრებოდა. პაკეტი წარმოადგენდა 

საზოგადოებრივი რეაბილიტაციის ბრძანების პირობას, თუმცა როდესაც 2003 

წლის სისხლის სამართლის აქტით მოხდა ამ ბრძანებების ჩანაცვლება ერთიანი 

საზოგადოებრივი ბრძანებით, მოხდა ICCP-ის, როგორც ცალკეაღებული 

სანქციის გაუჩინარება. მის ახალ ექვივალენტს წარმოადგენს საზოგადოებრივი 

ბრძანება ოთხი ან მეტი სავალდებულო პირობით, რაც გამოიყენება PPO-ს 

[რეციდივისტთა მიმართ ეროვნული სტრატეგია] ნაწილად. მიუხედავად 

ამისა, მოხდა ICCP-ის [გაძლიერებული კონტროლისა და ცვლილების 

პროგრამა] პილოტების წინასწარი შეფასება (Partridge et al., 2005). 

 

გაძლიერებულ საზოგადოებრივ ზედამხედველობას გააჩნია რამდენიმე 

დადებითი მხარე. პირველ რიგში, მოხდა მისი წარმოჩენა, როგორც მაღალი 

რისკის რეციდივისტთა მიერ დანაშაულის ჩადენის შემცირების ეფექტური 

გზის. მეორეს მხრივ, მოხდა მისი, როგორც საპატიმრო სასჯელის მძიმე 

საზოგადოებრივი ალტერნატივის და შესაბამისად, ციხეში მყოფ პირთა 

რაოდენობის შემცირების საშუალების ადვოკატირება. მესამე, შესაძლებელია 

მისი აღქმა როგორც იმ მნიშვნელოვანი ზიანისგან საზოგადოების დაცვის 
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საშუალებისა, რომელსაც პოტენციურად სახიფათო სამართალდამრღვევები 

იწვევენ. მეოთხე, მოხდა მისი წარმოჩენა, როგორც საზოგადოებრივი სასჯელის 

ჩარევითი ფორმა, რომელიც მოიცავს დამნაშავისთვის სათანადოს მიზღვას 

იმგვარი ქმედებისთვის, რომელიც არ არის სათანადოდ მძიმე, საპატიმრო 

სასჯელის გამოსაყენებლად. საბოლოოდ, შესაძლებელია მისი განხილვა 

სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაციის და საზოგადოებაში მათი 

რეინტეგრაციის მეთოდად. ამ სტატიაში ასახულია გაძლიერებული 

ზედამხედველობის წვლილი ამ ამოცანების მიღწევაში და არსებული 

კვლევების შედეგების გათვალისწინებით განხილულია ამგვარი 

ღონისძიებების მომავალი. 

 

სამართალდარღვევათა შემცირება 

 

მთავრობის ხუთ წლიანი სტრატეგიის ძირითად მიზანს წარმოადგენს 

განმეორებითი დანაშაულის 10 პროცენტით შემცირება (შინაგან საქმეთა 

ოფისი [სამინისტრო], 2006). იმის რწმენა, რომ ეს მიზანი მიღწევადია 

გამომდინარეობს გაერთიანებულ სამეფოში უკვე 15 წლის განმავლობაში 

არსებული მოძრაობიდან ‘რა მუშაობს’. მნიშვნელოვანი დასკვნა მიდგომისა ‘რა 

მუშაობს’ არის ის, რომ იმ სამართალდამრღვევთა მიმართ, რომლებიც მაღალი 

ალბათობით განმეორებით ჩაიდენენ დანაშაულს უნდა იქნეს გამოყენებული 

მეტად გაძლიერებული ინტერვენციები, მაშინ როდესაც იმ 

სამართალდამრღვევთა მიმართ რომელთა შემთხვევაშიც განმეორებითი 

დანაშაულის ალბათობა დაბალია, გამოყენებულ უნდა იქნას მეტად მსუბუქი 

ან მინიმალური ინტერვენციები (McRuire, 1995). ამგვარი შედეგები, რომლებიც 

გამომდინარეობს მრავალი მეტა-ანალიზიდან და კვლევათა შეჯამებიდან 

განაპირობებს იმის ეფექტურ დასაბუთებას, რომ საჭიროა მძიმე 

დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ რეციდივისტთა მიმართ გაძლიერებული 

პროგრამების გამოყენება. შედეგების მიხედვით, ასევე ნათელი ხდება, რომ 

დაბალი რისკის მქონე სამართალდამრღვევთა ჩართვამ გაძლიერებულ 

პროგრამებში შესაძლოა გააუარესოს მათი ქცევა. სხვა მნიშვნელოვანი 

პრინციპები მიუთითებს კრიმინოლოგიურ საჭიროებებზე ორიენტირების 

მნიშვნელობაზე, და განიხილავს ‘მულტი-მორალური’ პროგრამების 

ეფექტურობას, მაშინ როდესაც საჭიროა რეაგირების მოხდენა მრავალ 

საჭიროებაზე. 

 

საინტერესოა თუ რამდენად მოხდა ამ პრინციპების გათვალისწინება 

ინგლისში და უელსში ახლახანს დანერგილ გაძლიერებულ პროგრამებში და 

რამდენად დასტურდება მათი გამოყებებით განმეორებითი დანაშაულის 

მაჩვენებლის შემცირება? მაღლა ნახსენები POP-ები [რეციდივისტებზე 

ორიენტირებული პროექტები] მიზნად ისახავს რეციდივისტებთან მუშაობას,  

თუმცა რეციდივისტის დეფინიცია ხდება ადგილობრივად. იმისათვის, რომ 
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PPO სქემებმა მოიცვას ყველაზე დიდი სირთულეების მქონე 

სამართალდამრღვევები, რეკომენდირებული იყო რომ სქემებს დაემატოს სხვა 

კრიტერიუმები, როგორებიც არის ქმედების სიმძიმე და ნარკოტიკების 

გამოყენება (Dawson, 2005). შეფასებამ ფართოდ დაადასტურა მრავალგზის 

რეციდივისტი დამნაშავის პროფილი (საშუალოდ 24 გამამტყუნებელი განაჩენი 

გასული ხუთი წლის განმავლობაში), თუმცა სამართალდამრღვევთა ნაწილს არ 

გააჩნდა ხანგრძლივი კრიმინალური ისტორია. თავდაპირველად, მოხდა ISSP-

ების [გაძლიერებული ზედამხედველობისა და მეთვალყურეობის პროგრამა] 

ფოკუსირება მხოლოდ რეციდივისტებზე (ოთხი სამართალდარღვევის 

ეპიზოდი გასული 12 თვის განმავლობაში), თუმცა მოგვიანებით 

კრიტერიუმები შეიცვალა და მოიცვა მძიმე, მაგრამ არაგანმეორებითი 

დანაშაულის ჩამდენი პირები, რომლებსაც საპატიმრო სასჯელი ემუქრებოდა. 

მეორეს მხრივ, მოხდა ICCP-ების [გაძლიერებულ კონტროლისა და 

ცვლილების პროგრამა] მიმართვა მხოლოდ მძიმე დანაშაულის ჩამდენ 

პირებზე. შესაბამისად, გამოდის რომ ინტენსიური ინტერვენციები მხოლოდ 

ნაწილობრივ მისდევენ ‘რა მუშაობს’ რისკ პრინციპებს, და რომ არსებობს იმ 

პირებზე ორიენტირების ტენდენცია, ვისაც საპატიმრო სასჯელი ემუქრება. 

 

ყველა პროექტი აერთიანებს მეთვალყურეობის მაღალ დონესა და 

გაძლიერებული პრობაციის ფუნქციას ან ახალგაზრათა სამართლის [საბჭოს] 

ფარგლებში არსებულ ზედამხედველობას. POP-ების და PPO-ების კუთხით 

მეთვალყურეობა ხორციელდებოდა პოლიციის მხრიდან მონიტორინგის, 

ადგილმდებარეობის განსაზღვრის და დაზვერვის [მონაცემების შეგროვების] 

გზით.  ICCP-ს შემთხვევაში, მეთვალყურეობა ხორციელდებოდა 

ელექტრონული დაფიქსირების გზით შინაპატიმრობაში, ხოლო ISSP-ს 

მიზნებისთვის, დაფიქსირების ან ადგილმდებარეობის განსაზღვრის გზით. 

ზედამხედველობის მხრივ, გვხვდება გაძლიერებული და მრავალმხრივი 

ინტერვენციების შემთხვევები POP-ს კუთხით.  მაგალითისთვის, სთოუკ-ონ-

თრენთში [ქალაქი ინგლისში] ეს გულისხმობდა სულ მცირე ოთხ შეხვედრას 

კვირაში, რაც მოიცავდა ვიზიტს ოფისში, ვიზიტს სახლში, ნივთიერებაზე 

დამოკიდებულებასთან დაკავშირებულ შეხვედრებს და სამუშაოს საძიებელ 

გასაუბრებებს (Worrall et al., 2003). PPO-ს სტრატეგიის შეფასებისას, ნაკლებად 

ნათელი აღმოჩნდა თუ რამდენად გაძლიერებულად გამოიყენებოდა 

ზედამხედველობა და თუ კონკრეტულად როგორ ინტერვენციებს იყენებდნენ 

(Dawson, 2005). ISSP-მ მიაღწია ყველაზე გაძლიერებულ ზედამხედველობით 

რეჟიმს, საშუალოდ 22 საათს კვირაში პირველად სამ თვიან პერიოდში, რაც 

იკლებდა 19 საათამდე, შემდგომ პერიოდში. გაუგებარი რჩება ის, თუ 

რამდენად ხდება ინტერვენციების მიმართვა კრიმინოგენული საჭიროებების 

მიმართ. OAS [რისკების/საჭიროებების შეფასების ინსტრუმენტების] შემოღებამ 

პრობაციაში და ახალგაზრებზე ორიენტირებულ მართლმსაჯულებაში (Asset) 

დააზუსტა ეს პროცესი, PPO, ICCO და ISSP პროგრამების შეფასება მოწმობს, 
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რომ ხდებოდა გარკვეული საჭიროებების უკეთ დაკმაყოფილება, ვიდრე სხვა 

საჭიროებებისა. მაგალითად, ISSP-ს შემთხევაში, ყველაზე მეტად 

პრობლემატური მიმართულებები შეეხებოდა ცხოვრების წესს, ფიქრსა და 

ქცევას, დამოკიდებულაბას დანაშაულის ჩადენისა და განათლების მიღების 

მიმართ. ჩამოთვლილ მიმართულებებს შორის, გაურკვეველი იყო, თუ როგორ 

ხდებოდა ცხოვრების წესთან დაკავშირებით მუშაობა და ასევე პრობლემური 

იყო საჭირო განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 

 

ICCP-ს გარდა, ყველა შეფასება განიხილავდა პროექტის გავლენას 

განმეორებით დანაშაულზე. სწორედ ამ მიმართულების გაზომვა გახდა 

პროგრამის “რა მუშაობს” ფოკუსი და განხორციელდა ზომები ამ კუთხით 

კვლევითი სტანდარტის გასაუმჯობესებლად (Friendship et al., 2005). ამ თემაზე 

დისკუსიის ფარგლებში, მნიშვნელოვანია სამი მომენტი: სახეზე უნდა 

გვქონდეს საკმარისად დიდი საკვლევი ჯგუფი, იმისათვის რომ მოხდეს 

საფუძვლიანი დასკვნების გამოტანა; უნდა გვქონდეს საკვლევი ჯგუფის 

მსგავსი [შესაფერისი] შესადარებელი ჯგუფი; და გაგვაჩნდეს განმეორებითი 

დანაშაულის გასაზომად შესაფერისი ერთეული. განმეორებითი დანაშაულის 

ტრადიციული შეფასება ხდებოდა იმის გათვალისწინებით, თუ როგორია იმ 

ადამიანების პროპორცია, რომელის მიმართაც მიღებულ იქნა სულ მცირე 

ერთი ხელახალი გამამტყუნებელი განაჩენი ორი წლის განმავლობაში. 

მრავალგზის რეციდივისტების შემთხვევაში, ასეთი პროპორცია სავარაუდოდ 

ძალიან მაღალი იქნება - თითქმის 100 პროცენტი. ასე რომ, უფრო 

მრავლისმთქმელი იქნება დანაშაულის ჩადენის სიხშირის და სიმძიმის 

შემცირების გაზომვა, ვიდრე კი/არა მიდგომის გამოყენება. 

 

POP-ს შესახებ კვლევების შედეგად აღმოჩნდა რომ სამ შემთხვევაში 

(ნიუქესლი, სტოუქი და ოქსფორდი) სახეზე გვაქვს განმეორებითი 

დანაშაულის მაჩვენებლის კლება, ხოლო მეოთხე (ბარნლი) შემთხვევამ ვერ 

აჩვენა ასეთივე შედეგი. შესადარებელი ჯგუფები გამართულად იქნა 

დაკომპლექტებული და ერთის გარდა ყველა კვლევამ გაზომა განმეორებითი 

დანაშაულის მაჩვენებელი. თუმცა ყველა გჯუფი პატარა აღმოჩნდა (20 

მონაწილიდან ოქსფორდში, 47 მონაწილემდე ბარნლიში), რამაც ვერ 

უზრუნველყო შედეგების საფუძვლიანობა. PPO-ს შესახებ შეფასება მოიცავდა 

უფრო დიდ ჯგუფს (7,801) და მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვიურად 

ფიქსირდებოდა სასამართლოს მიერ განმეორებით გამამტყუნებელი 

განაჩენების გამოტანის მაჩვენებლის კლება მოკლე პერიოდის განმავლობაში, 

კვლევაში არ არსებობდა შესადარებელი ჯგუფი. ეს კი იმას ნიშნავს რომ 

შეუძლებელია იმის განსაზღვრა, თუ რამდენად გამოიწვია შემცირება PPO 

პროგრამამ მანამდე, სანამ არ გვექნება უფრო დეტალური კვლევის შედეგები. 

 



 8 

კენტში ჩატარებული ISSP-ს შეფასებამ ასევე გამოავლინა განმეორებითი 

დანაშაულის მაჩვენებლის შემცირება უჩვეულო კვლევაზე დაყრდნობით, 

რომელშიც გამოყენებული იყო შემთხვევითი შერჩევა ადგილმდებარეობის 

მიხედვით, რათა უზრუნველყოფილიყო მსგავსება საკვლევ და შედარების 

ჯგუფებს შორის. თუმცა, ეს კვლევაც მოიცავდა მცირე - 24 მონაწილისაგან 

შემდგარ საკვლევ ჯგუფს, ასე რომ კვლევის შედეგებს სიფრთხილით უნდა 

მოვეკიდოთ. ეროვნულ დონეზე ჩატარებული ISSP-ს შეფასება მოიცავდა 12 

თვიან და 24 თვიან პერიოდს განმეორებითი დანაშაულის დასაფიქსირებლად. 

საკვლევი ჯგუფები დიდი იყო: 2,843 მონაწილე 12 თვიანი შედეგების 

შესაფასებლად და 941 მონაწილე 24 თვიანი შედეგების შესაფასებლად. სახეზე 

გვაქვს საკმაოდ კარგი შეფარდება საკვლევ და შედარების ჯგუფებს შორის. 

ყველა შემთხვევაში დაფიქსირდა განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებლის 

შემცირება (დაახლოებით 40%-იანი შემცირება 24 თვის მანძილზე), თუმცა არ 

დაფიქსირებულა განსხვავება ISSP-სა და შედარების ჯგუფებს შორის. 

პატიმრობის შემდგომმა ISSP ჯგუფმა აჩვენა ოდნავ უარესი შედეგი, ვიდრე 

მასთან შესადარებელმა ჯგუფმა, თუმცა ამ ჯგუფების დაკომპლექტების 

კუთხით მსგავსება არ იყო სათანადოდ კარგი. შესაჯამებლად, შეფასებამ არ 

აჩვენა განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებლის ან სიმძიმის მიხედვით 

დადებითი შედეგი. 

 

მნიშვნელოვანია ორი ძირითადი მომენტის გამოყოფა. პოლიციის 

გაძლიერებული მონიტორინგი წარმოადგენს POP და PPO სქემების 

მნიშვნელოვან დამახასიათებელ ნიშანს, რაც განმეორებითი დანაშაულის 

შემთხვევაში განსაზღვრავს დანაშაულის სწრაფი გამოაშკარავების და ბრალის 

წაყენების შესაძლებლობას - შესაბამისად ბრძანების ან ლიცენზიის დარღვევის 

შემთხვევაში სასამართლოში საქმის სწრაფად დაბრუნებას. სწორედ ამითი 

იზომება სქემის წარმატებულობა და ავტორთა ნაწილი ამტკიცებს, რომ ‘იმ 

ადამიანების პასუხისგებაში მიცემა, რომლებიც მიუხედავად დახმარების 

შეთავაზებისა მრავალგზის იმეორებს დანაშაულს წარმოადგენს წარმატებას იმ 

შემთხვევაში, თუ საკითხს განვიხილავთ საზოგადოების დაცულობის 

კუთხით’ (Chenery and Pease, 2008: 38). მეორე მომენტი გვეხმარება იმის 

ახსნაში, თუ რატომ არის ძალზედ მნიშვნელოვანი კარგად დაკომპლექტებული 

შესადარაბელი ჯგუფის არსებობა. იმ კვლევათა უდიდესი ნაწილი, რომელიც 

აკვირდება განმეორებით დანაშაულს - როგორც შედეგს, გვაჩვენებს 

მაჩვენებლის მნიშვნელოვან კლებას ინტერვენციის შემდეგ. ბუნებრივია 

მიდრეკილნი ვართ იმისკენ, რომ ასეთი შედეგი მივიჩნიოთ ინტერვენციის 

წარმატებად, თუმცა შესაძლოა რომ საქმე გვქონდეს სტატისტიკურ 

ფენომენთან - ‘რეგრესია საშუალო მაჩვენებლისკენ’. ასეთი რამ ხდება 

რადგანაც ისეთი ფენომენი, როგორიც არის განმეორებითი დანაშაულის 

მაჩვენებელი მერყეობს დროთა განმავლობაში. ადამინები, რომლებიც 

გამოირჩევიან დანაშაულთა განსაკუთრებული რაოდენობით 
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ინტერვენციამდე, უერთდებიან უფრო საშუალო მაჩვენებლის მქონე ჯგუფს 

ინტერვენციის შემდეგ. რამდენადაც პროგრამის სამიზნეს წარმოადგენენ 

მრავალგზის რეციდივისტები, უნდა მოველოდეთ რომ დანაშაულის 

მაჩვენებელი დაიკლებს ინტერვენციის მიუხედავად (Moore et al., 2004). ასე 

რომ, პროგრამის ეფექტურობა უნდა გაიზომოს იმის მიხედვით, თუ რამდენად 

უკეთესი შედეგი გვექნება საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით. 

 

რომ შევაჯამოთ, ზემოთ ციტირებული კვლევები გვაძლევენ შერეულ სურათს. 

ისინი არ წარმოგვიდგენენ იმის ძლიერ მტკიცებულებას, რომ ინტენსიურ 

ინტერვენციებს გავლენა აქვთ განმეორებით დანაშაულზე. უკეთეს შედეგს 

ვიღებთ, როდესაც დაკვირვების ჯგუფები პატარაა, ან კიდევ როდესაც სახეზე 

არ გვაქვს გამართულად დაკომპლექტებული საკონტროლო ჯგუფი. თუმცა 

ამაზე დაყრდნობით არ შეიძლება იმის მტკიდევა რომ ასეთი ინტერვენციები 

უფრო ნაკლებად არის წარმატებული, ვიდრე პატიმრობა. ზემოთ მოცემული 

საკონტროლო ჯგუფები შეირჩა იმიტომ, რომ მიუხედავად იმისა რომ ისინი 

აკმაყოფილებდნენ საჭირო კრიტერიუმებს, მათ შემადგენლობაში შემავალ 

ადამიანებს შეეფარდათ ‘ნორმალური’ საზოგადოებრივი სასჯელი, 

ინტენსიური შინაარსის გარეშე. ასე რომ, ‘განსხვავების არქონა’ გულისხმობს 

იმას, რომ დანაშაულის მაჩვენებლის შემცირების მხრივ არაინტერნსიური 

საზოგადოებრივი სანქციები შეიძლება ისეთივე ეფექტური იყოს, როგორ 

ინტენსიური სანქციები. 

 

პატიმრობისგან განრიდება 

 

როგორც ზემოთაც აღინიშნა, ინტენსიური პრობაციის, როგორც პატიმრობის 

ღირებული ალტერნატივის ადვოკატირება დაიწყო 1980-იან წლებში - 

მაგალითისთვის ეროვნული მიზნების და პრიორიტეტების პოზიციის 

დოკუმენტში (დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა ოფისი [სამინისტრო], 1984). 

სახელმწიფოს წუხილმა საპატიმროში მყოფი ადამიანების რაოდენობის 

მატებასთან დაკავშირებით განაპირობა ღონისძიებების გატარება, რათა 

გაძლიერებულიყო საზოგადოებრივი სასჯელები და მომხდარიყო ამგვარი 

სანქციების - როგორც პატიმრობის ალტერნატივის მიმართ ნდობის ამაღლება 

სასჯელის განმსაზღვრელთა, პოლიტიკოსთა, მედიასა და საზოგადოებას 

შორის. შემოღებული იქნა ახალი სასჯელები, როგორიც არის 

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა, გადავადებული საპატიმრო სასჯელი 

და პრობაციის ბრძანებები დღის ტრეინინგ ცენტრის მომსახურებით 

სარგებლობის ვალდებულებით. ამის შემდეგ შემოღებულ იქნა 

კომბინირებული ბრძანებები (პრობაციის და საზოგადოებისთვის სასარგებლო 

შრომის გაერთიანება) და შინაპატიმრობის ბრძანებები, რასაც მოყვა ზემოთ 

აღწერილი პროექტები. ამ ყველაფრის მიუხედავად, ციხეში მყოფი 

ადამიანების რაოდენობა განაგრძობდა მატებას და მთავრობამ აღიარა, რომ 
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ამის ყველაზე მნიშვნელოვანი ახსნას წარმოადგენს სასჯელების სიმძაფრის 

მატება (Blunkett, 2004). ცხრილი # 1 განმარტავს საპატიმრო სასჯელის 

რაოდენობის მატების ტენდენციას ბოლო 20 წლის მანძილზე სამი ტიპის 

დანაშაულის მიმართ. 

 

ცხრილი # 1. აღწერს იგლისში და უელსში 1980-2002 წლებში დევნადი 

სამართალდარღვევებისთვის სასჯელის მისჯის ტენდენციებს. 

 
 ქურდობა და 

მოპარული ნივთების 

რეალიზაცია % 

არამიანის 

წინააღმდეგ 

მიმართული 

ძალადობა % 

ძარცვა % 

 1980 1990 2002 1980 1990 2002 1980 1990 2002 

პასუხისმგებლობისგან 

გათავისუფლება  

13 23 20 12 18 10 10 11 3 

ჯარიმა 52 41 19 50 36 11 24 14 2 

საზოგადოებრივი 

სასჯელი 

18 23 37 11 18 44 29 38 42 

პატიმრობა 10 8 22 13 15 31 26 28 51 

გადავადებული 

პატიმრობა 

6 5 - 8 8 1 8 7 - 

სხვა 1 1 2 5 5 3 4 1 1 

წყარო: დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა ოფისი [სამინისტრო] (1982, 1992, 2003) 

 

სამივე შემთხვევაში საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის ფორმების 

გამოყენება დაახლოებით გაორმაგდა, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია 

იმისთვის, რომ პირდაპირი თავისუფლების აღკვეთის გამოყენების 

შემთხვევებიც იგივე პარამეტრებით გაზრდილიყო. სხვა სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის ფორმების გაზრდილი 

გამოყენება ძირითადად გამოიწვია ჯარიმების გამოყენების შემცირებამ და არა 

თავისუფლების აღკვეთიდან განრიდებამ (Morgan, 2003). 

 

არებული მოცემულობიდან გამომდინარე, რა მტკიცებულებებზე 

დაყრდნობით შეიძლება ვივარაუდოთ რომ გაძლიერებულ პროგრამებს 

შეუძლიათ ჩაანაცვლონ საპატიმრო სასჯელი? 1980-იან წლებში ჩატარებული 

გაძლიერებული პრობაციის პროგრამების ორი კლასიკური კვლევა 

მიუთითებს იმაზე, რომ ეს შესაძლებელია. საუბარია ‘Afan ალტერნატიულ’ 

პროექტზე (Raynor, 1988) და ‘ახალგაზრდა დამნაშავეთათვის Hereford-ის და 

Worcester-ის პრობაციის სერვისების პროექტზე (Roberts, 1989). 

მაგალითისთვის რეინორის მიხედვით პორტ ტალბოტში [Port Talbot] მოხდა 

საპატიმრო სასჯელთა გამოყენების მაჩვენებლის მნიშვნელოვანი კლება 

პროექტის დაწყებიდან მალევე, მაშინ როდესაც ქვეყნის დანარჩენ ნაწილში 

ცვლილება მოხდა მოგვიანებით და ნაკლები მასშტაბით. დამატებით, 
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აღსანიშნავია ის, რომ პროექტის მონაწილეთა პროფილი უფრო მსგავსი იყო 

იმათ პროფილებთან ვისაც მიესაჯა საპატიმრო სასჯელი, ვიდრე იმათ 

პროფილებთან ვისაც მიესაჯა საზოგადოებრივი სასჯელები. 

 

ICCP შეიქმნა 18-20 წლის ასაკის ახალგაზრდებისთვის ‘საპატიმრო სასჯელის 

პირდაპირ ალტერნატივად’ და ამგვარი პილოტური პროექტი განხორციელდა 

საპატიმრო სასჯელის გამოყენების მაღალი, საშუალო და დაბალი მაჩვენებლის 

მქონე ტერიტორიებზე. მოხდა სასჯელების შედარება მოყოლებული 

პროგრამის დაწყებამდე 11 თვით ადრე პერიოდიდან, პროექტის დასრულების 

შემდეგ 11 თვის პერიოდამდე. 15 %-ით შემცირდა საპატიმრო ღონისძიებების 

გამოყენება ყველა საპილოტე ერთეულში. თუმცა ამასთანავე აღსანიშნავია 

ისიც, რომ მოხდა 9 %-იანი შემცირება ინგლისის და ეულსის სხვა 

ტერიტორიებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი სტატისტიკა 

დამაიმედებელია, მაგრამ განსხვავება მაინც არ არის სტატისტიკურად 

მნიშვნელოვანი - რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლოა შედეგი მოყვა ICCP-ს 

გამოყენებას, ან კიდევ უბრალოდ შემთხვევითობას (Partidge et al., 2005). 

ამასთანავე, აღინიშნა საშუალოზე ნაკლები შემცირება იმ საპილოტე 

ადგილებში, რომლებიც გამოირჩეოდა ‘საპატიმრო ღონისძიებების მაღალი 

მაჩვენებლით’ და შესაბამისად, სადაც მოსალოდნელი იყო უფრო მეტი შედეგი. 

შეფასება მოიცავდა ICCP-სთან დაკავშირებით მაგისტრატების შეხედულებათა 

გამოკითხვას. შედეგის სახით დაფიქსირდა ICCP-ს, როგორც პატიმრობის 

ალტერნატივის გამოყენების მიზანშეწონილობის მხარდაჭერა (60 %), და იგივე 

პროპორციით პროგრამის მხარდაჭერა დანაშაულის შემცირების მიზნის 

მიღწერვის კუთხით. 

 

ახალგაზრდობის სამართლის საბჭომ ასევე განავითარა ISSP, როგორც 

პატიმრობის ალტერნატივა. პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა 

ვრცელდება იმ ახალგაზრდებზე, რომლებსაც ემუქრებათ საპატიმრო სასჯელი, 

მათ მიერ ჩადენილი მძიმე დანაშაულისთვის (რაც თავდაპირველად 

გულისხმობდა ისეთ დანაშაულს, რომლისთვისაც ზრდასრულ ადამიანს 

განესაზღვრებოდა პატიმრობა 14 ან მეტი წლის ვადით).  შეფასების მიზანს 

წარმოადგენდა პროგრამის გავლენის შეფასება იმ ტერიტორიული 

ერთეულების ერთმანეთთან შედარებით, სადაც გამოიყენებოდა ISSP  და 

სადაც ასეთი პროგრამა არ გამოიყენებოდა. სამ წლიან პერიოდში, გამოვლინდა 

1.5%-იანი შემცირება იმ ტერიტორიაზე, სადაც ISSP გამოიყენებოდა, თუმცა 

ამავე დროს დაფიქსირდა 1.9%-იანი შემცირება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე 

(Moore et al., 2004). ეს კი იმას მოწმობს, რომ ISSP-მ არ განაპირობა ეროვნულ 

დონეზე შემცირება. თუმცა არ შეიძლბა იმის თქმა, რომ ISSP-ს შემთხვევები არ 

წარმოადგენდა პატიმრობისგან განრიდებას, მაგრამ გამოდის რომ სხვა 

საზოგადოებრივ მექანიზმებს შეუძლიათ რომ განახორციელონ იგივე ფუნქცია 

იმ შემთხვევაში, თუ სახეზე არ გვაქვს ISSP.  შეფასების ფარგლებში 



 12 

ჩატარებული სასჯელის დამკისრებელთა გამოკითხვამ აჩვენა სხვადასხვა 

მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით თუ რამდენად უნდა იქნეს ISSP 

გამოყენებული პატიმრობის ალტერნატივის სახით. ზოგი მიიჩნევდა, რომ 

საქმე გვქონდა ‘ბოლო შანსთან’, თუმცა აღიარებდა რომ გარკვეული 

დანაშაულებისთვის საპატიმრო სასჯელი უალტერნატივო იყო. მეორე ნაწილს 

კი სურვილი ჰქონდა რომ მომხდარიყო პროგრამის ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა: 

 

მაგალითისთვის, მე დიდი ხნის განმავლობაში მივიჩნევდი, რომ 

ზედამხედველობის ბრძანება ცალკე აღებული არ არის ცალსახად 

გამოსადეგი. მას ჭირდება რაიმე დანამატი, რაც გამიზნულია ბრძანების 

საწყის პერიოდზე. ამ თვალსაზრისით, ISSP წარმოადგენს ბუნებრივ 

გაგრძელებას, თუ ამგვარად შევხედავთ მას, მაშინ ზედამხედველობის 

ბრძანების ყველა ფორმა უნდა გულისხმობდეს გარკვეული ფორმით 

ინტენსიურ პროგრამას. ისეთი ზედამხედველობის ბრძანება, რომელსაც 

არაფერი ახლავს, წარმოადგენს რესურსების ფუჭად ხარჯვას (Moore et 

al., 2004: 210). 

 

ასეთი მაგალითები გამოხატავენ ქსელის გაფართოებასთან დაკავშირებულ 

საფრთხეებს. დროთა განმავლობაში, პატიმრობის ალტერნატიულმა 

სასჯელებმა გამოიწვია განგრძობადი მნიშნველობის დაკარგვა, რადგან 

სასჯელის დამკისრებლებს აქვთ ცდუნება, რომ ისინი გამოიყენონ ნაკლებად 

მძიმე დანაშაულებისთვის. დღეის მდგომარეობით გასაკვირია, რომ 30 წლის 

წინ, Pease-ის შეფასების მიხედვით, საზოგადოებრივი სასჯელების 45-50% 

წარმოადგენდა საპატიმრო სასჯელისგან განრიდებას (Pease et al., 1977). ISSP 

წარმოადგენს კიდევ უფრო თანამედროვე მაგალითს. 2005 წელს, მოხდა მძიმე 

დანაშაულის ცნების მოდიფიკაცია და პატიმრობის ვადა შემცირდა 14-დან 10 

წლამდე. ხოლო 2004 წელს, ახალგაზრდობის სამართლის საბჭომ მიიღო 

გადაწყვეტილება, რომ ჩვეულებრივ ექვსთვიან ISSP-სთან ერთად მოეხდინა 12 

თვიანი პროგრამის პილოტირება. უფრო გრძელვადიანი ბრძანება უნდა 

გამოყენებულიყო იმ შემთხვევაში, სადაც საპატიმრო სასჯელი წარმოადგენდა 

ერთადერთ არსებულ ალტერნატივას. თუმცა ექვსთვიანი ISSP-ს შეფასებამ 

გამოავლინა, რომ ყველაზე ხშირ შემთხვევაში, როდესაც მოხდა ISSP-ს 

შეთავაზება მაგრამ მისი გამოყენება არ მომხდარა იყო საპატიმრო სასჯელები 

(საქმეთა 58%).  12 თვიანი ბრძანება რომ გაგრძელებულიყო საპილოტე ეტაპის 

შემდგომ, შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ ის შეცვლიდა ჩვეულებრივ ISSP-ს და 

შეასრულებდა პატიმრობის ალტერნატივის როლს. 

 

კიდევ ერთი სირთულე რომელიც დაკავშირებულია საპატიმრო სასჯელის 

გამოყენების შესამცირებლად გაძლიერებული საზოგადოებრივი სასჯელების 

გამოყენებასთან უკავშირდება იმ შედეგებს, რომელბიც დგება 
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სამართალდამრღვევის მიერ დარღვევის ან შესრულების შეუძლებლობის 

შემთხვევაში. ISSP-ს დარღვევის მაჩვენებელი იყო 60%, ხოლო აქედან 31%-ს 

დარღვევისთვის მიესაჯა საპატიმრო სასჯელი. საპატიმრო სასჯელის 

გამოყენების გაზრდას ‘უკანა კარის მეშვეობით’ შესაძლოა შედეგად მოჰყვეს 

განრიდების ყველა დადებითი ეფექტის გაბათილება. როგორც Morgan-მა 

განმარტა (2002: 5), ‘საზოგადოებრივი სასჯელების ენის გამკაცრებამ, 

დამატებითი სასჯელების სახეების შემოღებამ, და ამ სასჯელების 

დატვირთვამ დამატებითი პირობებით, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში 

სამართალდამრღვევი სასამართლოში ბრუნდება, მართალია არ ჩაანაცვლა 

პატიმრობა, არამედ ნავთი დაასხა კიდევ უფრო დამსჯელ, 

ინტერვენციონისტულ და მაღალფასიან ტენდენციებს.’ 

 

საზოგადოების დაცვა 

 

საშიში სამართალდამრღვევების მიერ მიყენებული ზიანისგან საზოგადოების 

დაცვა წარმოადგენს მიმდინარე ხუთ წლიანი სტრატეგიის მნიშვნელოვან 

პრიორიტეტს (შინაგან საქმეთა ოფისი [სამინისტრო], 2006). ციხე განიხილება 

როგორც ყველაზე შესაფერისი ადგილი მძიმე, ძალადობრივი და საშიში 

სამართალდამრღვევებისთვის, თუმცა საზოგადოებაში მაღალი რისკის მქონე 

სამართალდამრღვევების მენეჯმენტი განიხილება თანაბრად მნიშვნელოვნად, 

გათავისუფლებული პატიმრების და ასევე იმ სამართალდამრღვევების 

შემთხვევაში, რომელნიც დამნაშავედ იქნენ ცნობილნი ნაკლებად მძიმე 

დანაშაულისთვის - და მიუხედავად ამისა, წარმოადგენენ რისკს 

საზოგადოებისთვის. მაშ ასე, წარმოადგენს თუ არა ინსტენსიური 

ზედამხედველობა ამ ხალხისგან საზოგადოების ეფექტური დაცვის 

შესაძლებლობას? 

 

ერთის მხრივ, რისკების მენეჯმენტის პროცედურები არ არის დამოკიდებული 

გაძლიერებული ზედამხედველობის ხელმისაწვდომობაზე. რისკების 

შეფასების სისტემა OAS [სამართალდამრღვევთა შეფასების სისტემა], 

განასხვავებს მნიშვნელოვანი ზიანის რისკს, განმეორებითი დანაშაულის 

რისკისგან. საჭიროების შემთხვევაში, რისკების მენეჯმენტის გეგმა 

სავალდებულოა, და არსებობს უწყებათაშორისი სტრუქტურა (MAPPA), 

რომელიც მოიცავს პოლიციას, პრობაციას და სხვა სააგენტოებს 

სამართალდამრღვევთა მიერ რისკების მენეჯმენტისთვის.  საშიში 

სამართალდამრღვევების მონიტორინგი შეიძლება მოიცავდეს მოპიციის მიერ 

განხორციელებულ აქტიურ მეთვალყურეობას, შინაპატიმრობას - რაც მოიცავს 

ელექტრონულ დაფიქსირებას, პოლიციაში ან პრობაციაში გამოცხადებას, 

კონკრეტულ მისამართზე ცხოვრებას, რაც მოიცავს დამტკიცებულ 

პარამეტრებს. ასევე, შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ისეთ სამკურნალო კურსზე 

დასწრება, როგორიც არის პროგრამა სექსუალური ხასიათის დანაშაულისთვის 
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სამართალდამრღვევთათვის და ციხეში უკან გაწვევას, იმ შემთხვევაში თუ 

დარღვეულია მონაწილეობის პირობები, ან კიდევ, თუ სამართალდამრღვევის 

ქცევა იძლევა დაეჭვების მიზეზს. აქ გადამწყვეტ ელემენტს წარმოადგენს 

ინფორმაციის და ცნობების გაცვლა პოლიციას, ციხეებს და პრობაციას შორის. 

ეს ყველაფერი არ ნიშნავს იმას, რომ პროცედურები ყოველთვის მუშაობს, და 

MAPPA-ს 2004/5 წლის წლიურ ანგარიშში აღნიშნულია, რომ მაღალი რისკის 

მქონე სამართალდამრღვევთა 0.6%-მა შემდგომშიც ჩაიდინა მძიმე დანაშაული. 

მიუხედავად იმისა, რომ MAPPA-ს მექანიზმებმა აჩვენა რომ გეგმის არსებობა 

ზოგადად ეფექტურია (Kemshall et al., 2005), თუმცა 2004 წელს, ბანკირი ჯონ 

მონკტონის მკვლელობა მიანიშნებს ამგვარი მექანიზმების გამოყენებისას 

სიფრთხილის საჭიროებაზე (HMIP, 2006). 

 

მეორეს მხრივ კი მიუხედავად იმისა, რომ გაძლიერებული პროგრამები არ 

არის გამიზნული საშიში სამართალდამრღვევთათვის, მათ გააჩნიათ 

გარკვეული თვისებები, რომლებიც მათ შესაფერისად აქცევს. მაგალითისთვის 

POP-ი და PPO მოიცავენ პოლიციის მონიტორინგის მაღალ მაჩვენებელს, რაც 

მიზნად ისახავს ახალი დანაშაულების გამოვლენის გაძლიერებას და 

სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის დაჩქარებას (‘დაკავების და მისჯის’ 

მიმართულება). როგორც ეს სთოუქ-ონ-თრენთით [ქალაქი] ერთ-ერთმა 

სამართალდამრღვევმა აღწერა: 

 

როგორც ჩანს პოლიციამ იცოდა, თუ რას ვაკეთებდი და თუ რა მიზნები 

მქონდა … მომდიოდა ხმები იმის შესახებ, რომ მათ იცოდნენ თუ რას 

ვაკეთებდი. ხალხი ამბობდა რომ მე ეს გავაკეთე გუშინ, ან წინა კვირას 

და მე მართლაც გავაკეთე ეს და პოლიციამ იცოდა ამის შესახებ - ეს 

არაკონფორტული იყო (Worrall and Mawby 2004:278) 

 

ICCP-ც  და ISSP-ც მოიცავს მეთვალყურეობის მექანიზმებს, რაც მათ 

გამოყენებას მიზანშეწონილს გახდიდა სახიფათო სამართალდამრღვევთა 

მიმართ, რაც მოიცავს ადგილმდებარეობის განსაზღვრას და შინაპატიმრობას 

ელექტრონული მონიტორინგის გამოყენებით. 

 

 PPO-ს კიდევ ერთ ფუნქციას წარმოადგენს სამართალდამრღვევების 

შესაფერისი ინტერვენციის სწრაფი განსაზღვრა - როგორიც არის მაგალითად, 

ნარკომომხმარებელთათვის რეაბილიტაციის პროგრამები (‘რეაბილიტაციის 

და განსახლების’ მიმართულება). ამან განაპირობა ინტერვენციების საკამოდ 

ინტენსიური პაკეტის არსებობა. თუმცა ICCP-ც და ISSP-ც გულისმობს უფრო 

ძლიერი ინტენსიურობის კონტაქტს სუპერვიზირების მიზნით - კვირაში 25 

საათს პირველი სამი თვის განმავლობაში. საზოგადოებრივი დაცვის კუთხით, 

ამგვარად უფრო დიდია ალბათობია იმისა, რომ პოტენციურად საშიშ ქცევათა 

განვითარება შესამჩვნევი გახდება და ზომები იქამდე მიიღება, სანამ 
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დაგვიანებული იქნება. მენტორინგი შესაძლოა შესაძლოა განხილურ იქნეს, 

როგორც ნაადრევი გაფრთხილების სისტემა, იმ შემთხვევაში თუ 

გამოირიცხება კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებული პრობლემები. 

 

შესაჯამებლად, შეიძლება ითქვას რომ საზოგადოებრივ გადამისამართებებს 

გააჩნია იმის პოტენციალი, რომ ხელი შეუწყოს საზოგადოების დაცვის 

მიზნებს. მიუხედავას იმისა, რომ ასეთი პროგრამები გათვლილია 

რეციდივისტებზე და მძიმე დანაშაულის ჩამდენ სამართალდამრღვევებზე, 

ასევე შესაძლოა რომ ამ ადამიანთა ნაწილი, მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების 

კუთხით იდენტიფიცირებულ იქნეს როგორც მაღალი ან ძალზედ მაღალი 

რისკის მქონე. ამ ადამიანთა ნაწილი შესაძლოა არც იყოს შესაფერისი 

კანდიდატი გაძლიერებული ზედამხედველობის პროგრამაში 

მონაწილეობისთვის, თუმცა მათი მეორე ნაწილი შესაძლოა ჩაერთოს 

პროგრამაში. სამწუხაროდ, დღეის მდგომარეობით არ ჩატარებულა შეფასება, 

რომელიც განსაზღვრავდა თუ რამდენად ეფექტურია გაძლიერებული 

პროგრამები ამ კონკრეტული მიზნის მისაღწევად, თუმცა ჩანს რომ ამგვარი 

კვლევის ჩატარება მიზანშეწონილია. შედარებით მაღალფასიანი 

გაძლიერებული ინტერვენციების საჭიროების დასაბუთება უფრო მარტივი 

იქნებოდა, იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდებოდა რომ მათი გამოყენებით 

მოხდა მძიმე დანაშაულთა პრვენცია, განსხვავებით არაგაძლიერებული 

ინტერვენციების გამოყენების შედეგებისა. 

 

პროპორციული დასჯა 

 

1991 წელს მიღებულმა სისხლის სამართლის აქტმა განავითარა მოსაზრება 

იმის შესახებ, რომ ისეთი საზოგადოებრივი სასჯელები, როგორიც არის 

პრობაცია და საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა შესაძლოა განვიხილოთ 

ისეთივე სასჯელად, როგორც სხვა ტიპის სასჯელები. არსებული მტკიცებით, 

სასჯელის ძირითადი მიზანია ‘დამსახურებულის მიზღვა’ ან ჩადენილი 

დანაშაულის სიმძიმის პროპორციული დასჯა. სასჯელის მიზანი უცვლელია 

იმისდა მიუხედავად - ახდენენ თუ არა სასჯელები განმეორებითი 

დანაშაულის კლებას თუ განარიდებენ სამართალდამრღვევებს პატიმრობიდან. 

საზოგადოებრივი სასჯელები განიმარტა როგორც ‘შუალედური’ სანქციები 

ჯარიმასა და პატიმრობას შორის. დასჯის ელემენტმა მიიღო თავისუფლების 

შეზღუდვის ფორმა: რეგულარულ ზედამხედველობით შეხვედრებზე 

დასწრება, საზოგადოებისთვის არაანაზღაურებადი საქმიანობის შესრულება, 

ალკოჰოლური და ნარკოტიკული დამოკიდებულების საწინააღმდეგო 

მკურნალობა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებასთან დაპირისპირება. მეორე 

ასპექტს წარმოადგენდა ბრძანებების მკაცრი აღსრულება, 

სამართალდამრღვევების მიბრუნება სასამართლოში შემდგომი დასჯისთვის, 

იმ შემთხვევაში თუ მათ ვერ შეძლეს პირობების დაცვა. თუმცა არ უნდა 
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მოხდეს ამ მიზნის აღრევა პატიმრობისგან განრიდებაში. 1991 წლის აქტმა 

მკვეთრი ხაზი გაავლო (სულ მცირე თეორიული) იმ დანაშაულებრივ 

ქმედებებს შორის რომლებიც ‘საკმარისად სერიოზულია’ რომ გამოყენებული 

ყოფილიყო საზოგადოებრივი სანქციები, და მეორეს მხრივ იმ ქმედებებს 

შორის, რომლებიც ‘იმდენად სერიოზულია’, რომ მხოლოდ საპატიმრო 

სასჯელის გამოყენება იქნებოდა გამართლებული. ამგვარი გადაწყვეტა მიზნად 

ისახავდა ‘პატიმრობის ალტერნატივებთან’ დაკავშირებული კამათის 

დასრულებას გაძლიერებული საზოგადოებრივი ბრძანებების სხვა საშუალო 

დონის ინსტრუმენტებთან შედარებით უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენების 

და საპატიმრო სასჯელებთან გადაფარვის გამორიცხვის გზით. 

 

ეჭვგარეშეა, რომ ისეთი ინტერვენციები, როგორიც არის PPO  სქემები და ISSP 

წარმოადგენენ თავისუფლების საგრძნობ შეზღუდვას. ასევე, მნიშვნელოვან 

ტვირთს წარმოადგენს ახალი სტილის საზოგადოებრივი ბრძანების დაწესება, 

რომელიც მოიცავს ოთხ ან მეტ ვალდებულებას. რა თქმა უნდა სავარაუდოა, 

რომ ბევრ ასეთ მექანიზმს ასევე გააჩნია სარეაბილიტაციო ეფექტი, ისინი 

მოიცავს განათლებასთან ან დასაქმებასთან დაკავშირებული რჩევების გაცემას, 

და ასევე ნარკოდამოკიდებულების მკურნალობას. ასევე, გულახდილად რომ 

ითქვას, შესაძლებელია იმის მტკიცებაც რომ სადამსჯელო ვალდებულებები - 

აუნაზღაურებადი სამუშაო ან შინაპატიმრობა ელექტონული მონიტორინგის 

გამოყენებით ასევე შეიძლება წაადგეს სამართალდამრღვევს ან წაახალისოს ის 

რომ არ ჩაიდინოს დანაშაული. მაგრამ, გასათვალისწინებელია რომ ისეთი 

პროგრამები, რომლებიც მოიცავს კვირაში 25 საათიან დასწრებას დღის 

განმავლობაში, ამასთანავე შიდაპატიმრობას ელექტრონული მონიტორინგის 

გამოყენებით ჯამში გვაძლევს თავისუფლების ისეთ შეზღუდვას, რაც ახლოს 

დგას პატიმრობასთან. ცხადია, რომ რთულია წარმოიდგინო თუ ამაზე 

რამდენად მეტი აკრძალვა შეიძლება დაწესდეს ისე, რომ ამგვარი მექანიზმები 

ჯერ კიდევ საზოგადოებრივ გადამისამართებად ჩაითვალოს. 

საზოგადოებრივი ბრძანებების მზარდად მკაცრი აღსრულება, რასაც მთავრობა 

დიდ მნიშნვნელობას ანიჭებს, ასევე განავითარებს დასჯადობას. მართლაც, 

მოქმედი ხუთ წლიანი სტრატეგია მიუთითებს იმაზე, რომ საზოგადოებრივი 

სასჯელები შესაძლოა იყოს ‘უფრო მკაცრი, ვიდრე ციხე’ (შინაგან საქმეთა 

ოფისი [სამინისტრო], 2006: 19). 

 

მაგრამ შესაბამისია თუ არა გაძლიერებული ზედამხედველობის 

დამსჯელობითი ხასიათი? ხდება თუ არა ამ შემთხვევაში ‘დამსახურებულის 

მიზღვა’ დანაშაულის სიმძიმის გათვალისწინებით? ამ შეკითხვაზე ნათელი 

პასუხი არ არსებობს. როგორ უნდა მოხდეს დასჯადობის ხარისხის შეფასება 

კონკრეტულ დანაშაულთან მიმართებით? როგორ შეიძლება მოხდეს 

საზოგადოებრივი ბრძანებების დასჯადობის შედარება ჯარიმებთან ან 

საპატიმრო სასჯელთან? არსებობს რაიმე ობიექტური კრიტერიუმები, თუ ეს 
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აღქმის საკითხია? ერთ-ერთი შესაძლო ობიექტური მიდგომა შესაძლოა იყოს 

აღსრულების ანალიზი - სადაც აღსრულების დაბალი მაჩვენებელი ნიშნავს 

იმას, რომ სამართალდამრღვევის მიმართ წაყენებულ იქნა არარეალისტური 

მოთხოვნები. თუ ეს აღქმის საკითხია, მაშინ საინტერესოა თუ ვისი აღქმაა 

მნიშვნელოვანი - სასჯელის განმსაზღვრელების, დაზარალებულების, 

პოლიტიკოსების, მედიის თუ სამართალდამრღვევების? მთავრობები ხშირად 

ჩივიან, რომ სასჯელის განმსაზღვრელებს და საზოგადოებას არ აქვს იმის 

რწმენა, რომ პრობაციას შესაძლებლობა აქვს განახორციელოს მკაცრი დასჯა, 

რასაც იყენებენ იმისათვის, რომ გამკაცრდეს სასჯელთა სახეები. მეორეს მხრივ 

კი შესაძლებელია იმის მტკიცება, რომ დასჯადობის ხარისხის საუკეთესო 

განმსჯელი, თავად მისჯილია. თუმცა, ძალიან მწირედ არის ნაკვლევი ამ 

მიმართულებით სამართალდამრღვევის ინტერესების კუთხით, ან 

გადაწყვეტილების მიღებისას - ‘შესაფერისი სასჯელის’ ინდივიდ 

სამართალდამრღვევზე გავლენის განსაზღვრის კუთხით. 

 

როგორც უკვე აღინიშნა, ისეთი გაძლიერებული პროგრამები, როგორიც არის 

PPO და ISSP გამოიყენება ორი ფართო ჯგუფის მიმართ - რეციდივისტი და 

მძიმე დანაშაულის ჩამდენი სამართალდამრღვევების მიმართ - და 

მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ამ ჯგუფებს შორის მოხდეს გადაკვეთა, 

დანსაკუთრებულ შემთხვევებში საქმე გვექნება ნაკლებად მძიმე მრავალგზის 

რეციდივისტებთან და იმ პირებთან, რომლებმაც ერთხელ ჩაიდინეს მძიმე 

დანაშაული. იქნება თუ არა ISSP-თი განსაზღვრული სასჯელის ზომა 

საკმარისი ამ ორივე კატეგორიისთვის? თუ ასეთი ინტერვენციები განიხილება 

საზოგადოებრივი სანქციების ჯგუფში, მაშინ შეიძლება იმის მტკიცება რომ 

მათი გამოყენება უნდა მოხდეს იმ რეციდივისტების მიმართ, რომლებიც 

სჩადიან მრავალგზის და მძიმე დანაშაულებს. 

 

ჩემი აზრით, გაძლიერებულმა ზედამხედველობამ შესაძლოა განაპირობოს 

მძიმე საზოგადოებრივი სასჯელი. მართლაც, როდესაც აშშ-ში გაჭირდა 

განმეორებით დანაშაულთან მიმართებით ან საპატიმრო დასჯასთან 

მიმართებით შედეგის ჩვენება, პეტერსილია-მ [Petersilia]  და ტერნერმა [Turner] 

განსაზღვრეს რომ ‘პროგრამა ISP-ს განვითარების გაგრძელების ყველაზე 

დამაჯერებელი მიზეზი არის … ‘დამნაშავისთვის სათანადოს მიზღვა’. თუმცა 

სავარაუდოა, რომ ინგლისში და უელსში გაგრძელდება დასჯის ფორმების 

ინტენსიფიკაცია. საშიშროებას წარმოადგენს ის, რომ ასეთი დასჯის ფორმები 

დაემსგავსება პატიმრობას საზოგადოებაში, და მოხდება მათი გამოყენება 

სხვადასხვა დონის მრავალგზის რეციდივისტთა და მძიმე დანაშაულის 

ჩამდენი სამართალდამრღვევების მიმართ, ასე რომ არ იქნება მიღწერული 

პროპორციული სასჯელის მიზნები. სასწრაფოდ არის საჭირო მათი შეზღუდვა, 

თუმცა ამისთვის საჭიროა ‘დამნაშავისთვის მიზღვის სათანადოობის’ 

განმარტება და აღსრულება. 
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სამართალდამრღვევების რეაბილიტაცია 

 

ისტორიულად, სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაცია და მათი 

საზოგადოებაში რეინტეგრაცია განიხილებოდა როგორც პრობაციისა და 

ახალგაზრათა სამართლებრივი სერვისების მნიშვნელოვანი მიზანი. მოძრაობა 

‘რა მუშაობს’ პერიოდში, მოხდა ამ ამოცანის დაკავშირება დანაშაულის 

შემცირების ამოცანასთან, რაც გამოიხატა იმაში, რომ საჭიროებების 

შეფასებისას ყურადღება გამახვილდა იმ ფაქტორებზე, რომლებიც მაღალი 

ალბათობით უკავშირდებოდა განმეორებითი დანაშაულის რისკებს. 

მაგალითისთვის, მოქმედი ხუთ წლიანი სტრატეგია შეიცავს თავს - ‘დასჯა, 

ზიანის აღდგენა და რეაბილიტაცია’, თუმცა რეაბილიტაციის მოხსენიება 

მხოლოდ მაშინ ხდება, როდესაც ეს დაკავშირებულია სამართალდამრღვევთა 

რეაბილიტაციასთან, ‘დანაშაულის თავიდან აცილების მიზნით’ (შინაგან 

საქმეთა ოფისი, 2006:17). 

 

რეაბილიტაცია მოიცავს უფრო მეტს, ვიდრე მხოლოდ განმეორებითი 

დანაშაულის შემცირება. მაკუილიამსის [McWilliams] და ფეასის [Pease] 

შემდგომ, რეინორი [Raynor] (2004) აღწერს რეაბილიტაციას ‘საზოგადოების 

სრულფასოვანი წევრის სტატუსის აღდგენად’ (Raynor, 2004: 196), ხოლო 

რეინტეგრაციას, პრო-სოციალური კავშირების და გავლენების გაძლიერებად. 

ეს ყველაფერი კი შეეხება ინდივიდის კეთილდღეობას, განსაკუთრებით კი 

ახალგაზრდების, რაც წარმოადგენდა 1960-იანი და 1970-იანი წლების 

ინგლისის და უელსის განსაკუთრებულ თავისებურებას. თუმცა სისხლის 

სამართლის მიმართ კეთილდღეობის კუთხით მიდგომა დისკრედიტირებულ 

იქნა 1980-იან წლებში, იმ მიზეზით რომ ამ მიდგომამ წაახალისა პრობაციის 

ოფიცრები და სოციალური მუშაკები რომ მათ რეკომენდაცია გაეწიათ 

ზედამხედველობის შედარებით გრძელი ვადის განსაზღვრისთვის მეტწილად 

კეთილდღეობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვიდრე განპირობებული იყო 

დანაშაულის სიმძიმიდან გამომდინარე (Bryant et al., 1978; Thorpe et al., 1980). 

 

მიუხედავად ამისა, შესაძლებელია რეაბილიტაცია გამოვხოთ როგორც 

დამოუკიდებელი მიზანი. მართლაც, McWilliams-მა და Pease-მა (1990) 

განმარტეს რომ რეაბილიტაცია, რომელიც განხილულია საზოგადოებაში 

რეინტეგრაციის კუთხით უფრო რელევანტური და შესაძლოა უფრო 

მიღწევადი იყო, ვიდრე განმეორებითი დანაშაულის შემცირების კუთხით. 

OAS-ი [რისკების/საჭიროებების შეფასების ინსტრუმენტები] გამოყოფს ისეთ 

კრიმინოგენულ საჭიროებებს [დინამიკურ ფაქტორებს], როგორიც არის 

საცხოვრებელი ადგილი, განათლება/ტრეინინგი და დასაქმება, ფინანსები, 

ურთიერთობები, ცხოვრების წესი და მასთან დაკავშირებული საკითხები, 

ნარკოტიკების და ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენება, მენტალური 
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ჯანმრთელობის პრობლემები, დამოკიდებულებები, ფიქრის პროცესი და 

ქმედებები. თუმცა დასახელებული ფაქტორებიდან ბევრია პერსონალური და 

სოციალური ფუნქციონირების ისეთი ფაქტორი, რომელზეც რეაგირება ხდება 

კეთილდღეობის კუთხით. ამ საჭიროებებთან დაკავშირებით პროგრესი 

თავისთავად ღირებულია, არამხოლოდ განმეორებითი დანაშაულის 

მაჩვენებლის შემცირების კუთხით. ამასთანავე, არსებობის იმის ნიშნები, რომ 

შესაძლოა სამთავრობო მოსაზრება განვითარდეს ისეთი მიმართულებით, 

სადაც სერვისებთან დაკავშირებული პოლიტიკა ნაკლებად იქნება 

დამოკიდებული განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებლის შემცირებასთან.  

მიუხედავად არსებული სახელწოდებისა ‘განმეორებითი დანაშაულის 

შემცირების შესახებ ეროვნული სამოქმედო გეგმა’ (შინაგან საქმეთა ოფისი 

[სამინისტრო], 2004) აქცენტს აკეთებს ისეთი სერვისების მიწოდებაზე, 

რომლებიც შეესაბამება ზემოთ ჩამოთვლის საჭიროებებს და არ 

ითვალისწინებს იმას, თუ რამდენად შეიძლება მათ იმოქმედონ დანაშაულის 

შემცირებაზე. 

 

გააჩნიათ თუ არა გაძლიერებულ პროგრამებს სარეაბილიტაციო ეფექტი? 

პირველ რიგში, პროგრამებს ამ მიზნის მიღწევის პოტენციალი გააჩნიათ იმ 

შემთხვევაში თუ ისინი მიმართულია იმ სამართალდამრღვევთა მიმართ, 

რომლებიც გამოირჩევიან საჭიროებების მაღალი და მრავალმხრივი ხასიათით. 

ISSP კვლევის თანახმად, მრავალგზის რეციდივისტები გამოირჩევიან 

საჭიროებების მაღალი დონით (ესსეთ-ის [Asset] შეაფასების მიხედვით), 

ვიდრე არარეციდივისტი, მაგრამ მძიმე დანაშაულის ჩამდენი 

სამართალდამრღვევები. მეორეს მხრივ, სამართალდამრღვევებს აქვთ 

პოტენციალი, თუ სახეზე გვაქვს ‘მკურნალობის’ მნიშვნელოვანი კომპონენტი, 

ნაცვლად მეთვალყურეობის მნიშნველოვანი კომპონენტისა. მნიშვნელოვანია 

ამგვარ ინტერვენციებში საკმარისი რესურსების ჩადება, როგორც ეს მოხდა 

ISSP-ს და ICCP-ს შემთხვევებში. შესამჩნევია ის, რომ PPO სქემებში, 

მიუხედავად იმისა რომ მონაწილეებს ქონდათ პრიორიტეტული წვდომა 

ნარკოდამოკიდებულიბისგან მკურნალობაზე, მაინც შეიმჩნეოდა სპეციფიური 

რესურსების ნაკლებობა და ამ მიმართულებით მომუშავე ადამიანების 

მხოლოდ ერთი მესამედი იყო სრულად ორიენტირებული პროგრამაზე 

(Dawson, 2005). და მესამე - ამგვარ ინტერვენციებს გააჩნიათ პოტენციალი, იმ 

შემთხვევაში თუ ინტერვენციების გეგმები მორგებულია ინდივიდუალურ 

საჭიროებებზე, ვიდრე გამოიყენებოდეს სტანდარტულ პაკეტად. 

 

გაძლიერებული პროგრამების შეფასებათა ნაწილში სახეზე გვაქვს იმის 

მცდელობა რომ შევაფასოთ თუ რამდენად მოსდევს მონაწილეობას 

საჭიროებების შემცირება. ამგვარ შედეგებს, როგორც წესი ‘შუალედურ’ 

შედეგებს უწოდებენ და მათ უფრო ნაკლები მნიშვნელობა აქვთ ‘საბოლოო’ 

შედეგთან შედარებით - რომელიც არის განმეორებითი დანაშაულის 
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მაჩვენებლის შემცირება. მაგრამ, ჩემი აზრით მიუხედავად იმისა, რომ 

მონაწილეობას შეიძლება არ მოყვეს განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებლის 

შემცირება, შესაძლოა მონაწილეობა თავისთავად წარმატებული აღმოჩნდეს. 

ამასთანავე, უფრო მარტივია რომ მოვახდინოთ პროგრამის შედეგების მხრივ 

მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დადგენა ისეთი მიმართულებით 

გაუმჯობესებასთან, როგორიც არის დასაქმება ან ქცევათა ცვლილება, ვიდრე 

მიზეზ-შედეგობრიობის დადგენა განმეორებით ნასამართლეობასთან. 

მაგალითისთვის, POP-ში მონაწილე პირები სთოუქ-ონ-თრენთში გამოთქვამენ 

მოსაზრებას რომ მონაწილეობა მათ დაეხმარა ნარკოტიკებთან 

დაკავშირებული პრობლემების დაძლევაში, დაეხმარა ოჯახთან 

ურთიერთობის გამოსწორებაში, დაეხმარა საკუთარი თავის მიმართ რწმენის 

განვითარებაში, რათა გაუმკლავდნენ ისეთ ყოველდღიურ სირთულეებს, 

როგორიც არის საცხოვრებელი ადგილის მოძიება (Worral and Mawby, 2004). 

სამწუხაროდ, ჩატარებულ შეფასებათა ნაწილი არც კი ცდილობს რომ 

გამოარკვიოს თუ რამდენად გვაქვს სახეზე სარეაბილიტაციო ეფექტი, გარდა 

დანაშაულის შემცირებისა. ასეთი მდგომარეობა გვაქვს PPO სქემებში (Dawson, 

2005), ICCP-ში (Partridge et al., 2005) და კენტის ISSP-ში (Little et al., 2004). 

თუმცა, ISSP-ს ეროვნული შეფასებისას მცდელობა გვქონდა რომ გაუმჯობესება 

გაგვეზომა რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მიმართულებებით, რაც 

განხორციელდა პროგრამის თანამშრომელთა და მონაწილე 

სამართალდამრღვევთა ინტერვიუირების მეშვეობით და Asset-ის შეფასების 

მიხედვით არსებული პრობლემების კუთხით ცვლილების გამოვლენით. 

გამოკითხულთა მიერ ყველაზე წარმატებულად დასახელდა 

განათლების/ტრეინინგის კომპონენტი (74%), ადამიანთა შორის კომუნიკაციის 

[ინტერპერსონალური] კომპონენტი (68%) და სამართალდამრღვევის ქცევაზე 

ორიენტირებული კომპონენტი (65%). 17 წლის ერთ-ერთმა მონაწილემ 

განაცხადა შემდეგი: 

 

მე იმიტომ ჩამრთეს ტრეინინგში, რომ დამხმარებოდნენ გამოვსულიყავი 

ტვირთის ამწე მანქანის მძღოლი. მომავალ წელს უნდა მივიდე შესაბამის 

სააგენტოში, რომელიც მომანიჭებს ამგვარი საქმიანობის ლიცენზიას (Moore et 

al., 2004: 251). 

 

განხორციელდა გარკვეული ცვლილებები სირთულეების შეფასებასთან 

დაკავშირებით, რაც ჩაატარეს Asset-ის მწარმოებელმა თანამშრომლებმა. 

მონაწილე ახალგაზრდების 41%-მა აჩვენა ზოგადი გაუმჯობესება, თუმცა 34%-

ის შემთხვევაში გამოვლინდა მდგომარეობის გაუარესება. ასე რომ, სახეზე 

გვაქვს მხოლოდ მცირედი რეალური გაუმჯობესება. რეალური გაუმჯობესების 

მხრივ ყველაზე მნიშნველოვანი ცვლილება მოხდა განათლების, ცხოვრების 

წესის, აზროვნების და ქცევის მიმართულებებში, თუმცა ნივთიერებებზე 
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დამოკიდებულების კუთხით უფრო მეტი მონაწილის შემთხვევაში 

მდგომარეობა გაუარესდა, ვიდრე გაუმჯობესდა. 

 

ასე რომ ისმის შეკითხვა, ინტენსიური პროგრამები უფრო ეფექტურია თუ 

არაინტენსიური? მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მიზეზები ვივარაუდოთ 

რომ ეფექტური უნდა იყოს ISSP-ს მსგავსი, მიზანზე კარგად ორიენტირებული, 

დიდი ზომის პროგრამები, თუმცა ძალიან მწირია შედეგის გაზომვის მიზნით 

ჩატარებული კვლევების შედეგები. მაგალითისთვის ISSP-ს შეფასებისას 

მოხდა ძალზედ მცირე ინფორმაციის მოგროვება არაინტენსიური 

საკონტროლო ჯგუფის წევრთა მიერ მიღებული სერვისების შესახებ, და ასევე 

იმასთან დაკავშირებით თუ რამდენად უკეთესი ან უარესი სარეაბილიტაციო 

შედეგები მოიტანა მიმდინარე ინტერვენციებმა ISSP-სთან შედარებით. თუ 

რეაბილიტაციას როგორც ამოცანას მივუდგებით სერიოზულად, კვლევითი 

მოდელის შემუშავებისას მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა გამახვილდეს 

ისეთ შუალედურ შედეგებზე, როგორიც არის განათლება, დასაქმება, 

საცხოვრებელ ადგილზე ხელმისაწვდომობა, და ნივთიერებებზე 

დამოკიდებულების ხარისხი. გაძლიერებულ პროგრამებს ასევე გააჩნიათ 

უარყოფითი მხარეები; მაგალითისთვის ISSP-ს მსგავსმა შეფასებებმა მოახდინა 

ყურადღების მიპყრობა სერვისის შეწყვეტაზე, მაშინ როდესაც ინტენსიური 

ფაზა დასრულებულია. უორალი [Worral] და მაუბი [Mawby] გამოყოფენ 

‘მონაწილეთა გადაჭარბებული დამოკიდებულების პრობლემას პროექტზე, 

რაც პროექტის შემდგომ პერიოდში იწვევს ვაკუუმს მათ ცხოვრებაში’ (2004: 

284). ისინი გვთავაზობენ რომ მოხდეს გამოსადეგი აქტივობების ქსელის 

შექმნაში და კონტაქტების დამყარებაში დახმარება, რათა მონაწილეებს 

დავეხმაროთ პროექტის დასრულების შემდეგ.  ასე რომ დაბეჯითებით არ 

შეიძლება ითქვას, რომ ‘მეტი უკეთესია’. 

 

შესაჯამებლად, უნდა ითქვას რომ PPO სქებემბის და ISSP-ს მსგავს 

გაძლიერებულ ინტერვენციებს აქვთ პოტენციალი რომ გარკვეული როლი 

შეასრულონ სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაციის ასპექტებში. თუმცა 

პირველ რიგში უნდა მოხდეს სარეაბილიტაციო საჭიროებების აღიარება 

საზოგადოებრივი ზედამხედველობის მნიშვნელოვან მიზნად, ხოლო ამის 

შემდეგ უნდა მოხდეს კვლევის მიმართვა იმის გასარკვევად თუ რომელია 

უფრო ეფექტური - ინტენსიური ზედამხედველობა თუ არაინტენსიური 

ზედამხედველობა. 

 

მნიშვნელობა მომავლისთვის 

 

დიდ ბრიტანეთსა და უელსში მოგროვებულ მონაცემებზე დაყრდნობით 

ჩატარებული შეფასებები განიხილავენ გაძლიერებული ზედამხედველობისა 

და მეთვალყურეობის შემცველი კომბინირებული საზოგადოებრივი 
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გადამისამართებების მნიშვნელობას ხუთი შესაძლო მიზნის მიღწევის 

კუთხით. როგორც ეს ადრეულ ამერიკულ ექსპერიმენტებზე დაყრდნობით 

თონრიმ [Tonry] აღნიშნა, არასასურველია იმის მოლოდინი, რომ ICS-ი 

[სამართალდამრღვევთა გაძლიერებული საზოგადოებრივი 

ზედამხედველობის იდეა] ყველა ამ მიზანს მიაღწევს: 

 

შუა 1980-იან წელებში, მოხდა გაძლიერებული ზედამხედველობის მსგავსი 

შუალედური სანქციებისთვის ისეთი რეპუტაციის შექმნა, რომ მათ შეეძლოთ 

ერთდროულად გადაემისამართებინათ სამართალდამრღვევები 

პატიმრობიდან, შეემცირებინათ განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებლები, 

დაზოგილიყო ფული, და ასევე მომხდარიყო ჩადენილი დანაშაულის 

შესაფერისი დასჯა. როგორც სახეზე გვაქვს ხოლმე სხვა შემთხვევებში, ესეც 

ზედმეტად კარგად ჟღერდა, იმისათვის რონ მართლაც ასე ყოფილიყო. (Tonry, 

1998: 80). ICS-ის ორ ძირითად მიზანს ინგლისში და უელსში წარმოადგენდა 

განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილება და სამართალდამრღვევის 

გადამისამართება ციხიდან. ასე რომ სწორედ ეს მიმართულებები არის 

განსაკუთრებულად ხაზგასმული განხილულ ბრიტანულ შეფასებებში. თუმცა 

მეტად გაჭირდა ამ კრიტერიუმთან შესაბამისად ეფექტურობის 

მტკიცებულების მოძიება. რამაც განავითარა სამი ალტერნატიული გზა 

პოლიტიკის შემუშავებლებისთვის: 

 

ა) დაბრუნება არაინტენსიურ ინტერვენციებზე, იმ მიზეზით რომ 

ისინიც ასეთივე ეფექტურია. ეს შეიძლება გამოდგეს გულუბრყვილო 

გადაწყვეტა, თუმცა მნიშვნელოვანია მისი სერიოზული განხილვა იმის 

გათვალისწინებით, თუ როგორია მტკიცებულება განმეორებითი 

დანაშაულის და ციხიდან გადამისამართების კუთხით. 

ბ) იგივე მიდგომის გაგრძელება და მომავლისთვის უფრო დადებითი 

რეზულტატებისთვის მუშაობა/მოლოდინი. მიჩნეულია რომ ეს არის 

შინაგან საქმეთა ოფისის [სამინისტროს] მიმდინარე სტრატეგია, 

რომელიც ელემენტების გარკვეულ რაოდენობას შეიცავს. ერთ-ერთ 

მათგანს წარმოადგენს ინტერვენციების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი 

მიზნობრიობის განსაზღვრა და განხორციელება.  მაგალითისთვის, 

მიმდინარეობს ზომების მიღება რათა მოხდეს პროგრამიდან 

მონაწილეთა ამოვარდნის რაოდენობის შემცირება, რისი მაღალი 

მაჩვენებელიც გვაქვს გაძლიერებულ სქემებში. ასევე, გულისხმობს 

შეფასებითი კვლევის ხარისხის გაუმჯობესებას, მაგალითად უფრო 

ფართო მოცულობის და შემადგენლობის საცდელი ჯგუფების 

უზრუნველყოფით. 

გ) ICS-ის მიზნების გაზრდა, რათა მოიცვას პროპორციული დასჯა, 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვა საშიში 

სამართალდამრღვევთაგან და რეაბილიტაცია, და ასევე შესაძლოა სხვა 
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მიზნები, როგორიც არის აღდგენითი მართლმსაჯულება, რომელიც აქ 

საფუძვლიანად არ არის განხილული. შესაძლოა იმის მტკიცება, რომ 

გაძლიერებულ სქემებში უკვე იკვეთება ამგვარი მიზნების კონტურები, 

ვეცადე მათ დემონსტრირებას, თუმცა შეუძლებელი იქნება მათი მოცვა 

სქემების შეფასებისას, სანამ არ მოხდება მათი გამოყოფა. 

მაგალითისთვის, შესაძლოა რომ სადამსჯელო ასპექტები თავისთავად 

ამართლებს ICS-ის გაფართოვება, იმის გათვალისწინებით რომ 

პროპორციულობის და მხოლოდ პროგრამაში მონაწილეობის 

მისაღწევად - დასჯის საკითხები მოგვარდება. ან კიდევ, როგორც 

ზემოთ აღინიშნა, შესაძლოა რეაბილიტაციის მიზანი უფრო მიღწევადია 

ვიდრე დანაშაულის მაჩვენებლის შემცირება. 

 

ყველაზე მთავარი კი ის არის, რომ გაძლიერებულ ინტერვენციებზე 

პასუხისმგებელი პირები უნდა მოერიდონ სასჯელის განმსაზღვრელთათვის 

და საზოგადოებისთვის ბევრი დაპირების მიცემას, რათა შემდგომ არ 

აღმოჩნდეს, რომ მათ ბავშვი ნაბან წყალს გადააყოლეს. 

 

 

პრობაციის ჟურნალი  

თანამშრომლობითი მიდგომა პრობაციის პრაქტიკის 

განსავითარებლად: ეფექტიანი ჩართვისთვის, 

განვითარებისთვის და ზედამხედველობისთვის საჭირო 

უნარ-ჩვევები (SEEDS) 
 

სიუ რექსი [Sue Rex] 

იუსტიციის სამინისტრო 

 

ნიგელ ჰოსკინგი {Nigel Hosting] 

ლონდონის პრობაციის თრასთი 

 

მოკლე მიმოხილვა 

 

სტატიაში გადმოცემულია უნარებზე დაფუძნებული პრაქტიკის იმგვარი 

ჩარჩოს განვითარების გამოცდილების შესახებ, რომელიც გულისხმობს 

სამართალდამრღვევების ეფექტურ ჩართულობას. პროექტი დაიწყო ყველა 

დონის პრობაციის ოფიცრებთან გრძელვადიანი თანამშრომლობით. პროექტს 

დაერთო პრობაციის 22 თრასთში თანამშრომლობითი საპილოტე პროექტები, 

რომლებიც გულისხმობდა პრაქტიკოსების ეფექტურ ჩართულობას და 
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მენეჯერების მხრიდან უკუკავშირზე დაფუძნებულ სუპერვიზიას, რომელიც 

მიმდინარეობდა საუკეთესო ხელმისაწვდომ საერთაშორისო კვლევებზე და ამ 

კვლევებიდან გამომდინარე დარღვევათა თავიდან აცილების შესახებ 

დეტალურ მონაცემებზე დაყრდნობით. აღნიშნული საპილოტე პროექტების 

შედეგად მიღებული ცოდნა და უკუკავშირი გამოყენებულ იქნა იმისათვის, 

რომ გაგვეერთიანებინა ორი ურთიერთშემავსებელი ელემენტი ერთ - 

მტკიცებულებაზე დამყარებულ მოდელში. საპილოტე პროექტების 

მენეჯერებს და პრაქტიკოსებს შორის, გარე შეფასების შედეგად შეგროვებული 

უკუკავშირი მეტად დადებითი აღმოჩნდა, რაც გამომდინარეობდა იქიდან, 

რომ გამოკითხულთა უდიდესმა უმრავლესობამ მიიჩნია, რომ არსებულ 

მიდგომებს დადებითი შედეგი მოაქვთ მათ მიერ განხორციელებულ 

საქმიანობაზე, და რომ მნიშნველოვანია ამ მოდელის გამოყენების გაგრძელება. 

განსაკუთრებით დადებითად შეფასდა პრაქტიკაზე დაკვირვება და 

კონსტრუქციული უკუკავშირი, ისევე როგორც დადებითი მართვის სტილი და 

მაღალი დონის მენეჯმენტის გუნდის მხარდაჭერა. საპილოტე პროექტების 

გარე შეფასება გრძელდება და ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს ინტეგრირებული 

მოდელის შიდა შეფასება, რომელიც მიმოიხილავს მიმდინარე და მომავალ 

წელს პრაქტიკოსებისა და სამართალდამრღვევების გამოცდილებას პრობაციის 

სამ თრასთში. 

ფართოდ გამოყენებული ტერმინები 

 

დარღვევათა თავიდან აცილება, სამართალდამრღვევთა ეფექტური 

ჩართულობა, მტკიცებულებებზე დაყრდნობილი, პრაქტიკისთვის 

აუცილებელი უნარ-ჩვევები, უკუკავშირზე დაფუძნებული სუპერვიზია. 

 

შესავალი 

 

სამართალდამრღვევთა ჩართულობის პროგრამა (OEP) შეიქმნა 

სამართალდამრღვევთა მენეჯმენტის ეროვნული სერვისის [NOMS-ის] მიერ 

2010 წლის დასაწყისში და მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი სანქციების 

მიმართ საზოგადოების ნდობის გაძლიერებას და სამართალდამრღვევებთან 

ერთი-ერთზე მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარებას, რათა შემცირდეს 

განმეორებითი დანაშაული. დარღვევათა თავიდან აცილების შესახებ 

განვითარებულმა კვლევამ ხაზი გაუსვა პრაქტიკოსსა და სამართალდამრღვევს 

შორის ეფექტური ურთიერთობის მნიშვნელობას და ასევე ყურადღება 

გაამახვილა ინდივიდუალურ საჭიროებებსა და ძლიერ მხარეებზე. ასე რომ, 

OED-მ მიზნად დაისახა რომ დაიტესტოს წინადადება იმის შესახებ, რომ 

პრაქტიკოსსა და სამართალდამრღვევს შორის ერთი-ერთზე ურთიერთობამ 

შესაძლოა შეასრულოს დიდი როლი პიროვნების ქცევის ცვლილების კუთხით 

და შესაბამისად შემცირდეს განმეორებითი დანაშაული. 
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თანამედროვე კვლევები ადასტურებენ იმას, რასაც პრაქტიკოსები ისედაც 

ხვდებიან, რომ სერვისის მომხმარებელსა და პრაქტიკოსს შორის 

ზედამხედველობითი ურთიერთობა მნიშვნელოვანია ინდივიდთა 

რეაბილიტაციისა და განმეორებითი დანაშაულის შემცირებისთვის. 

დადასტურდა რომ ინტერვენციები უფრო ეფექტურია, როდესაც მათი 

განხორციელება ხდება თანამშრომლების მიერ ძირითადი კორექციული 

პრაქტიკის გამოყენებით, რაც მოიცავს თბილ, ღია და ენთუზიაზმე 

დაფუძნებულ საქმიანობას (Dowden and Andrews, 2004). როგორც ქვემოთ არის 

აღწერილი, ავსტრალიაში, ჩრდილოეთ ამერიკასა და კანადაში ჩატარებული 

კვლევების მიხედვით, უნარ-ჩვევებზე დაფუძნებული ჩართულობა 

დაკავშირებულია რეციდივის უფრო დაბალ მაჩვენებელთან. 

 

ინტერვენციებზე და პროგრამულ ნაწილზე აქცენტის გამო, არ 

განხორციელებულა ზედამხედველობის სისტემური კვლევა ინგლისსა და 

უელსში, ასევე არ არსებობს ჩართულობის ხარისხისა და მისი პოტენციური 

გავლენის მტკიცებულება. ასე რომ, პროგრამის მიზანს წარმოადგენდა 

სამართალდამრღვევთა სუპერვიზიის მტკიცებულებაზე დაყრდნობილი 

მიდგომების განვითარება და ამ მიდგომების დატესტვა ინგლისისა და 

უელსის კონტექსტში. 

 

პროგრამის კიდევ ერთ მიზანს წარმოადგენდა არასაჭირო მექანიზმების 

გამოყენების შეზღუდვა პროცესზე დაფუძნებული აღსრულების მიზნებისა და 

ეროვნული სტანტარტების გამოყენებით, რათა პრაქტიკოსებს მიცემოდათ 

შესაძლებლობა რომ გამოიყენონ მათი პროფესიული დისკრეცია და უნარ-

ჩვევები განმეორებითი დანაშაულის შემცირების უზრუნველსაყოფად. 

პროფესიული განსაზღვრის (PJP) საპილოტე პროგრამამ სურეიში [Surrey] და 

სესექსის [Sussex] პრობაციის თრასთში ნათელი გახადა რომ თანამშრომლებს 

ქონდათ უფრო მეტად მიზანზე დაფუძნებული და ფოკუსირებული კონტაქტი 

სამართალდამრღვევებთან. NOMS-მა გამოსცა ახალი ეროვნული სტანდარტები 

და პრაქტიკის ჩარჩო 2011 წლის აპრილში. იმისათვის რომ წავახალისოთ 

მიზანზე დაფუძნებული და ეფექტური ჩართულობა, OEP-მ განავითარა SEEDS 

მოდელი (ეფექტური ჩართულობის, განვითარებისა და ზედამხედველობის 

უნარ-ჩვევები), რომელიც პილოტის სახით განხორციელდა და შეფასდა, 

რაზედაც ქვემოთ იქნება აღწერილი. 

 

გავლენა SEEDS-ის განვითარებაზე 

 

OEP-მ ყურადღება გაამახვილა საწყის ეტაპზევე თანამშრომლობით 

მიდგომაზე, როდესაც ჩვენ ვცდილობდით განგვევითარებინა პრაქტიკისთვის 

აუცილებელი უნარ-ჩვევები. SEEDS-ის დაგეგმვის ფაზაზე, პრაქტიკოსები, 

მენეჯერები და სხვა დაინტერესებული მხარეები დაპატიჟეს პერიოდული 
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ღონისძიებების გარკვეულ რაოდენობაზე, რომლებიც შეეხებოდოა 

სამართალდამრღვევთა ეფექტურ ჩართულობასთან დაკავშირებული 

თავისებურებების გამოვლენას და იმას, თუ როგორ შეუძლიათ მენეჯერებს 

მხარი დაუჭირონ და განავითარონ ამგვარი ჩართულობა. ეს 

თანამშრომლობითი მიდგომა გაგრძელდა პრაქტიკოს, მენეჯერ და 

დაინტერესებულ მხარეთა ჯფუფების შემადგენლობითი პროექტის 

ფარგლებში, სადაც მიმდინარეობდა დიალოგი ძირითად დაინტერესებულ 

მხარეებთან. 

 

სერვისით მოსარგებლეთა ჯგუფების აღმოცენებამ გარკვეულ თრასთებში 

შექმნა ორ ამგვარ ჯგუფთან მუშაობის შესაძლებლობა პროექტის დიზაინის 

სტადიაზე და სერვისის ამ მოსარგებლეებმა მოახდინეს სატრეინინგო მასალის 

განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა. NOMS-ის ფარგლებში 

ნათელი გახდა, რომ მტკიცებულება და კვლევა განეკუთვნებოდა OEP-ს 

ფუნდამენტს. სართაშორისო კვლევებში SEEDS-ის მოდელის სტრუქტურაზე 

გავლენა მოახდინა ორმა თემატურმა განვითარებამ. ერთი იყო მტკიცებულება 

საზოგადოებრივი ზედამხედველობის უნარ-ჩვევების განვითარების შესახებ, 

რომელიც ადასტურებდა, რომ ურთიერთობებისა და კოგნიტიური ტექნიკის 

განვითარების კომბინაცია შესაძლოა ეფექტური ყოფილიყო განმეორებითი 

დანაშაულის შემცირებაში. მეორე შეეხებოდა დარღვევათა თავიდან 

აცილებასთან დაკავშირებულ კვლევას, რამაც შემატა შინაარსი იმგვარ 

სოციალურ პროცესებს, რომლებსაც პრაქტიკოსები ხელს უნდა უწყობდნენ, 

რათა განავითარონ დანაშაულებრივ დარღვევათა თავიდან აცილება და ამითი 

ნათლად მოხდა იმის ახსნა თუ რატომ არის ზედამხედველობითი 

ურთიერთობა მნიშვნელოვანი. 

 

კრის ტროტერმა [Chris Torrer] ავსტრალიიდან განახორციელა მნიშნველოვანი 

საქმიანობა საზედამხედველო უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით, რაც დაიწყო 

1990-იან წლებში კვლევებით, სადაც პრო-სოციალური მოდელირება 

(დადებითი მოდელის ფუნქციების განხორციელება და პრო-სოციალური 

განაცხადების და ქმედებების წახალისება და მხარდაჭერა და ამასობაში პრო-

კრიმინალური აქტივობების დაგმობა) დაკავშირებული იყო ოთხი წლის 

მანძილზე დარღვევათა მაჩვენებლის და რეციდივის შემცირებასთან (49%, 

შედარებით 73%-თან, სადაც არ არსებობდა პრო-სოციალური მოდელირების 

მტკიცებულება) (Trotter-ი, 1996). უფრო გვიან, არასრულწლოვნებთან 

მომუშავე პრობაციის თანმშრომლების შესწავლისას, ტროტერმა წარმოაჩინა 

პრაქტიკოსების ძალიან კარგი მუშაობის მტკიცებულება ურთიერთობათა 

განვითარების კუთხით და პრო-სოციალური აქტივობების განმტკიცების 

მიმართულებით, თუმცა სახეზე გვქონდა პრობლემების გადაწყვეტის და CBT-

ს (Trotter-ი და Evans-ი, 2012) გზით კრიმინოგენურ საჭიროებებზე ზრუნვის 

ნაკლები მტკიცებულება. ეს კი იმას მოწმობს, რომ კოგნიტიურ- 



 27 

ბიჰევიორალური ტექნიკები საჭიროებს სპეციფიურ წახალისებას ტრეინინგისა 

და სხვაგვარი მხარდაჭერის გზით. 

 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მკვლევარების გარკვეულმა ნაწილმა 

იმუშავა ზედამხედველობის უნარ-ჩვევების გამოყენებასა და მიღწეულ 

შედეგებზე, ასეთი სამუშაო გრძელდება. ფაი ტაქსმანის [Faye Taxman] კვლევამ 

ამერიკის შეერთებული შტატების გამასწორებელ საქმიანობაში ჩართულ 

პროფესიონალებთან დაკავშირებით, განიხილა შესაბამის საქმიანობაზე 

დადებითად მოქმედი ორგანიზაციული გარემო და მიიღო ოპტიმისტური 

შედეგები. მერილენდის შტატში, იმ სამართალდამრღვევების შემთხვევაში 

რომელთა ზედამხედველობასაც განახორციელებდნენ ოფიცრები, რომლებმაც 

გაიარეს პროაქტიული საზოგადოებრივი ზედამხედველობის ტრეინინგი და 

სადაც არსებობდა შესაბამის საქმიანობაზე დადებითად მოქმედი 

ორგანიზაციული გარემო, სახეზე გვქონდა ხელახალი დაპატიმრების ნაკლები 

შემთხვევები, ვიდრე შესადარებელ ჯგუფში მყოფი სამართალდამრღვევების 

შემთხვევაში (30%, შესადარებელი ჯგუფის - 42%-ის წინააღმდეგ) (Taxman 

2008). პიტერ რეინორი [Peter Raynor], კოლეგებთან ერთად იკვლევდა 

აღნიშნულ უნარ-ჩვევებს ჯერსიში [Jersey] მომუშავე პრობაბაციის ოფიცრების 

შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კვლევა ჯერ კიდევ არ არის 

დასრულებული, უკვე არსებობს იმის მტკიცების საფუძველი რომ სახეზე 

გვაქვს ერთგვარი კორელაცია გარკვეული უნარ-ჩვევების მუდმივ გამოყენებასა 

და განმეორებითი დანაშაულის რისკის შემცირებას შორის. აღნიშნული 

კვლევის დასკვნებს ვიყენებთ ჩვენი მეთოდის განვითარებისთვის. 

განსაკუთრებით გავლენიანი აღმოჩნდა კანადაში არსებული STICS მოდელი 

(სტრატეგიული ტრეინინგ ინიციატივა საზოგადოებრივ ზედემხედველობაში). 

სხვა ოფიცრებთან შედარებით, აქ პრობაციის ოფიცრებმა რომლებმაც 

შეისწავლეს ადამიანებს შორის ურთიერთობების განვითარებაზე 

დაფუძნებული მოდელის, ასევე კოგნიტიური ტექნიკებისა და 

სტრუქტურული მიდგომის გამოყენება მიაღწიეს განმეორებითი დანაშაულის 

უფრო დაბალ მაჩვენებელს, ვიდრე სხვა ოფიცრებმა (25%, 40%-ის წინააღმდეგ, 

რაც წარმოადგენს დაუტრეინინგებელი ოფიცრების შედეგს) (Bonta et al., 2010). 

მნიშვნელოვანია ხაზი გავუსვათ იმას, რომ პრაქტიკოსები ტრეინინგს 

გადიოდნენ საკუთარ მენეჯერებთან ერთად და ისინი ტრეინინგის ფარგლებში 

მონაწილეობას იღებდნენ დამატებით ტრეინინტებში და ასევე იღებდნენ 

უკუკავშირს, რომელიც ეყრდნობოდა მათ მიერ ჩატარებული 

ზედამხედველობის სესიების ფირზე ჩაწერიდან. 

 

დარღვევათა თავიდან აცილების შესახებ არსებული ლიტერატურის 

მიხედვით, განვითარების შედარებით მაღალ დონესთან დაკავშირებული 

შემცირებული სისხლისსამართლებრივად დასჯადი ქმედება 

განპირობებულია მონაწილეების პირადი ურთიერთობებით, მათი 
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სოციალური ქსელებით, და მათ მიერ საკუთარი თავის შეფასებით (Maruna, 

2001). NOMS-ისთვის ჩატარებული შეფასების  (McNeill-ი და Weaver-ი, 2010) 

ფარგლებში გამოვლინდა, რომ დარღვევათა თავიდან ასაცილებლად, 

პრაქტიკოსებმა უნდა: 

 გაითვალისწინონ და გამოიყენონ იდენტობა და მრავალფეროვნება; 

 შექმნან და შეინარჩუნონ იმედი და ასევე მოტივაცია; 

 წაახალისონ და პატივი სცენ სამართალდამრღვევთა საკუთარ 

მიზანსწრაფვას, რომ შეცვალონ საკუთარი ცხოვრება; 

 მხარი დაუჭირონ და განავითარონ სამართალდამრღვევთა უნარ-

ჩვევები და შესაძლებლობები  - ასევე, აქცენტი გააკეთონ რისკზე და 

საჭიროებაზე; 

 განავითარონ ადამიანთა შორის ურთიერთობის როლის აღქმა; 

 გააძლიერონ სამართალდამრღვევების სოციალურ ურთიერთობათა 

ქსელები. 

 

ამ კვლევამ ასევე შეიტანა წვლილი მოდელის განვითარებაში: SEEDS-ი 

წარმოადგენს ძლიერ მხარეებზე აქცენტის გაკეთების მეთოდს, რომელიც 

ასევე ითვალისწინებს ინდივიდის საჭიროებებს და ცოდნის მიღების 

მიზანშეწონილ სტილს, ხოლო ამავე დროს ინარჩუნებს კონცეფციის ‘რა 

მუშაობს’ ყველაზე მნიშვნელოვან ელემენტებს. 

 

პილოტური ფაზა 

 

როგორც ადრე აღინიშნა, SEEDS-ი თავდაპირველად განვითარდა ორი 

დამოუკიდებელი საპილოტე პროგრამის შედეგად, რაც საშუალებას 

გვაძლევს, რომ ძირითადი კომპონენტები განვავითაროთ გამოცდილებაზე 

და ფრთხილ ტესტირებაზე დაყრდნობით. ამ ნაწილში, ჩვენ განვიხილავთ 

თითოეულ საპილოტე პროექტს. 

 

ეფექტური ჩართვისთვის და  განვითარებისთვის საჭირო უნარები (SEEDS) 

 

OEP-სთან დაკავშირებით მონაცემების შეგროვების ეტაპზე, 

თანამშრომლებმა გვითხრეს რომ გრძნობენ უნარ-ჩვევების ნაკლებობას და 

ასევე ვერ იყენებენ იმ უნარ-ჩვევებს, რაშიც მოხდა მათი დატრეინინგება. 

ისინი ასევე გრძნობდნენ, რომ არ მომხდარა მათი დატრეინინგება 

ჩართულობისთვის შესაბამის უნარ-ჩვევებში და რომ ისინი გადაიქცნენ 

ტექნიკოსებად, რომელთა ამოცანაც პროცესის ჩარჩოებში მოქცევაა, 

სამართალდამრღვევებთან ურთიერთობების განვითარების ხარჯზე. 

პროექტი SEED-ის პილოტური ვერსიის ფარგლებში დაიგეგმა ამგვარი 

სირთულეების გადაწყვეტა. 
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შეირჩა ისეთი გზა, რომელიც გულისხმობდა ტრეინინგის ფარგლებში 

პრაქტიკოსების აღჭურვას ჩართულობის უზრუნველყოფასთან და 

პრაქტიკისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევებით, რამაც მოიცვა სამოტივაციო 

გასაუბრება, პრო-სოციალური მოდელირება და კოგნიტიურ 

ბიჰევიორალური ტექნიკები. პირველად სამ დღიან ტრეინინგთან ერთად, 

პრაქტიკოსებმა გაიარეს შემდგომი ტრეინინგი და სუპერვიზიის 

კომპონენტი, ასევე მონაწილეობა მიიღეს ჯგუფური ტრეინინგის 

კომპონენტში. ამასთანავე, მიმდინარეობს მათ საქმიანობაზე დაკვირვება 

(მენეჯერების მიერ). განგრძობადი პროფესიული განვითარების ამგვარი 

მიდგომები მიზნად ისახავს რომ მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობდეს უნარ-

ჩვევების განახლება და მათზე ახალი ცოდნის დაშენება. ამგვარ მიდგომას 

ორი მიზანი აქვს: პრაქტიკოსსა და სამართალდამრღვევს შორის ‘აქტიური 

ურთიერთობის’ მნიშვნელობის ხაზგასმა განმეორებითი დანაშაულის 

შემცირების კუთხით; და ასევე, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული უნარ-

ჩვევებისა და მიდგომების მუდმივი გამოყენების წახალისება. მიუხედავად 

იმისა რომ პრაქტიკოსებისთვის ხელმისაწვდომია ინსტრუმენტების ფართო 

სპექტრი, მათ შორის სამუშაო ფორმები, საქმე არ გვაქვს ხელოვნურ 

მიდგომასთან - აქცენტი გაკეთებულია უნარ-ჩვევების განვითარებაზე. ჩვენ 

წილად გვხვდა პატივი, რომ გვეთხოვა სვანსის უნივერსიტეტის [Swansea 

University] კრიმინოლოგიის პროფესორისთვის, პიტერ რეინორისთვის 

[Peter Raynor], რომ განხორციელებულიყო სატრეინინგო მასალის 

დამოუკიდებელი ვალიდაცია, რათა კიდევ ერთხელ მომხდარიყო იმაში 

დარწმუნება, რომ ეს მასალა დაფუძნებულია საერთაშორისო კვლევებიდან 

გამომდინარე არსებულ რეკომენდაციებზე. 

 

2011 წლის მარტიდან, 2012 წლის მარტის ჩათვლით, მოხდა SEED-ს 

პილოტირება რვა თრასთში და შეფილდის უნივერსიტეტი [Sheffield 

University] აწარმოებს სამი დიდი თრასთის გარე შეფასებას - ლონდონში, 

ტემზის ვალიში [Thames Valley] და მერსისაიდში [Merseyside]. პირველადი 

სამ დღიანი ტრეინინგი კარგად მიიღო მონაწილე პრაქტიკოსთა 

უმრავლესობამ, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ ტრეინინგის შედეგად მოხდა 

მათი არსებული უნარ-ჩვევების განახლება და ახალი უნარ-ჩვევების შეძენა. 

შეფილდის უნივერსიტეტის მიერ შექმნილი შუალედური ანგარიში აღწერს 

მონაწილე პრაქტიკოსების რეაქციას ტრეინინგზე: 

 

უმრავლესობის აზრია რომ SEED-მა გააუმჯობესა ზედამხედველობის 

სესიების მიმდინარეობა; უფრო სტრუქტურირებული, უფრო მაღალი 

ხარისხის საქმიანობა მიმდინარეობდა. მნიშნველოვანად ჩაითვალა 

ტრეინინგების გაგრძელება, იმისთვის რომ SEED-ი დარჩეს დღის 

წესრიგში. დატრეინინგებულმა პრაქტიკოსებმა გამოყვეს ძლიერი 

მხარეების გარკვეული რაოდენობა: ის რომ SEED-ი შესაძლებლობას 
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იძლეოდა საქმე გვქონოდა უფრო სტრუქტურირებულ პროცესთან, 

თუმცა არა ზედმეტად ინსტრუქციულთან; პროცესი პასუხობს 

სამართალდამრღვევთა საჭიროებებს და შესაძლებლობას იძლევა რომ 

ზედამხედველობა იყოს ინდივიდებზე მორგებული; ასევე, პროცესი 

მოიცავს სამართალდამრღვევის ჩართულობას, მათ გაძლიერებას რომ 

ჩაერთონ ცვლილების პროცესში და გაუჩნდეთ საკუთრების განცდა 

პროცესის მიმართ; ასევე, პროცესი განაპირობებდა ნათელი მიზნების 

გაზიარებას და ძლიერ პროფესიულ ურთიერთობას. ტრეინინგის 

მეშვეობით მოხდა უნარ-ჩვევების განვითარება და გამოცოცხლება, 

ხელი შეეწყო ასახვით [რეფლექტიურ] პრაქტიკას და ხელი შეეწყო 

ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოაშკარავებას, რაც საფუძვლად დაედო 

პრაქტიკის განვითარებას. ტრეინინგმა განავითარა ჯგუფში მუშაობის 

პრაქტიკა, ასევე რესურსების ურთიერგაცვლა, რამაც თავის მხრივ 

გამოიწვია ის რომ სამართალდამრღვევებთან მუშაობისას 

პრაქტიკოსებმა დაიწყეს განსხვავებული მიდგომების გამოყენება.  

 

პრაქტიკოსების დამატებითი კომენტარები გადმოსცემენ იმ ღირებულებას, 

რაც გააჩნია SEED ტრეინინგს. უკანასკნელი დამატებითი ტრეინინგის 

მონაწილეებმა ჩათვალეს რომ SEED-მა დადებითი (ან ძალიან დადებითი) 

გავლენა მოახდინა მათ პრაქტიკაზე და 87%-მა მიიჩნია, რომ მათი 

პრაქტიკისთვის მეტად მნიშვნელოვანია რომ გააგრძელონ ამ მოდელის 

გამოყენება. 70%-მა მიიჩნია რომ მათი დრო უფრო ფოკუსირებულად 

იხარჯება და ¾-მა განაცხადა რომ მათ ძირითადან ან ყოველთვის ქონდათ 

გეგმა ზედამხედველობითი სესიებისთვის. ერთ-ერთმა პრაქტიკოსმა 

აღნიშნა: ‘ჩემი სესიები უკეთესი დროითი მენეჯმენტის პირობებში 

მიმდინარეობს, სესიები უფრო ფოკუსირებული და უფრო 

პროდუქტიულია. ასევე, სესიები ხელს მიწყობს რომ ვიფიქრო ინდივიდზე, 

მას მიერ ცოდნის მიღების სტილზე და იმაზე, თუ როგორი მასალა 

გამოიწვევს მის უკეთ ჩართულობას. უფრო მეტი დროითი რესურსი 

დაგეგმვის კუთხით დაგვეხმარებოდა ამ მიზნების მიღწევაში. 

 

 ასახვითი ზედამხედველობის მოდელი (RSM) 

 

საპილოტე პროექტები მიმდინარეობდა 2011 წლის აპრილიდან 2012 წლის 

აპრილამდე რვა თრასთში, ესენია Northumbria, Hapmshire-ი და Wales-ი 

(რომლის გარე შეფასებაც განახორციელა სისხლისსამართლებრივი 

პოლიტიკის და კვლევის ინსტიტუტმა (ICPR), ასევე Birkbeck College-ში. 

მოდელის დასაწყისშივე აღიარებულ იქნა ის, რომ ორგანიზაციული 

კულტურა განაპირობებს ან აფერხებს სერვისის მომხმარებლების ეფექტურ 

ჩართულობას. ხდებოდა იმის აღქმა, რომ კულტურა დიდწილად 

განპირობებულია ორგანიზაციის მენეჯერების და მაღალი რანგის 
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ლიდერების ქცევით და მათ მიერ განხორციელებული აქტივობებით. OEP-ს 

რეგიონალურ ღონისძიებებზე, ჩვენ დავაკვირდით იმას, თუ რისი გაკეთება 

შეუძლიათ მენეჯერებს და მაღალი რანგის ლიდერებს პროაქტიულად, 

იმისათვის რომ განაპირობონ სამართალდამრღვევების ჩართულობა, და 

ამის შემდეგ გავაგრძელეთ ასეთი თანამშრომლობითი მიდგომა 

პრაქტიკოსებთან და საშუალო დონის მენეჯერების სტანდარტულ 

ჯგუფებთან, რათა დავრწმუნებულიყავით იმაში, რომ ჩვენი მოდელი 

პრაქტიკული და მაღალი ალბათობით ეფექტურია. 

 

გარკვეულმა დასკვნებმა განაპირობა მოდელთან დაკავშირებული 

პრინციპები: პირველ ყოვლისა, კულტურის ცვლილება განპირობებული 

იქნებოდა მთელი სისტემის მიმართ მიდგომით; მეორეს მხრივ, დღის 

წესრიგში დგებოდა საშუალო მენეჯერის როლზე ფოკუსირების 

მნიშვნელობა, მისი ცენტრალური როლის გათვალისწინებით 

სტრატეგიული მიმართულებების დაკავშირებაში ოპერაციული პრაქტიკის 

ხარისხთან; და მესამეს მხრივ, ჩვენ აღმოვაჩინეთ უამრავი მაღალი 

ხარისხის მასალა, რომელიც ხელმისაწვდომია და ჩვენი როლი დავინახეთ 

ამ რესურსების ადაპტაციაში იმისათვის, რომ მიგვეღო ნამდვილი და 

მდგრადი შედეგი პრაქტიკაზე. 

 

შედეგად მიღებული მოდელი მოიცავს ოთხ ძირითად თემას: პრო-

სოციალური მოდელირება, ასახვითი ზედამხედველობა, პრაქტიკაზე 

დაკვირვება და ქმედებიდან გამომდინარე სწავლა. განხორციელება 

მოიცავდა მენეჯერთა სამუშაო შეხვედრას, დამხმარე რესურსებს და 

პრაქტიკასთან დაკავშირებული აქტივობების წყების განხორციელებას, რაც 

გულისხმობდა ასახვითი პრაქტიკის სესიებს პრაქტიკოსთათვის და 

საშუალო დონის მენეჯერთათვის, პრაქტიკაზე დაკვირვებას და 

უკუკავშირს, საშუალო დონის მენეჯერთა ქმედებებზე დაფუძნებულ 

საგანმანათლებლო პაკეტებს და მაღალი დონის პრაქტიკოსი მენეჯერების 

ჩართულობას. სამუშაო შეხვედრა მოიცავს საგანმანათლებლო აქტივობების 

პაკეტს, რომლის გამოყენებითაც ხდება იმ მიდგომის არეკლვა, რომლის 

გავრცელებასაც ვგემავთ მოდელის მეშვეობით. ხდება მოხალისეების 

განსაკუთრებული წახალისება, რომ აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარ 

შემეცნებით პროცესზე, და განავითარონ შემეცნება როგორც მიმდინარე 

პროცესი, რომელიც მოიცავს კონტროლის გარკვეულწილად ხელიდან 

გაშვების აუცილებლობას: ‘ჩვენ არ გვაქვს ყველა პასუხი’. 

 

წინასწარი საგანმანათლებლო პროცესი აღმოცენდა მაღალი დონის 

მენეჯერების მიერ გამოხატული უკუჩვენებების გზით, რომ მათი 

ჩართულობა გადამწყვეტია და მათ ჭირდებოდათ რაღაცა [რაიმე მოდელი], 

რომელიც მათზე იქნებოდა გათვლილი. ამ ცვლილებამ განაპირობა მთელი 
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სისტემის მიმართ მიდგომა, რომელიც შემდგომში განვითარდა მაღალი 

დონის მენეჯერების სამუშაო შეხვედრის მეშვეობით. განხორციელებამ 

ასევე ხაზი გაუსვა გავრცელებადი უნარ-ჩვევების და პრაქტიკის 

მნიშვნელობას: იქნებოდა ეს მუშაობა სერვისის მომხმარებლებთან, 

პრაქტიკოსებთან თუ მენეჯერებთან, ორგანიზაციაში არსებული მრავალი 

როლი ეფუძნება მსგავს უნარ-ჩვევებს. ორივე პილოტის შემთხვევაში, 

ერთი-ერთზე ურთიერთობის ვარჯიშზე დაკვირვება წარმოადგენდა ერთ-

ერთ ყველაზე წარმატებულ ასპექტს, რომელმაც გამოიწვია პერსპექტივის 

მოდიფიცირება, შემდეგი მიმართულებით - ‘თუ როგორ უნდა 

გავამართლოთ პრაქტიკის გაუთვალისწინებლობა [არ მიყოლა]?’ RSM 

შეფასების ძირითადი შედეგი გახლდათ ის, რომ ზედამხედველობის მეტად 

რეფლექსიურმა [ასახვითმა] სტილმა გამოიწვია უფრო ნაკლები 

არაფორმალური ზედამხედველობითი სესიები, რამდენადაც 

პრაქტიკოსები მეტად დარწმუნდნენ საკუთარ როლში და შესაძლებლობაში 

რომ თავად მიიღონ გადაწყვეტილებები: ‘შენ თავად მიხვალ პასუხებამდე, 

რაც დაგეხმარება იმაში, რომ სამართალდამრღვევთან უკეთ იმუშავო.’ 

 

მოდელების ნაერთი და SEEDS-ის მომავალი 

 

SEED-ის და RSM –ის საპილოტე პროექტების განხორციელების შედეგად 

მიღებულმა ცოდნამ და უკუკავშირმა დაადასტურა ჩვენი თავდაპირველი 

მიზნის მიზანშეწონილობა, რომ მოგვეხდინა ამ ურთიერშემავსებელი 

მოდელების გაერთიანება ერთ ჩარჩოში, რითაც დავეხმარებოდით 

სამართალდამრღვევების ჩართულობის უზრუნველყოფას ორგანიზაციის 

მასშტაბით. გაერთიანების ჩარჩოს დავარქვით ეფექტური ჩართულობის, 

განვითარებისა და ზედამხედველობის უნარ-ჩვევები (SEEDS), რათა 

შეგვენარჩუნებინა SEED ბრენდი, რომელიც ნაცნობი იყო პრობაციასთან 

დაკავშირებით მომუშავე სამყაროსთვის. მას ორი ნაწილი გააჩნია: ნაწილი 1 

არის დამშვები [განმაპირობებელი] ჩარჩო, რომელიც RSM პილოტიდან 

გამომდინარე განეკუთვნება საშუალო და მაღალი დონის მენეჯმენტის 

ჯგუფის წევრებს და უზრუნველყოფს ჩარჩოს არსებობას ნაწილი 2-სთვის 

დასახმარებლად - პრაქტიკოსების ჩართულობა, რაც გამომდინარეობს 

SEED-იდან, რომელიც განეკუთვნება ჯგუფებს და პრაქტიკოსებს, მათი 

ჯგუფის ხელმძღვანელის (ან საშუალო დონის მენეჯერის) ჩათვლით. 

პილოტური პროექტების მიმართ არსებული დადებითი რეაქციებიდან 

გამომდინარე, და პროფესიონალების და პრაქტიკოსების მიმართ მათ მიერ 

აღებული ვალდებულებების გათვალისწინებით, ინგლისის და უელსის 

პრობაციის თრასთების უმრავლესობამ მიიღო გადაწყვეტილება დაენერგა 

SEEDS-ი (35-დან 33-მა). 
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ჩვენ ვაგრძელებთ სამართალდამრღვევთა ჩართულობის შესახებ 

მტკიცებულებათა განვითარების უზრუნველყოფას. SEED-ის გარე შეფასება 

გრძელდება და ეფუძნება სამართალდამრღვევთა უკუკავშირის ანალიზს 

მათ მიერ ზედამხედველობასთან დაკავშირებით მიღებული 

გამოცდილების გათვალისწინებით  და ასევე მათი ზედამხედველობის 

მიმართულებით განხორციელებულ პროგრესსა და ამ პროცესში მათ მიერ 

ვალდებულებების შესრულებას, როგორც ეს განსაზღვრულია OAS-ებსა და 

საქმეთა წარმოების სისტემებში. ჩვენ ასევე ხელი მოვკიდეთ SEEDS-ის შიდა 

შეფასებას იმის დასადგენად, თუ რა ღირებულებას სძენს ეს პროცესი SEED-

ს და RSM-ს, როგორც ცალ-ცალკე არსებულ კომპონენტებს და ამ პროცესში 

განვიხილავთ მიმდინარე და მომავალი წლების განმავლობაში 

პრაქტიკოსებისა და სამართალდამრთვევთა გამოცდილებას პრობაციის სამ 

თრასთში. მიუხედავად იმისა, რომ SEEDS-ი თრასთებისთვის წარმოადგენს 

მნიშვნელოვან პროგრამულ ცვლილებას მნიშვნელოვანი გარე 

ცვლილებების გათვალისწინებით, ამ ანგარიშის დაწერის პროცესში 

თრასთების უმრავლესობაში დასრულებულია SEEDS-ის ნაწილი 1-ის 

ტრეინინგები, ხოლო ნაწილი 2-ის ტრეინინგები მიმდინარეობს და ჩვენ 

ვაგრძელებთ დადებითი უკუკავშირის მიღებას მენეჯერებისა და 

პრაქტიკოსებისგან. რაც შეეხება NOMS-ს, სერვისის მიწოდების ხარისხი და  

სამართალდამრღვევთა ჩართულობა წარმოადგენს მაღალ პრიორიტეტს 

ეფექტური შედეგების მიღწევაში. ჩვენ გავაგრძელებთ OEP-ს 

განხორციელების შედეგად მიღებული ცოდნის გაზიარებას და გამოყენებას 

იმის უზრუნველსაყოფად რომ მომავალში, სამართალდამრღვევთა 

სერვისების მიმწოდებლებს შეეძლოთ სარგებლის მიღება საერთო 

საგანმანათლებლო პროცესიდან და თანამშრომლობისგან. იმის 

გათვალისწინებით რომ რეაბილიტაციის რეფორმების ტრანსფორმირების 

პროცესში პრობაციის სერვისები ღიაა პროვაიდერების ფართო 

სპექტრისთვის, ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას იმის უზრუნველსაყოფად 

რომ სერვისები დაფუძნებულია მტკიცებულებებზე, რაც განაპირობებს 

ხარისხიანი მომსახურებას ეფექტურ გაწევას. 
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არის თუ არა მეტი კარგი? გაძლიერებული საზოგადოებრივი
ზედამხედველობის ფასი და პოტენციალი

საიმონ მერინგტონი, კონსულტანტი კვლევითი მიმართულებით

ბოლო წლების განმავლობაში, ინგლისში და უელსში ინტერესი გამოიწვია
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გაძლიერებულმა საზოგადოებრივმა ზედამხედველობამ. ფართოდ დაინერგა
ინიციატივები - პროგრამა რეციდივისტთა და პრიორიტეტული
სამართალდამრღვევთათვის, ასევე არასრულწლოვანთა გაძლიერებული
ზედამხედველობის და მეთვალყურეობის პროგრამა. ამ მექანიზმებს გააჩნდათ
ორი მიზანი: განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებლის შემცირება და
პატიმრობის ალტერნატივის შეთავაზება. თუმცა, აღნიშნული პროექტების
შეფასებამ გამოიღო შერეული შედეგები და ფაქტობრივად არ დადასტურდა
ერთმნიშვნელოვანი წარმატება. სტატიაში განხილულია ეს შედეგები და
დასმულია საკითხი იმის შესახებ, რომ შესაძლოა უფრო მიზანშეწონილია
გათვალისწინებულ იქნეს გაძლიერებული ზედამხედველობის ისეთი
ალტერნატიული მიზნები, როგორიც არის საზოგადოებრივი უსაფრთხოება,
პროპორციული დასჯა და სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაცია.

ძირითადი საძიებო სიტყვები: ეფექტურობა, მტკიდებულებაზე
დაყრდნობილი პრაქტიკა, გაძლიერებული ზედამხედველობა, ISSP
[გაძლიერებული ზედამხედველობისა და მეთვალყურეობის პროგრამა],
რეციდივისტი, PPO [პროგრამა რეციდივისტთათვის], რეციდივი, ‘რამ იმუშავა’

შესავალი

ICS [სამართალდამრღვევთა გაძლიერებული საზოგადოებრივი
ზედამხედველობის იდეა] არ არის ახალი. ადრეულ 1980-იან და 1990-იან
წლებში, ინგლისის და უელსის პრობაციის სერვისის ბევრმა დაწესებულებამ
დააფუძნა პრობაციის დღის ცენტრები, რომლებმაც მოახდინეს 1982 წლის
სისხლის სამართლის აქტის განრიგი 4A-თი და 4B-თი დადგენილი
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გაძლიერებული პროგრამების შეთავაზება (Mair et al., 1994). ეს ცენტრები
მიზნად ისახავდა იმ სამართალდამრღვევთა საზოგადოებაში დატოვებას,
რომლებსაც სხვაგვარად საპატიმრო სასჯელი ემუქრებოდათ. ამგვარი
ცენტრების დაფუძნება პროვოციდებულ იქნა ამერიკული გამოცდილებით,
სადაც იგივე პერიოდში განსაკუთრებულად ვითარდებოდა გაძლიერებული
პრობაციის პროექტები (Petersilia and Turner, 1990). კიდევ უფრო ადრე, 1970
წლის ექსპერიმენტი - IMPACT-ის (პრობაციისა და ინტერვენციისშემდეგი
ზრუნვის გაძლიერებული გაერთიანება) შედეგები აისახა ცნობილ კვლევაში,
რომელმაც გააძლიერა რწმენა, რომ დანაშაულის მაჩვენებლის შემცირების
კუთხით ‘არაფერი მუშაობს’ (Folkard et al, 1976).

ამ უკანასკნელ წლებში, დიდ ბრიტანეთში შეინიშნება გაძლიერებული
ზედამხედველობის მიმართულების აღორძინება (Moore et al., 2006). 1990-იანი
წლების ბოლოსკენ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით განვითარდა POP
[რეციდივისტებზე ორიენტირებული პროექტები], რაც მიზნად ისახავდა
საკუთრების მიმართ ჩადენილი დანაშაულის მაჩვენებლის შემცირებას
პოლიციის გაძლიერებული მონიტორინგისა და გაძლიერებული პრობაციის
ზედამხედველობის კომბინაციის შედეგად. ამგვარ პროგრამათაგან, პირველად
შეფასება ჩაუტარდა ბიურნლის [Burnley] პროექტს, რომელიც ეფუძნებოდა
მსგავს პროექტს დორდრეხტში [Dordrecht], ჰოლანდია (Chenery and Pease,
2000). ასევე მოხდა მსგავსი პროექტების შეფასება ნიუქესლ-ანდერ-ლაიმში
[Newcastle-under-Lyme] (Hope et all., 2001)., სტოკ-ონ-ტრენტში [Stoke-on-Trent]
(Worral et al., 2003) და ოქსფორდში [Oxford] (Roberts, 2005). 2004 წელს,
მთავრობამ დაიწყო რეციდივისტთა მიმართ ახალი ეროვნული სტრატეგიის
განხორციელება (PPO), რომელიც შეეხებოდა 10,000 ყველაზე მძიმე
რეციდივისტს და რომლის ადგილობრივი განხორციელების ფუნქცია
დაეკისრა დანაშაულისა და მართლწესრიგის დარღვევის შემცირების
პარტნიორობებს. პირველადი შედეგები გამოაქვეყნა შინაგან საქმეთა ოფისმა
[სამინისტრომ] (Dawson, 2005), რასაც მოყვება უფრო დეტალური კვლევა.

ამასობაში, 2001 წლეს, ახალგაზრდობის სამართლის საბჭომ დაიწყო ახალი
ინიციატივა, გაძლიერებული ზედამხედველობისა და მეთვალყურეობის
პროგრამა (ISSP). ინიციატივა დაეფუძნა წინამორბედ პროექტს კენტში [Kent]
(Little et al., 2004), რომლის მოდელირებაც თავის მხრივ მოხდა გრონინგენში
[Groningen], ჰოლანდია არსეუბლი სქემის მიხედვით. მისი წარდგენა მოხდა
ზედამხედველობის ან საზოგადოებრივი რეაბილიტაციის ბრძანების პირობის
სახით (ასევე, გათავისუფლების შემდეგი ნებართვის ან გირაოს პირობის
სახით). ახალგაზრდობის სამართლის საბჭომ დააკონკრეტა ISSP-ის პირობები
და მოუწოდა ახალგაზრდობის დამნაშავეობის ჯგუფებს რომ მონაწილეობა
მიეღოთ დაფინანსების მოსაპოვებლად გამართულ კონკურსში და
განევითარებინათ პროგრამის ადგილობრივი ვერსიები. თავდაპირველად,
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პროგრამა მიმართული იყო ახალგაზრდა რეციდივისტებთან მუშაობაზე,
თუმცა მოგვიანებით პროგრამამ მოიცვა მძიმე დანაშაულისთვის
მსჯავრდებული ახალგაზრდები, რომლებსაც საპატიმრო სასჯელი
ემუქრებოდათ. სპეციფიკაცია მოიცავდა მულტი-მოდალური
ზედამხედველობის პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებდა კვირაში 25
საათიან დასწრებას და მეთვალყურეობას ელექტონული ბრასლეტის ან სხვა
მეთოდების გამოყენებით. დღეისათვის გამოქვეყნებულია ორი შეფასება
(Moore et al., 2004; Gray et al., 2005).

ორი წლის შემდეგ, პრობაციის ეროვნულმა დირექტორატმა მოახდინა მსგავსი
პაკეტის პილოტირება - გაძლიერებული კონტროლისა და ცვლილების
პროგრამა (ICCP) - რომელიც მოიცავდა 18-20 წლის იმ ახალგაზრდებს,
რომლებსაც მოკლე საპატიმრო სასჯელი ემუქრებოდა. პაკეტი წარმოადგენდა
საზოგადოებრივი რეაბილიტაციის ბრძანების პირობას, თუმცა როდესაც 2003
წლის სისხლის სამართლის აქტით მოხდა ამ ბრძანებების ჩანაცვლება ერთიანი
საზოგადოებრივი ბრძანებით, მოხდა ICCP-ის, როგორც ცალკეაღებული
სანქციის გაუჩინარება. მის ახალ ექვივალენტს წარმოადგენს საზოგადოებრივი
ბრძანება ოთხი ან მეტი სავალდებულო პირობით, რაც გამოიყენება PPO-ს
[რეციდივისტთა მიმართ ეროვნული სტრატეგია] ნაწილად. მიუხედავად
ამისა, მოხდა ICCP-ის [გაძლიერებული კონტროლისა და ცვლილების
პროგრამა] პილოტების წინასწარი შეფასება (Partridge et al., 2005).

გაძლიერებულ საზოგადოებრივ ზედამხედველობას გააჩნია რამდენიმე
დადებითი მხარე. პირველ რიგში, მოხდა მისი წარმოჩენა, როგორც მაღალი
რისკის რეციდივისტთა მიერ დანაშაულის ჩადენის შემცირების ეფექტური
გზის. მეორეს მხრივ, მოხდა მისი, როგორც საპატიმრო სასჯელის მძიმე
საზოგადოებრივი ალტერნატივის და შესაბამისად, ციხეში მყოფ პირთა
რაოდენობის შემცირების საშუალების ადვოკატირება. მესამე, შესაძლებელია
მისი აღქმა როგორც იმ მნიშვნელოვანი ზიანისგან საზოგადოების დაცვის
საშუალებისა, რომელსაც პოტენციურად სახიფათო სამართალდამრღვევები
იწვევენ. მეოთხე, მოხდა მისი წარმოჩენა, როგორც საზოგადოებრივი სასჯელის
ჩარევითი ფორმა, რომელიც მოიცავს დამნაშავისთვის სათანადოს მიზღვას
იმგვარი ქმედებისთვის, რომელიც არ არის სათანადოდ მძიმე, საპატიმრო
სასჯელის გამოსაყენებლად. საბოლოოდ, შესაძლებელია მისი განხილვა
სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაციის და საზოგადოებაში მათი
რეინტეგრაციის მეთოდად. ამ სტატიაში ასახულია გაძლიერებული
ზედამხედველობის წვლილი ამ ამოცანების მიღწევაში და არსებული
კვლევების შედეგების გათვალისწინებით განხილულია ამგვარი
ღონისძიებების მომავალი.

სამართალდარღვევათა შემცირება
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მთავრობის ხუთ წლიანი სტრატეგიის ძირითად მიზანს წარმოადგენს
განმეორებითი დანაშაულის 10 პროცენტით შემცირება (შინაგან საქმეთა
ოფისი [სამინისტრო], 2006). იმის რწმენა, რომ ეს მიზანი მიღწევადია
გამომდინარეობს გაერთიანებულ სამეფოში უკვე 15 წლის განმავლობაში
არსებული მოძრაობიდან ‘რა მუშაობს’. მნიშვნელოვანი დასკვნა მიდგომისა ‘რა
მუშაობს’ არის ის, რომ იმ სამართალდამრღვევთა მიმართ, რომლებიც მაღალი
ალბათობით განმეორებით ჩაიდენენ დანაშაულს უნდა იქნეს გამოყენებული
მეტად გაძლიერებული ინტერვენციები, მაშინ როდესაც იმ
სამართალდამრღვევთა მიმართ რომელთა შემთხვევაშიც განმეორებითი
დანაშაულის ალბათობა დაბალია, გამოყენებულ უნდა იქნას მეტად მსუბუქი
ან მინიმალური ინტერვენციები (McRuire, 1995). ამგვარი შედეგები, რომლებიც
გამომდინარეობს მრავალი მეტა-ანალიზიდან და კვლევათა შეჯამებიდან
განაპირობებს იმის ეფექტურ დასაბუთებას, რომ საჭიროა მძიმე
დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ რეციდივისტთა მიმართ გაძლიერებული
პროგრამების გამოყენება. შედეგების მიხედვით, ასევე ნათელი ხდება, რომ
დაბალი რისკის მქონე სამართალდამრღვევთა ჩართვამ გაძლიერებულ
პროგრამებში შესაძლოა გააუარესოს მათი ქცევა. სხვა მნიშვნელოვანი
პრინციპები მიუთითებს კრიმინოლოგიურ საჭიროებებზე ორიენტირების
მნიშვნელობაზე, და განიხილავს ‘მულტი-მორალური’ პროგრამების
ეფექტურობას, მაშინ როდესაც საჭიროა რეაგირების მოხდენა მრავალ
საჭიროებაზე.

საინტერესოა თუ რამდენად მოხდა ამ პრინციპების გათვალისწინება
ინგლისში და უელსში ახლახანს დანერგილ გაძლიერებულ პროგრამებში და
რამდენად დასტურდება მათი გამოყებებით განმეორებითი დანაშაულის
მაჩვენებლის შემცირება? მაღლა ნახსენები POP-ები [რეციდივისტებზე
ორიენტირებული პროექტები] მიზნად ისახავს რეციდივისტებთან მუშაობას,
თუმცა რეციდივისტის დეფინიცია ხდება ადგილობრივად. იმისათვის, რომ
PPO სქემებმა მოიცვას ყველაზე დიდი სირთულეების მქონე
სამართალდამრღვევები, რეკომენდირებული იყო რომ სქემებს დაემატოს სხვა
კრიტერიუმები, როგორებიც არის ქმედების სიმძიმე და ნარკოტიკების
გამოყენება (Dawson, 2005). შეფასებამ ფართოდ დაადასტურა მრავალგზის
რეციდივისტი დამნაშავის პროფილი (საშუალოდ 24 გამამტყუნებელი განაჩენი
გასული ხუთი წლის განმავლობაში), თუმცა სამართალდამრღვევთა ნაწილს არ
გააჩნდა ხანგრძლივი კრიმინალური ისტორია. თავდაპირველად, მოხდა ISSP-
ების [გაძლიერებული ზედამხედველობისა და მეთვალყურეობის პროგრამა]
ფოკუსირება მხოლოდ რეციდივისტებზე (ოთხი სამართალდარღვევის
ეპიზოდი გასული 12 თვის განმავლობაში), თუმცა მოგვიანებით
კრიტერიუმები შეიცვალა და მოიცვა მძიმე, მაგრამ არაგანმეორებითი
დანაშაულის ჩამდენი პირები, რომლებსაც საპატიმრო სასჯელი ემუქრებოდა.
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მეორეს მხრივ, მოხდა ICCP-ების [გაძლიერებულ კონტროლისა და
ცვლილების პროგრამა] მიმართვა მხოლოდ მძიმე დანაშაულის ჩამდენ
პირებზე. შესაბამისად, გამოდის რომ ინტენსიური ინტერვენციები მხოლოდ
ნაწილობრივ მისდევენ ‘რა მუშაობს’ რისკ პრინციპებს, და რომ არსებობს იმ
პირებზე ორიენტირების ტენდენცია, ვისაც საპატიმრო სასჯელი ემუქრება.

ყველა პროექტი აერთიანებს მეთვალყურეობის მაღალ დონესა და
გაძლიერებული პრობაციის ფუნქციას ან ახალგაზრათა სამართლის [საბჭოს]
ფარგლებში არსებულ ზედამხედველობას. POP-ების და PPO-ების კუთხით
მეთვალყურეობა ხორციელდებოდა პოლიციის მხრიდან მონიტორინგის,
ადგილმდებარეობის განსაზღვრის და დაზვერვის [მონაცემების შეგროვების]
გზით. ICCP-ს შემთხვევაში, მეთვალყურეობა ხორციელდებოდა
ელექტრონული დაფიქსირების გზით შინაპატიმრობაში, ხოლო ISSP-ს
მიზნებისთვის, დაფიქსირების ან ადგილმდებარეობის განსაზღვრის გზით.
ზედამხედველობის მხრივ, გვხვდება გაძლიერებული და მრავალმხრივი
ინტერვენციების შემთხვევები POP-ს კუთხით. მაგალითისთვის, სთოუკ-ონ-
თრენთში [ქალაქი ინგლისში] ეს გულისხმობდა სულ მცირე ოთხ შეხვედრას
კვირაში, რაც მოიცავდა ვიზიტს ოფისში, ვიზიტს სახლში, ნივთიერებაზე
დამოკიდებულებასთან დაკავშირებულ შეხვედრებს და სამუშაოს საძიებელ
გასაუბრებებს (Worrall et al., 2003). PPO-ს სტრატეგიის შეფასებისას, ნაკლებად
ნათელი აღმოჩნდა თუ რამდენად გაძლიერებულად გამოიყენებოდა
ზედამხედველობა და თუ კონკრეტულად როგორ ინტერვენციებს იყენებდნენ
(Dawson, 2005). ISSP-მ მიაღწია ყველაზე გაძლიერებულ ზედამხედველობით
რეჟიმს, საშუალოდ 22 საათს კვირაში პირველად სამ თვიან პერიოდში, რაც
იკლებდა 19 საათამდე, შემდგომ პერიოდში. გაუგებარი რჩება ის, თუ
რამდენად ხდება ინტერვენციების მიმართვა კრიმინოგენული საჭიროებების
მიმართ. OAS [რისკების/საჭიროებების შეფასების ინსტრუმენტების] შემოღებამ
პრობაციაში და ახალგაზრებზე ორიენტირებულ მართლმსაჯულებაში (Asset)
დააზუსტა ეს პროცესი, PPO, ICCO და ISSP პროგრამების შეფასება მოწმობს,
რომ ხდებოდა გარკვეული საჭიროებების უკეთ დაკმაყოფილება, ვიდრე სხვა
საჭიროებებისა. მაგალითად, ISSP-ს შემთხევაში, ყველაზე მეტად
პრობლემატური მიმართულებები შეეხებოდა ცხოვრების წესს, ფიქრსა და
ქცევას, დამოკიდებულაბას დანაშაულის ჩადენისა და განათლების მიღების
მიმართ. ჩამოთვლილ მიმართულებებს შორის, გაურკვეველი იყო, თუ როგორ
ხდებოდა ცხოვრების წესთან დაკავშირებით მუშაობა და ასევე პრობლემური
იყო საჭირო განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

ICCP-ს გარდა, ყველა შეფასება განიხილავდა პროექტის გავლენას
განმეორებით დანაშაულზე. სწორედ ამ მიმართულების გაზომვა გახდა
პროგრამის “რა მუშაობს” ფოკუსი და განხორციელდა ზომები ამ კუთხით
კვლევითი სტანდარტის გასაუმჯობესებლად (Friendship et al., 2005). ამ თემაზე
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დისკუსიის ფარგლებში, მნიშვნელოვანია სამი მომენტი: სახეზე უნდა
გვქონდეს საკმარისად დიდი საკვლევი ჯგუფი, იმისათვის რომ მოხდეს
საფუძვლიანი დასკვნების გამოტანა; უნდა გვქონდეს საკვლევი ჯგუფის
მსგავსი [შესაფერისი] შესადარებელი ჯგუფი; და გაგვაჩნდეს განმეორებითი
დანაშაულის გასაზომად შესაფერისი ერთეული. განმეორებითი დანაშაულის
ტრადიციული შეფასება ხდებოდა იმის გათვალისწინებით, თუ როგორია იმ
ადამიანების პროპორცია, რომელის მიმართაც მიღებულ იქნა სულ მცირე
ერთი ხელახალი გამამტყუნებელი განაჩენი ორი წლის განმავლობაში.
მრავალგზის რეციდივისტების შემთხვევაში, ასეთი პროპორცია სავარაუდოდ
ძალიან მაღალი იქნება - თითქმის 100 პროცენტი. ასე რომ, უფრო
მრავლისმთქმელი იქნება დანაშაულის ჩადენის სიხშირის და სიმძიმის
შემცირების გაზომვა, ვიდრე კი/არა მიდგომის გამოყენება.

POP-ს შესახებ კვლევების შედეგად აღმოჩნდა რომ სამ შემთხვევაში
(ნიუქესლი, სტოუქი და ოქსფორდი) სახეზე გვაქვს განმეორებითი
დანაშაულის მაჩვენებლის კლება, ხოლო მეოთხე (ბარნლი) შემთხვევამ ვერ
აჩვენა ასეთივე შედეგი. შესადარებელი ჯგუფები გამართულად იქნა
დაკომპლექტებული და ერთის გარდა ყველა კვლევამ გაზომა განმეორებითი
დანაშაულის მაჩვენებელი. თუმცა ყველა გჯუფი პატარა აღმოჩნდა (20
მონაწილიდან ოქსფორდში, 47 მონაწილემდე ბარნლიში), რამაც ვერ
უზრუნველყო შედეგების საფუძვლიანობა. PPO-ს შესახებ შეფასება მოიცავდა
უფრო დიდ ჯგუფს (7,801) და მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვიურად
ფიქსირდებოდა სასამართლოს მიერ განმეორებით გამამტყუნებელი
განაჩენების გამოტანის მაჩვენებლის კლება მოკლე პერიოდის განმავლობაში,
კვლევაში არ არსებობდა შესადარებელი ჯგუფი. ეს კი იმას ნიშნავს რომ
შეუძლებელია იმის განსაზღვრა, თუ რამდენად გამოიწვია შემცირება PPO
პროგრამამ მანამდე, სანამ არ გვექნება უფრო დეტალური კვლევის შედეგები.

კენტში ჩატარებული ISSP-ს შეფასებამ ასევე გამოავლინა განმეორებითი
დანაშაულის მაჩვენებლის შემცირება უჩვეულო კვლევაზე დაყრდნობით,
რომელშიც გამოყენებული იყო შემთხვევითი შერჩევა ადგილმდებარეობის
მიხედვით, რათა უზრუნველყოფილიყო მსგავსება საკვლევ და შედარების
ჯგუფებს შორის. თუმცა, ეს კვლევაც მოიცავდა მცირე - 24 მონაწილისაგან
შემდგარ საკვლევ ჯგუფს, ასე რომ კვლევის შედეგებს სიფრთხილით უნდა
მოვეკიდოთ. ეროვნულ დონეზე ჩატარებული ISSP-ს შეფასება მოიცავდა 12
თვიან და 24 თვიან პერიოდს განმეორებითი დანაშაულის დასაფიქსირებლად.
საკვლევი ჯგუფები დიდი იყო: 2,843 მონაწილე 12 თვიანი შედეგების
შესაფასებლად და 941 მონაწილე 24 თვიანი შედეგების შესაფასებლად. სახეზე
გვაქვს საკმაოდ კარგი შეფარდება საკვლევ და შედარების ჯგუფებს შორის.
ყველა შემთხვევაში დაფიქსირდა განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებლის
შემცირება (დაახლოებით 40%-იანი შემცირება 24 თვის მანძილზე), თუმცა არ
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დაფიქსირებულა განსხვავება ISSP-სა და შედარების ჯგუფებს შორის.
პატიმრობის შემდგომმა ISSP ჯგუფმა აჩვენა ოდნავ უარესი შედეგი, ვიდრე
მასთან შესადარებელმა ჯგუფმა, თუმცა ამ ჯგუფების დაკომპლექტების
კუთხით მსგავსება არ იყო სათანადოდ კარგი. შესაჯამებლად, შეფასებამ არ
აჩვენა განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებლის ან სიმძიმის მიხედვით
დადებითი შედეგი.

მნიშვნელოვანია ორი ძირითადი მომენტის გამოყოფა. პოლიციის
გაძლიერებული მონიტორინგი წარმოადგენს POP და PPO სქემების
მნიშვნელოვან დამახასიათებელ ნიშანს, რაც განმეორებითი დანაშაულის
შემთხვევაში განსაზღვრავს დანაშაულის სწრაფი გამოაშკარავების და ბრალის
წაყენების შესაძლებლობას - შესაბამისად ბრძანების ან ლიცენზიის დარღვევის
შემთხვევაში სასამართლოში საქმის სწრაფად დაბრუნებას. სწორედ ამითი
იზომება სქემის წარმატებულობა და ავტორთა ნაწილი ამტკიცებს, რომ ‘იმ
ადამიანების პასუხისგებაში მიცემა, რომლებიც მიუხედავად დახმარების
შეთავაზებისა მრავალგზის იმეორებს დანაშაულს წარმოადგენს წარმატებას იმ
შემთხვევაში, თუ საკითხს განვიხილავთ საზოგადოების დაცულობის
კუთხით’ (Chenery and Pease, 2008: 38). მეორე მომენტი გვეხმარება იმის
ახსნაში, თუ რატომ არის ძალზედ მნიშვნელოვანი კარგად დაკომპლექტებული
შესადარაბელი ჯგუფის არსებობა. იმ კვლევათა უდიდესი ნაწილი, რომელიც
აკვირდება განმეორებით დანაშაულს - როგორც შედეგს, გვაჩვენებს
მაჩვენებლის მნიშვნელოვან კლებას ინტერვენციის შემდეგ. ბუნებრივია
მიდრეკილნი ვართ იმისკენ, რომ ასეთი შედეგი მივიჩნიოთ ინტერვენციის
წარმატებად, თუმცა შესაძლოა რომ საქმე გვქონდეს სტატისტიკურ
ფენომენთან - ‘რეგრესია საშუალო მაჩვენებლისკენ’. ასეთი რამ ხდება
რადგანაც ისეთი ფენომენი, როგორიც არის განმეორებითი დანაშაულის
მაჩვენებელი მერყეობს დროთა განმავლობაში. ადამინები, რომლებიც
გამოირჩევიან დანაშაულთა განსაკუთრებული რაოდენობით
ინტერვენციამდე, უერთდებიან უფრო საშუალო მაჩვენებლის მქონე ჯგუფს
ინტერვენციის შემდეგ. რამდენადაც პროგრამის სამიზნეს წარმოადგენენ
მრავალგზის რეციდივისტები, უნდა მოველოდეთ რომ დანაშაულის
მაჩვენებელი დაიკლებს ინტერვენციის მიუხედავად (Moore et al., 2004). ასე
რომ, პროგრამის ეფექტურობა უნდა გაიზომოს იმის მიხედვით, თუ რამდენად
უკეთესი შედეგი გვექნება საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით.

რომ შევაჯამოთ, ზემოთ ციტირებული კვლევები გვაძლევენ შერეულ სურათს.
ისინი არ წარმოგვიდგენენ იმის ძლიერ მტკიცებულებას, რომ ინტენსიურ
ინტერვენციებს გავლენა აქვთ განმეორებით დანაშაულზე. უკეთეს შედეგს
ვიღებთ, როდესაც დაკვირვების ჯგუფები პატარაა, ან კიდევ როდესაც სახეზე
არ გვაქვს გამართულად დაკომპლექტებული საკონტროლო ჯგუფი. თუმცა
ამაზე დაყრდნობით არ შეიძლება იმის მტკიდევა რომ ასეთი ინტერვენციები
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უფრო ნაკლებად არის წარმატებული, ვიდრე პატიმრობა. ზემოთ მოცემული
საკონტროლო ჯგუფები შეირჩა იმიტომ, რომ მიუხედავად იმისა რომ ისინი
აკმაყოფილებდნენ საჭირო კრიტერიუმებს, მათ შემადგენლობაში შემავალ
ადამიანებს შეეფარდათ ‘ნორმალური’ საზოგადოებრივი სასჯელი,
ინტენსიური შინაარსის გარეშე. ასე რომ, ‘განსხვავების არქონა’ გულისხმობს
იმას, რომ დანაშაულის მაჩვენებლის შემცირების მხრივ არაინტერნსიური
საზოგადოებრივი სანქციები შეიძლება ისეთივე ეფექტური იყოს, როგორ
ინტენსიური სანქციები.

პატიმრობისგან განრიდება

როგორც ზემოთაც აღინიშნა, ინტენსიური პრობაციის, როგორც პატიმრობის
ღირებული ალტერნატივის ადვოკატირება დაიწყო 1980-იან წლებში -
მაგალითისთვის ეროვნული მიზნების და პრიორიტეტების პოზიციის
დოკუმენტში (დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა ოფისი [სამინისტრო], 1984).
სახელმწიფოს წუხილმა საპატიმროში მყოფი ადამიანების რაოდენობის
მატებასთან დაკავშირებით განაპირობა ღონისძიებების გატარება, რათა
გაძლიერებულიყო საზოგადოებრივი სასჯელები და მომხდარიყო ამგვარი
სანქციების - როგორც პატიმრობის ალტერნატივის მიმართ ნდობის ამაღლება
სასჯელის განმსაზღვრელთა, პოლიტიკოსთა, მედიასა და საზოგადოებას
შორის. შემოღებული იქნა ახალი სასჯელები, როგორიც არის
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა, გადავადებული საპატიმრო სასჯელი
და პრობაციის ბრძანებები დღის ტრეინინგ ცენტრის მომსახურებით
სარგებლობის ვალდებულებით. ამის შემდეგ შემოღებულ იქნა
კომბინირებული ბრძანებები (პრობაციის და საზოგადოებისთვის სასარგებლო
შრომის გაერთიანება) და შინაპატიმრობის ბრძანებები, რასაც მოყვა ზემოთ
აღწერილი პროექტები. ამ ყველაფრის მიუხედავად, ციხეში მყოფი
ადამიანების რაოდენობა განაგრძობდა მატებას და მთავრობამ აღიარა, რომ
ამის ყველაზე მნიშვნელოვანი ახსნას წარმოადგენს სასჯელების სიმძაფრის
მატება (Blunkett, 2004). ცხრილი # 1 განმარტავს საპატიმრო სასჯელის
რაოდენობის მატების ტენდენციას ბოლო 20 წლის მანძილზე სამი ტიპის
დანაშაულის მიმართ.

ცხრილი # 1. აღწერს იგლისში და უელსში 1980-2002 წლებში დევნადი
სამართალდარღვევებისთვის სასჯელის მისჯის ტენდენციებს.

ქურდობა და
მოპარული ნივთების
რეალიზაცია %

არამიანის
წინააღმდეგ
მიმართული
ძალადობა %

ძარცვა %

1980 1990 2002 1980 1990 2002 1980 1990 2002
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პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლება

13 23 20 12 18 10 10 11 3

ჯარიმა 52 41 19 50 36 11 24 14 2
საზოგადოებრივი
სასჯელი

18 23 37 11 18 44 29 38 42

პატიმრობა 10 8 22 13 15 31 26 28 51
გადავადებული
პატიმრობა

6 5 - 8 8 1 8 7 -

სხვა 1 1 2 5 5 3 4 1 1
წყარო: დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა ოფისი [სამინისტრო] (1982, 1992, 2003)

სამივე შემთხვევაში საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის ფორმების
გამოყენება დაახლოებით გაორმაგდა, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია
იმისთვის, რომ პირდაპირი თავისუფლების აღკვეთის გამოყენების
შემთხვევებიც იგივე პარამეტრებით გაზრდილიყო. სხვა სიტყვებით რომ
ვთქვათ, საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის ფორმების გაზრდილი
გამოყენება ძირითადად გამოიწვია ჯარიმების გამოყენების შემცირებამ და არა
თავისუფლების აღკვეთიდან განრიდებამ (Morgan, 2003).

არებული მოცემულობიდან გამომდინარე, რა მტკიცებულებებზე
დაყრდნობით შეიძლება ვივარაუდოთ რომ გაძლიერებულ პროგრამებს
შეუძლიათ ჩაანაცვლონ საპატიმრო სასჯელი? 1980-იან წლებში ჩატარებული
გაძლიერებული პრობაციის პროგრამების ორი კლასიკური კვლევა
მიუთითებს იმაზე, რომ ეს შესაძლებელია. საუბარია ‘Afan ალტერნატიულ’
პროექტზე (Raynor, 1988) და ‘ახალგაზრდა დამნაშავეთათვის Hereford-ის და
Worcester-ის პრობაციის სერვისების პროექტზე (Roberts, 1989).
მაგალითისთვის რეინორის მიხედვით პორტ ტალბოტში [Port Talbot] მოხდა
საპატიმრო სასჯელთა გამოყენების მაჩვენებლის მნიშვნელოვანი კლება
პროექტის დაწყებიდან მალევე, მაშინ როდესაც ქვეყნის დანარჩენ ნაწილში
ცვლილება მოხდა მოგვიანებით და ნაკლები მასშტაბით. დამატებით,
აღსანიშნავია ის, რომ პროექტის მონაწილეთა პროფილი უფრო მსგავსი იყო
იმათ პროფილებთან ვისაც მიესაჯა საპატიმრო სასჯელი, ვიდრე იმათ
პროფილებთან ვისაც მიესაჯა საზოგადოებრივი სასჯელები.

ICCP შეიქმნა 18-20 წლის ასაკის ახალგაზრდებისთვის ‘საპატიმრო სასჯელის
პირდაპირ ალტერნატივად’ და ამგვარი პილოტური პროექტი განხორციელდა
საპატიმრო სასჯელის გამოყენების მაღალი, საშუალო და დაბალი მაჩვენებლის
მქონე ტერიტორიებზე. მოხდა სასჯელების შედარება მოყოლებული
პროგრამის დაწყებამდე 11 თვით ადრე პერიოდიდან, პროექტის დასრულების
შემდეგ 11 თვის პერიოდამდე. 15 %-ით შემცირდა საპატიმრო ღონისძიებების
გამოყენება ყველა საპილოტე ერთეულში. თუმცა ამასთანავე აღსანიშნავია
ისიც, რომ მოხდა 9 %-იანი შემცირება ინგლისის და ეულსის სხვა
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ტერიტორიებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი სტატისტიკა
დამაიმედებელია, მაგრამ განსხვავება მაინც არ არის სტატისტიკურად
მნიშვნელოვანი - რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლოა შედეგი მოყვა ICCP-ს
გამოყენებას, ან კიდევ უბრალოდ შემთხვევითობას (Partidge et al., 2005).
ამასთანავე, აღინიშნა საშუალოზე ნაკლები შემცირება იმ საპილოტე
ადგილებში, რომლებიც გამოირჩეოდა ‘საპატიმრო ღონისძიებების მაღალი
მაჩვენებლით’ და შესაბამისად, სადაც მოსალოდნელი იყო უფრო მეტი შედეგი.
შეფასება მოიცავდა ICCP-სთან დაკავშირებით მაგისტრატების შეხედულებათა
გამოკითხვას. შედეგის სახით დაფიქსირდა ICCP-ს, როგორც პატიმრობის
ალტერნატივის გამოყენების მიზანშეწონილობის მხარდაჭერა (60 %), და იგივე
პროპორციით პროგრამის მხარდაჭერა დანაშაულის შემცირების მიზნის
მიღწერვის კუთხით.

ახალგაზრდობის სამართლის საბჭომ ასევე განავითარა ISSP, როგორც
პატიმრობის ალტერნატივა. პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა
ვრცელდება იმ ახალგაზრდებზე, რომლებსაც ემუქრებათ საპატიმრო სასჯელი,
მათ მიერ ჩადენილი მძიმე დანაშაულისთვის (რაც თავდაპირველად
გულისხმობდა ისეთ დანაშაულს, რომლისთვისაც ზრდასრულ ადამიანს
განესაზღვრებოდა პატიმრობა 14 ან მეტი წლის ვადით). შეფასების მიზანს
წარმოადგენდა პროგრამის გავლენის შეფასება იმ ტერიტორიული
ერთეულების ერთმანეთთან შედარებით, სადაც გამოიყენებოდა ISSP და
სადაც ასეთი პროგრამა არ გამოიყენებოდა. სამ წლიან პერიოდში, გამოვლინდა
1.5%-იანი შემცირება იმ ტერიტორიაზე, სადაც ISSP გამოიყენებოდა, თუმცა
ამავე დროს დაფიქსირდა 1.9%-იანი შემცირება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე
(Moore et al., 2004). ეს კი იმას მოწმობს, რომ ISSP-მ არ განაპირობა ეროვნულ
დონეზე შემცირება. თუმცა არ შეიძლბა იმის თქმა, რომ ISSP-ს შემთხვევები არ
წარმოადგენდა პატიმრობისგან განრიდებას, მაგრამ გამოდის რომ სხვა
საზოგადოებრივ მექანიზმებს შეუძლიათ რომ განახორციელონ იგივე ფუნქცია
იმ შემთხვევაში, თუ სახეზე არ გვაქვს ISSP. შეფასების ფარგლებში
ჩატარებული სასჯელის დამკისრებელთა გამოკითხვამ აჩვენა სხვადასხვა
მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით თუ რამდენად უნდა იქნეს ISSP
გამოყენებული პატიმრობის ალტერნატივის სახით. ზოგი მიიჩნევდა, რომ
საქმე გვქონდა ‘ბოლო შანსთან’, თუმცა აღიარებდა რომ გარკვეული
დანაშაულებისთვის საპატიმრო სასჯელი უალტერნატივო იყო. მეორე ნაწილს
კი სურვილი ჰქონდა რომ მომხდარიყო პროგრამის ხელმისაწვდომობის
გაზრდა:

მაგალითისთვის, მე დიდი ხნის განმავლობაში მივიჩნევდი, რომ
ზედამხედველობის ბრძანება ცალკე აღებული არ არის ცალსახად
გამოსადეგი. მას ჭირდება რაიმე დანამატი, რაც გამიზნულია ბრძანების
საწყის პერიოდზე. ამ თვალსაზრისით, ISSP წარმოადგენს ბუნებრივ



11

გაგრძელებას, თუ ამგვარად შევხედავთ მას, მაშინ ზედამხედველობის
ბრძანების ყველა ფორმა უნდა გულისხმობდეს გარკვეული ფორმით
ინტენსიურ პროგრამას. ისეთი ზედამხედველობის ბრძანება, რომელსაც
არაფერი ახლავს, წარმოადგენს რესურსების ფუჭად ხარჯვას (Moore et
al., 2004: 210).

ასეთი მაგალითები გამოხატავენ ქსელის გაფართოებასთან დაკავშირებულ
საფრთხეებს. დროთა განმავლობაში, პატიმრობის ალტერნატიულმა
სასჯელებმა გამოიწვია განგრძობადი მნიშნველობის დაკარგვა, რადგან
სასჯელის დამკისრებლებს აქვთ ცდუნება, რომ ისინი გამოიყენონ ნაკლებად
მძიმე დანაშაულებისთვის. დღეის მდგომარეობით გასაკვირია, რომ 30 წლის
წინ, Pease-ის შეფასების მიხედვით, საზოგადოებრივი სასჯელების 45-50%
წარმოადგენდა საპატიმრო სასჯელისგან განრიდებას (Pease et al., 1977). ISSP
წარმოადგენს კიდევ უფრო თანამედროვე მაგალითს. 2005 წელს, მოხდა მძიმე
დანაშაულის ცნების მოდიფიკაცია და პატიმრობის ვადა შემცირდა 14-დან 10
წლამდე. ხოლო 2004 წელს, ახალგაზრდობის სამართლის საბჭომ მიიღო
გადაწყვეტილება, რომ ჩვეულებრივ ექვსთვიან ISSP-სთან ერთად მოეხდინა 12
თვიანი პროგრამის პილოტირება. უფრო გრძელვადიანი ბრძანება უნდა
გამოყენებულიყო იმ შემთხვევაში, სადაც საპატიმრო სასჯელი წარმოადგენდა
ერთადერთ არსებულ ალტერნატივას. თუმცა ექვსთვიანი ISSP-ს შეფასებამ
გამოავლინა, რომ ყველაზე ხშირ შემთხვევაში, როდესაც მოხდა ISSP-ს
შეთავაზება მაგრამ მისი გამოყენება არ მომხდარა იყო საპატიმრო სასჯელები
(საქმეთა 58%).  12 თვიანი ბრძანება რომ გაგრძელებულიყო საპილოტე ეტაპის
შემდგომ, შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ ის შეცვლიდა ჩვეულებრივ ISSP-ს და
შეასრულებდა პატიმრობის ალტერნატივის როლს.

კიდევ ერთი სირთულე რომელიც დაკავშირებულია საპატიმრო სასჯელის
გამოყენების შესამცირებლად გაძლიერებული საზოგადოებრივი სასჯელების
გამოყენებასთან უკავშირდება იმ შედეგებს, რომელბიც დგება
სამართალდამრღვევის მიერ დარღვევის ან შესრულების შეუძლებლობის
შემთხვევაში. ISSP-ს დარღვევის მაჩვენებელი იყო 60%, ხოლო აქედან 31%-ს
დარღვევისთვის მიესაჯა საპატიმრო სასჯელი. საპატიმრო სასჯელის
გამოყენების გაზრდას ‘უკანა კარის მეშვეობით’ შესაძლოა შედეგად მოჰყვეს
განრიდების ყველა დადებითი ეფექტის გაბათილება. როგორც Morgan-მა
განმარტა (2002: 5), ‘საზოგადოებრივი სასჯელების ენის გამკაცრებამ,
დამატებითი სასჯელების სახეების შემოღებამ, და ამ სასჯელების
დატვირთვამ დამატებითი პირობებით, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში
სამართალდამრღვევი სასამართლოში ბრუნდება, მართალია არ ჩაანაცვლა
პატიმრობა, არამედ ნავთი დაასხა კიდევ უფრო დამსჯელ,
ინტერვენციონისტულ და მაღალფასიან ტენდენციებს.’
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საზოგადოების დაცვა

საშიში სამართალდამრღვევების მიერ მიყენებული ზიანისგან საზოგადოების
დაცვა წარმოადგენს მიმდინარე ხუთ წლიანი სტრატეგიის მნიშვნელოვან
პრიორიტეტს (შინაგან საქმეთა ოფისი [სამინისტრო], 2006). ციხე განიხილება
როგორც ყველაზე შესაფერისი ადგილი მძიმე, ძალადობრივი და საშიში
სამართალდამრღვევებისთვის, თუმცა საზოგადოებაში მაღალი რისკის მქონე
სამართალდამრღვევების მენეჯმენტი განიხილება თანაბრად მნიშვნელოვნად,
გათავისუფლებული პატიმრების და ასევე იმ სამართალდამრღვევების
შემთხვევაში, რომელნიც დამნაშავედ იქნენ ცნობილნი ნაკლებად მძიმე
დანაშაულისთვის - და მიუხედავად ამისა, წარმოადგენენ რისკს
საზოგადოებისთვის. მაშ ასე, წარმოადგენს თუ არა ინსტენსიური
ზედამხედველობა ამ ხალხისგან საზოგადოების ეფექტური დაცვის
შესაძლებლობას?

ერთის მხრივ, რისკების მენეჯმენტის პროცედურები არ არის დამოკიდებული
გაძლიერებული ზედამხედველობის ხელმისაწვდომობაზე. რისკების
შეფასების სისტემა OAS [სამართალდამრღვევთა შეფასების სისტემა],
განასხვავებს მნიშვნელოვანი ზიანის რისკს, განმეორებითი დანაშაულის
რისკისგან. საჭიროების შემთხვევაში, რისკების მენეჯმენტის გეგმა
სავალდებულოა, და არსებობს უწყებათაშორისი სტრუქტურა (MAPPA),
რომელიც მოიცავს პოლიციას, პრობაციას და სხვა სააგენტოებს
სამართალდამრღვევთა მიერ რისკების მენეჯმენტისთვის. საშიში
სამართალდამრღვევების მონიტორინგი შეიძლება მოიცავდეს მოპიციის მიერ
განხორციელებულ აქტიურ მეთვალყურეობას, შინაპატიმრობას - რაც მოიცავს
ელექტრონულ დაფიქსირებას, პოლიციაში ან პრობაციაში გამოცხადებას,
კონკრეტულ მისამართზე ცხოვრებას, რაც მოიცავს დამტკიცებულ
პარამეტრებს. ასევე, შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ისეთ სამკურნალო კურსზე
დასწრება, როგორიც არის პროგრამა სექსუალური ხასიათის დანაშაულისთვის
სამართალდამრღვევთათვის და ციხეში უკან გაწვევას, იმ შემთხვევაში თუ
დარღვეულია მონაწილეობის პირობები, ან კიდევ, თუ სამართალდამრღვევის
ქცევა იძლევა დაეჭვების მიზეზს. აქ გადამწყვეტ ელემენტს წარმოადგენს
ინფორმაციის და ცნობების გაცვლა პოლიციას, ციხეებს და პრობაციას შორის.
ეს ყველაფერი არ ნიშნავს იმას, რომ პროცედურები ყოველთვის მუშაობს, და
MAPPA-ს 2004/5 წლის წლიურ ანგარიშში აღნიშნულია, რომ მაღალი რისკის
მქონე სამართალდამრღვევთა 0.6%-მა შემდგომშიც ჩაიდინა მძიმე დანაშაული.
მიუხედავად იმისა, რომ MAPPA-ს მექანიზმებმა აჩვენა რომ გეგმის არსებობა
ზოგადად ეფექტურია (Kemshall et al., 2005), თუმცა 2004 წელს, ბანკირი ჯონ
მონკტონის მკვლელობა მიანიშნებს ამგვარი მექანიზმების გამოყენებისას
სიფრთხილის საჭიროებაზე (HMIP, 2006).
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მეორეს მხრივ კი მიუხედავად იმისა, რომ გაძლიერებული პროგრამები არ
არის გამიზნული საშიში სამართალდამრღვევთათვის, მათ გააჩნიათ
გარკვეული თვისებები, რომლებიც მათ შესაფერისად აქცევს. მაგალითისთვის
POP-ი და PPO მოიცავენ პოლიციის მონიტორინგის მაღალ მაჩვენებელს, რაც
მიზნად ისახავს ახალი დანაშაულების გამოვლენის გაძლიერებას და
სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის დაჩქარებას (‘დაკავების და მისჯის’
მიმართულება). როგორც ეს სთოუქ-ონ-თრენთით [ქალაქი] ერთ-ერთმა
სამართალდამრღვევმა აღწერა:

როგორც ჩანს პოლიციამ იცოდა, თუ რას ვაკეთებდი და თუ რა მიზნები
მქონდა … მომდიოდა ხმები იმის შესახებ, რომ მათ იცოდნენ თუ რას
ვაკეთებდი. ხალხი ამბობდა რომ მე ეს გავაკეთე გუშინ, ან წინა კვირას
და მე მართლაც გავაკეთე ეს და პოლიციამ იცოდა ამის შესახებ - ეს
არაკონფორტული იყო (Worrall and Mawby 2004:278)

ICCP-ც და ISSP-ც მოიცავს მეთვალყურეობის მექანიზმებს, რაც მათ
გამოყენებას მიზანშეწონილს გახდიდა სახიფათო სამართალდამრღვევთა
მიმართ, რაც მოიცავს ადგილმდებარეობის განსაზღვრას და შინაპატიმრობას
ელექტრონული მონიტორინგის გამოყენებით.

PPO-ს კიდევ ერთ ფუნქციას წარმოადგენს სამართალდამრღვევების
შესაფერისი ინტერვენციის სწრაფი განსაზღვრა - როგორიც არის მაგალითად,
ნარკომომხმარებელთათვის რეაბილიტაციის პროგრამები (‘რეაბილიტაციის
და განსახლების’ მიმართულება). ამან განაპირობა ინტერვენციების საკამოდ
ინტენსიური პაკეტის არსებობა. თუმცა ICCP-ც და ISSP-ც გულისმობს უფრო
ძლიერი ინტენსიურობის კონტაქტს სუპერვიზირების მიზნით - კვირაში 25
საათს პირველი სამი თვის განმავლობაში. საზოგადოებრივი დაცვის კუთხით,
ამგვარად უფრო დიდია ალბათობია იმისა, რომ პოტენციურად საშიშ ქცევათა
განვითარება შესამჩვნევი გახდება და ზომები იქამდე მიიღება, სანამ
დაგვიანებული იქნება. მენტორინგი შესაძლოა შესაძლოა განხილურ იქნეს,
როგორც ნაადრევი გაფრთხილების სისტემა, იმ შემთხვევაში თუ
გამოირიცხება კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებული პრობლემები.

შესაჯამებლად, შეიძლება ითქვას რომ საზოგადოებრივ გადამისამართებებს
გააჩნია იმის პოტენციალი, რომ ხელი შეუწყოს საზოგადოების დაცვის
მიზნებს. მიუხედავას იმისა, რომ ასეთი პროგრამები გათვლილია
რეციდივისტებზე და მძიმე დანაშაულის ჩამდენ სამართალდამრღვევებზე,
ასევე შესაძლოა რომ ამ ადამიანთა ნაწილი, მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების
კუთხით იდენტიფიცირებულ იქნეს როგორც მაღალი ან ძალზედ მაღალი
რისკის მქონე. ამ ადამიანთა ნაწილი შესაძლოა არც იყოს შესაფერისი
კანდიდატი გაძლიერებული ზედამხედველობის პროგრამაში
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მონაწილეობისთვის, თუმცა მათი მეორე ნაწილი შესაძლოა ჩაერთოს
პროგრამაში. სამწუხაროდ, დღეის მდგომარეობით არ ჩატარებულა შეფასება,
რომელიც განსაზღვრავდა თუ რამდენად ეფექტურია გაძლიერებული
პროგრამები ამ კონკრეტული მიზნის მისაღწევად, თუმცა ჩანს რომ ამგვარი
კვლევის ჩატარება მიზანშეწონილია. შედარებით მაღალფასიანი
გაძლიერებული ინტერვენციების საჭიროების დასაბუთება უფრო მარტივი
იქნებოდა, იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდებოდა რომ მათი გამოყენებით
მოხდა მძიმე დანაშაულთა პრვენცია, განსხვავებით არაგაძლიერებული
ინტერვენციების გამოყენების შედეგებისა.

პროპორციული დასჯა

1991 წელს მიღებულმა სისხლის სამართლის აქტმა განავითარა მოსაზრება
იმის შესახებ, რომ ისეთი საზოგადოებრივი სასჯელები, როგორიც არის
პრობაცია და საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა შესაძლოა განვიხილოთ
ისეთივე სასჯელად, როგორც სხვა ტიპის სასჯელები. არსებული მტკიცებით,
სასჯელის ძირითადი მიზანია ‘დამსახურებულის მიზღვა’ ან ჩადენილი
დანაშაულის სიმძიმის პროპორციული დასჯა. სასჯელის მიზანი უცვლელია
იმისდა მიუხედავად - ახდენენ თუ არა სასჯელები განმეორებითი
დანაშაულის კლებას თუ განარიდებენ სამართალდამრღვევებს პატიმრობიდან.
საზოგადოებრივი სასჯელები განიმარტა როგორც ‘შუალედური’ სანქციები
ჯარიმასა და პატიმრობას შორის. დასჯის ელემენტმა მიიღო თავისუფლების
შეზღუდვის ფორმა: რეგულარულ ზედამხედველობით შეხვედრებზე
დასწრება, საზოგადოებისთვის არაანაზღაურებადი საქმიანობის შესრულება,
ალკოჰოლური და ნარკოტიკული დამოკიდებულების საწინააღმდეგო
მკურნალობა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებასთან დაპირისპირება. მეორე
ასპექტს წარმოადგენდა ბრძანებების მკაცრი აღსრულება,
სამართალდამრღვევების მიბრუნება სასამართლოში შემდგომი დასჯისთვის,
იმ შემთხვევაში თუ მათ ვერ შეძლეს პირობების დაცვა. თუმცა არ უნდა
მოხდეს ამ მიზნის აღრევა პატიმრობისგან განრიდებაში. 1991 წლის აქტმა
მკვეთრი ხაზი გაავლო (სულ მცირე თეორიული) იმ დანაშაულებრივ
ქმედებებს შორის რომლებიც ‘საკმარისად სერიოზულია’ რომ გამოყენებული
ყოფილიყო საზოგადოებრივი სანქციები, და მეორეს მხრივ იმ ქმედებებს
შორის, რომლებიც ‘იმდენად სერიოზულია’, რომ მხოლოდ საპატიმრო
სასჯელის გამოყენება იქნებოდა გამართლებული. ამგვარი გადაწყვეტა მიზნად
ისახავდა ‘პატიმრობის ალტერნატივებთან’ დაკავშირებული კამათის
დასრულებას გაძლიერებული საზოგადოებრივი ბრძანებების სხვა საშუალო
დონის ინსტრუმენტებთან შედარებით უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენების
და საპატიმრო სასჯელებთან გადაფარვის გამორიცხვის გზით.
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ეჭვგარეშეა, რომ ისეთი ინტერვენციები, როგორიც არის PPO სქემები და ISSP
წარმოადგენენ თავისუფლების საგრძნობ შეზღუდვას. ასევე, მნიშვნელოვან
ტვირთს წარმოადგენს ახალი სტილის საზოგადოებრივი ბრძანების დაწესება,
რომელიც მოიცავს ოთხ ან მეტ ვალდებულებას. რა თქმა უნდა სავარაუდოა,
რომ ბევრ ასეთ მექანიზმს ასევე გააჩნია სარეაბილიტაციო ეფექტი, ისინი
მოიცავს განათლებასთან ან დასაქმებასთან დაკავშირებული რჩევების გაცემას,
და ასევე ნარკოდამოკიდებულების მკურნალობას. ასევე, გულახდილად რომ
ითქვას, შესაძლებელია იმის მტკიცებაც რომ სადამსჯელო ვალდებულებები -
აუნაზღაურებადი სამუშაო ან შინაპატიმრობა ელექტონული მონიტორინგის
გამოყენებით ასევე შეიძლება წაადგეს სამართალდამრღვევს ან წაახალისოს ის
რომ არ ჩაიდინოს დანაშაული. მაგრამ, გასათვალისწინებელია რომ ისეთი
პროგრამები, რომლებიც მოიცავს კვირაში 25 საათიან დასწრებას დღის
განმავლობაში, ამასთანავე შიდაპატიმრობას ელექტრონული მონიტორინგის
გამოყენებით ჯამში გვაძლევს თავისუფლების ისეთ შეზღუდვას, რაც ახლოს
დგას პატიმრობასთან. ცხადია, რომ რთულია წარმოიდგინო თუ ამაზე
რამდენად მეტი აკრძალვა შეიძლება დაწესდეს ისე, რომ ამგვარი მექანიზმები
ჯერ კიდევ საზოგადოებრივ გადამისამართებად ჩაითვალოს.
საზოგადოებრივი ბრძანებების მზარდად მკაცრი აღსრულება, რასაც მთავრობა
დიდ მნიშნვნელობას ანიჭებს, ასევე განავითარებს დასჯადობას. მართლაც,
მოქმედი ხუთ წლიანი სტრატეგია მიუთითებს იმაზე, რომ საზოგადოებრივი
სასჯელები შესაძლოა იყოს ‘უფრო მკაცრი, ვიდრე ციხე’ (შინაგან საქმეთა
ოფისი [სამინისტრო], 2006: 19).

მაგრამ შესაბამისია თუ არა გაძლიერებული ზედამხედველობის
დამსჯელობითი ხასიათი? ხდება თუ არა ამ შემთხვევაში ‘დამსახურებულის
მიზღვა’ დანაშაულის სიმძიმის გათვალისწინებით? ამ შეკითხვაზე ნათელი
პასუხი არ არსებობს. როგორ უნდა მოხდეს დასჯადობის ხარისხის შეფასება
კონკრეტულ დანაშაულთან მიმართებით? როგორ შეიძლება მოხდეს
საზოგადოებრივი ბრძანებების დასჯადობის შედარება ჯარიმებთან ან
საპატიმრო სასჯელთან? არსებობს რაიმე ობიექტური კრიტერიუმები, თუ ეს
აღქმის საკითხია? ერთ-ერთი შესაძლო ობიექტური მიდგომა შესაძლოა იყოს
აღსრულების ანალიზი - სადაც აღსრულების დაბალი მაჩვენებელი ნიშნავს
იმას, რომ სამართალდამრღვევის მიმართ წაყენებულ იქნა არარეალისტური
მოთხოვნები. თუ ეს აღქმის საკითხია, მაშინ საინტერესოა თუ ვისი აღქმაა
მნიშვნელოვანი - სასჯელის განმსაზღვრელების, დაზარალებულების,
პოლიტიკოსების, მედიის თუ სამართალდამრღვევების? მთავრობები ხშირად
ჩივიან, რომ სასჯელის განმსაზღვრელებს და საზოგადოებას არ აქვს იმის
რწმენა, რომ პრობაციას შესაძლებლობა აქვს განახორციელოს მკაცრი დასჯა,
რასაც იყენებენ იმისათვის, რომ გამკაცრდეს სასჯელთა სახეები. მეორეს მხრივ
კი შესაძლებელია იმის მტკიცება, რომ დასჯადობის ხარისხის საუკეთესო
განმსჯელი, თავად მისჯილია. თუმცა, ძალიან მწირედ არის ნაკვლევი ამ
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მიმართულებით სამართალდამრღვევის ინტერესების კუთხით, ან
გადაწყვეტილების მიღებისას - ‘შესაფერისი სასჯელის’ ინდივიდ
სამართალდამრღვევზე გავლენის განსაზღვრის კუთხით.

როგორც უკვე აღინიშნა, ისეთი გაძლიერებული პროგრამები, როგორიც არის
PPO და ISSP გამოიყენება ორი ფართო ჯგუფის მიმართ - რეციდივისტი და
მძიმე დანაშაულის ჩამდენი სამართალდამრღვევების მიმართ - და
მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ამ ჯგუფებს შორის მოხდეს გადაკვეთა,
დანსაკუთრებულ შემთხვევებში საქმე გვექნება ნაკლებად მძიმე მრავალგზის
რეციდივისტებთან და იმ პირებთან, რომლებმაც ერთხელ ჩაიდინეს მძიმე
დანაშაული. იქნება თუ არა ISSP-თი განსაზღვრული სასჯელის ზომა
საკმარისი ამ ორივე კატეგორიისთვის? თუ ასეთი ინტერვენციები განიხილება
საზოგადოებრივი სანქციების ჯგუფში, მაშინ შეიძლება იმის მტკიცება რომ
მათი გამოყენება უნდა მოხდეს იმ რეციდივისტების მიმართ, რომლებიც
სჩადიან მრავალგზის და მძიმე დანაშაულებს.

ჩემი აზრით, გაძლიერებულმა ზედამხედველობამ შესაძლოა განაპირობოს
მძიმე საზოგადოებრივი სასჯელი. მართლაც, როდესაც აშშ-ში გაჭირდა
განმეორებით დანაშაულთან მიმართებით ან საპატიმრო დასჯასთან
მიმართებით შედეგის ჩვენება, პეტერსილია-მ [Petersilia] და ტერნერმა [Turner]
განსაზღვრეს რომ ‘პროგრამა ISP-ს განვითარების გაგრძელების ყველაზე
დამაჯერებელი მიზეზი არის … ‘დამნაშავისთვის სათანადოს მიზღვა’. თუმცა
სავარაუდოა, რომ ინგლისში და უელსში გაგრძელდება დასჯის ფორმების
ინტენსიფიკაცია. საშიშროებას წარმოადგენს ის, რომ ასეთი დასჯის ფორმები
დაემსგავსება პატიმრობას საზოგადოებაში, და მოხდება მათი გამოყენება
სხვადასხვა დონის მრავალგზის რეციდივისტთა და მძიმე დანაშაულის
ჩამდენი სამართალდამრღვევების მიმართ, ასე რომ არ იქნება მიღწერული
პროპორციული სასჯელის მიზნები. სასწრაფოდ არის საჭირო მათი შეზღუდვა,
თუმცა ამისთვის საჭიროა ‘დამნაშავისთვის მიზღვის სათანადოობის’
განმარტება და აღსრულება.

სამართალდამრღვევების რეაბილიტაცია

ისტორიულად, სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაცია და მათი
საზოგადოებაში რეინტეგრაცია განიხილებოდა როგორც პრობაციისა და
ახალგაზრათა სამართლებრივი სერვისების მნიშვნელოვანი მიზანი. მოძრაობა
‘რა მუშაობს’ პერიოდში, მოხდა ამ ამოცანის დაკავშირება დანაშაულის
შემცირების ამოცანასთან, რაც გამოიხატა იმაში, რომ საჭიროებების
შეფასებისას ყურადღება გამახვილდა იმ ფაქტორებზე, რომლებიც მაღალი
ალბათობით უკავშირდებოდა განმეორებითი დანაშაულის რისკებს.
მაგალითისთვის, მოქმედი ხუთ წლიანი სტრატეგია შეიცავს თავს - ‘დასჯა,
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ზიანის აღდგენა და რეაბილიტაცია’, თუმცა რეაბილიტაციის მოხსენიება
მხოლოდ მაშინ ხდება, როდესაც ეს დაკავშირებულია სამართალდამრღვევთა
რეაბილიტაციასთან, ‘დანაშაულის თავიდან აცილების მიზნით’ (შინაგან
საქმეთა ოფისი, 2006:17).

რეაბილიტაცია მოიცავს უფრო მეტს, ვიდრე მხოლოდ განმეორებითი
დანაშაულის შემცირება. მაკუილიამსის [McWilliams] და ფეასის [Pease]
შემდგომ, რეინორი [Raynor] (2004) აღწერს რეაბილიტაციას ‘საზოგადოების
სრულფასოვანი წევრის სტატუსის აღდგენად’ (Raynor, 2004: 196), ხოლო
რეინტეგრაციას, პრო-სოციალური კავშირების და გავლენების გაძლიერებად.
ეს ყველაფერი კი შეეხება ინდივიდის კეთილდღეობას, განსაკუთრებით კი
ახალგაზრდების, რაც წარმოადგენდა 1960-იანი და 1970-იანი წლების
ინგლისის და უელსის განსაკუთრებულ თავისებურებას. თუმცა სისხლის
სამართლის მიმართ კეთილდღეობის კუთხით მიდგომა დისკრედიტირებულ
იქნა 1980-იან წლებში, იმ მიზეზით რომ ამ მიდგომამ წაახალისა პრობაციის
ოფიცრები და სოციალური მუშაკები რომ მათ რეკომენდაცია გაეწიათ
ზედამხედველობის შედარებით გრძელი ვადის განსაზღვრისთვის მეტწილად
კეთილდღეობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვიდრე განპირობებული იყო
დანაშაულის სიმძიმიდან გამომდინარე (Bryant et al., 1978; Thorpe et al., 1980).

მიუხედავად ამისა, შესაძლებელია რეაბილიტაცია გამოვხოთ როგორც
დამოუკიდებელი მიზანი. მართლაც, McWilliams-მა და Pease-მა (1990)
განმარტეს რომ რეაბილიტაცია, რომელიც განხილულია საზოგადოებაში
რეინტეგრაციის კუთხით უფრო რელევანტური და შესაძლოა უფრო
მიღწევადი იყო, ვიდრე განმეორებითი დანაშაულის შემცირების კუთხით.
OAS-ი [რისკების/საჭიროებების შეფასების ინსტრუმენტები] გამოყოფს ისეთ
კრიმინოგენულ საჭიროებებს [დინამიკურ ფაქტორებს], როგორიც არის
საცხოვრებელი ადგილი, განათლება/ტრეინინგი და დასაქმება, ფინანსები,
ურთიერთობები, ცხოვრების წესი და მასთან დაკავშირებული საკითხები,
ნარკოტიკების და ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენება, მენტალური
ჯანმრთელობის პრობლემები, დამოკიდებულებები, ფიქრის პროცესი და
ქმედებები. თუმცა დასახელებული ფაქტორებიდან ბევრია პერსონალური და
სოციალური ფუნქციონირების ისეთი ფაქტორი, რომელზეც რეაგირება ხდება
კეთილდღეობის კუთხით. ამ საჭიროებებთან დაკავშირებით პროგრესი
თავისთავად ღირებულია, არამხოლოდ განმეორებითი დანაშაულის
მაჩვენებლის შემცირების კუთხით. ამასთანავე, არსებობის იმის ნიშნები, რომ
შესაძლოა სამთავრობო მოსაზრება განვითარდეს ისეთი მიმართულებით,
სადაც სერვისებთან დაკავშირებული პოლიტიკა ნაკლებად იქნება
დამოკიდებული განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებლის შემცირებასთან.
მიუხედავად არსებული სახელწოდებისა ‘განმეორებითი დანაშაულის
შემცირების შესახებ ეროვნული სამოქმედო გეგმა’ (შინაგან საქმეთა ოფისი
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[სამინისტრო], 2004) აქცენტს აკეთებს ისეთი სერვისების მიწოდებაზე,
რომლებიც შეესაბამება ზემოთ ჩამოთვლის საჭიროებებს და არ
ითვალისწინებს იმას, თუ რამდენად შეიძლება მათ იმოქმედონ დანაშაულის
შემცირებაზე.

გააჩნიათ თუ არა გაძლიერებულ პროგრამებს სარეაბილიტაციო ეფექტი?
პირველ რიგში, პროგრამებს ამ მიზნის მიღწევის პოტენციალი გააჩნიათ იმ
შემთხვევაში თუ ისინი მიმართულია იმ სამართალდამრღვევთა მიმართ,
რომლებიც გამოირჩევიან საჭიროებების მაღალი და მრავალმხრივი ხასიათით.
ISSP კვლევის თანახმად, მრავალგზის რეციდივისტები გამოირჩევიან
საჭიროებების მაღალი დონით (ესსეთ-ის [Asset] შეაფასების მიხედვით),
ვიდრე არარეციდივისტი, მაგრამ მძიმე დანაშაულის ჩამდენი
სამართალდამრღვევები. მეორეს მხრივ, სამართალდამრღვევებს აქვთ
პოტენციალი, თუ სახეზე გვაქვს ‘მკურნალობის’ მნიშვნელოვანი კომპონენტი,
ნაცვლად მეთვალყურეობის მნიშნველოვანი კომპონენტისა. მნიშვნელოვანია
ამგვარ ინტერვენციებში საკმარისი რესურსების ჩადება, როგორც ეს მოხდა
ISSP-ს და ICCP-ს შემთხვევებში. შესამჩნევია ის, რომ PPO სქემებში,
მიუხედავად იმისა რომ მონაწილეებს ქონდათ პრიორიტეტული წვდომა
ნარკოდამოკიდებულიბისგან მკურნალობაზე, მაინც შეიმჩნეოდა სპეციფიური
რესურსების ნაკლებობა და ამ მიმართულებით მომუშავე ადამიანების
მხოლოდ ერთი მესამედი იყო სრულად ორიენტირებული პროგრამაზე
(Dawson, 2005). და მესამე - ამგვარ ინტერვენციებს გააჩნიათ პოტენციალი, იმ
შემთხვევაში თუ ინტერვენციების გეგმები მორგებულია ინდივიდუალურ
საჭიროებებზე, ვიდრე გამოიყენებოდეს სტანდარტულ პაკეტად.

გაძლიერებული პროგრამების შეფასებათა ნაწილში სახეზე გვაქვს იმის
მცდელობა რომ შევაფასოთ თუ რამდენად მოსდევს მონაწილეობას
საჭიროებების შემცირება. ამგვარ შედეგებს, როგორც წესი ‘შუალედურ’
შედეგებს უწოდებენ და მათ უფრო ნაკლები მნიშვნელობა აქვთ ‘საბოლოო’
შედეგთან შედარებით - რომელიც არის განმეორებითი დანაშაულის
მაჩვენებლის შემცირება. მაგრამ, ჩემი აზრით მიუხედავად იმისა, რომ
მონაწილეობას შეიძლება არ მოყვეს განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებლის
შემცირება, შესაძლოა მონაწილეობა თავისთავად წარმატებული აღმოჩნდეს.
ამასთანავე, უფრო მარტივია რომ მოვახდინოთ პროგრამის შედეგების მხრივ
მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დადგენა ისეთი მიმართულებით
გაუმჯობესებასთან, როგორიც არის დასაქმება ან ქცევათა ცვლილება, ვიდრე
მიზეზ-შედეგობრიობის დადგენა განმეორებით ნასამართლეობასთან.
მაგალითისთვის, POP-ში მონაწილე პირები სთოუქ-ონ-თრენთში გამოთქვამენ
მოსაზრებას რომ მონაწილეობა მათ დაეხმარა ნარკოტიკებთან
დაკავშირებული პრობლემების დაძლევაში, დაეხმარა ოჯახთან
ურთიერთობის გამოსწორებაში, დაეხმარა საკუთარი თავის მიმართ რწმენის
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განვითარებაში, რათა გაუმკლავდნენ ისეთ ყოველდღიურ სირთულეებს,
როგორიც არის საცხოვრებელი ადგილის მოძიება (Worral and Mawby, 2004).
სამწუხაროდ, ჩატარებულ შეფასებათა ნაწილი არც კი ცდილობს რომ
გამოარკვიოს თუ რამდენად გვაქვს სახეზე სარეაბილიტაციო ეფექტი, გარდა
დანაშაულის შემცირებისა. ასეთი მდგომარეობა გვაქვს PPO სქემებში (Dawson,
2005), ICCP-ში (Partridge et al., 2005) და კენტის ISSP-ში (Little et al., 2004).
თუმცა, ISSP-ს ეროვნული შეფასებისას მცდელობა გვქონდა რომ გაუმჯობესება
გაგვეზომა რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მიმართულებებით, რაც
განხორციელდა პროგრამის თანამშრომელთა და მონაწილე
სამართალდამრღვევთა ინტერვიუირების მეშვეობით და Asset-ის შეფასების
მიხედვით არსებული პრობლემების კუთხით ცვლილების გამოვლენით.
გამოკითხულთა მიერ ყველაზე წარმატებულად დასახელდა
განათლების/ტრეინინგის კომპონენტი (74%), ადამიანთა შორის კომუნიკაციის
[ინტერპერსონალური] კომპონენტი (68%) და სამართალდამრღვევის ქცევაზე
ორიენტირებული კომპონენტი (65%). 17 წლის ერთ-ერთმა მონაწილემ
განაცხადა შემდეგი:

მე იმიტომ ჩამრთეს ტრეინინგში, რომ დამხმარებოდნენ გამოვსულიყავი
ტვირთის ამწე მანქანის მძღოლი. მომავალ წელს უნდა მივიდე შესაბამის
სააგენტოში, რომელიც მომანიჭებს ამგვარი საქმიანობის ლიცენზიას (Moore et
al., 2004: 251).

განხორციელდა გარკვეული ცვლილებები სირთულეების შეფასებასთან
დაკავშირებით, რაც ჩაატარეს Asset-ის მწარმოებელმა თანამშრომლებმა.
მონაწილე ახალგაზრდების 41%-მა აჩვენა ზოგადი გაუმჯობესება, თუმცა 34%-
ის შემთხვევაში გამოვლინდა მდგომარეობის გაუარესება. ასე რომ, სახეზე
გვაქვს მხოლოდ მცირედი რეალური გაუმჯობესება. რეალური გაუმჯობესების
მხრივ ყველაზე მნიშნველოვანი ცვლილება მოხდა განათლების, ცხოვრების
წესის, აზროვნების და ქცევის მიმართულებებში, თუმცა ნივთიერებებზე
დამოკიდებულების კუთხით უფრო მეტი მონაწილის შემთხვევაში
მდგომარეობა გაუარესდა, ვიდრე გაუმჯობესდა.

ასე რომ ისმის შეკითხვა, ინტენსიური პროგრამები უფრო ეფექტურია თუ
არაინტენსიური? მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მიზეზები ვივარაუდოთ
რომ ეფექტური უნდა იყოს ISSP-ს მსგავსი, მიზანზე კარგად ორიენტირებული,
დიდი ზომის პროგრამები, თუმცა ძალიან მწირია შედეგის გაზომვის მიზნით
ჩატარებული კვლევების შედეგები. მაგალითისთვის ISSP-ს შეფასებისას
მოხდა ძალზედ მცირე ინფორმაციის მოგროვება არაინტენსიური
საკონტროლო ჯგუფის წევრთა მიერ მიღებული სერვისების შესახებ, და ასევე
იმასთან დაკავშირებით თუ რამდენად უკეთესი ან უარესი სარეაბილიტაციო
შედეგები მოიტანა მიმდინარე ინტერვენციებმა ISSP-სთან შედარებით. თუ
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რეაბილიტაციას როგორც ამოცანას მივუდგებით სერიოზულად, კვლევითი
მოდელის შემუშავებისას მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა გამახვილდეს
ისეთ შუალედურ შედეგებზე, როგორიც არის განათლება, დასაქმება,
საცხოვრებელ ადგილზე ხელმისაწვდომობა, და ნივთიერებებზე
დამოკიდებულების ხარისხი. გაძლიერებულ პროგრამებს ასევე გააჩნიათ
უარყოფითი მხარეები; მაგალითისთვის ISSP-ს მსგავსმა შეფასებებმა მოახდინა
ყურადღების მიპყრობა სერვისის შეწყვეტაზე, მაშინ როდესაც ინტენსიური
ფაზა დასრულებულია. უორალი [Worral] და მაუბი [Mawby] გამოყოფენ
‘მონაწილეთა გადაჭარბებული დამოკიდებულების პრობლემას პროექტზე,
რაც პროექტის შემდგომ პერიოდში იწვევს ვაკუუმს მათ ცხოვრებაში’ (2004:
284). ისინი გვთავაზობენ რომ მოხდეს გამოსადეგი აქტივობების ქსელის
შექმნაში და კონტაქტების დამყარებაში დახმარება, რათა მონაწილეებს
დავეხმაროთ პროექტის დასრულების შემდეგ. ასე რომ დაბეჯითებით არ
შეიძლება ითქვას, რომ ‘მეტი უკეთესია’.

შესაჯამებლად, უნდა ითქვას რომ PPO სქებემბის და ISSP-ს მსგავს
გაძლიერებულ ინტერვენციებს აქვთ პოტენციალი რომ გარკვეული როლი
შეასრულონ სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაციის ასპექტებში. თუმცა
პირველ რიგში უნდა მოხდეს სარეაბილიტაციო საჭიროებების აღიარება
საზოგადოებრივი ზედამხედველობის მნიშვნელოვან მიზნად, ხოლო ამის
შემდეგ უნდა მოხდეს კვლევის მიმართვა იმის გასარკვევად თუ რომელია
უფრო ეფექტური - ინტენსიური ზედამხედველობა თუ არაინტენსიური
ზედამხედველობა.

მნიშვნელობა მომავლისთვის

დიდ ბრიტანეთსა და უელსში მოგროვებულ მონაცემებზე დაყრდნობით
ჩატარებული შეფასებები განიხილავენ გაძლიერებული ზედამხედველობისა
და მეთვალყურეობის შემცველი კომბინირებული საზოგადოებრივი
გადამისამართებების მნიშვნელობას ხუთი შესაძლო მიზნის მიღწევის
კუთხით. როგორც ეს ადრეულ ამერიკულ ექსპერიმენტებზე დაყრდნობით
თონრიმ [Tonry] აღნიშნა, არასასურველია იმის მოლოდინი, რომ ICS-ი
[სამართალდამრღვევთა გაძლიერებული საზოგადოებრივი
ზედამხედველობის იდეა] ყველა ამ მიზანს მიაღწევს:

შუა 1980-იან წელებში, მოხდა გაძლიერებული ზედამხედველობის მსგავსი
შუალედური სანქციებისთვის ისეთი რეპუტაციის შექმნა, რომ მათ შეეძლოთ
ერთდროულად გადაემისამართებინათ სამართალდამრღვევები
პატიმრობიდან, შეემცირებინათ განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებლები,
დაზოგილიყო ფული, და ასევე მომხდარიყო ჩადენილი დანაშაულის
შესაფერისი დასჯა. როგორც სახეზე გვაქვს ხოლმე სხვა შემთხვევებში, ესეც
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ზედმეტად კარგად ჟღერდა, იმისათვის რონ მართლაც ასე ყოფილიყო. (Tonry,
1998: 80). ICS-ის ორ ძირითად მიზანს ინგლისში და უელსში წარმოადგენდა
განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილება და სამართალდამრღვევის
გადამისამართება ციხიდან. ასე რომ სწორედ ეს მიმართულებები არის
განსაკუთრებულად ხაზგასმული განხილულ ბრიტანულ შეფასებებში. თუმცა
მეტად გაჭირდა ამ კრიტერიუმთან შესაბამისად ეფექტურობის
მტკიცებულების მოძიება. რამაც განავითარა სამი ალტერნატიული გზა
პოლიტიკის შემუშავებლებისთვის:

ა) დაბრუნება არაინტენსიურ ინტერვენციებზე, იმ მიზეზით რომ
ისინიც ასეთივე ეფექტურია. ეს შეიძლება გამოდგეს გულუბრყვილო
გადაწყვეტა, თუმცა მნიშვნელოვანია მისი სერიოზული განხილვა იმის
გათვალისწინებით, თუ როგორია მტკიცებულება განმეორებითი
დანაშაულის და ციხიდან გადამისამართების კუთხით.
ბ) იგივე მიდგომის გაგრძელება და მომავლისთვის უფრო დადებითი
რეზულტატებისთვის მუშაობა/მოლოდინი. მიჩნეულია რომ ეს არის
შინაგან საქმეთა ოფისის [სამინისტროს] მიმდინარე სტრატეგია,
რომელიც ელემენტების გარკვეულ რაოდენობას შეიცავს. ერთ-ერთ
მათგანს წარმოადგენს ინტერვენციების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი
მიზნობრიობის განსაზღვრა და განხორციელება. მაგალითისთვის,
მიმდინარეობს ზომების მიღება რათა მოხდეს პროგრამიდან
მონაწილეთა ამოვარდნის რაოდენობის შემცირება, რისი მაღალი
მაჩვენებელიც გვაქვს გაძლიერებულ სქემებში. ასევე, გულისხმობს
შეფასებითი კვლევის ხარისხის გაუმჯობესებას, მაგალითად უფრო
ფართო მოცულობის და შემადგენლობის საცდელი ჯგუფების
უზრუნველყოფით.
გ) ICS-ის მიზნების გაზრდა, რათა მოიცვას პროპორციული დასჯა,
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვა საშიში
სამართალდამრღვევთაგან და რეაბილიტაცია, და ასევე შესაძლოა სხვა
მიზნები, როგორიც არის აღდგენითი მართლმსაჯულება, რომელიც აქ
საფუძვლიანად არ არის განხილული. შესაძლოა იმის მტკიცება, რომ
გაძლიერებულ სქემებში უკვე იკვეთება ამგვარი მიზნების კონტურები,
ვეცადე მათ დემონსტრირებას, თუმცა შეუძლებელი იქნება მათი მოცვა
სქემების შეფასებისას, სანამ არ მოხდება მათი გამოყოფა.
მაგალითისთვის, შესაძლოა რომ სადამსჯელო ასპექტები თავისთავად
ამართლებს ICS-ის გაფართოვება, იმის გათვალისწინებით რომ
პროპორციულობის და მხოლოდ პროგრამაში მონაწილეობის
მისაღწევად - დასჯის საკითხები მოგვარდება. ან კიდევ, როგორც
ზემოთ აღინიშნა, შესაძლოა რეაბილიტაციის მიზანი უფრო მიღწევადია
ვიდრე დანაშაულის მაჩვენებლის შემცირება.
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ყველაზე მთავარი კი ის არის, რომ გაძლიერებულ ინტერვენციებზე
პასუხისმგებელი პირები უნდა მოერიდონ სასჯელის განმსაზღვრელთათვის
და საზოგადოებისთვის ბევრი დაპირების მიცემას, რათა შემდგომ არ
აღმოჩნდეს, რომ მათ ბავშვი ნაბან წყალს გადააყოლეს.
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პრობაციის ჟურნალი

თანამშრომლობითი მიდგომა პრობაციის პრაქტიკის
განსავითარებლად: ეფექტიანი ჩართვისთვის,
განვითარებისთვის და ზედამხედველობისთვის საჭირო
უნარ-ჩვევები (SEEDS)

სიუ რექსი [Sue Rex]
იუსტიციის სამინისტრო

ნიგელ ჰოსკინგი {Nigel Hosting]
ლონდონის პრობაციის თრასთი

მოკლე მიმოხილვა

სტატიაში გადმოცემულია უნარებზე დაფუძნებული პრაქტიკის იმგვარი
ჩარჩოს განვითარების გამოცდილების შესახებ, რომელიც გულისხმობს
სამართალდამრღვევების ეფექტურ ჩართულობას. პროექტი დაიწყო ყველა
დონის პრობაციის ოფიცრებთან გრძელვადიანი თანამშრომლობით. პროექტს
დაერთო პრობაციის 22 თრასთში თანამშრომლობითი საპილოტე პროექტები,
რომლებიც გულისხმობდა პრაქტიკოსების ეფექტურ ჩართულობას და
მენეჯერების მხრიდან უკუკავშირზე დაფუძნებულ სუპერვიზიას, რომელიც
მიმდინარეობდა საუკეთესო ხელმისაწვდომ საერთაშორისო კვლევებზე და ამ
კვლევებიდან გამომდინარე დარღვევათა თავიდან აცილების შესახებ
დეტალურ მონაცემებზე დაყრდნობით. აღნიშნული საპილოტე პროექტების
შედეგად მიღებული ცოდნა და უკუკავშირი გამოყენებულ იქნა იმისათვის,
რომ გაგვეერთიანებინა ორი ურთიერთშემავსებელი ელემენტი ერთ -
მტკიცებულებაზე დამყარებულ მოდელში. საპილოტე პროექტების
მენეჯერებს და პრაქტიკოსებს შორის, გარე შეფასების შედეგად შეგროვებული
უკუკავშირი მეტად დადებითი აღმოჩნდა, რაც გამომდინარეობდა იქიდან,
რომ გამოკითხულთა უდიდესმა უმრავლესობამ მიიჩნია, რომ არსებულ
მიდგომებს დადებითი შედეგი მოაქვთ მათ მიერ განხორციელებულ
საქმიანობაზე, და რომ მნიშნველოვანია ამ მოდელის გამოყენების გაგრძელება.
განსაკუთრებით დადებითად შეფასდა პრაქტიკაზე დაკვირვება და
კონსტრუქციული უკუკავშირი, ისევე როგორც დადებითი მართვის სტილი და
მაღალი დონის მენეჯმენტის გუნდის მხარდაჭერა. საპილოტე პროექტების
გარე შეფასება გრძელდება და ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს ინტეგრირებული
მოდელის შიდა შეფასება, რომელიც მიმოიხილავს მიმდინარე და მომავალ
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წელს პრაქტიკოსებისა და სამართალდამრღვევების გამოცდილებას პრობაციის
სამ თრასთში.
ფართოდ გამოყენებული ტერმინები

დარღვევათა თავიდან აცილება, სამართალდამრღვევთა ეფექტური
ჩართულობა, მტკიცებულებებზე დაყრდნობილი, პრაქტიკისთვის
აუცილებელი უნარ-ჩვევები, უკუკავშირზე დაფუძნებული სუპერვიზია.

შესავალი

სამართალდამრღვევთა ჩართულობის პროგრამა (OEP) შეიქმნა
სამართალდამრღვევთა მენეჯმენტის ეროვნული სერვისის [NOMS-ის] მიერ
2010 წლის დასაწყისში და მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი სანქციების
მიმართ საზოგადოების ნდობის გაძლიერებას და სამართალდამრღვევებთან
ერთი-ერთზე მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარებას, რათა შემცირდეს
განმეორებითი დანაშაული. დარღვევათა თავიდან აცილების შესახებ
განვითარებულმა კვლევამ ხაზი გაუსვა პრაქტიკოსსა და სამართალდამრღვევს
შორის ეფექტური ურთიერთობის მნიშვნელობას და ასევე ყურადღება
გაამახვილა ინდივიდუალურ საჭიროებებსა და ძლიერ მხარეებზე. ასე რომ,
OED-მ მიზნად დაისახა რომ დაიტესტოს წინადადება იმის შესახებ, რომ
პრაქტიკოსსა და სამართალდამრღვევს შორის ერთი-ერთზე ურთიერთობამ
შესაძლოა შეასრულოს დიდი როლი პიროვნების ქცევის ცვლილების კუთხით
და შესაბამისად შემცირდეს განმეორებითი დანაშაული.

თანამედროვე კვლევები ადასტურებენ იმას, რასაც პრაქტიკოსები ისედაც
ხვდებიან, რომ სერვისის მომხმარებელსა და პრაქტიკოსს შორის
ზედამხედველობითი ურთიერთობა მნიშვნელოვანია ინდივიდთა
რეაბილიტაციისა და განმეორებითი დანაშაულის შემცირებისთვის.
დადასტურდა რომ ინტერვენციები უფრო ეფექტურია, როდესაც მათი
განხორციელება ხდება თანამშრომლების მიერ ძირითადი კორექციული
პრაქტიკის გამოყენებით, რაც მოიცავს თბილ, ღია და ენთუზიაზმე
დაფუძნებულ საქმიანობას (Dowden and Andrews, 2004). როგორც ქვემოთ არის
აღწერილი, ავსტრალიაში, ჩრდილოეთ ამერიკასა და კანადაში ჩატარებული
კვლევების მიხედვით, უნარ-ჩვევებზე დაფუძნებული ჩართულობა
დაკავშირებულია რეციდივის უფრო დაბალ მაჩვენებელთან.

ინტერვენციებზე და პროგრამულ ნაწილზე აქცენტის გამო, არ
განხორციელებულა ზედამხედველობის სისტემური კვლევა ინგლისსა და
უელსში, ასევე არ არსებობს ჩართულობის ხარისხისა და მისი პოტენციური
გავლენის მტკიცებულება. ასე რომ, პროგრამის მიზანს წარმოადგენდა
სამართალდამრღვევთა სუპერვიზიის მტკიცებულებაზე დაყრდნობილი
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მიდგომების განვითარება და ამ მიდგომების დატესტვა ინგლისისა და
უელსის კონტექსტში.

პროგრამის კიდევ ერთ მიზანს წარმოადგენდა არასაჭირო მექანიზმების
გამოყენების შეზღუდვა პროცესზე დაფუძნებული აღსრულების მიზნებისა და
ეროვნული სტანტარტების გამოყენებით, რათა პრაქტიკოსებს მიცემოდათ
შესაძლებლობა რომ გამოიყენონ მათი პროფესიული დისკრეცია და უნარ-
ჩვევები განმეორებითი დანაშაულის შემცირების უზრუნველსაყოფად.
პროფესიული განსაზღვრის (PJP) საპილოტე პროგრამამ სურეიში [Surrey] და
სესექსის [Sussex] პრობაციის თრასთში ნათელი გახადა რომ თანამშრომლებს
ქონდათ უფრო მეტად მიზანზე დაფუძნებული და ფოკუსირებული კონტაქტი
სამართალდამრღვევებთან. NOMS-მა გამოსცა ახალი ეროვნული სტანდარტები
და პრაქტიკის ჩარჩო 2011 წლის აპრილში. იმისათვის რომ წავახალისოთ
მიზანზე დაფუძნებული და ეფექტური ჩართულობა, OEP-მ განავითარა SEEDS
მოდელი (ეფექტური ჩართულობის, განვითარებისა და ზედამხედველობის
უნარ-ჩვევები), რომელიც პილოტის სახით განხორციელდა და შეფასდა,
რაზედაც ქვემოთ იქნება აღწერილი.

გავლენა SEEDS-ის განვითარებაზე

OEP-მ ყურადღება გაამახვილა საწყის ეტაპზევე თანამშრომლობით
მიდგომაზე, როდესაც ჩვენ ვცდილობდით განგვევითარებინა პრაქტიკისთვის
აუცილებელი უნარ-ჩვევები. SEEDS-ის დაგეგმვის ფაზაზე, პრაქტიკოსები,
მენეჯერები და სხვა დაინტერესებული მხარეები დაპატიჟეს პერიოდული
ღონისძიებების გარკვეულ რაოდენობაზე, რომლებიც შეეხებოდოა
სამართალდამრღვევთა ეფექტურ ჩართულობასთან დაკავშირებული
თავისებურებების გამოვლენას და იმას, თუ როგორ შეუძლიათ მენეჯერებს
მხარი დაუჭირონ და განავითარონ ამგვარი ჩართულობა. ეს
თანამშრომლობითი მიდგომა გაგრძელდა პრაქტიკოს, მენეჯერ და
დაინტერესებულ მხარეთა ჯფუფების შემადგენლობითი პროექტის
ფარგლებში, სადაც მიმდინარეობდა დიალოგი ძირითად დაინტერესებულ
მხარეებთან.

სერვისით მოსარგებლეთა ჯგუფების აღმოცენებამ გარკვეულ თრასთებში
შექმნა ორ ამგვარ ჯგუფთან მუშაობის შესაძლებლობა პროექტის დიზაინის
სტადიაზე და სერვისის ამ მოსარგებლეებმა მოახდინეს სატრეინინგო მასალის
განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა. NOMS-ის ფარგლებში
ნათელი გახდა, რომ მტკიცებულება და კვლევა განეკუთვნებოდა OEP-ს
ფუნდამენტს. სართაშორისო კვლევებში SEEDS-ის მოდელის სტრუქტურაზე
გავლენა მოახდინა ორმა თემატურმა განვითარებამ. ერთი იყო მტკიცებულება
საზოგადოებრივი ზედამხედველობის უნარ-ჩვევების განვითარების შესახებ,
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რომელიც ადასტურებდა, რომ ურთიერთობებისა და კოგნიტიური ტექნიკის
განვითარების კომბინაცია შესაძლოა ეფექტური ყოფილიყო განმეორებითი
დანაშაულის შემცირებაში. მეორე შეეხებოდა დარღვევათა თავიდან
აცილებასთან დაკავშირებულ კვლევას, რამაც შემატა შინაარსი იმგვარ
სოციალურ პროცესებს, რომლებსაც პრაქტიკოსები ხელს უნდა უწყობდნენ,
რათა განავითარონ დანაშაულებრივ დარღვევათა თავიდან აცილება და ამითი
ნათლად მოხდა იმის ახსნა თუ რატომ არის ზედამხედველობითი
ურთიერთობა მნიშვნელოვანი.

კრის ტროტერმა [Chris Torrer] ავსტრალიიდან განახორციელა მნიშნველოვანი
საქმიანობა საზედამხედველო უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით, რაც დაიწყო
1990-იან წლებში კვლევებით, სადაც პრო-სოციალური მოდელირება
(დადებითი მოდელის ფუნქციების განხორციელება და პრო-სოციალური
განაცხადების და ქმედებების წახალისება და მხარდაჭერა და ამასობაში პრო-
კრიმინალური აქტივობების დაგმობა) დაკავშირებული იყო ოთხი წლის
მანძილზე დარღვევათა მაჩვენებლის და რეციდივის შემცირებასთან (49%,
შედარებით 73%-თან, სადაც არ არსებობდა პრო-სოციალური მოდელირების
მტკიცებულება) (Trotter-ი, 1996). უფრო გვიან, არასრულწლოვნებთან
მომუშავე პრობაციის თანმშრომლების შესწავლისას, ტროტერმა წარმოაჩინა
პრაქტიკოსების ძალიან კარგი მუშაობის მტკიცებულება ურთიერთობათა
განვითარების კუთხით და პრო-სოციალური აქტივობების განმტკიცების
მიმართულებით, თუმცა სახეზე გვქონდა პრობლემების გადაწყვეტის და CBT-
ს (Trotter-ი და Evans-ი, 2012) გზით კრიმინოგენურ საჭიროებებზე ზრუნვის
ნაკლები მტკიცებულება. ეს კი იმას მოწმობს, რომ კოგნიტიურ-
ბიჰევიორალური ტექნიკები საჭიროებს სპეციფიურ წახალისებას ტრეინინგისა
და სხვაგვარი მხარდაჭერის გზით.

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მკვლევარების გარკვეულმა ნაწილმა
იმუშავა ზედამხედველობის უნარ-ჩვევების გამოყენებასა და მიღწეულ
შედეგებზე, ასეთი სამუშაო გრძელდება. ფაი ტაქსმანის [Faye Taxman] კვლევამ
ამერიკის შეერთებული შტატების გამასწორებელ საქმიანობაში ჩართულ
პროფესიონალებთან დაკავშირებით, განიხილა შესაბამის საქმიანობაზე
დადებითად მოქმედი ორგანიზაციული გარემო და მიიღო ოპტიმისტური
შედეგები. მერილენდის შტატში, იმ სამართალდამრღვევების შემთხვევაში
რომელთა ზედამხედველობასაც განახორციელებდნენ ოფიცრები, რომლებმაც
გაიარეს პროაქტიული საზოგადოებრივი ზედამხედველობის ტრეინინგი და
სადაც არსებობდა შესაბამის საქმიანობაზე დადებითად მოქმედი
ორგანიზაციული გარემო, სახეზე გვქონდა ხელახალი დაპატიმრების ნაკლები
შემთხვევები, ვიდრე შესადარებელ ჯგუფში მყოფი სამართალდამრღვევების
შემთხვევაში (30%, შესადარებელი ჯგუფის - 42%-ის წინააღმდეგ) (Taxman
2008). პიტერ რეინორი [Peter Raynor], კოლეგებთან ერთად იკვლევდა
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აღნიშნულ უნარ-ჩვევებს ჯერსიში [Jersey] მომუშავე პრობაბაციის ოფიცრების
შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კვლევა ჯერ კიდევ არ არის
დასრულებული, უკვე არსებობს იმის მტკიცების საფუძველი რომ სახეზე
გვაქვს ერთგვარი კორელაცია გარკვეული უნარ-ჩვევების მუდმივ გამოყენებასა
და განმეორებითი დანაშაულის რისკის შემცირებას შორის. აღნიშნული
კვლევის დასკვნებს ვიყენებთ ჩვენი მეთოდის განვითარებისთვის.
განსაკუთრებით გავლენიანი აღმოჩნდა კანადაში არსებული STICS მოდელი
(სტრატეგიული ტრეინინგ ინიციატივა საზოგადოებრივ ზედემხედველობაში).
სხვა ოფიცრებთან შედარებით, აქ პრობაციის ოფიცრებმა რომლებმაც
შეისწავლეს ადამიანებს შორის ურთიერთობების განვითარებაზე
დაფუძნებული მოდელის, ასევე კოგნიტიური ტექნიკებისა და
სტრუქტურული მიდგომის გამოყენება მიაღწიეს განმეორებითი დანაშაულის
უფრო დაბალ მაჩვენებელს, ვიდრე სხვა ოფიცრებმა (25%, 40%-ის წინააღმდეგ,
რაც წარმოადგენს დაუტრეინინგებელი ოფიცრების შედეგს) (Bonta et al., 2010).
მნიშვნელოვანია ხაზი გავუსვათ იმას, რომ პრაქტიკოსები ტრეინინგს
გადიოდნენ საკუთარ მენეჯერებთან ერთად და ისინი ტრეინინგის ფარგლებში
მონაწილეობას იღებდნენ დამატებით ტრეინინტებში და ასევე იღებდნენ
უკუკავშირს, რომელიც ეყრდნობოდა მათ მიერ ჩატარებული
ზედამხედველობის სესიების ფირზე ჩაწერიდან.

დარღვევათა თავიდან აცილების შესახებ არსებული ლიტერატურის
მიხედვით, განვითარების შედარებით მაღალ დონესთან დაკავშირებული
შემცირებული სისხლისსამართლებრივად დასჯადი ქმედება
განპირობებულია მონაწილეების პირადი ურთიერთობებით, მათი
სოციალური ქსელებით, და მათ მიერ საკუთარი თავის შეფასებით (Maruna,
2001). NOMS-ისთვის ჩატარებული შეფასების (McNeill-ი და Weaver-ი, 2010)
ფარგლებში გამოვლინდა, რომ დარღვევათა თავიდან ასაცილებლად,
პრაქტიკოსებმა უნდა:

 გაითვალისწინონ და გამოიყენონ იდენტობა და მრავალფეროვნება;
 შექმნან და შეინარჩუნონ იმედი და ასევე მოტივაცია;
 წაახალისონ და პატივი სცენ სამართალდამრღვევთა საკუთარ
მიზანსწრაფვას, რომ შეცვალონ საკუთარი ცხოვრება;

 მხარი დაუჭირონ და განავითარონ სამართალდამრღვევთა უნარ-
ჩვევები და შესაძლებლობები - ასევე, აქცენტი გააკეთონ რისკზე და
საჭიროებაზე;

 განავითარონ ადამიანთა შორის ურთიერთობის როლის აღქმა;
 გააძლიერონ სამართალდამრღვევების სოციალურ ურთიერთობათა
ქსელები.

ამ კვლევამ ასევე შეიტანა წვლილი მოდელის განვითარებაში: SEEDS-ი
წარმოადგენს ძლიერ მხარეებზე აქცენტის გაკეთების მეთოდს, რომელიც
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ასევე ითვალისწინებს ინდივიდის საჭიროებებს და ცოდნის მიღების
მიზანშეწონილ სტილს, ხოლო ამავე დროს ინარჩუნებს კონცეფციის ‘რა
მუშაობს’ ყველაზე მნიშვნელოვან ელემენტებს.

პილოტური ფაზა

როგორც ადრე აღინიშნა, SEEDS-ი თავდაპირველად განვითარდა ორი
დამოუკიდებელი საპილოტე პროგრამის შედეგად, რაც საშუალებას
გვაძლევს, რომ ძირითადი კომპონენტები განვავითაროთ გამოცდილებაზე
და ფრთხილ ტესტირებაზე დაყრდნობით. ამ ნაწილში, ჩვენ განვიხილავთ
თითოეულ საპილოტე პროექტს.

ეფექტური ჩართვისთვის და განვითარებისთვის საჭირო უნარები (SEEDS)

OEP-სთან დაკავშირებით მონაცემების შეგროვების ეტაპზე,
თანამშრომლებმა გვითხრეს რომ გრძნობენ უნარ-ჩვევების ნაკლებობას და
ასევე ვერ იყენებენ იმ უნარ-ჩვევებს, რაშიც მოხდა მათი დატრეინინგება.
ისინი ასევე გრძნობდნენ, რომ არ მომხდარა მათი დატრეინინგება
ჩართულობისთვის შესაბამის უნარ-ჩვევებში და რომ ისინი გადაიქცნენ
ტექნიკოსებად, რომელთა ამოცანაც პროცესის ჩარჩოებში მოქცევაა,
სამართალდამრღვევებთან ურთიერთობების განვითარების ხარჯზე.
პროექტი SEED-ის პილოტური ვერსიის ფარგლებში დაიგეგმა ამგვარი
სირთულეების გადაწყვეტა.

შეირჩა ისეთი გზა, რომელიც გულისხმობდა ტრეინინგის ფარგლებში
პრაქტიკოსების აღჭურვას ჩართულობის უზრუნველყოფასთან და
პრაქტიკისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევებით, რამაც მოიცვა სამოტივაციო
გასაუბრება, პრო-სოციალური მოდელირება და კოგნიტიურ
ბიჰევიორალური ტექნიკები. პირველად სამ დღიან ტრეინინგთან ერთად,
პრაქტიკოსებმა გაიარეს შემდგომი ტრეინინგი და სუპერვიზიის
კომპონენტი, ასევე მონაწილეობა მიიღეს ჯგუფური ტრეინინგის
კომპონენტში. ამასთანავე, მიმდინარეობს მათ საქმიანობაზე დაკვირვება
(მენეჯერების მიერ). განგრძობადი პროფესიული განვითარების ამგვარი
მიდგომები მიზნად ისახავს რომ მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობდეს უნარ-
ჩვევების განახლება და მათზე ახალი ცოდნის დაშენება. ამგვარ მიდგომას
ორი მიზანი აქვს: პრაქტიკოსსა და სამართალდამრღვევს შორის ‘აქტიური
ურთიერთობის’ მნიშვნელობის ხაზგასმა განმეორებითი დანაშაულის
შემცირების კუთხით; და ასევე, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული უნარ-
ჩვევებისა და მიდგომების მუდმივი გამოყენების წახალისება. მიუხედავად
იმისა რომ პრაქტიკოსებისთვის ხელმისაწვდომია ინსტრუმენტების ფართო
სპექტრი, მათ შორის სამუშაო ფორმები, საქმე არ გვაქვს ხელოვნურ
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მიდგომასთან - აქცენტი გაკეთებულია უნარ-ჩვევების განვითარებაზე. ჩვენ
წილად გვხვდა პატივი, რომ გვეთხოვა სვანსის უნივერსიტეტის [Swansea
University] კრიმინოლოგიის პროფესორისთვის, პიტერ რეინორისთვის
[Peter Raynor], რომ განხორციელებულიყო სატრეინინგო მასალის
დამოუკიდებელი ვალიდაცია, რათა კიდევ ერთხელ მომხდარიყო იმაში
დარწმუნება, რომ ეს მასალა დაფუძნებულია საერთაშორისო კვლევებიდან
გამომდინარე არსებულ რეკომენდაციებზე.

2011 წლის მარტიდან, 2012 წლის მარტის ჩათვლით, მოხდა SEED-ს
პილოტირება რვა თრასთში და შეფილდის უნივერსიტეტი [Sheffield
University] აწარმოებს სამი დიდი თრასთის გარე შეფასებას - ლონდონში,
ტემზის ვალიში [Thames Valley] და მერსისაიდში [Merseyside]. პირველადი
სამ დღიანი ტრეინინგი კარგად მიიღო მონაწილე პრაქტიკოსთა
უმრავლესობამ, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ ტრეინინგის შედეგად მოხდა
მათი არსებული უნარ-ჩვევების განახლება და ახალი უნარ-ჩვევების შეძენა.
შეფილდის უნივერსიტეტის მიერ შექმნილი შუალედური ანგარიში აღწერს
მონაწილე პრაქტიკოსების რეაქციას ტრეინინგზე:

უმრავლესობის აზრია რომ SEED-მა გააუმჯობესა ზედამხედველობის
სესიების მიმდინარეობა; უფრო სტრუქტურირებული, უფრო მაღალი
ხარისხის საქმიანობა მიმდინარეობდა. მნიშნველოვანად ჩაითვალა
ტრეინინგების გაგრძელება, იმისთვის რომ SEED-ი დარჩეს დღის
წესრიგში. დატრეინინგებულმა პრაქტიკოსებმა გამოყვეს ძლიერი
მხარეების გარკვეული რაოდენობა: ის რომ SEED-ი შესაძლებლობას
იძლეოდა საქმე გვქონოდა უფრო სტრუქტურირებულ პროცესთან,
თუმცა არა ზედმეტად ინსტრუქციულთან; პროცესი პასუხობს
სამართალდამრღვევთა საჭიროებებს და შესაძლებლობას იძლევა რომ
ზედამხედველობა იყოს ინდივიდებზე მორგებული; ასევე, პროცესი
მოიცავს სამართალდამრღვევის ჩართულობას, მათ გაძლიერებას რომ
ჩაერთონ ცვლილების პროცესში და გაუჩნდეთ საკუთრების განცდა
პროცესის მიმართ; ასევე, პროცესი განაპირობებდა ნათელი მიზნების
გაზიარებას და ძლიერ პროფესიულ ურთიერთობას. ტრეინინგის
მეშვეობით მოხდა უნარ-ჩვევების განვითარება და გამოცოცხლება,
ხელი შეეწყო ასახვით [რეფლექტიურ] პრაქტიკას და ხელი შეეწყო
ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოაშკარავებას, რაც საფუძვლად დაედო
პრაქტიკის განვითარებას. ტრეინინგმა განავითარა ჯგუფში მუშაობის
პრაქტიკა, ასევე რესურსების ურთიერგაცვლა, რამაც თავის მხრივ
გამოიწვია ის რომ სამართალდამრღვევებთან მუშაობისას
პრაქტიკოსებმა დაიწყეს განსხვავებული მიდგომების გამოყენება.
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პრაქტიკოსების დამატებითი კომენტარები გადმოსცემენ იმ ღირებულებას,
რაც გააჩნია SEED ტრეინინგს. უკანასკნელი დამატებითი ტრეინინგის
მონაწილეებმა ჩათვალეს რომ SEED-მა დადებითი (ან ძალიან დადებითი)
გავლენა მოახდინა მათ პრაქტიკაზე და 87%-მა მიიჩნია, რომ მათი
პრაქტიკისთვის მეტად მნიშვნელოვანია რომ გააგრძელონ ამ მოდელის
გამოყენება. 70%-მა მიიჩნია რომ მათი დრო უფრო ფოკუსირებულად
იხარჯება და ¾-მა განაცხადა რომ მათ ძირითადან ან ყოველთვის ქონდათ
გეგმა ზედამხედველობითი სესიებისთვის. ერთ-ერთმა პრაქტიკოსმა
აღნიშნა: ‘ჩემი სესიები უკეთესი დროითი მენეჯმენტის პირობებში
მიმდინარეობს, სესიები უფრო ფოკუსირებული და უფრო
პროდუქტიულია. ასევე, სესიები ხელს მიწყობს რომ ვიფიქრო ინდივიდზე,
მას მიერ ცოდნის მიღების სტილზე და იმაზე, თუ როგორი მასალა
გამოიწვევს მის უკეთ ჩართულობას. უფრო მეტი დროითი რესურსი
დაგეგმვის კუთხით დაგვეხმარებოდა ამ მიზნების მიღწევაში.

ასახვითი ზედამხედველობის მოდელი (RSM)

საპილოტე პროექტები მიმდინარეობდა 2011 წლის აპრილიდან 2012 წლის
აპრილამდე რვა თრასთში, ესენია Northumbria, Hapmshire-ი და Wales-ი
(რომლის გარე შეფასებაც განახორციელა სისხლისსამართლებრივი
პოლიტიკის და კვლევის ინსტიტუტმა (ICPR), ასევე Birkbeck College-ში.
მოდელის დასაწყისშივე აღიარებულ იქნა ის, რომ ორგანიზაციული
კულტურა განაპირობებს ან აფერხებს სერვისის მომხმარებლების ეფექტურ
ჩართულობას. ხდებოდა იმის აღქმა, რომ კულტურა დიდწილად
განპირობებულია ორგანიზაციის მენეჯერების და მაღალი რანგის
ლიდერების ქცევით და მათ მიერ განხორციელებული აქტივობებით. OEP-ს
რეგიონალურ ღონისძიებებზე, ჩვენ დავაკვირდით იმას, თუ რისი გაკეთება
შეუძლიათ მენეჯერებს და მაღალი რანგის ლიდერებს პროაქტიულად,
იმისათვის რომ განაპირობონ სამართალდამრღვევების ჩართულობა, და
ამის შემდეგ გავაგრძელეთ ასეთი თანამშრომლობითი მიდგომა
პრაქტიკოსებთან და საშუალო დონის მენეჯერების სტანდარტულ
ჯგუფებთან, რათა დავრწმუნებულიყავით იმაში, რომ ჩვენი მოდელი
პრაქტიკული და მაღალი ალბათობით ეფექტურია.

გარკვეულმა დასკვნებმა განაპირობა მოდელთან დაკავშირებული
პრინციპები: პირველ ყოვლისა, კულტურის ცვლილება განპირობებული
იქნებოდა მთელი სისტემის მიმართ მიდგომით; მეორეს მხრივ, დღის
წესრიგში დგებოდა საშუალო მენეჯერის როლზე ფოკუსირების
მნიშვნელობა, მისი ცენტრალური როლის გათვალისწინებით
სტრატეგიული მიმართულებების დაკავშირებაში ოპერაციული პრაქტიკის
ხარისხთან; და მესამეს მხრივ, ჩვენ აღმოვაჩინეთ უამრავი მაღალი
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ხარისხის მასალა, რომელიც ხელმისაწვდომია და ჩვენი როლი დავინახეთ
ამ რესურსების ადაპტაციაში იმისათვის, რომ მიგვეღო ნამდვილი და
მდგრადი შედეგი პრაქტიკაზე.

შედეგად მიღებული მოდელი მოიცავს ოთხ ძირითად თემას: პრო-
სოციალური მოდელირება, ასახვითი ზედამხედველობა, პრაქტიკაზე
დაკვირვება და ქმედებიდან გამომდინარე სწავლა. განხორციელება
მოიცავდა მენეჯერთა სამუშაო შეხვედრას, დამხმარე რესურსებს და
პრაქტიკასთან დაკავშირებული აქტივობების წყების განხორციელებას, რაც
გულისხმობდა ასახვითი პრაქტიკის სესიებს პრაქტიკოსთათვის და
საშუალო დონის მენეჯერთათვის, პრაქტიკაზე დაკვირვებას და
უკუკავშირს, საშუალო დონის მენეჯერთა ქმედებებზე დაფუძნებულ
საგანმანათლებლო პაკეტებს და მაღალი დონის პრაქტიკოსი მენეჯერების
ჩართულობას. სამუშაო შეხვედრა მოიცავს საგანმანათლებლო აქტივობების
პაკეტს, რომლის გამოყენებითაც ხდება იმ მიდგომის არეკლვა, რომლის
გავრცელებასაც ვგემავთ მოდელის მეშვეობით. ხდება მოხალისეების
განსაკუთრებული წახალისება, რომ აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარ
შემეცნებით პროცესზე, და განავითარონ შემეცნება როგორც მიმდინარე
პროცესი, რომელიც მოიცავს კონტროლის გარკვეულწილად ხელიდან
გაშვების აუცილებლობას: ‘ჩვენ არ გვაქვს ყველა პასუხი’.

წინასწარი საგანმანათლებლო პროცესი აღმოცენდა მაღალი დონის
მენეჯერების მიერ გამოხატული უკუჩვენებების გზით, რომ მათი
ჩართულობა გადამწყვეტია და მათ ჭირდებოდათ რაღაცა [რაიმე მოდელი],
რომელიც მათზე იქნებოდა გათვლილი. ამ ცვლილებამ განაპირობა მთელი
სისტემის მიმართ მიდგომა, რომელიც შემდგომში განვითარდა მაღალი
დონის მენეჯერების სამუშაო შეხვედრის მეშვეობით. განხორციელებამ
ასევე ხაზი გაუსვა გავრცელებადი უნარ-ჩვევების და პრაქტიკის
მნიშვნელობას: იქნებოდა ეს მუშაობა სერვისის მომხმარებლებთან,
პრაქტიკოსებთან თუ მენეჯერებთან, ორგანიზაციაში არსებული მრავალი
როლი ეფუძნება მსგავს უნარ-ჩვევებს. ორივე პილოტის შემთხვევაში,
ერთი-ერთზე ურთიერთობის ვარჯიშზე დაკვირვება წარმოადგენდა ერთ-
ერთ ყველაზე წარმატებულ ასპექტს, რომელმაც გამოიწვია პერსპექტივის
მოდიფიცირება, შემდეგი მიმართულებით - ‘თუ როგორ უნდა
გავამართლოთ პრაქტიკის გაუთვალისწინებლობა [არ მიყოლა]?’ RSM
შეფასების ძირითადი შედეგი გახლდათ ის, რომ ზედამხედველობის მეტად
რეფლექსიურმა [ასახვითმა] სტილმა გამოიწვია უფრო ნაკლები
არაფორმალური ზედამხედველობითი სესიები, რამდენადაც
პრაქტიკოსები მეტად დარწმუნდნენ საკუთარ როლში და შესაძლებლობაში
რომ თავად მიიღონ გადაწყვეტილებები: ‘შენ თავად მიხვალ პასუხებამდე,
რაც დაგეხმარება იმაში, რომ სამართალდამრღვევთან უკეთ იმუშავო.’
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მოდელების ნაერთი და SEEDS-ის მომავალი

SEED-ის და RSM –ის საპილოტე პროექტების განხორციელების შედეგად
მიღებულმა ცოდნამ და უკუკავშირმა დაადასტურა ჩვენი თავდაპირველი
მიზნის მიზანშეწონილობა, რომ მოგვეხდინა ამ ურთიერშემავსებელი
მოდელების გაერთიანება ერთ ჩარჩოში, რითაც დავეხმარებოდით
სამართალდამრღვევების ჩართულობის უზრუნველყოფას ორგანიზაციის
მასშტაბით. გაერთიანების ჩარჩოს დავარქვით ეფექტური ჩართულობის,
განვითარებისა და ზედამხედველობის უნარ-ჩვევები (SEEDS), რათა
შეგვენარჩუნებინა SEED ბრენდი, რომელიც ნაცნობი იყო პრობაციასთან
დაკავშირებით მომუშავე სამყაროსთვის. მას ორი ნაწილი გააჩნია: ნაწილი 1
არის დამშვები [განმაპირობებელი] ჩარჩო, რომელიც RSM პილოტიდან
გამომდინარე განეკუთვნება საშუალო და მაღალი დონის მენეჯმენტის
ჯგუფის წევრებს და უზრუნველყოფს ჩარჩოს არსებობას ნაწილი 2-სთვის
დასახმარებლად - პრაქტიკოსების ჩართულობა, რაც გამომდინარეობს
SEED-იდან, რომელიც განეკუთვნება ჯგუფებს და პრაქტიკოსებს, მათი
ჯგუფის ხელმძღვანელის (ან საშუალო დონის მენეჯერის) ჩათვლით.
პილოტური პროექტების მიმართ არსებული დადებითი რეაქციებიდან
გამომდინარე, და პროფესიონალების და პრაქტიკოსების მიმართ მათ მიერ
აღებული ვალდებულებების გათვალისწინებით, ინგლისის და უელსის
პრობაციის თრასთების უმრავლესობამ მიიღო გადაწყვეტილება დაენერგა
SEEDS-ი (35-დან 33-მა).

ჩვენ ვაგრძელებთ სამართალდამრღვევთა ჩართულობის შესახებ
მტკიცებულებათა განვითარების უზრუნველყოფას. SEED-ის გარე შეფასება
გრძელდება და ეფუძნება სამართალდამრღვევთა უკუკავშირის ანალიზს
მათ მიერ ზედამხედველობასთან დაკავშირებით მიღებული
გამოცდილების გათვალისწინებით და ასევე მათი ზედამხედველობის
მიმართულებით განხორციელებულ პროგრესსა და ამ პროცესში მათ მიერ
ვალდებულებების შესრულებას, როგორც ეს განსაზღვრულია OAS-ებსა და
საქმეთა წარმოების სისტემებში. ჩვენ ასევე ხელი მოვკიდეთ SEEDS-ის შიდა
შეფასებას იმის დასადგენად, თუ რა ღირებულებას სძენს ეს პროცესი SEED-
ს და RSM-ს, როგორც ცალ-ცალკე არსებულ კომპონენტებს და ამ პროცესში
განვიხილავთ მიმდინარე და მომავალი წლების განმავლობაში
პრაქტიკოსებისა და სამართალდამრთვევთა გამოცდილებას პრობაციის სამ
თრასთში. მიუხედავად იმისა, რომ SEEDS-ი თრასთებისთვის წარმოადგენს
მნიშვნელოვან პროგრამულ ცვლილებას მნიშვნელოვანი გარე
ცვლილებების გათვალისწინებით, ამ ანგარიშის დაწერის პროცესში
თრასთების უმრავლესობაში დასრულებულია SEEDS-ის ნაწილი 1-ის
ტრეინინგები, ხოლო ნაწილი 2-ის ტრეინინგები მიმდინარეობს და ჩვენ
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ვაგრძელებთ დადებითი უკუკავშირის მიღებას მენეჯერებისა და
პრაქტიკოსებისგან. რაც შეეხება NOMS-ს, სერვისის მიწოდების ხარისხი და
სამართალდამრღვევთა ჩართულობა წარმოადგენს მაღალ პრიორიტეტს
ეფექტური შედეგების მიღწევაში. ჩვენ გავაგრძელებთ OEP-ს
განხორციელების შედეგად მიღებული ცოდნის გაზიარებას და გამოყენებას
იმის უზრუნველსაყოფად რომ მომავალში, სამართალდამრღვევთა
სერვისების მიმწოდებლებს შეეძლოთ სარგებლის მიღება საერთო
საგანმანათლებლო პროცესიდან და თანამშრომლობისგან. იმის
გათვალისწინებით რომ რეაბილიტაციის რეფორმების ტრანსფორმირების
პროცესში პრობაციის სერვისები ღიაა პროვაიდერების ფართო
სპექტრისთვის, ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას იმის უზრუნველსაყოფად
რომ სერვისები დაფუძნებულია მტკიცებულებებზე, რაც განაპირობებს
ხარისხიანი მომსახურებას ეფექტურ გაწევას.
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წინასასამართლო ანგარიში ბრალდებულის შესახებ  ინგლისსა 

და უელსში: 

ცვლილებები საჭიროების, რისკისა და ხარისხის კონცეფციებში 
 

ლორეინ გელშორპი, პიტერ რეინორი და გვენ რობინსონი 

„... საზოგადოების დაცვა ყოველთვის იქნება მთავრობის მთავარი პრიორიტეტი“. 

(შინაგან საქმეთა უწყება 2004: 10)  

შესავალი 

პრობაციის სამსახურის სოციალური გამოკითხვისა და ინგლისისა და უელსის ისტორიის 

სხვადასხვა პერიოდში მომზადებული ბრალდებულების შესახებ წინასასამართლო 

ანგარიშების საფუძველზე (1960-იანი წლებიდან 2009 წლამდე), ეს თავი მიმოიხილავს 

დამნაშავეთა საჭიროებების კონცეფციას და ამ კონცეფციათა ადგილს წინა-სამსჯავრდებო 

ანგარიშებში, რაც ცხადყოფს პრობაციის ცვალებად კონტექსტს. ჩვენ ვეყრდნობით პილოტურ 

სამუშაოს, რომელიც შეეხება წინასასამართლო ანგარიშების შედარებით ანალიზს, რომელიც, 

თავის მხრივ, მიზნად ისახავს ნათელი მოჰფინოს ცვლილებებს დამნაშავეთა ტიპოლოგიაში. 

ეს ცვლილება კი ხდება თანამედროვე განვითარების ფონზე, რომელიც უკავშირდება რისკზე 

ფიქრს, მენეჯერისტულ კულტურას და „პოპულისტურ დამსჯელობითობას“. წინა-

სამსჯავრდებო ანგარიშების კონტექსტი და პრაქტიკა განსხვავდება იურისდისქციების 

მიხედვით. თუმცა რადგან ზოგადი სასჯელაღასრულებითი ტენდენციები გავლენას ახდენს 

პოლიტიკასა და პრაქტიკაზე ბევრ იურისდიქციაში, ამ კვლევაში მოცემული ინგლისისა და 

უელსის მაგალითები შეიძლება რელევანტური იყოს სხვაგანაც. დაე, მათ, ვინც საკუთარ 

იურისდიქციას კარგად იცნობს, შეაფასონ, არის თუ არა ჩვენი მიგნებები რელევანტური 

მათთვის.  

ინგლისსა და უელსში სასამართლო ანგარიშების განვითარების ისტორია  

არ არის ცნობილი, როდის წარედგინა სასამართლოს პირველი წინა-სამსჯავრდებო ანგარიში. 

მეთიუ დავენპორტ ჰილმა, ბირმინგემის მეარქივემ, 1841 წელს შეადგინა იმ პირთა რეესტრი, 

რომლებიც მას ანგარიშს აბარებდნენ კონკრეტული ახალგაზრდა დამნაშავეების შესახებ. 

ასეთი ანგარიში ზოგჯერ წერილობითი იყო. ფიქრობენ, რომ წინა - სამსჯავრდებო 

ანგარიშები დამკვიდრდა საპოლიციო სასამართლოს შემოღებასთან ერთად მეტროპოლიის 

საპოლიციო სასამართლოებში 1876 წლის აგვისტოდან (Herbert, Mathieson 1975). 1907 წლის 

კანონი დამნაშავეთა პრობაციის შესახებ გულისხმობდა, რომ პრობაციის ბრძანების 
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გაცემამდე სასამართლომ უნდა განიხილოს გარკვეული სახის ანგარიში ბრალდებულის 

შესახებ. აქტის პირველი ნაწილი იძლეოდა შესაძლებლობას, რომ ზოგიერთი დამნაშავე 

პრობაციას დაქვემდებარებოდა „მისი ხასიათის, წინაპრების, ასაკის, ჯანმრთელობისა და 

მენტალური მდგომარეობის გათვალისწინებით“. ამ მხრივ, ანგარიშების განვითარება 

მჭიდროდ უკავშირდება საპოლიციო სასამართლოების მეშვეობით პრობაციის სამსახურის 

განვითარებას. საპოლიციო სასამართლოები კი ეფუძნებოდა ევანგელისტურ და 

თავშეკავების იდეებს (Nellis 2007; McWilliams 1983). შეიძლება ითქვას, რომ ანგარიშის 

პირველი ავტორები სასამართლოს მიმართ წნეხს მიმართავდნენ. ანგარიშებში ისინი 

სასამართლოს სთხოვდნენ შესაძლებლობას, რომ პრობაციაზე დამნაშავესთან ერთად 

ემუშავათ (ბევრი ანგარიში ბარდებოდა „დგომით“ ანუ ზეპირად). თუმცა რაღაც პერიოდის 

შემდეგ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიდგომა უფრო მიუკერძოებელი და ობიექტური გახდა.  

თავდაპირველად ანგარიშები გამოიყენებოდა პრობაციის ბრძანების გამოცემაში 

სასამართლოს დასახმარებლად. თუმცა სტრეტფეილდის ანგარიშით ეს სოციალური კვლევა 

შეიცვალა. პრობაციის ოფიცერი წახალისდა, რომ მოსაზრება გამოეხატა „პრობაციის 

ბრძანების ან რაიმე სხვა სასჯელის სავარაუდო ეფექტზე დამნაშვის კრიმინალურ 

მომავალთან დაკავშირებით“ (შინაგან საქმეთა უწყება 1961: პარა. 335). სტრეტფეილდის 

ანგარიშის მთავარი ელემენტები იყო ინდივიდუალური მოპყრობის პრინციპის მხარდაჭერა; 

„დამნაშავის, როგორც ადამიანის საჭიროებების აღიარება“ (შინაგან საქმეთა უწყება 1961: 

პარა. 259) და სურვილი, რომ სასჯელი მორგებოდა „არა მხოლოდ დანაშაულს, არამედ 

დამნაშავესაც“ (ლორდი კანცლერის დეპარტამენტი 1978: 4). კომიტეტმა გამოხატა შეშფოთება 

სასამართლოს მიზნებით სასჯელის მისჯასთან დაკავშირებით. მათი აზრით, ზემოთ 

აღნიშნული მიდგომა უნდა გამოყენებულიყო, თუკი სასჯელის მისჯა უნდა გამხდარიყო 

დანაშულის ხელახლა ჩადენის თავიდან აცილების კონსტრუქციული ინსტრუმენტი და არა 

უბრალოდ „წარსულის ფაქტების შეფასება“ (შინაგან საქმეთა უწყება 1961: პარა. 269). ამ 

მიზნის მისაღწევად კომიტეტმა დაადგინა: „ჩვენი ამოსავალი პრინციპია, რომ სასჯელი უნდა 

ეფუძნებოდეს ყოვლისმომცველ ინფორმაციას, რომელიც რელევანტურია სასამართლოს 

შემდგომი მოქმედებისთვის“ (შინაგან საქმეთა უწყება 1961: 84).  

ანგარიშები 1960-იანებსა და 1970-იანებში: მუშაობა ინდივიდზე 

1962 წლის მორისონის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა პრობაციის ოფიცრების ანგარიშების 

მნიშვნელობას. „პრობაციის ანგარიში“ არადამაკმაყოფილებელ და შემზღუდველ ტერმინად 

ჩაითვალა და შემოღებულ იქნა ტერმინი „სოციალური გამოკვლევის ანგარიში“ [Social Enquiry 

Report, შემდგომში, ზოგჯერ “SER”] (შინაგან საქმეთა უწყება 1962).1 ამგვარი მიდგომა 

გამოიყენებოდა სასჯელის მისჯისას რეაბილიტაციის მიზნის დამკვიდრებაში და პრობაციის 

პრაქტიკაში 1960-იანებში, განსაკუთრებით - 1970-იანებში. შესაბამისად, სოციალური 

გამოკვლევის ანგარიში 1960-იანი წლებიდან დამკვიდრდა სასამართლო პრაქტიკაში. 1960-

იანი წლების შინაგან საქმეთა უწყების სხვადასხვა ცირკულარი ხაზს უსვამდა SER-ის 

მნიშვნელობას და ცდილობდა დახმარებოდა ზოგიერთ ნაკლებად პოზიტიურად განწყობილ 

მაგისტრატს, რომ გამოეთხოვათ ასეთი ანგარიშები. ცირკულარები მიუთითებდნენ, რომ 

ანგარიშები აღარ იყო საპოლიციო სასამართლოში გამოყენებული „მოწყალების თხოვნები“. 

                                                           
1
 ზოგჯერ მათ მოიხსენიებენ, როგორც „სოციალიური გამოძიების ანგარიშებს“.  
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„სოციალური გამოკვლევის ანგარიში იყო ყოვლისმომცველი და ობიექტური დოკუმენტი, 

რომელსაც ამზადებდა სასამართლოს პროფესიონალი სოციალური მუშაკი, რათა 

სასამართლოს დახმარებოდა ეფექტური სასჯელის დადგენაში“ (Herbert, Mathieson, 1975: 11). 

ანგარიშები იყო ინდივიდზე ფსიქო-სოციალური მუშაობის უმთავრესი ინსტრუმენტი, 

რომლის გამოყენებაშიც პრობაციის ოფიცრებს სპეციალურად ამზადებდნენ. მართლაც, 1960-

იანი და 70-იანი წლების ინგლისსა და უელსში პრობაციულ საქმეებში წამყვანი როლი ეკავა 

ინდივიდის ფსიქო-სოციალური დამუშავების თეორიას. პრობაციის საკითხებში წამყვანი 

მოაზროვნეებიც მიიჩნევდნენ, რომ პრობაციული მუშაობა იყო ინდივიდის შესწავლით 

დატვირთული სოციალური საქმიანობა (Foren, Bailey, 1968).  

ანგარიშების საკითხი გადაიხედა კვლევაში სოციალური გამოკვლევის ანგარიშების როლსა 

და განვითარებაზე სტრეტფეილდის შემდეგ 25 წლის მანძილზე (Bottoms, McWilliams 1986).  

სხვადასხვა სირთულის მიუხედავად,2 ბოთომსი და მაკ-უილიამსი ამტკიცებდნენ, რომ 

ანგარიშების წერა სოციალური სამუშაო იყო. SER-ების მიზანი იყო დანაშაულებრიობის 

სოციალურ კონტექსტში ჩასმა და, შესაძლებლობისამებრ, საზოგადოების საპასუხო რეაქციის 

გამოყენება. პრობაციის ოფიცრის მოვალეობა იყო ბრალეულობისა და სიმძიმის აღქმაზე 

ზეგავლენა (Raynor 1980). შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ SER იყო კეთილდღეობაზე 

დაფუძნებული დოკუმენტი, რომელიც მართლმსაჯულებაზე დამყარებული, 

ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად გამოიყენებოდა.  

ანგარიშები 1980-იანებში: პატიმრობის ალტერნატივები 

1970-იანი წლებიდან ფეხი მოიკიდა კუმულატიურმა ემპირიულმა დასკვნებმა 

სასჯელაღსრულებითი კეთილდღეობის გავლენის შესახებ და, მათ შორის დასკვნამ, რომ 

სასჯელაღსრულებითი კეთილდღეობის სანქციები, პრობაციის ბრძანებების ჩათვლით, 

ბევრად ნაკლებად წარმატებულია დამნაშავეთა „გარდაქმნაში“, ვიდრე თავიდან 

ივარაუდებოდა. შესაბამისად, გაკეთდა დასკვნა, რომ რეაბილიტაცია არ იყო ეფექტური. ეს 

დასკვნა კარგად გამოიკვეთება რობერტ მარტინსონის მითითებაში, რომელიც მან „საჯარო 

ინტერესში“ გააკეთა: „მცირე და გაბნეული გამონაკლისების გარდა, რეაბილიტაციის 

                                                           
2
 განსხვავებულ წყაროებზე  (მაგ.Bottoms, Stelman 1988), მათ შორის, 1980-იანი და 1990-იანი წლების 

ჩვენს სასწავლო მასალაზე დაყრდნობით, აღნიშნული მოიცავდა შემდეგს: (ა) დამნაშავეთა 

გაზვიადებულად ნეგატიურად წარმოჩენა; (ბ) ანგარიშების ავტორთა მიერ ისეთი პრობლემების 

მთელი კატალოგის წარმოჩენა, რომელთაც დანაშაულთან არ აქვთ კავშირი; (გ) დანაშაულის  

კონტექსტში განუხილველობა; (დ) ბრალდებულის კონტროლს მიღმა არსებული ზოგადი 

გარემოებების მიკერძოებით გადმოცემა; (ე) ჟარგონის, სტერეოტიპებისა და დამაკნინებელი 

ტერმინოლოგიის გამოყენება; (ვ) დანაშაულისა და დანაშაულებრივი ქცევის შესახებ დამნაშავის 

თვალთახედვის გამოტოვება; (ზ) პატიმრობის ალტერნატიული საზოგადოებრივი სასჯელების 

შეთავაზებისას საჭირო დეტალების გამოტოვება; (თ) პატიმრობის შესაძლო შედეგების შეუფასებლობა 

და (ი) „კეთილდღეობის“ საფუძვლით პატიმრობის სასარგებლო რეკომენდაციების გაწევა პირდაპირ, 

შენიღბულად ან იმპლიციტურად (მაგ. „ამ ახალგაზრდა კაცისთვის აშკარად სასარგებლო იქნებოდა 

სტრუქტურიზებულ გარემოში არსებობა...“).  
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ძალისხმევას არ ჰქონია არავითარი ხელშესახები ეფექტი რეციდივიზმზე“ (1974: 25).3 

შესაბამისად, ჩაითვალა, რომ „არაფერი მუშაობს“. ამას დაემატება რესურსების კრიზისი, 

რამაც აქცენტი გადაიტანა პატიმრების შენახვის სახელმწიფო ხარჯზე. დანაშაული 

იზრდებოდა, ხოლო პრაქტიკული მიდგომა მოითხოვდა, რომ ციხის ხარჯები გარკვეულ 

ფარგლებში ყოფილიყო მოქცეული.  იდგა იდეოლოგიური კრიზისი, რომელიც განვითარდა 

„ნეო-კლასიკური რენესანსის“ გარშემო და გაჩნდა მოთხოვნები, რომ მეტი ყურადღება 

დათმობოდა დამნაშავეთა უფლებებს. შესაბამისად, სასჯელაღსრულებითი კეთილდღეობის 

პატერნალური „იძულებითი ზრუნვის“ მიზანშეწონილობა ეჭვქვეშ დადგა (Gelsthorpe, 

Morgan 2007).  ზემოთ აღნიშნული სხვადასხვა კრიზისის შედეგად, პრობაციის სამსახურს 

გაუჩნდა ახალი მისია: საზოგადოებაში მათი მეთვალყურეობა, ვინც სხვაგვარად ციხეში 

იქნებოდა (შინაგან საქმეთა უწყება 1984).  ეს იყო „პატიმრობის ალტერნატივების პერიოდი“. 

თუკი არაფერი გამოდიოდა, მოქმედებდა პრინციპი, „რაც იაფია, მით უკეთესი“. ახალი 

როლი კარგად ერგებოდა პრობაციის ოფიცრებსაც, რომელთაც იცოდნენ, თუ რა ზიანის 

მოტანა შეეძლოთ ციხეებს და სურდათ თავიდან აეცილებინათ შემდგომი დარღვევები, 

რასაც, მათი აზრით, გამოიწვევდა პენიტენციური სისტემის ზედმეტი ან არასაჭირო ჩარევა 

ადამიანთა ცხოვრებაში (Thorpe et al. 1980). იმ პერიოდში განიხილავდნენ რისკებს, თუმცა, 

ძირითადად - რისკებს დამნაშავის თავისუფლებასთან დაკავშირებით: ერთ-ერთი პირველი 

აქტუარული ინსტრუმენტი, რომელიც ბრიტანეთის პრობაციის სისტემაში შემუშავდა, იყო 

„პატიმრობის რისკის შკალა“ (Bale 1987), რომელიც გამოიყენებოდა იმ პირთა 

იდენტიფიცირებისთვის, ვინც პატიმრობის საფრთხის წინაშე იდგა და, შესაბამისად, 

საჭიროებდა ალტერნატივებს, რათა პატიმრობა თავიდან აცილებულიყო.  

ანგარიშები 1990-იანებში: SER-იდან წინასასამართლო ანგარიშებამდე ბრალდებულის 
შესახებ (PSR)   

1980-იან წლებში გატარებული „კანონისა და წესრიგის“ მხარდამჭერი ღონისძიებების 

მიუხედავად, კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა სასჯელის უტილიტარისტული მისჯის 

ეფექტურობა, რადგან: დანაშაულმა იმატა და გახდა უფრო გლობალიზებული, ხოლო 

საზოგადოებას რჩებოდა განცდა, რომ დანაშაული იყო „კონტროლს მიღმა“ (Easton, Piper 

2005).  სხვა ქვეყნების გამოცდილების გავლენით (განსაკუთრებით, აშშ-ში ლიბერალურ 

უფლებათა იურისტების აქტივობებით, რომლებიც ცდილობდნენ სასჯელის მისჯაში 

შემოეტანათ მეტი რაციონალობა და პროპორციულობა), გაჩნდა რეტრიბუციის თანამედროვე 

ფორმის აუცილებლობა. მისი პროტაგონისტი, ენდრიუ ფონ ჰირში (1976) აღნიშნავდა, რომ 

მიზანი უნდა იყოს სამართლიანობისა და მართლმსაჯულების დაბალანსება და არა 

სარგებლის გაზრდა. მან აღნიშნა, რომ „მართლმსაჯულება“ დამნაშავეებს უნდა ეპყრობოდეს, 

                                                           
3
 იხ. ასევე სრული ანგარიში (Lipton et al. 1975), სადაც მოცემულია დეტალური და დაწვრილებითი 

ანალიზი ჩარევის თითოეული ტიპის ეფექტურობის შესახებ. მაგალითად, ერთ-ერთი დასკვნის 

მიხედვით, „თუკი ინდივიდზე დაფუძნებული კვლევა და საზოგადოებაში დამნაშავეთათვის 

ინდივიდუალური კონსულტაციების მიცემა მათი მყისიერი პრობლემების გადაჭრისკენაა 

მიმართული, შესაძლოა ამას მოჰყვეს რეციდივიზმის კლება. თუკი ასეთ კონსულტაციებს შედეგად არ 

მოჰყვება დამნაშaვეთათვის უმნიშვნელოვანესი პრობლემების გადაჭრა, რომლებიც უკავშირდება 

საცხოვრებელს, ფინანსებს, სამსახურსა თუ ავადმყოფობას, ისინი ნაკლებად მოახდენენ ზეგავლენას 

პირთა კრიმინალურ ქცევაზე მომავალში“ (1975:572). Brody (1976).  
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როგორც მორალისა და ავტონომიის მქონე პირებს; ხოლო სასჯელი დანაშაულის სიმძიმის 

პროპორციული უნდა იყოს. ამასთანავე, სასჯელი შეძლებისდაგვარად შკალის ქვედა 

საფეხურზე უნდა შენარჩუნებულიყო და რეტრიბუცია სასტიკ სასჯელებზე არ უნდა 

დაფუძნებულიყო. ასე წარმოიშვა 1991 წლის ინგლისისა და უელსის სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების აქტი, რომელიც მიზნად ისახავდა სასჯელის ყოველგვარი მისჯის 

დაფუძნებას მშრალ ფაქტებსა და ჩადენილი დანაშაულის სერიოზულობაზე 

(პროპორციულობა იყო მთავარი თემა). პატიმრობა გამოიყენებოდა მაშინ, როდესაც  საქმე 

„მეტისმეტად სერიოზული“ იყო საზოგადოებრივი სასჯელის გამოყენებისთვის ან ვერ 

გამოიყენებოდა საზოგადოების უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, რადგან 

დამნაშავე იყო „საშიში“.  

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო ის, რომ 1991 წლის აქტით პრობაცია, თავის 

მხრივ, განისაზღვრებოდა, როგორც სასჯელი (და დასჯის მეთოდი) და არა რაიმეს 

ალტერნატივა. 1991 წლის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების აქტმა მნიშვნელოვნად 

შეცვალა ის ანგარიშები, რომელთაც მსჯავრდებულების შესახებ ამზადებდნენ. ჩვენთვის 

უკვე ნაცნობი სოციალური გამოკვლევის ანგარიში ჩაანაცვლა წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშმა 

ბრალდებულის შესახებ (Pre-Sentence Report, “PSR”). ასევე, მეტი აქცენტი მოითხოვებოდა 

მოცემული დანაშაულის ჩადენის გარემოებებსა და მიზეზებზე. ბოლოს, მეტი ყურადღება 

უნდა მიქცეოდა ისეთი „საზოგადოებრივი სასჯელების“ იდენტიფიცირებას, რომლებიც 

დამნაშავეებს შემდგომ გართულებებს ააცილებდა თავიდან. წინა დანაშაულები 

მხედველობაში უნდა მიღებულიყო მხოლოდ მაშინ, თუკი მათ რაიმე როლი ჰქონდათ 

მოცემული დანაშაულის შეფასებისთვის. ამასთანავე, მთლიანად ანგარიშში უნდა 

ასახულიყო დანაშაულის სიმძიმე, რათა სავარაუდო სასჯელზე მსჯელობა 

ორიენტირებულიყო ისეთ შედეგებზე, რომლებიც „დიდი ალბათობით სავარაუდო“ იყო 

(შინაგან საქმეთა უწყება 1992). აქტის 29-ე ნაწილში შემდგომ შევიდა ცვლილება, რითაც 

სასჯელის განმსაზღვრელს მიეცა მეტი უფლებამოსილება, რომ მოცემული დანაშაულის 

სიმძიმის შეფასებისას გაეთვალისწინებინა წინა მსჯავრდება. მიუხედავად ამისა, წინა-

სამსჯავრდებო ანგარიშების ძირითადი პრინციპები არ შეცვლილა. შინაგან საქმეთა მდივანმა 

ზედმეტი დაწვრილებით გაწერა წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშების მომზადების ეროვნული 

სტანდარტები. მაგალითად, 1992 წელს ეს სტანდარტები ტოვებდა მოლოდინს, რომ PSR-ებში 

აქცენტი უნდა ყოფილიყო არა მხოლოდ შემამსუბუქებელ, არამედ დამამძიმებელ 

გარემოებეზეც. ამ მოლოდინმა იკლო 1995 წელს, როდესაც ეროვნული სტანდარტები 

გადაისინჯა. თუმცა ამჯერად მოლოდინი გაჩნდა ანგარიშის იმ ნაწილზე, რომელსაც ერქვა 

„დანაშაულის ხელახლა ჩადენის რისკი“. ანგარიშის ავტორისგან მოითხოვებოდა, რომ მას 

საკუთარი პროფესიული ანალიზის საფუძველზე, შეეფასებინა სამომავლო დანაშაულების 

ბუნება, სიმძიმე და მოსალოდნელობა. დამატებით, რაც ანგარიშის წერის ტრადიციული 

მეთოდიდან კიდევ უფრო დიდ გადახვევას წარმოადგენდა, ავტორს უნდა შეეფასებინა 

საზოგადოებისათვის ზიანი მიყენების რისკიც და ეს არ ეხებოდა მხოლოდ სექსუალური 

ხასიათის ან ძალადობრივ დანაშაულებს.  

ანგარიშებში უკანასკნელი ცვლილებების კონტექსტი: რისკის, პოპულისტური 

დამსჯელობითობისა და თანამედროვე მენეჯერისტული კულტურა  

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების პრაქტიკოსებს უკანასკნელ ხანს მოუწოდებდნენ, 

მეტი ყურადღება დაეთმოთ „რისკისთვის“. ეს არ არის გასაკვირი ფართო სოციალური 
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ცვლილებების კონტექსტში. 1950-იანი წლებიდან მოყოლებული, სოციალურმა 

გარდატეხებმა დაამკვიდრა „კონტროლის კულტურა“, როგორც მას დევიდ გარლანდი (2001) 

უწოდებს. ეს მოიცავს ეკონომიკურ, ტექნოლოგიურ და „სოციალურ“ (დაკავშირებულს 

ოჯახთან და საზოგადოებასთან) ცვლილებებს. წარმოების შემცირებამ, მომსახურების 

სექტორის განვითარებამ და ტექნოლოგიური საზოგადოების ჩამოყალიბებამ  გაზარდა 

მობილობა; ხოლო ოჯახის სტრუქტურამ ცვლილებები განიცადა. გვიანდელი მოდერნიზმის 

სოციოლოგიური ანალიზი მოიცავს „ნდობის“ წყაროში ცვლილებებისა და „ონტოლოგიური 

საფრთხის“ შეფასებასაც (Gelsthorpe, Morgan 2007). ჯეიკ იანგი საუბრობს „გვიანდელი 

მოდერნიზმის თავბრუსხვევაზე“: „ეკონომიკური მდგომარეობის და სტატუსის 

არამდგრადობა, შეზღუდვის შეგრძნებასთან ერთად, შეიძლება განვიხილოთ, როგორც 

თავრუსხვევა, გადაჯაჭვული სიბრაზესა და უკმაყოფილებასთან“ (2007: 12). სოციოლოგები 

აღნიშნავენ, რომ „რისკის საზოგადოება“ განვითარდა ლოკალიზებული ნდობის ეროზიასთან 

ერთად; ეს ნდობა ადრე წარმოადგენდა ნათესაური ურთიერთობების ნაწილს ერთ ადგილას 

დასახლებულ საზოგადოებებში. ულრიჰ ბეკის აზრით, „რისკი შეგვიძლია განვმარტოთ, 

როგორც საფრთხეებთან მუდმივი ბრძოლა, რაც გამოიწვია და მოიტანა თავად 

მოდერნიზაციამ. რისკები, ადრეული საფრთხეებისგან განსხვავებით, არის შედეგები, 

რომლებიც უკავშირდება მოდერნიზაციის შემაშინებელ ძალასა და მის მიერ ეჭვის 

ფენომენის გლობალიზაციას“ (1992: 21).  

მუდმივი აღელვებისა და რისკის კულტურის ეპოქაში, აღარ არის საჭირო ბევრი მუშაობა, 

რათა გამოვითვალოთ რისკები ცხოვრების გაურკვევლობასთან გასამკლავებლად. 

მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა უსაფრთხოებას (Zedner 2000). ამასთანავე, „რისკის 

კულტურა“ ადვილად გადაიქცევა „ბრალის კულტურად“. „რისკის“ ცნება მისი საშიში 

განვითარებისგან დაზღვეულია ალბათობის გათვლებით. ზოგადად, იგი ხდება კულტურის 

მთავარი ტერმინი, რომელიც იწვევს ფართო დებატებს სოციალური ცხოვრების, 

ანგარიშვალდებულების, დანაშულის, სასჯელის შესახებ და ა.შ. ასევე, დებატებს მოძალადე 

და საშიში დამნაშავის შესახებ და იმის შესახებ, თუ რა უნდა მოვუხერხოთ ასეთ პირს, 

როდესაც ვცდილობთ უკეთესად დაცული საზოგადოება შევქმნათ. მართლაც, მე-20 

საუკუნის მიწურულისთვის, რისკი პრობაციის სამსახურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

საზრუნავი გახდა (Robinson 2002). გაიზარდა პოლიციის, მედიისა და საზოგადოების 

შეშფოთება მაღალი რისკის მატარებელ დამნაშავეებთან დაკავშირებით (განსაკუთრებით, 

სექსუალური ხასიათის დანაშაულთა ჩამდენებთან მიმართებით). მთავრობამ შეისრუტა 

საზოგადოების მოსაზრებები და ცდილობდა გაეცა პასუხი მოსახლეობის წუხილისათვის 

(რაც ასახავს, „პოპულისტურ დამსჯელობითობას“, ბოთომსი, 1995). ამას მოჰყვა მკაცრი 

კანონმდებლობა იმ მიზნით, რომ სახელმწიფო უკეთ გამკლავებოდა საზოგადოებისთვის 

ყველაზე მაღალი რისკის მატარებელ პირებს. აღნიშნული განვითარება შეგვიძლია 

მივაკუთვნოთ უფრო ფართო სასჯელაღსრულებით ტენდეცის, რასაც ვუწოდებთ რისკის 

როლს  „ახალ სასჯელაღსრულებაში“ ანუ აქტუარულ მართლმსაჯულებას (Feeley, Simon 

1992). ფილი აღწერს, თუ როგორ „დაიწყო მან ახალი განვითარებების შესწავლა, რომლებიც 

უკავშირდებოდა სასჯელის დანიშვნას, პირობით ვადამდე გათავისუფლებას, რეციდივისტ 

დამნაშავეებს, სასჯელის მეშვეობით მომავალი დანაშაულის პრევენციის პრინციპის 

შერჩევითად გამოყენებას. იგი ამ საკითხებს უყურებდა რისკის ჭრილში. შედეგად მიიღო 

აქტუარული მართლმსაჯულება“ (2006: 219).  
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მენეჯერისტული მიდგომა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემაა, რამაც შეცვალა პრობაციის 

პრაქტიკა. 1980-იანი წლებიდან დღემდე, გაერთიანებულ სამეფოში გარდაიქმნა საჯარო 

სამსახურები, მათ განიცადეს მოდერნიზაცია. ამან გამოიწვია ადგილობრივი ოპერაციული 

პოლიტიკის ცენტრების  მხრიდან მჭიდრო ზედამხედველობა და მენეჯერული კონტროლი; 

ისევე, როგორც საჯარო სექტორის გარეთ მომსახურების დაქირავება იმ სფეროს 

ასამუშავებლად, რომელსაც შეფერხებები ჰქონდა. მეტ-ნაკლებად ავტონომიური პრობაციის 

ადგილობრივი ორგანოები, რომლებიც ისედაც ეროვნულ სტანდარტს ექვემდებარებოდნენ, 

2001 წელს გახდნენ პრობაციის ეროვნული სამსახურის ნაწილი და განიცადეს შემდგომი 

ცვლილებები კარტერის 2003 წლის ანგარიშის შედეგად. 2005 წლის დასაწყისში მთავრობამ 

მოამზადა პროექტი, რომლის თანახმად შინაგან საქმეთა მდივანს უნდა მიეღო მეტი 

უფლებამოსილება პრობაციის საბჭოების სამართავად. 2005 წლის მაისის არჩევნების 

შედეგად ეს შეთავაზება დავიწყებულ იქნა, მაგრამ ადგილობრივი პრობაციის საბჭოები 

პრობაციის ფონდებმა ჩაანაცვლეს (რომლებშიც გათვალისწინებულია საზოგადოების უფრო 

მეტი ინტერესი, ვიდრე ადრე და რომლებსაც აქვთ „ბიზნესისთვის დამახასიათებელი 

სტილი“). ფონდებმა კონკურენცია უნდა გაუწიონ მოხალისეებსა და კომერციულ სექტორს 

მომსახურების გაწევისა და შეკვეთისთვის სატენდერო წინადადების გასაკეთებლად. 2007 

წლის დამნაშავეთა მართვის აქტმა დაადასტურა ახალი სამთავრობო ინიციატივა და 

განამტკიცა „კონკურენცია“ და „კონტრაქტები“, როგორც მომსახურების მიწოდების 

საფუძველი (Gelsthorpe, Morgan 2007; Senior et. al 2007). აღნიშნულ განვითარებას ჯერ არ 

ჰქონია ზეგავლენა წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშებზე, მაგრამ მენეჯერისტული კულტურა 

(შესასრულებელი მიზნებითა და სისტემის ანალიზით) მიუთითებს პროდუქციის წარმოების 

სწორხაზოვანი პროცესის საჭიროებაზე.  

„რისკების გაზომვის“ ცენტრალური როლი  

რისკის კულტურისა და დანაშაულის შესამცირებლად მიღებული საკანონმდებლო ზომების 

ფონზე, აღინიშნება ცვლილება პრობაციის სამსახურის საქმიანობაში: კეთილდღეობიდან 

რისკზე დაფუძნებულ ინტერვენციებზე გადასვლა და დამნაშავეთა მიმართ სხვადასხვაგვარი 

მოპყრობა (მაღალი და დაბალი რისკის მატარებელი დამნაშავენი, ანუ  ისინი, ვისი მორალის 

შეცვლა და სოციუმში დაბრუნება შესაძლებელია და ვისიც - შეუძლებელი). რისკების 

შეფასება დიდწილად დამოკიდებულია „კრიმინოგენულ ფაქტორებზე“ (იმ ფაქტროებზე, 

რომლებიც ყველაზე ხშირად უკავშირდება დანაშაულს) და სტატისტიკურ ალბათობაზე; და 

არა უბრალოდ გამოცნობაზე (Merrington, Stanley 2007).  

მაშასადამე, საკანონმდებლო და ორგანიზაციულმა ცვლილებამ გამოიწვია 

სტრუქტურიზებული მიდგომა რისკების შეფასების მიმართ. 2001 წლიდან პრობაციის 

ეროვნული სამსახურისა და დამნაშავის მართვის ეროვნული სამსახურის მიერ 

გამოიყენებოდა დამნაშავის შეფასების სისტემური მექანიზმი (OASys), როგორც შეფასების 

ყოვლისმომცველი წესი:  

„[OASys] წარმოადგენს მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ პრაქტიკასა და ორი სამსახურის 

ურთიერთთანამშრომლობის უდიდეს სფეროს [ციხეები და პრობაცია]. იგი წარმოადგენს 

საერთო მექანიზმს დამნაშავეთა შესაფასებლად და მათთვის საჭირო ინტერვენციების 

განსასაზღვრად. ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი პრაქტიკოსებს დაეხმარება, 

რომ მიიღონ გონივრული და არგუმენტირებული გადაწყვეტილებები დამნაშავის 
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სარისკოობის შესახებ და ჩვენ გვეხმარება, შევაფასოთ ჩვენი მუშაობის შედეგი 

დამნაშავეებზე“ (NPS  [პრობაციის ეროვნული სამსახური] 2001: 9-10).  

ცხადია, OASys არის 1980-იან წლებში დაწყებული პროცესის შედეგი, რომელსაც საფუძვლად 

ედო: ციხის საჭიროების რისკის შეფასება (Bale 1987) და 1990-იანებში შინაგან საქმეთა 

უწყების მიერ შექმნილი ხელახლა მსჯავრდების რისკის პროგნოზის მექანიზმი (დამნაშავის 
რეციდივიზმის ჯგუფური შკალა) (Robinson 2003 - პრობაციის კონტექსტში რისკების 

შეფასების ტექნოლოგიების განვითარების შესახებ).  

OASys შემუშავებულია რამდენიმე ფუნქციის შესასულებლად, მათ შორის: კრიმინოგენული 

საჭიროებების შეფასება, დანაშაულის ხელახლა ჩადენის რისკი და მნიშვნელოვანი ზიანის 

მოტანის რისკი. OASys-ის შეფასება გადამწყვეტია ინდივიდთა სწორად განაწილებისთვის 

საჭირო ზედამხედველობის სხვადასხვა „საფეხურზე“, რომლებიცაა: 1 - დასჯა; 2 - დახმარება; 

3 - შეცვლა; 4 - კონტროლი (Burnett et al. 2007). ეს საფეხურები არ არის 

ურთიერთგამომრიცხავი, მაგრამ დაყოფილია ისე, რომ თითოეული მოიცავს უფრო ქვედა 

საფეხურისთვის განსაზღვრულ ყველა ჩარევას და კონკრეტული საფეხურის შესაბამის 

ჩარევას.4 ნაწილობრივ გაუგებარია, თუ რატომ შეარჩია შინაგან საქმეთა უწყებამ OASys-ის 

რთული მექანიზმი და არა სხვა პრაქტიკული ალტერნატივები; განსაკუთრებით იმ 

კვლევების ფონზე, რომლებიც ხაზს უსვამს ამ მექანიზმის სირთულეს (იხ. მეირი 2006: 

სტატიაში პრობაციის ოფიცერთა მოსაზრებებზე OASys-ის შესახებ -  სათაურით „ყველაზე 

ცუდი საგადასახადო ფორმა, რაც კი ოდესმე გინახავთ“ -  მეირი ჩამოთვლის ოფიცერთა მიერ 

OASys-ის შეფასებებს, რომ ისაა „მეტისმეტად მექანიკური“ და „მეტისმეტად მოუქნელი“. 

თუმცა OASys-ს კვლავ უკავია ცენტრალური როლი დამნაშავეთა რისკებისა და საჭიროებების 

შეფასებისას).  

თანამედროვე ანგარიშები კონტექსტში  

რამდენად აისახება წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშებზე თანამედროვე პრობლემები, 

როგორებიცაა მენეჯერისტული მიდგომა, პოპულისტური დამსჯელობითობა და რისკი? 

ამჟამად არსებობს წინა-სამსჯავრდებო ანალიზის 3 ფორმა: ზეპირი ანგარიში (მოკლედ 

შეიცავს სპეციფიკურ ინფორმაციას, როგორც წესი, მზადდება იმავე დღეს, როდესაც მისი 

გამოყენება გადაწყდება); სწრაფი ანგარიში (FDR) (რომელიც დგება ნაკლებად რთულ და 

მძიმე საქმეებში 5 სამუშაო დღეში; თუმცა პრაქტიკაში ხშირად იმავე დღეს მზადდება) და 

სტანდარტული ანგარიში (SDR) (რომელიც ყველაზე რთულ და მძიმე საქმეებში გამოიყენება 

და, როგორც წესი, მზადდება 15 სამუშაო დღეში). ამ ანგარიშებს თანაბარი წონა აქვთ. ისინი 

ერთმანეთისგან განსხვავდებიან მხოლოდ შეფასების საფუძვლით და სხვადასხვა 

გარემოებებში გამოყენების შესაფერისობით.5 2003 წლის სისხლის სამართლის აქტი ხშირად 
                                                           
4
 ერთ-ერთი უპირატესობა ისაა, რომ ამ გზით დაბალი რისკის მატარებელი დამნაშავეები მეტისმეტ 

ყურადღებას არ მიიქცევენ. მაგრამ დაბალი რისკის მატარებელ დამნაშავეებს, შეიძლება, „დიდი 

საჭიროებები“ ჰქონდეთ და ამან დახარჯოს რესურსი  - ქალებიც აქ მოიაზრებიან.  

5
 ანგარიშთა ავტორები განსხვავდებიან. ზეპირ ანგარიშთა უმეტესობას შტატის წევრი „ასისტენტები“ 

წარადგენენ (პრობაციის სამსახურის ოფიცრები); სწრაფ ანგარიშებს ამზადებენ პრობაციის სამსახურის 

ოფიცრები ან კვალიფიციური პრობაციის ოფიცრები; ხოლო სტანდარტულ ანგარიშებს - მხოლოდ ეს 

უკანასკნელნი.  
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მოიხსენიებდა სწრაფ ანგარიშებს; ხოლო პრობაციის ცირკულარი (18/2005) შეიცავდა 

განმარტებას, რომ წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშის ეს ფორმა იყო ყველაზე შესაფერისი. 

ფართო გაგებით, ეს იყო სწრაფი ანგარიშების გამოყენების ზღვარი, როდესაც დამნაშავის 

რეციდივიზმის ჯგუფური შკალის ქულა იყო 41-ს ქვევით; ხოლო როდესაც ქულა 41-ს ზემოთ 

იყო, მაშინ საჭირო ხდებოდა სტანდარტული ანგარიში, რათა ჩატარებულიყო ზიანის რისკის 

სრული ანალიზი.  

სწრაფი ანგარიშების დანერგვის პირველ ეტაპზე მათ ნაკლებად გამოიყენებდნენ, რადგან 

ნაკლებ სერიოზულობად აღიქვამდნენ. 2007 წლის მაისიდან მიიღეს „გადაწყვეტილების 

მისაღები ინსტრუმენტი“, რათა წაეხალისებინათ სწრაფი ანგარიშების გამოყენება და 

სასამართლოს მოხელეებს დახმარებოდნენ ორ ძირითად კითხვაზე პასუხის გაცემაში: (1) 

არსებობს თუ არა საკმარისი ინფორმაცია, რათა სასამართლომ სასჯელი ახლავე დანიშნოს? - 

ასეთ შემთხვევაში, სასამართლო აგრძელებს სასჯელზე მსჯელობას ან სასამართლოს 

პრობაციის ოფიცერი წარადგენს ზეპირ ანგარიშს სასამართლოსთვის ხელმისაწვდომი 

ინფორმაციის შესავსებად (რასაც ადრე „დგომითი“ ანგარიში ერქვა); (2) მოგვცემს თუ არა 

სწრაფი ანგარიში საკმარის ინფორმაციას სასჯელის უსაფრთხოდ მისჯის გასამარტივებლად? 

- თუკი პასუხი დადებითია, სასამართლოს ოფიცერი მოითხოვს დროს სწრაფი ანგარიშის 

მოსამზადებლად (NPS 2007). პრობაციის ახალი ინსტრუქცია (NPS 2009) პრობაციის ფონდებს 

მოუწოდებს უფრო ხშირად გამოიყენონ სწრაფი და ზეპირი ანგარიშები. დღესდღეობით, 

სწრაფი ანგარიში წინა-სამსჯავრდებოდ არსებულ ძირითად პოზიციას ასახავს. მათ იყენებენ 

სხვადასხვა სასჯელებთან, მათ შორის, პატიმრობასთან დაკავშირებითაც. სწრაფი ანგარიში 

ეფუძნება მძიმე ზიანის რისკის შეფასებას, დამნაშავის რეციდივიზმის ჯგუფურ შეფასებას, 

დანაშაულებრიობასთან დაკავშირებული რთული პრობლემების ანალიზს, ბავშვთა 

სამსახურებში პირის რეგისტრაციის საკითხის გარკვევას, ძირითადი უნარების ნაკლებობას, 

აკრედიტებული პროგრამებისთვის შესაფერისობას, ისევე, როგორც თავად დამნაშავის 

შეფასებას (შესაბამისად, OASys წინა-სამსჯავრდებო ფორმის ნაწილს ფარავს, თუმცა OASys 

სრულად გამოიყენება უფრო მძიმე და რთულ საქმეებზე, რომელთათვისაც სტანდარტული 

ანგარიშის მომზადება იქნებოდა საჭირო). 2005 წლის ინსტრუქციებისგან განსხვავებით, 2009 

წელს განისაზღვრა, რომ სწრაფი ანგარიში გამოიყენებოდა მაშინ, როდესაც დამნაშავის 

რეციდივიზმის ჯგუფური ინდექსის შკალის ქულა იყო 76-ზე დაბლა, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც სწრაფი ანგარიშის გამოყენებას უპირისპირდებოდა მძიმე ზიანის რისკის შეფასების 

შედეგი (NPS 2009). 

არსებობს რამდენიმე გარემოება, რაც ბადებს ძირითად კითხვებს წინა-სამსჯავრდებო 

ანგარიშების შინაარსსა და ხარისხში ცვლილებების შესახებ. ესენია: დამნაშავეთა მართვის 

ეროვნული სამსახურის შექმნა - ესაა ახალი ორგანიზაციული ჩარჩო; პროფესიული 

კულტურა, რომელიც განიცდის ცვლილებას (აღარ იყენებს სოციალურ სამუშაოს პრობაციის 

ოფიცერთა ტრენინგისთვის); პრობაციის ოფიცრის როლის ადრეული ხედვის - რომლის 

მიხედვით, ოფიცრის ფუნქცია იყო „რჩევის მიცემა, დახმარება და დამეგობრება“ - შეცვლა 

ახალი მიდგომით, რაც გულისმობს „შეფასებას, აღსრულებასა და დარღვევას“ (Raynor 2007; 

Gelsthorpe, Morgan 2007); წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშში რისკსა და რისკების შეფასებაზე 

ყურადღების გამახვილება. ახლა სწორედ აღნიშნულ საკითხებს განვიხილავთ.  

ხარისხის უზრუნველყოფა 
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1990-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც ხდებოდა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

1991 წლის აქტის იმპლემენტაცია, შინაგან საქმეთა უწყებამ პიტერ რეინორსა და ლორეინ 

გელსსორპს შეუკვეთა ხარისხის კონტროლის მექანიზმის შემუშავება, რომელსაც პრობაციის 

სამსახურები შემდგომში გამოიყენებდნენ (Gelsthorpe, Raynor 1995; Raynor et. al 1995). ეს, 

ნაწილობრივ, მიზნად ისახავდა ანგარიშების მიმართ 1980-იან წლებში გამოთქმულ 

კრიტიკაზე პასუხის გაცემას და, ნაწილობრივ, ანგარიშების გავლენის შეფასებას 

სასამართლოს მიერ სასჯელის დანიშვნაზე. 

არ დავიწყებთ კვლევის დეტალურ აღწერას, მაგრამ აღვნიშავთ, რომ „ხარისხიანი“ 

ანგარიშების შეფასების კრიტერიუმების შემუშავებისას (42 ცვლადზე დაყრდნობით) და, 

დაახლოებით, 150 ანგარიშის შეფასების შემდეგ (ისინი წარმოადგენდნენ ყოველი 20 

ანგარიშიდან ერთს, საპილოტე პროექტით დაფარულ პრობაციის 5 უბანზე), ჩვენ გავაკეთეთ 

4 მთავარი აღმოჩენა. პირველი, „უკეთესი“ ანგარიშები უკეთ ეხმარებოდა სასჯელის 

დამნიშნავებს, რომ დამაჯერებლობით გამოეყენებინათ საზოგადოებრივი სასჯელები და 

ნაკლებად გამოეყენებინათ პატიმრობა. მეორე, სწრაფად მომზადებული ანგარიშები 

(რომლებიც სასამართლოს სხდომის დღესვე ან 7 დღეში მზადდებოდა) დიდად არ ახდენდა 

გავლენას ზოგად ხარისხზე, თუმცა ისინი მაინც ნაკლებად ღრმად განიხილავდნენ 

დანაშაულებრივ ქცევას; რადგან, სავარაუდოდ, ამ საკითხის გამოკვლევისთვის საჭირო 

იქნებოდა ერთზე მეტი ინტერვიუ დამნაშავესთან. მესამე, სწრაფად მომზადებული 

ანგარიშებიდან ცოტა თუ ეყრდნობოდა სხვა წყაროებს, გარდა დაზარალებულისა, სისხლის 

სამართლის პროცედურებისა და პრობაციის ჩანაწერებისა. შესაბამისად, არ გამოიყენებოდა 

ის ინფორმაცია, რომელსაც ფლობდნენ ნათესავები, დამსაქმებლები, პარტნიორები ან 

საზოგადოების სხვა წევრები: აღნიშნულ ინფორმაციას იმავე დღეს მომზადებულ ანგარიშთა 

მხოლოდ 38% იყენებდა, 3 კვირაში მომზადებული ანგარიშებიდან კი - 61%. დასასრულს, 

როდესაც სწრაფად მომზადებული ანგარიშები განიხილავდნენ პრობაციის ბრძანების 

გამოყენების შესაძლებლობას, ისინი ნაკლებად ითვალისწინებდნენ „სრულ პაკეტებს“ 

დამატებითი მოთხოვნებით ან რესურსებით; შესაბამისად, საჭირო ხდებოდა მესამე პირთა 

ჩართვა, აღნიშნულ საკითხებზე მოლაპარაკება და შესაბამისი მექანიზმების მომზადება 

(სწრაფად მომზადებულ ანგარიშთა 22%, შვიდ დღეზე მეტ ვადაში მომზადებულ ანგარიშთა 

47%-ის საპირისპიროდ).  

ეფექტურობა  

როდესაც კვლევის ჩატარების თხოვნით მოგვმართეს, არავინ იცოდა, ახდენდნენ თუ არა 

ანგარიშები ზეგავლენას სასჯელის დამნიშნავ პირებზე: თანხვედრა სასჯელსა და 

რეკომენდაციებს შორის, შესაძლოა, ნიშნავდა ანგარიშის ავტორის კარგი გამოცნობის უნარს. 

შესაბამისად, ჩვენ შევიმუშავეთ „ხარისხის განმტკიცების სახელმძღვანელო“ და შევადარეთ 

დაბალი და მაღალი ხარისხის ანგარიშების შედეგები (იხ. ცხრილი 23.1). ჩვენ დავადგინეთ, 

რომ ანგარიშებს ჰქონდა გავლენა და ხარისხიც მნიშვნელოვანი იყო. რასაკვირველია, ამ 

ყველაფერს უფრო მასშტაბური კვლევა სჭირდებოდა, მაგრამ ანგარიშების ხარისხობრივი 

შეფასება მაინც მოხვდა მისი უდიდებულესობის ინსპექტორატის დღის წესრიგში. 
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ცხრილი 23.1. ხარისხი და შედეგი 

 ხარისხი 

საშუალოზე 

ქვემოთ (N80) 

საშუალოზე 

ზემოთ (N70) 

საზოგადოებრივი სასჯელის შეთავაზება 43% 62% 

დაინიშნა საზოგადოებრივი სასჯელი 16% 25% 

საზოგადოებრივი სასჯელი გამოყენებულ იქნა ზუსტად 

ისე, როგორც იყო შეთავაზებული 

13% 18% 

მაშინვე დაინიშნა პატიმრობა 48% 39%  

 

რისკის ფაქტორის დომინირება წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშებში?  

1990-იანი წლების დასაწყისში ხარისხისა და ეფექტურობის შესახებ ჩატარებული კვლევის 

შემდეგ, ინგლისსა და უელსში მნიშვნელოვნად შეიცვალა დამოკიდებულება პრობაციის 

ოფიცრების როლისა და მათი ანგარიშებისადმი. ამ ცვლილებათა ნაწილი ჩვენ მოცემულ 

თავში ავსახეთ. დროა, ხელახლა გადავხედოთ წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშებს: რათა 

ვნახოთ, შეიცვალა თუ არა (და თუ - კი, როგორ შეიცვალა) ისინი დროთა განმავლობაში და 

შევაფასოთ, რამდენად თანმიმდევრული ცვლილებები მოახდინეს ზემოთ აღწერილმა 

ტრანსფორმაციებმა პრობაციის სამსახურსა და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

სისტემაში. მას შემდეგ, შოტლანდიისგან განსხვავებით, ინგლისსა და უელსში (იხ. Tata et. al 

2008) ცოტა სისტემური კვლევა ჩატარდა წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშების სტილისა და 

შინაარსის გავლენის შესახებ ზრდასულ ადამიანებზე.6 ჩვენ ვცადეთ გაგვერკვია ჩვენი 

იდეების რელევანტურობა და ჩავატარეთ პატარა საპილოტე კვლევა წინა-სამსჯავრდებო 

ანგარიშების სტილისა და შინაარსის ცვლილებების შესახებ (რასაც ადრე სოციალური 

გამოკვლევის ანგარიშები ერქვა). პილოტური კვლევისთვის გამოყენებულ იქნა 6 პატარა 

ნიმუში, რომელთაგან თითოეული შედგებოდა 10 ანგარიშისგან სრულწლოვან დამნაშავეთა 

შესახებ. ეს დოკუმენტები ინგლისსა და უელსში გაწეული პრობაციული საქმიანობის 

სხვადასხვა ათწლეულიდან იყო და სხვადასხვა საპრობაციო უბანში იქნა მომზადებული. 

ორი უახლესი ნიმუში სპეციალურად ამ კვლევისთვის მოვიპოვეთ. ადრინდელი ნიმუშები 

შემთხვევითობის პრინციპით ავიღეთ ავტორთა თუ სხვათა მიერ ადრე ჩატარებული 

კვლევების მასალებიდან და ვფიქრობთ, რომ ისინი წარმოადგენენ იმ დროის ტიპურ 

პრაქტიკას. ჩვენ შეგვიძლია დავეყრდნოთ პრობაციის სამსახურის თითქმის ნახევარი 

საუკუნის პრაქტიკის მანძილზე მომზადებულ ანგარიშებს და გვაქვს ნიმუშები 1964, 1984 – 

85, 1991, 1998, 2006 და 2009 წლებიდან. პრობაციის სამსახურის ზემოთ აღწერილ ისტორიულ 

განვითარებასთან ერთად (Raynor 1997; Vanstone 2004l Gelsthorpe, Morgan 2007; Raynor, 

Robinson 2009), აღნიშნული მოიცავს პრობაციის თეორიისა და პოლიტიკის ევოლუციის 

ყველა მთავარ ეტაპს, მაშ შემდეგ, რაც ის დამკვიდრდა ომის შემდგომ კეთილდღეობის 

სახელმწიფოში, როგორც უნივერსალური პროფესიული სამსახური.  

                                                           
6
 იხ. ფენიქსი (2009) ინგლისსა და უელსში ახალგაზრდა დამნაშავეთა წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშების 

შესახებ. 
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ჩვენი პირველი ნიმუში 1960-იანი წლებიდანაა, როდესაც სასჯელაღსრულებითი 

კეთილდღეობა უმაღლეს საფეხურზე იმყოფებოდა და პრობაცია გულისხმობდა ინდივიდზე 

ფსიქო-სოციალურ მუშაობას. ნიმუში 1980-იანებიდან მიეკუთვნება „პატიმრობის 

ალტერნატივების“ ეპოქას. ჩვენი მესამე ნიმუში ავიღეთ „ხარისხისა და ეფექტურობის“ 

კვლევის ფარგლებში 1991 წელს მოპოვებული მასალებიდან (Gelsthorpe, Raynor 1995). ეს 1991 

წლის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების აქტის პერიოდია, როდესაც დაიწყეს 

პრობაციის, როგორც ცალკე აღებული სასჯელის განხილვა და არა როგორც რაიმეს 

„ალტერნატივისა“. ამავე დროს, პრობაციის ოფიცრებს სთხოვდნენ ეფიქრათ რისკზე ისე, რომ 

ჯერ არ არსებობდა შესაბამისი მეთოდები.  

1998 წლის ნიმუში უფრო მკაფიოდ გადადის „რისკის“, „რა მუშაობს“ და მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული პრობაციის ეპოქაში. ანგარიშთა ეს ჯგუფი შეგროვდა ერთ-ერთი ადრეული 

საპილოტე კვლევის ფარგლებში, რომელიც პრობაციაში რისკების შეფასებას შეეხებოდა 

(Raynor et al. 2000). ეს ის პერიოდია, როდესაც ოფიციალურად განიმარტა რისკზე 

ყურადღების გამახვილების აუცილებლობა (მაგ. მისი უდიდებულესობის ციხის 

ინსპექტორატის მიერ 1995 წელს), თუმცა ჯერ კიდევ სცდიდნენ რისკების შეფასების 

სხვადასხვა მეთოდს და OASys ჯერ არ იყო ჩამოყალიბებული.7 ჩვენი ბოლო 2 ნიმუში 2006 და 

2009 წლებით თარიღდება და აღებულია პრობაციის „ახალი“ ეროვნული სამსახურის 

პერიოდიდან, რომელიც დაფუძნდა 2001 წელს და დამნაშავეთა მართვის ეროვნული 

სამსახურის ნაწილი გახდა 2004 წლიდან. ამ პერიოდში OASys გახდა რისკებისა და 

საჭიროებების შეფასების ოფიციალური მეთოდი. ასევე, გამოიყენებოდა სტანდარტების, 

მიზნების, მონიტორინგისა და მიღწევების ცხრილების სრული მენეჯერული პაკეტი.  

საპილოტე პროექტისთვის შედგა საკითხთა მარტივი ჩამონათვალი, რაც ნაწილობრივ 

ეფუძნებოდა 1990-იანი წლების დასაწყისში „ხარისხისა და ეფექტურობის“ კვლევაში 

გამოყენებულ მიდგომას; თუმცა ამჟამად აქცენტი იყო არა იმდენად ხარისხზე, რამდენადაც 

დომინანტურ თემებსა და ტერმინოლოგიაზე. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას 

ვამახვილებთ ტერმინ „რისკის“  პირდაპირ გამოყენების სიხშირესა და კონტექსტზე (McNeill 

et al 2009, ამ საკითხზე შოტლანდიასთან დაკავშირებით); ზოგადად, დამნაშავის წარმოჩენაზე 

(ნეგატიურად თუ პოზიტურად) და პრობაციის მიერ შეთავაზებული სასჯელების ბუნებასა 

და შინაარსზე.  

ცხრილი 23.2. არის თუ არა ნახსენები რისკი?  

(N თითოეული წლისთვის არის 10) 

თარიღი 1964 1984 - 85 1991 1998 2006 2009 

დანაშაულის შემდგომი ჩადენის 

რისკი 

 3 1 4 10 10 10 

ზიანის რისკი 0 0 2 3 10 10 

რისკის ქულა 0 0 0 0 0 9 

                                                           
7
 საინტერესოა, რომ 1991 წლის აქტით დასმული ახალი აქცენტების შემდეგ, ამ დროისთვის 

„პატიმრობის რისკების“ შკალა თითქმის გაქრა. 1988 წლისთვის „რისკი“ ნიშნავდა დანაშაულის 

ხელახლა ჩადენის რისკს ან სახიფათოობას (მისი უდიდებულესობის ციხეთა ინსპექტორატი 1998).  
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ცხრილ 23.2-ში მოცემულია ჩვენი დასკვნები რისკთან დაკავშირებით. მოცემული კვლევის 

პირველ ნაწილში განხილული ტენდენციებისა და განვითარების გათვალისწინებით, არ არის 

გასაკვირი, რომ რისკის გამოყენება უფრო ხშირად ხდება. ამჟამად თითქმის ყველა ანგარიში 

მოიცავს დაწვრილებით ანალიზს რისკის შესახებ. ზიანის მიყენების რისკი, ანუ 

სახიფათოობა, უფრო გვიან ჩნდება. იქამდე უფრო მეტად იყენებდნენ დანაშაულის ხელახლა 

ჩადენის რისკს, რაც ამ კონცეფციის ოფიციალურ პოლიტიკაში ასახვამდე ათწლეულებით 

ადრე ფიგურირებს ზოგიერთ ანგარიშში. თუმცა ბოლოდროინდელ ნიმუშებში რისკის ორივე 

სახეობა სათანადოდაა წარმოდგენილი და, ზოგჯერ, ზიანის რისკი უფრო მნიშვნელოვნადაც 

კი არის მიჩნეული ამ ორს შორის.  

ცხრილი 23.3. როგორ არის წარმოჩენილი დამნაშავე  

თარიღი 1964 1984 - 85 1991 1998 2006 2009 

მეტწილად დადებითად 2 6 4 2 0 1 

მეტწილად უარყოფითად 3 0 0 2 5 5 

ნეიტრალურად 5 4 6 6 5 4 

 

23.3. ცხრილი ასახავს, თუ როგორ არის წარმოდგენილი დამნაშავე, როგორც ადამიანი. 

როგორ ზოგად შთაბეჭდილებას დატოვებს ანგარიში მკითხველზე, რომელიც მას ერთხელ 

წაიკითხავს? ამ გარემოებას 1980-იანი წლების ბევრი ექსპერტი მიიჩნევდა ანგარიშის 

მნიშვნელოვან ასპექტად (Milichamp et al. 1985). პოზიტურია ისეთი აღწერა, როდესაც 

დამნაშავის მიმართ გამომჟღავნებულია პოზიტიური ან ოპტიმისტური მიდგომა; 

შესაძლებლადაა მიჩნეული პირის გამოსწორება და ნახსენებია მისი ძლიერი მხარეები, 

შესაძლებლობები, მიღწევები, მომავალი, პოზიტიური ქცევა -  როგორიცაა თანამშრომლობა 

ან მონანიება. ნეგატიური აღწერა ყურადღებას ამახვილებს სისუსტეებზე, ნაკლოვანებებზე, 

პრობლემებზე, წარუმატებლობასა და დანაშაულებრიობაზე და ზოგჯერ ტოვებს 

შთაბეჭდილებას, რომ დამნაშავესთან კონტაქტი კარგად არ დამყარებულა. უმეტეს 

შემთხვევაში, გადმოცემულია დამნაშავის როგორც ნეგატიური, ასევე, პოზიტიური 

ასპექტები, თუმცა ანგარიშები ზოგჯერ მეტ აქცენტს აკეთებს ერთზე ან მეორეზე. ზოგიერთი 

ანგარიში უფრო შერეულ სურათს გვთავაზობს ან საერთოდ არ გვიტოვებს მკაფიო 

შთაბეჭდილებას. ასეთი ანგარიშები მივიჩნიეთ ნეიტრალურად. აღნიშნული შეფასებები, 

ცხადია, სუბიექტურია. თუმცა მკვლევარები, რომლებმაც ბევრი ანგარიში შეისწავლეს (რასაც 

სასჯელის დამნიშნავებიც აკეთებენ), ძირითადად, თანხმდებიან. ასევე, ჩვენ ორ-ორი 

შემფასებელი გამოვიყენეთ უახლესი ნიმუშებისთვის შეფასების ქულის დასაწერად. ეს 

ყოველივე 23.3. ცხრილშია წარმოდგენილი და ორგვარ დასკვნას აძლევს საფუძველს: 

დამნაშავეს „ინდივიდზე მუშაობის“ ეპოქაში წარმოაჩენდნენ ერთდროულად 

პოზიტიურადაც და ნეგატიურადაც (ანუ „შერეულად“); პოზიტიური წარმოჩენა ხშირად 

ხდებოდა „პატიმრობის ალტერნატივების ეპოქაში“, როდესაც პრობაციის ოფიცრებს 

ევალებოდათ საზოგადოებრივი სასჯელების წახალისება და დამნაშავეებზე მათი დადებითი 

ეფექტის ჩვენება. ორ უახლეს ნიმუშში კი თითქმის ყველა ანგარიში, თანაბარი რაოდენობით, 

ან ნეიტრალურია, ან - ნეგატიური. ორი უახლესი ანგარიშის ნიმუშებიდან რამდენიმე 

ამონარიდმა, შესაძლოა ცხადყოს, თუ რას ვგულისხმობთ ნეგატიურად წარმოჩენის 

ტენდენციაში:  
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„ბრალდებული სრულად დამნაშავეა მძიმე დანაშაულის ჩადენაში... [ბრალდებულის] 

ამჟამინდელი ცხოვრების წესია: უსახლკარობა, უმუშევრობა, არასტაბილურობა და სარისკო 

ქმედებები ალკოჰოლისა და კანაფის გამოყენებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ჩემი 

შეფასებით, მომავალში დანაშაულის ჩადენის რისკი მაღალია. 

[ბრალდებული] შეზღუდულად აზროვნებს და ვერ სწავლობს საკუთარ შეცდომებზე... ის 

ფრაგმენტულად ხედავს საკუთარ ქცევას და საკუთარი ქმედებების მნიშვნელობას აკნინებს, 

რათა დანაშაული გაამართლოს. ამავდროულად, ის ყურადღების მიღმა ტოვებას მისი 

საქციელის გავლენას სხვა ადამიანებზე. 

პრობაციის ფონდის ფუნქციაა რისკების შეფასება და მართვა. ამ შემთხვევაში, ფონდს არ 

შეუძლია [ბრალდებულიდან] მომდინარე რისკის მართვა, ბრალდებულის ჩართვა რაიმე 

სამუშაოში ან მისთვის რაიმე ცვლილების მოტანა“.  

ცხრილი 23.4. მთავარი აქცენტი პრობაციის შეთავაზებებში 

თარიღი 1964 1984 - 85 1991 1998 2006 2009 

შეთავაზებულია 

საზოგადოებრივი ბრძანება  

3 10 6 9 7 7 

შეთავაზებულია, როგორც 

პატიმრობის ალტერნატივა 

1 3 3 2 0 2 

არგუმენტები მოტანილია 

პატიმრობის საწინააღმდეგოდ 

0 3 1 1 5 2 

მეტწილად წარმოჩენილია, 

როგორც სასჯელი 

0 0 4 1 0 4 

მეტწილად წარმოჩენილია, 

როგორც რეპარაცია 

0 0 3 0 0 1 

მეტწილად წარმოჩენილია, 

როგორც რეაბილიტაცია 

3 5 4 4 8 3 

რისკების მართვა და 

საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოება 

0 0 0 1 4 2 

თანხმობისა და 

თანამშრომლობის განხილვა 

1 9 2 4 5 6 

 

23.4. ცხრილში აქცენტი გაკეთებულია ანგარიშებში წარდგენილ წინადადებებსა და მათი 

წარდგენის ფორმაზე. შესაძლოა არსებობდეს მოლოდინი, რომ ჩვენს ნიმუშებში ასახული 

ხანგრძლივი დროის მანძილზე უნდა მომხდარიყო მნიშვნელოვანი ცვლილებები. 

ინდივიდზე მუშობის ეპოქაში პოტენციური სასჯელების შეთავაზება, შესაძლოა, 

მომხდარიყო იმ არგუმენტზე დაყრდნობით, რომ ესაა საუკეთესო გამოსავალი დამნაშავის 

მოუმწიფებლობასა თუ პერსონალურ განვითარებასთან გასამკლავებლად (ალბათ, 

პრობლემები უფრო „ნაგულისხმები“ იყო, ვიდრე მკაფიოდ „წარმოდგენილი“). 1980-იან 

წლებში შესაძლოა მოველოდეთ, რომ წინადადებები იქნება სავსე პატიმრობისთვის თავის 

არიდების პათოსით. ხოლო შედარებით ახალი ნიმუშებისგან შესაძლოა მოველოდეთ მეტ და 

მკაფიო აქცენტს რისკებსა და მათი შემცირების გზებზე -  რაც ხდება კრიმინოგენული 

საჭიროებებისთვის ყურადღების დათმობით. სინამდვილეში, როგორც 23.4 ცხრილი 
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აჩვენებს, 1980-იანებიდან დღემდე, ძირითადად ხდება საზოგადოებრივი სასჯელების 

შეთავაზება და პატიმრობის საწინააღმდეგო არგუმენტები მეტწილად ერთი და იგივეა. 

თანხმობა საზოგადოებრივ ბრძანებაზე ან შესაძლო თანამშრომლობის პერსპექტივა კვლავ 

რჩება ანგარიშებში, მიუხედავად იმისა, რომ თანხმობის მოპოვების სამართლებრივი 

ვალდებულება 1997 წელს გაუქმდა. დიდი აქცენტი კეთდება წინადადებების 

რეაბილიტაციურ მიზნებზე ყველა ანგარიშში. თუმცა სასჯელზე დაფუძნებული რაციონალი 

არ გვხვდება 1991 წლამდე, ხოლო რისკების მართვასთან დაკავშირებული არგუმენტები, 

ძირითადად, გადმოცემულია უახლეს ნიმუშებში. შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 

გაჩნდა არგუმენტაციის რამდენიმე ახალი თემა და სტილი ანგარიშის „სარეკომენდაციო“ თუ 

„შეთავაზების“ ნაწილში. თუმცა ისინი ემატება უფრო გრძელვადიან და პროფესიული 

კულტურის უფრო მდგრად ელემენტებს, როგორებიცაა პატიმრობის საწინააღმდეგო პათოსი 

და რეაბილიტაციის ინტერესი.  

განხილვა 

ასეთი მცირე ნიმუშების საფუძველზე დასკვნების გაკეთება სახიფათოა და ამას არც 

ვაპირებთ. თუმცა ეს საპილოტე კვლევა გვთავაზობს გარკვეულ საკითხებსა თუ 

შესაძლებლობებს, რომლებიც იმსახურებენ უფრო მასშტაბურ და სისტემურ კვლევას.  

მაგალითად, მკაფიოდ გამოიკვეთა, რომ რისკის ტერმინოლოგიის გამოყენებაში 

ცვლილებებია და რომ მკვიდრდება ბრალდებულთა ნეგატიურად წარმოჩენის ტენდენცია. 

დამნაშავის რეაბილიტაციისადმი მტკიცებულებებზე დამყარებული მიდგომის ერთ-ერთი 

მთავარი კომპონენტი გახდა რისკებისა და კრიმინოგენული საჭიროებების განხილვა; მაშინ, 

როდესაც ათწლეულზე მეტი ხნის მანძილზე გაბატონებული ტენდენცია ეფუძნებოდა დონ 

ენდრიუსისა და მისი კანადელი კოლეგების (Bonta, Andrews, ეს ტომი) შემუშავებულ 

მიდგომას სახელწოდებით RNR ანუ რისკი - საჭიროება - საპასუხო მგრძნობელობა. ამ 

მიდგომის მიხედვით, რისკების შეფასებას რამდენიმე უპირატესობა მოაქვს: უფრო 

სრულყოფილი შეფასება; „რისკის პრინციპის“ შესრულება, რომლის თანახმადაც 

რეაბილიტაციური ძალისხმევა პირებს საჭიროების მიხედვით უნდა მოხმარდეთ; რისკების 

შემცირების დემონსტრირება განმეორებითი და რიცხობრივი შეფასებების შედეგად და 

შეფასების სისტემა, რომელსაც  შეუძლია წაახალისოს კარგი კონტაქტის დამყარება 

დამნაშავესთან დიალოგისა და ჩართულობის გამოყენებით. ამასთანავე, 

რისკები/საჭიროებების შეფასების სისტემები იდენტიფიცირებას უკეთებს იმ მიზნებს, 

რომლებზეც ზეგავლენის მოხდენაა აუცილებელი, რათა შემცირდეს დანაშაულის ხელახლა 

ჩადენის რისკი; შესაბამისად, იოლდება რეაბილიტაცია. აღნიშნულ უპირატესობათაგან 

ზოგიერთი რამდენჯერმე იქნა შესწავლილი ემპირიულად (Andrews, Bonta, 2006; Raynor 

2007); მაგრამ არ არსებობს გარანტია, რომ მათი მოპოვება ნებისმიერ შემთხვევაში 

შესაძლებელია. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანია იმპლემენტაციის ხარისხიც. ბრიტანული 

პრობაციის სისტემაში რისკების შეფასების სისტემის სწრაფი შემოღება, ნაწილობრივ, 

უკავშირდება სურვილს, რომ მიღწეულიყო ზემოთ აღნიშნული პოზიტიური ეფექტები. 

თავის მხრივ, რისკების შეფასების მეთოდის კრიტიკოსები (Hannah – Moffat 2005; Hudson 

2003) მიუთითებენ პოტენციურ საფრთხეებზე, მაგალითად, უმცირესობების შესაძლო 

დისკრიმინაციაზე. ასეთ საკითხებს პასუხი უფრო ფართო კვლევის ფარგლებში უნდა გაეცეს. 

მორიგი საფრთხეა ნეგატიური ასპექტებისა და ნაკლის გაზვიადებულად წარმოჩენა. ამ 
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გარემოებას რეაბილიტაციის „კარგი ცხოვრების მოდელის“ მხარდამჭერებიც იზიარებენ 

(Ward, Maruna 2007; Ward - ეს ტომი; Maruna, LeBel - ეს ტომი). ისინი ამტკიცებენ, რომ RNR 

მოდელები მეტისმეტ ყურადღებას უთმობენ ნაკლსა და ხარვეზს და არასაკმარისად აქცევენ 

ყურადღებას დამნაშავეთა მისწრაფებებსა და ძლიერ მხარეებს. ეს არგუმენტი ზოგჯერ 

გაზვიადებული ჩანს (მაგალითად, RNR მიდგომის ეფექტურად გამოყენების ბევრი 

მაგალითი არსებობს; ხოლო ეფექტურად მუშაობა წარმოუდგენელია ოპტიმიზმისა და 

პოზიტიური მიზნების გარეშე). მიუხედავად ამისა, არ არის რთული იმის წარმოდგენა, რომ 

თუკი დანაშაულის ხელახლა ჩადენის პერსპექტივა ნეგატიურად ან მიკერძოებულადაა 

წარმოჩენილი, შესაძლოა სასჯელის შემფარდებელი სიფრთხილით განეწყოს და, 

შესაბამისად, დანიშნოს საკმაოდ მკაცრი სასჯელი. ასევე, თუკი შეფასება იქნა მექანიკური, 

სტერეოტიპებით სავსე და გამრიყავი, ხოლო ოფიცერი კომპიუტერთან უფრო მეტ დროს 

გაატარებს, ვიდრე დამნაშავესთან, მაშინ ასეთი შეფასების დროს ვერ დამყარდება 

პოზიტიური ურთიერთობა დამნაშავესთან და ვერ გამოაშკარავდება მის შესახებ დადებითი 

ინფორმაცია. თუკი პრაქტიკოსები რისკებზე დამყარებულ მიდგომას მენეჯერისტული 

პრინციპით იყენებენ და მას არ ითავისებენ, როგორც თავიანთი საქმის უკეთ გაკეთების 

შესაძლებლობას, მაშინ რისკებზე დიდი ყურადღების გადატანა, შესაძლოა, უნებლიედ ხელს 

უწყობდეს ინგლისსა და უელსში მზარდად მკაცრი სასჯელების დანიშვნას.  

აღნიშნული საკითხები უდავოდ უნდა იქნეს განხილული უფრო მასშტაბურ კვლევაში. 

ყურადღების ღირსია მზარდად დიდი მოცულობის ანგარიშების მომზადების ტენდენცია (6 

გვერდი ხშირად გვხვდება მაშინ, როდესაც 1980-იან წლებში იშვიათობა იყო 2 გვერდზე 

მეტი); ისევე, როგორც მოუხეშავი და დაშტამპული ენის გამოყენება, რისი წყალობითაც, 

წუთიერი იმპულსურობისა თუ უპასუხისმგებლობის უბრალო ტერმინები გარდაიქმნება 

კოგნიტური დეფიციტის ჟარგონით გამოხატულ დაუსრულებელ დიაგნოზში. ანგარიშები, 

ძირითადად, სიღრმისეულია და მათი ავტორები უდავოდ ბევრს მუშაობენ. მაგრამ, როგორც 

ჩანს, ოფიცრები ფიქრობენ, რომ მათგან კონკრეტული სტილით წერას მოელიან. არსებობს 

წინასწარ გაწერილი ფორმებისა და ნიმუშების გამოყენების ტენდენცია და  - ელექტრონული 

OASys-ის მონაცემების ანგარიშებში გადატანის შესაძლებლობაც კი (NPS 2005). სასჯელის 

შემფარდებლები ზოგჯერ უკეთეს ანგარიშს ითხოვენ, მაგრამ არ არის ცხადი, რომ ეს სწორედ 

ისაა, რაც მათ სურთ. ჩვენი შემდგომი ნაბიჯია მათ ვკითხოთ, თუ რა სურთ იხილონ 

ანგარიშებში, რას ნიშნავს მათთვის „საკმარისად კარგი“ სწრაფი ანგარიში და როგორ იყენებენ 

მათთვის წარდგენილ ანგარიშებს.  

 

რა მუშაობს და რა არა? 

ფერგუს მაქნილი 

სოციალური სამუშაოსა და კრიმინოლოგის ექსპერტი 

გლასგოს უნივერსიტეტი 

შესავალი 

ეს დოკუმენტი ეფუძნება პრეზენტაციას, სახელწოდებით „რა მუშაობს პრობაციაში“, 

იგი წარმოდგენილ იქნა ქ. სტრასბურგის ევროპულ სასახლეში (Palais de l’Europe) 

გამართულ ევროსაბჭოს, პრობაციის მუდმივი ევროპული კონფერენციისა (the 
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Conference Permanente Européenne de la Probation) და საფრანგეთის იუსტიციის 

სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ, პრობაციის სამსახურების დირექტორების 

კონფერენციაზე (2008 წლის 26-28 ნოემბერი). დამნაშავის ზედამხედველობის 

ეფექტიანობის შესახებ (მაქნილი, 2009 წელი) უფრო მნიშვნელოვან და ცალკე 

გამოქვეყნებულ ანგარიშზე მითითებით, მე შევეცადე ეფექტიანობის საკითხის 

ტექნიკური ხასიათის მიუხედავად დამესაბუთებინა, რომ ნებისმიერი ემპირიული 

მტკიცებულების განხილვა და რეაბილიტაციისა და იმ საკითხების კრიტიკული 

ანალიზი თუ „რა მუშაობს?“, გვიბიძგებს ყურადღება გავამახვილოთ სისხლის 

სამართლებრივი ჩარევის მორალურ ხასიათსა და კონტექსტზე. 

 

მნიშვნელოვანი ტერმინები 

პრობაცია– გამოსწორება– დანაშაულზე ხელის აღება - რეაბილიტაცია - 

საზოგადოებაში ხელახლა დაბრუნება  

 

შესავალი  

რა თქმა უნდა შეუძლებელია კითხვაზე „რა მუშაობს პრობაციაში“ პასუხის გაცემა, 

იმაზე ფიქრის გარეშე, თუ რა წარმოადგენს პრობაციის მიზანს. იმის 

განსაზღვრისათვის, თუ „რა მუშაობს?“ უნდა განვმარტოთ რა შედეგის მიღწევა 

გვინდა (რაინორი, 1996 წელი). ისტორიულად, იურისდიქციათა უმრავლესობაში 

პრობაციის სამსახურის მიზანს რეაბილიტაცია წარმოადგენდა - თუმცა 

რეაბილიტაციის ფორმები და ფუნქციები დროისა და განვითარების ადგილის 

მიხედვით შეიცვალა (მაქნილი, ბრაკენ, და კლარკი). მნიშვნელოვანია 

რეაბილიტაციის აღქმა - ჩვენ მას აღვიქვამთ როგორც შედეგს, თუ როგორც 

საშუალებას. ფრანგული გამონათქვამი ‘rétablir dans ses droits’ (ადამიანის უფლებების 

აღდგენა) პირდაპირ მოიაზრებს რეაბილიტაციის შინაარს, როგორც მორალურ 

შედეგს, რომლისკენაც უნდა მივისწრაფოდეთ, როგორიც არის გზააბნეული 

მოქალაქისთვის უფლებების (და პასუხისმგებლობების) სრული აღდგენა (უილიამსი 

და პისი, 1990 წელი; ლუის 2005 წელი). თანამედროვე პენოლოგისტები მიიჩნევენ, 

რომ ბოლო წლებში რეაბილიტაცია შეიცვალა და იქცა დანაშაულის შემცირების არა 

შედეგად, არამედ საშუალებად, მექანიზმად (მაგ: იხ. გერლანდი 2001 წელი; 

რობინსონ და მაქნილი 2004 წელი). ამ დოკუმენტის მიზანს წარმოადგენს, იმის 

ხაზგასმა, რომ რეაბილიტაციის საზოგადოების დაცვის საშუალებად მიჩნევა, არის  

კონტრპროდუქტიული, რადგან უსაფრთხო საზოგადოების ჩამოყალიბებისათვის 

ჩვენ  მეტად ინტეგრირებული მოქალაქეები გვჭირდება.  

უფრო მეტიც, კი შეიძლება ჩაითვალოს, რომ პრობაციის სამსახურებისთვის საჭიროა 
დასვას და უპასუხოს კითხვას, თუ რა უწყობს ხელს დანაშაულის რეციდივის 

თავიდან აცილებას, ეს  არ არის საკმარისი. პრობაციის სამსახურები არ წარმოადგენენ 

დანაშაულის შემცირებაზე ორიენტირებულ სააგენტოებს; ამ კუთხით, მე ვფიქრობ, 

რომ თუმცა კი ჩვენმა სურვილმა, გავაკონტროლოთ დანაშაული, შეიძლება 

მიგვიყვანოს მართლმსაჯულების, სამართლიანი სასამართლოს და სამართლიანობის 

უგულებელყოფამდე, სოციალური და სისხლის სამართლებრივი სამართლიანობის 
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ძიება წარმოადგენს მეტად უსაფრთხო საზოგადოების შექმნის ერთადერთი გზას. ამ 

მხრივ, მნიშვნელოვანია, პრობაციის სამსახურების ორივე როლის მნიშვნელობის 

გაცნობიერება: როლი, რომელსაც თამაშობენ დამნაშავეების კონსტრუქციული 

გამოსწორების შესაძლებლებლობის უზრუნველყოფის კუთხით - ჩადენილი 

დანაშაულის გამოსყიდვის შესაძლებლობის მიცემით და დამნაშავეების პოზიციის 

ადვოკატირებით, რათა მათთვის უზრუნველყოფილი იყოს ხშირად წართმეულ, 

სოციალურ რესურსზე ხელმისაწვდომობა. რა თქმა უნდა უთანასწორობაა, 

(სოციალური უსამართლობა) რაც ხშირად განსაზღვრავს არამარტო დანაშაულს და 

დამნაშავეს, არამედ ასევე ქმნის სხვა სოციალურ პრობლემას (ვილკინსონი, 2005 

წელი, ვილკინსონი და პიქეტი, 2009 წელი).  

რა მუშაობს: საზოგადოების დაცვა თუ სოციალური უსაფრთხოება? 

მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების დაცვა ზოგიერთ ევროპულ 

იურისდიქციებში პრობაციის ძირითად პრიორიტეტად იქცა  (რობინსონ და მაქნილი, 

2004 წელი), ტერმინთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ არსებობს მნიშვნელოვანი 

შენიშვნები. საზოგადოების დაცვაზე საუბარს მაშინ აქვს აზრი, როცა ხალხი  

დასავლური საზოგადოებებში მიმდინარე ცვლილებების ტემპისა და მასშტაბებიდან 

გამომდინარე თავს დაუცველად გრძნობს. თანამედროვე მიდგომა რისკებთან 

დაკავშირებით - განსაკუთრებით კი, რისკის მატერიალიზებისას კონკრეტული 

დამნაშავის მოძიების აუცილებლობა - შეიძლება ნიშნავდეს პრობაციის პოლიტიკის 

უზრუნველყოფას იმ პირობით, რომ მოხდება რისკების მართვა და შემცირება, 

შესაბამისად კი დაცვის უზრუნველყოფა. ცხადია, როცა დამნაშავეებს 

განსაკუთრებულად აკრიტიკებენ, ეს შესაძლოა უფრო მარტივი გამოსავალი იყოს 

პრობაციის კუთხით, ვიდრე ტრადიციული თანაგრძნობა და ვალდებულების აღება 

დამნაშავის წინაშე. თუმცა დაცვა პარადოქსებს მოიცავს, ისევე როგორც რისკები 

რისკებს. როცა ჩვენ დაცვის პირობას ვდებთ, ვადასტურებთ საფრთხის არსებობას; 

ვაკანონებთ და ვაძლიერებთ შიშს (დუგლასი 1992 წელი). როცა პრობაცია რისკების 

შეფასებისა და მართვის პასუხისმგებლობას თავის თავზე იღებს, ექცევა არა მარცხის 

შესაძლებლობის, არამედ მისი გარდაუვალობის წინაშე. ყველა რისკი როდია 

პროგნოზირებადი ან/და ყველა ზიანი თავიდან აცილებადი. რისკების სწორი 

შეფასებისა და მართვის შემთხვევაშიც კი (თუ ჩავთვლით, რომ შესაძლებელია) 

პრობაცია არ იქნება დაცული პერიოდული მარცხისა და იმ პოლიტიკური 

საზღაურისგან რასაც მოიცავს (რობინსონი და მაქნილი, 2004 წელი).   

 

საზოგადოების დაცვასთან დაკავშირებული კიდევ ერთ პრობლემა ისაა, რომ ის 

ერთმანეთს უპირისპირებს დამნაშავისა და მსხვერპლის ინტერესებს ისე, რომ 

მოგებული არავინ არ რჩება (მაქქულოქი და მაქნილი, 2007 წელი). საქმე ეხება არა 

მხოლოდ „ჩვენს“ დაცვას „მათგან,“ არამედ ჩვენი და მათი უსაფრთხოების და 

თავისუფლების ერთმანეთთან დაპირისპირებას. პრობაციისთვის, ამით კიდევ ერთი 

პრობლემა იქმნება. საზოგადოებრივი და პოლიტიკური წნეხის გამო, კონტროლის 

შედარებით უსაფრთხო, თუმცა უნიათო ფორმები წარმოიშობა, რომლებიც მოკლე 

დროით ანეიტრალებს სიტუაციას. პრობაციის უსაფრთხოების ტრადიციული 
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მექანიზმები მხოლოდ გრძელვადიანი ცვლილებების პროცესში ჩნდება და 

შესაბამისად, მოკლევადიან პერიოდში ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას ან 

სიტუაციის განეიტრალებას. გამოსწორებული ყოფილი დამნაშავეები, რომლებმაც 

გაითავისეს და ასრულებენ მოქალაქეობრივ ვალდებულებებს ქმნიან უსაფრთხო 

საზოგადოების ჩამოყალიბების შესაძლებლობას. გამოსასწორებელი პროგრამები და 

სერვისები უძლურია, როცა უპირისპირდებიან მომეტებული საფრთხის მატარებელ 

დამნაშავეებს, რომლებსაც საზოგადოებები ასე უფრთხიან. 

 

კონტრასტულად, „სოციალური უსაფრთხოება“ როგორც კონცეფცია, ამტკიცებს, რომ 

ჩვენ ყველანი საზოგადოების ნაწილები ვართ - მათ შორის დამნაშავეები. ჩვენს 

საერთო ინტერესშია გონიერად და რაციონალურად გავცეთ პასუხი ჩვენს 

დანაშაულებრივ პრობლემებს. უფრო მეტიც, ზოგიერთ იურისდიქციებში მიიჩნევა, 

რომ საზოგადოებების კოლექტიური ეფექტიანობა გამოიხატება იმის 

გაცნობიერებაში, რომ ყოველი ჩვენგანი გამოსავლის ნაწილები ვართ. იმისათვის, რომ 

საზოგადოებები იყვნენ დაცულნი, უნდა იყვნენ ძლიერები - ერთად. იმისთვის რომ 

იყო ძლიერი, საზოგადოება უნდა იყოს პატიოსანი - როგორც საერთაშორისო 

ურთიერთობებმა გვასწავლა (ან ვერ გვასწავლა) - სამართლიანობის გარეშე არ 

არსებობს სიმშვიდე.  

ეს კითხვები ცოტა ხნით გვერდით გადავდოთ და ყურადღება მივაქციოთ, თუ ვის ან 

რას იცავს პრობაცია. შეიძლება ეს კითხვა ცოტა უცნაურადაც მოგვეჩვენოს, რადგან 

ბუნებრივია პრობაციის მიზანს ვიქტიმიზაციის დონის შემცირება და 

საზოგადოებების დაცვა წარმოადგენს. თუმცა მნიშვნელოვანი სხვაობაა 

რეაბილიტაციის და რისკების მართვის საშუალებით პოტენციური, მომავალი 
მსხვერპლის დაცვასა და იმ პირებისთვის სპეციალური სერვისების 

უზრუნველყოფაში (დაცვა და მხარდაჭერა) ვისი ვიქტიმიზაციაც უკვე 
განხორციელდა. შესაბამისად, პოლიტიკის შემქმნელები და პრაქტიკოსები  იმაზე 

უფრო მეტს ფიქრობენ, რომ ვიღაც შეიძლება დამნაშავედ იქცეს, ვიდრე იმაზე, თუ 

როგორ გამოსწორდეს უკვე დამდგარი ზიანი, მათი დადებითი პოტენციალის 

საშუალებით იმ პირებთან ვისთან ერთადაც ახლა არიან. აქვე, შეიძლება გაჩნდეს 

კითხვა რა მასშტაბით მუშაობს პრობაცია საზოგადოებებში ახლა, თუ 

დავუპირისპირებთ მომავალში, „წარმოსახვითი“ საზოგადოებების კეთილდღეობის 

მიზნით დამნაშავეებთან მუშაობას. ერთ მხარეს, გვაქვს დღეს არსებული 

დაძაბულობა რეალურ დაზარალებულებს, დამნაშავეებსა და საზოგადოებას შორის - 

მეორე მხარეს კი, მუშაობა წარმოსახვით დაზარალებულებთან, დამნაშავეებთან, 

როგორც წარმოსახვითი რისკის მატარებლებთან. წარმოსახვითი საზოგადოებებისკენ 

სწრაფვა - ამახინჯებს პრაქტიკას, რადგან ფოკუსირებას მეტად ახდენს  

წარმოსახვითზე და შესაძლოზე, ხოლო აწმყოსა და რეალურს უგულვებელყოფს. (იხ. 

კარლენი, 2008 წელი). 

სახელმძღვანელოში ამ საკითხების განხილვისას, ჰაზელკემშალი (2008 წელი) 

აანალიზებს მაღალი რისკის მატარებელი დამნაშავეების მართვის ორ სტრატეგიას. 

დაცვითი სტრატეგიის მიზანს წარმოადგენს დაცვა, რისკების კონტროლის გზით. 
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რეინტეგრაციის სტრატეგიის მიზანს კი, ინტეგრაციის გზით რისკების შემცირება და 

დაცვა. ეს ასახავს განსხვავებას უფრო უსაფრთხო, ხანმოკლე უუნარობაზე 

დაფუძვნებულ მიდგომასა და ნაკლებად დაცულ, თუმცა საბოლოოდ უფრო 

ეფექტურ, ცვლილებაზე დაფუძვნებულ მიდგომას. კემშალის დასკვნის მიხედვით, 

მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი მიდგომა ეფუძნება რისკის სხვადასხვანაირ აღქმას, 

დამნაშავისა და სამართლიანობის კონცეფციებს, შესაძლებელი და აუცილებელია 

მათი ერთმანეთში არევა. „შერეული“ დაცვითი ინტეგრაციის მიდგომა კი, რომელსაც 

ის ავითარებს მოიცავს სტრატეგიებს რომელთა მიზანს წარმოადგენს:  

 სიტუაციური დანაშაულების შემცირება იმ გარემოში რომლის მიზანს 

დანაშაულის ჩადენის შანსების შემცირება წარმოადგენს; 

 საზოგადოების განათლება, რისკებისა და მათი მართვის შესახებ ცნობიერების 

ამაღლების მიზნით; 

 დამნაშავეების მხარდაჭერა და ინტეგრაცია მათი დახმარების და რისკების 

შემცირების მიზნით (მხარდაჭერისა და ანგარიშვალდებულების წრე; 

რომელიც ახლა გამოიყენება სექსუალური ხასიათის დამნაშავეებთან 

მიმართებით კანადა, ინგლისსა და უელსში); 

 პრო-სოციალური ზედამხეველობა, „კარგი ცხოვრების მოდელის“ ხაზგასმით 

(დეტალურად იხ. ქვემოთ); 

 დამნაშავეებზე შესაბამისი და დაბალანსებული შეზღუდვების დაწესება, მათი 

უფლებებისა და ევროპული სტანდარტების შესაბამისად; 

 საზოგადოებებისა და სამთავრობო სტრუქტურების აქტიურობის გაერთიანება; 

და 

 ეფექტიანი თანამშრომლობა (კემშალი, 2008 წელი: 133). 

სოციალური უსაფრთხოების ძიების არგუმენტებთან ერთად საზოგადოების დაცვის 

საპირისპიროდ, კემშალი ყურადღებას ამახვილებს საჭიროებაზე, რომ 

საზოგადოებები იყვნენ აქტიურად ჩართულნი და არა  დაცვის პასიური მიმღებები. 
ამ დოკუმენტის ფოკუსს წარმოადგენს, კემშალის პრო-სოციალური 

ზედამხედველობა და მისი როლი ინტეგრაციულ დამოკიდებულებაში. აღნიშნული 

ანალიზი, საზოგადოების დაცვის ცვლილებაზე დაფუძვნებულ მიდგომას, 

მიზანმიმართულად აყენებს პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, შემზღუდველ 

მიდგომებთან შედარებით. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არის პრობაციის პრაქტიკის 

ტრადიციული სივრცე (და კვლევა „რა მუშაობს?“) არამედ იმიტომ, რომ არსებობს 

დაუძლეველი მორალი და ემპირიული საფუძვლები იმის გასაცნობიერებლად, რომ 

ეს არის უსაფრთხო საზოგადოებების ჩამოყალიბებისკენ მიმავალი უკეთესი გზა.  

გზა დამნაშავის ეფექტური ზედამხედველობისკენ  

კვლევების უმრავლესობა ეფუძნება, შვედეთის მთავრობის მიერ მიღებულ 

ლიტერატურულ მიმოხილვას „გზა დამნაშავის ზედამხედველობის ეფექტური 

პრაქტიკისკენ“ (მაქნილი, 2009 წელი). დოკუმენტში გადმოცემულია მიმოხილვა 

დანაშაულის რეციდივის და მისი საფუძვლების შესახებ, დანაშაულებრივი ქმედების 

შეწყვეტის პროცესის (რომლის მიხედვითაც ხალხი უარს ამბობს და თავს იკავებს 

დანაშაულის ჩადენისგან) და რეაბილიტაციის ორ თანამედროვე მოდელის შესახებ. 
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შემდეგ ავითარებს მოსაზრებას „დამნაშავის ზედამხედველობის ხერხემალი“ - რაც 

გულისხმობს, ზედამხედველობის ნათლად ჩამოყალიბებულ პროცესს, რომელიც 

ზუსტ და მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ ლოგიკას ეყრდნობა; იგი, შეიძლება 

„გაფართოვდეს“ ინდივიდებისათვის საჭირო ჩარევის და მხარდაჭერის შედეგად. ამ 

„გაფართოვების“ ორ მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს დამნაშავეში ადამიანური 

და სოციალური კაპიტალის განვითარება.   

ნახატი #1 წარმოგვიდგენს ცვლილების სამ აუცილებელ და საჭირო წინაპირობას, 

რომელსაც სოციალური მდგომარეობის შემსწავლელი თეორია ამტკიცებდა ოთხი 

ათწლეული წლის წინ (რიპელიდა სხვები., 1964 წელი). ცვლილების პროცესში 

ჩართულ პირს  სჭირდება მოტივაცია. მას უნდა ჰქონდეს ცვლილების შესაძლებლობა 

- რაც ამ კონტექსტში აუცილებელი უნარების გამომუშავებას ნიშნავს. ადამიანური 

კაპიტალი იმ პირადი რესურსების აღმნიშვნელი ერთ-ერთი ტერმინია, რომლებიც 

ინდივიდებისათვის დამახასიათებელი თვისებებია. მაგრამ იმ ხალხისთვის, 

რომლებსაც აქვთ შეცვლის სურვილი, უნდა ჰქონდეთ ხელმისაწვდომობა 

უზრუნველყოფილი. სოციალური კაპიტალი კი მოიცავს იმ რესურსებს, რაც 

დამახასიათებელია სოციალური ქსელისა და ურთიერთობებისათვის. რაც შეეხება 

ზედამხედველობის განხორციელებას, ეს სამი წინაპირობა მოიცავს პრობაციის 

განმახორციელებლების სამ როლს ან დავალებას: ისინი  უნდა იყვნენ მრჩეველები, 

რომლებიც ხელს შეუწყობენ მოტივაციის განვითარებას: იქნებიან პედაგოგები, 

რომლებსაც უნარი შესწევთ ადამიანური კაპიტალის განვითარებისა და 

ხელშეწყობის; ასევე უნდა იყვნენ ადვოკატები, რომლებიც სოციალური კაპიტალის 

განვითარებაზე იზრუნებენ. ან თუ ვერ შეძლებენ ყველა ამ საჭიროების 

დაკმაყოფილებას, უზრუნველყოფენ აღნიშნულ საჭიროებებზე დამნაშავეების 

ხელმისაწვდომობას. ილუსტრაციისთვის, წარმოვიდგინოთ რომ დიაგრამა  

წარმოადგენს დაწნილი თოკის ნაწილს. თოკი არ არის ისეთი მყარი, რომ პირს 

უბიძგოს ცვლილებისკენ, თუკი მასში შემავალი ძაფები/ნაწილები ერთმანეთში არ 

არის ჩაწნილი. ვინმეს უნდა შეეძლოს „ქსოვა“ და თოკის დაჭერა - მითუმეტეს როცა 

პროცესი უშვებს დაძაბულობის ან წინააღმდეგობის შესაძლებლობას, რომელიც 

ადამიანმა უნდა დაძლიოს. (იხ. მაქნილი და სხვები., 2005 წელი) 
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ნახატი 1: ცვლილების წინაპირობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

დანაშაულებრივ ქმედებაზე ხელის აღება და ინტერვენცია  

მაგრამ სანამ ამ სამ წინაპირობაზე ვიფიქრებთ და იმ როლზე, რომელსაც იგი 

თანამშრომლებისთვის ითვალისწინებს, კარგი იქნება იმ ცვლილების პროცესზეც 

ვიმსჯელოთ, რომლის ხელშეწყობის მიზნითაც იგი არსებობს - დანაშაულზე ხელის 

აღების პროცესზე. 

ნახატი #2 (ქვემოთ) წარმოადგენს რეციდივისტის შეთხზულ კრიმინალურ კარიერას. 

პირმა პირველი დანაშაული 8 წლის ასაკში ჩაიდინა, სამართალდარღვევების ხასიათი 

მწვავდება ასაკის მატებასთან ერთად, პიკს აღწევს 18 წლის ასაკში და სტაბილურია 25 

წლამდე. შემდგომ ნელ-ნელა მცირდება და სრულდება 30 წლის ასაკში. დიაგრამა 

გამოხატავს დანაშაულთა მაშტაბს, რომელზეც ეს პირია პასუხისმგებელი. ცხადია, 

არსებობს მხოლოდ ორი გზა, რომელთა საშუალებით, თეორიულად, სისხლის 

სამართლებრივმა ჩარევამ  შეიძლება შეამციროს ეს მაშტაბი. მათ შეუძლიათ ეს ხაზი 

ჰორიზონტალური ღერძისკენ გადახარონ, რის შედეგადაც ყოველწლიურად 

შემცირდება დანაშაულების მასშტაბი; ან, ვერტიკალური ღერძისკენ გადახარონ, 

რითაც შემცირდება კრიმინალური კარიერის ხანგრძლივობა. თუმცა კიდევ 

უკეთესია, თუკი ორივე გაკეთდება. 

 

 

 

 

 

 

მოტივაცია 

 

უნარები 

 

შესაძლებლობები 

პედაგოგი რომელიც 

ეხმარება ადამიანური 

კაპიტალის 

განვითარებაში 

ადვოკატი 

რომელიც ეხმარება 

სოციალური 

კაპიტალის 

განვითარებაში 

მრჩეველი 

რომელიც ეხმარება 

მოტივაციის 

განვითარებაში 
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ნახატი #2: რეციდივისტის კრიმინალური კარიერა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ასაკი 

 

იდეალურ სამყაროში, დახვეწილი პრობაციის ინტერვენციის ეფექტი - 

საზოგადოების დაცვა, დიაგრამაში წარმოდგენილია წითელი ზონით. დამნაშავე 

პრობაციის პროცესში ერთვება 18 წლის ასაკში და 19 წლისთვის მისი 

დანაშაულებრივი კოეფიციენტი მცირდება 0-მდე. რეალურად ცვლილებით დაცვა კი 

ქარვისფერით არის წარმოდგენილი. დამნაშავე აქტიურია 25 წლამდე, მაგრამ 

დანაშაულის მასშტაბი უფრო სწრაფად ეცემა ვიდრე მოხდებოდა ინტერვენციის 

გარეშე, დანაშაულის მასშტაბი ინტერვენციის გარეშე წარმოდგენილია მწვანე ფერით. 

ამ შუალედურ სცენარშიც კი ჩანს, რომ მწვანე ფერით გამოხატული ზონა მიუთითებს 

იმ მნიშვნელოვან დანაშაულებრივ მასშტაბზე, რომელიც მოხდება შეცვლაზე 

ორიენტირებული ინტერვენციის საშუალებით და აფიქსირებს დამნაშავის კარიერის 

შესუსტებას/ შენელებას.  

ანუ რა ვიცით იმ კვლევებიდან, რომლებმაც გააკეთეს  დანაშაულის კარიერების 

დასასრულის მიმოხილვა, დანაშაულზე ხელის აღების პროცესის შესახებ, რომლის 

დაჩქარებისკენაც ჩვენ მივისწრაფით? ეს დოკუმენტი, მხოლოდ მოკლედ თუ 

მიმოიხილავს ამ საკითხებს (იხ. ფერალი და კალვერლი, 2005 წელი; მაქნილი, 2008 

წელი; მარუნა, 2001 წელი).  

უპირველეს ყოვლისა, ზოგიერთის აზრით, არსებობს განსხვავება დანაშაულზე 

პირველადი ხელის აღება, რაც ნიშნავს მშვიდ პერიოდს ან დანაშაულის არ ჩადენას 

კრიმინალური კარიერის განმავლობაში და დანაშაულზე მეორად ხელის აღებას 
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შორის ანუ შეცვლა იმისა, თუ როგორ აღიქვამს ყოფილი დამნაშავე საკუთარ თავს 

(ფარალი და მარუნა, 2004). ზოგადა, მეორად დანაშაულზე ხელის აღება 

გულისხმობს, საკუთარი თავის, როგორც დამნაშავის აღქმის შეცვლას და 

პოზიტიური იდენტობის მოძიებას, კრიმინალის იარლიყის მოშორებას, რომლის 

მიმაგრებას სისხლის სამართლებრივი სისტემა ასე ეფექტურად ახერხებს. ყველა 

მკვლევარი არ მიიჩნევს ამ მიდგომას აუცილებელ ასპექტად (იხ.ბოტომსი და სხვანი., 

2004; ლაუბ და სამსონ, 2003), თუმცა ეს სავარაუდოთ აუცილებელი იქნება 

რეციდივისტების შემთხვევაში, რომლებსაც ღრმად აქვთ გათავისებული 

კრიმინალური იდენტობა და არა მათთვის, ვისთვისაც დანაშაული და 

მართლმსაჯულება დროებით ხასიათს ატარებდა. რეციდივისტთა დასაფასებლად 

უნდა აღინიშნოს, რომ მეორადი ხელის აღება უნდა იქცეს პრობაციის წმინდა 

გრაალად, რადგან ითვალისწინებს ცვლილებასა და გათავისებას და ყოფილი 

პატიმრების ცხოვრების მიმართულების ფუნდამენტურ შეცვლას. ეს ასევე 

გვევლინება საზოგადოების დაცვის ყველაზე მყარ ბაზისად, რადგან ყოფილი 

დამნაშავე იცვლება საფუძვლიანად, დროის გარკვეულ მონაკვეთში, რაც 

გაგრძელდება ხანმოკლე კონტროლისა და შეზღუდვების პერიოდის გავლის 

შემდეგაც.  

თუმცა მანამდე მისვლა საკმაოდ რთულია. კვლევების მიხედვით დანაშაულზე 

ხელის აღების პროცესი, რომელიც ფოკუსირდება მათზე, ვისაც განვითარებული აქვს 

მყარი მიდგომა, ხასიათდება წინააღმდეგობრიობითა და ცვალებადობით (ბურნეტი, 

1992 წელი;2000 წელი; 2004 წელი). ეს არ არის შედეგი, ეს არის პროცესი; პროცესი, 

რომელიც მოიცავს პროგრესს და რეგრესს, იმედს და სასოწარკვეთილებას.  

დანაშაულზე ხელის აღების თეორიები ფოკუსირდება ასაკის მომატების 

მნიშვნელობაზე, შესაბამის ცხოვრებისეულ შემთხვევებზე და სოციალურ 

კავშირებზე, ან იმ ცვლილებებზე რასაც დამნაშავე საკუთარ თავთან მიმართებით 

განიცდის (მარუნა, 2001). მკვლევართა უმრავლესობა ცდილობს, ამ სამი ფაქტორის 

ურთიერთქმედების ხაზგასმას (ფერალი და ბოწლინგი, 1999 წელი); საქმე არ 

მდგომარეობს მხოლოდ დაბერებაში, დაქორწინებასა თუ სამსახურის შოვნაშია, 

არამედ იმაში, თუ რას ნიშნავს მსგავსი მოვლენები დამნაშავეებისთვის და არსებობს, 

თუ არა საკმარისად მნიშვნელოვანი საფუძვლები და საშუალებები, რომ შეცვალოს 

ადამიანის ცხოვრების სტილი.  

ამ საკითხების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საინტერესოა მაგრამ არა გასაკვირი, 

რომ ამ პროცესებში იმედი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს (ბურნეტი და მარუნა, 2004 

წელი; ფარალი და კალვერლი, 2005 წელი). დანაშაულებრივი ქმედების შეწყვეტა, 

შეიძლება განპირობებული იყოს იმით, რომ ვიღაცას სჯერა დამნაშავის, ვიღაცას აქვს 

მისი იმედი და შეუძლია ამის შეხსენება მაშინ, როცა თვითონ დამნაშავე კარგავს 

ძალას/იმედს. თუმცა, სასტიკი რეალობა ისაა, რომ ხშირ შემთხვევაში სწორედ 

სოციალური გარემო კლავს ამ იმედს.  

ამ ფონის საპირისპიროდ, მარუნა (2001 წელი) ბევრი რეციდივისტის პროგნოზს 

ახასიათებს, როგორც „შემაძრწუნებელს“ (უფრო კონკრეტულად კი მათი 

კრიმინალური წარსულის, გარემოსა და დამახასიათებელი თვისებებიდან 
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გამომდინარე). კვლევები და პრაქტიკული გამოცდილება ადასტურებენ რომ  

რეციდივისტები ხშირ შემთხვევაში ფატალურები არიან, რაც განპირობებულია, მათი 

რთული გამოცდილების გამო. ან თუ ფსიქოლოგიურ ტერმინს გამოვიყენებთ, მათ 

აქვთ „დაბალი ეფექტიანობა“ და „კონტროლის გარე მდებარეობა“. ისინი ფიქრობენ, 

რომ თვიანთი ცხოვრების გზას თითონ კი არ განსაზღვრავენ, არამედ ცხოვრება 

თავისთავად მიედინება. თუმცა მარუნამ (2001 წელი) აღმოაჩინა, რომ მიუხედავად ამ 

მდგომარეობისა და პერსპექტივისა, ისინი ვინც ხელს იღებენ კრიმინალურ 

ქმედებებზე, ახერხებენ „სიძლიერის“ შეგრძნებას იმისთვის, რომ გააკონტროლონ 

თავიანთი ცხოვრება. 

მაგრამ დანაშაულზე ხელის აღება არ უკავშირდება მხოლოდ ახალი პიროვნული 

ხასიათის ჩამოყალიბებას; ის უკავშირდება ახალი უნარების გამომუშავებას, 

რომლებისკენაც დამნაშავეთათვის შექმნილი პროგრამებია ორიენტირებული. 

შეწყვეტისთვის აუცილებელია სოციალური კაპიტალი, ისევე როგორც ადამიანური 

კაპიტალი (ფარალი, 2002-2004 წელი). შეფილდისა და ტუბინგენის მნიშვნელოვანი 

კვლევების მიხედვით, ახალგაზრდა კაცებისათვის, რომლებიც დანაშაულის 

რეციდივში იყვნენ ჩართულნი, სახლში დაბრუნება და მშობლებთან და ოჯახებთან 

ურთიერთობის აღდგენა, მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს დანაშაულზე 

ნებაყოფლობით ხელის აღების პროცესში (იხ.http://www.scopic.ac.uk/SPOOCS.html). 

 

საბოლოოდ, არსებობს მტკიცებულებები, რომ ბევრი ყოფილი დამნაშავისთვის 

დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება არის პირადი მონანიება, არა რელიგიური 

ან თეოლოგიური მნიშვნელობით, არამედ „კარგის კეთება“ - პოზიტიური 

კონტრიბუცია ოჯახებისა თუ საზოგადოებისთვის (მარუნა, 2001 წელი). 

ფსიქოლოგები ამას „შემოქმედებითობას“უწოდებენ; სულ მცირე წარმოსახვის უნარია 

საჭირო, რომ დაინახო ის შემოქმედებითი პოტენციალი, რაც დევს საზოგადოებრივ 

სასჯელში და არსებობს ჰიპოთეზაც, რომ საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას 

ხანდახან უკეთესი შედეგი მოაქვს, ვიდრე რეაბილიტაციას დანაშაულის 

განმეორებით ჩადენის შემცირების კუთხით (მაქნილი და მარუნა, 2007 წელი).  

 

ამ მიგნებებს განსხვავებული შედეგები აქვს პრობაციისთვის, მაგრამ არსებობს 

კონკრეტული მთავარი მესიჯებიც. პირველ რიგში, თუ დანაშაულზე ნებაყოფლობით 

ხელის აღება არის ინდივიდუალიზებული და სუბიექტური პროცესი, მაშინ 

დარწმუნებულები უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენი მიდგომები მოიცავს იდენტობისა და 

მრავალფეროვნების საკითხებს. პრინციპი „ერთი მიდგომა ერგება ყველას“  - არ 

გამოდგება. მეორეს მხრივ, მოტივაციის, ისევე როგორც იმედის, განვითარება და 

შენარჩუნება ხდება პრობაციის მუშაკთა მნიშვნელოვანი დავალება, ამის შესახებ კი 

ქვემოთ დეტალურად ვისაუბრებთ. მესამე, დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის 

აღება, შეიძლება გაგებულ იქნას მხოლოდ ადამიანური ურთიერთობების 

კონტექსტში; არა მარტო მუშაკებსა და დამნაშავეთა შორის ურთიერთობისას (თუმცა 

ეს ფაქტორიც მნიშვნელოვანია) არამედ დამნაშავეებსა და მათ შორის, ვინც მათთვის 

პიროვნულად მნიშვნელოვანია. მეოთხე, მიუხედავად იმისა, რომ ყურადღება უნდა 
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მივაქციოთ დამნაშავეების რისკებსა და საჭიროებებს, მათ ასევე სჭირდებათ ძალა და 

რესურსი რომელსაც გამოიყენებენ დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღებასთან 

დაკავშირებული წინააღმდეგობების დაძლევის მიზნით. ორივე, როგორც 

პერსონალური ძალა და რესურსები ისე სოციალური ძალა და რესურსები.  ჩვენ, 

ხელი უნდა შევუწყოთ და განვავითაროთ ეს შესაძლებლობები. მეხუთე, თუ 

დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება ძალის აღმოჩენას ეხება, მაშინ 

ინტერვენციამ უნდა წაახალისოს და პატივი სცეს გამბედაობას; რაც ნიშნავს 

დამნაშავეებთან ერთად მუშაობას და არა მათზე მუშაობას. ბოლოს კი, ჩარევები, 

რომლებიც მხოლოდ ადამიანურ კაპიტალს ეფუძნება - „ყურებს შორის“ ინტერვენცია, 

როგორც ჰოლანდიელმა კოლეგამ აღმიწერა ის, არ იქნება საკმარისი. პრობაციამ უნდა 

იმუშაოს საზოგადოებების და დამნაშავეთა სოციალურ კაპიტალთან დაკავშირებულ 

საკითხებზეც, ანუ ჩვენ ასევე უნდა ვიმუშაოთ „ყურებს მიღმა“ - თუკი ამის რეალური 

სურვილი გაქვთ.  

 

ინტერვენციისთვის ადგილის მინიჭება 

 

ნახატი 3: დამნაშავის ჩარევა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მარტივად რომ ვთქვათ, მიზანს წარმოადგენს ის, რომ დამნაშავე ხდება პროგრამის 

მონაწილე, რომელიც შეესაბამება ეფექტური პრაქტიკის (დეტალები იხ. ქვემოთ) 

პრინციპს და გადაიზრდება ქმედებაზე ხელის აღებაში; სირთულეები გადაილახება 

პროცესში. ხდება დამნაშავის შეცვლა ინტერვენციის გზით - ფოკუსს წარმოადგენს 

ინტერვენციის და პროგრამის ეფექტურობის გაზრდა. რთული ფაქტორები 

წარმოიშვა ამ ზოგადი მიდგომის პრაქტიკული გამოყენებისას და შეფასების 

 

 

ჩარევა 

 

მოტივაცია 

სოციალური 

კონტექტსტი 

ურთიერთობები და 

თანაშრომელთა 

უნარები 

 

ორგანიზაციული 

კონტექსტი 

 

დანაშაულზე 

ხელის აღება 

 

დამნაშავე 
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კვლევაში, რომელიც მსგავსი პროგრამების შეზღუდულ გავლენას იკვლევს. 

უპირველეს ყოვლისა, მკვლევარებმა მიაკვლიეს არა მხოლოდ დანაშაულზე 

ნებაყოფლობით ხელის აღების ფაქტების კვლევას, არამედ იმ ფაქტს, რომ 

პროგრამების კვლევით მეტი ყურადღება უნდა გამახვილდეს დამნაშავის 

მოტივაციაზე და მის სოციალურ კონტექსტზე რომელზეც გავლენას ახდენს 

ინტერვენცია (ფერალი, 2002 წელი). მეორე, ცხადია რომ უფრო მნიშვნელოვანია 

პროგრამის ეფექტიანობა ვიდრე მათი კარგად შექმნა; მას კარგად უნდა 

უხელმძღვანელონ; აუცილებელია სწორი ორგანიზაციული ღონისძიებების 

გატარება, თანამშრომლებისთვის შესაბამისი უნარების ქონის ვალდებულება და 

ხარისხიანი ურთიერთობები დამნაშავეებსა და თანამშრომელთა შორის, როგორც 

პროგრამის ფარგლებში ასევე მის მიღმა (რაინორი, 20004ა, 2004ბ, 2008 წელი).  

სავარაუდოთ, დამატებითი ფაქტორების მნიშვნელობის აღიარების დაგვიანება 

ეფექტიანი პრაქტიკის მიღებისას იმის შედეგია, რომ ხდება ზედმეტად ბევრი ფიქრი 

ინტერვენციებსა და პროგრამებზე და გაცილებით ნაკლები ყურადღების 

გამახვილება იმ ცვლილების პროცესზე რომლის მხარდასაჭერადაც იქმნება ისინი. 

თუკი გავითვალისწინებთ კვლევას დანაშაულზე ხელის აღების შესახებ, იგი ჩვენს 

პრიორიტეტებს გადაადგილებს/ შეცვლის - იმაზე მითითებით, რომ ჩვენი ძირითადი 

საზრუნავი ცვლილების პროცესია და პროგრამებს მიიჩნევს ამ პროცესის ერთ ერთი 

ასპექტად: 

„მკურნალობა გაჩნდა, როგორც რეაბილიტაციის დამხმარე სერვისი, თუმცა 

დროთა განმავლობაში მისი სტატუსი და მოცულობა  გაიზარდა და 

რეაბილიტაცია თვითონ იქცა დახმარების სერვისად. საჭიროა თავდაპირველი 

კონცეფციის დაბრუნება. სამკურნალო ინსტიტუტები კვლავ უნდა გახდნენ 

უფრო ფართო რეაბილიტაციის პროცესისა და იმ საზოგადოების მსახურები, 

სადაც ხდება აღნიშნული რეაბილიტაციის დაწყება და მდგრადობის 

შენარჩუნება (უათი 2000 წელი, მარუნა და სხვები 2004 წელი). 

განათლების, როგორც ანალოგიის გამოყენებისას შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, არის თუ 

არა უფრო მნიშვნელოვანი, მასწავლებლებს ესმოდეთ როგორ სწავლობენ და 

ვითარდებიან ბავშვები და ამ პროცესს შეუწყონ ხელი, თუ იცოდნენ ამჟამად 

რომელია სწავლების საუკეთესო გზა? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება 

გვინდოდეს, რომ ამ კითხვაზე პასუხი იყოს „ორივე“, პირველი უფრო 

პრიორიტეტულია ამ შემთხვევაში ვიდრე მეორე.  
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ნახატი 4: პროგრამები კონტექსტში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახატი 4 ცდილობს გადმოსცეს დანაშაულზე ხელის აღებას, საქმის მართვასა და 

პროგრამებს შორის ურთიერთდამოკიდებულების ხასიათი. სამსახურებმა, 

სისტემებმა და პრაქტიკოსებმა უნდა დაიწყონ დანაშაულზე ხელის აღების პროცესის 

გაგება და გააზრება, როგორ შეიძლება ამ პროცესის მხარდაჭერა და აღბეჭდვა, 

კონკრეტულმა პროგრამებმა რა როლი შეიძლება ითამაშობენ საქმის მართვის 

პროცესში. როგორც მსგავსი პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს წევრს, მე 

მაღელვებს ისეთი პროგრამების შემდგენები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პროგრამა 

არის ცვლილების პროცესი. რადგან ეს ასე არ არის; პროგრამა უბრალოდ სერვისის 

ერთი ასპექტია, რომელიც საჭიროა შეცვლის პროცესის გასამყარებლად.  

 

ადამიანის კაპიტალის განვითარება 

თუკი არსებობდა შეცვლის პროცესის მნიშვნელობის იგნორირების და პროგრამებს 

მიღმა მხარდაჭერის შეუძლებლობის რისკი (ბურნეტი და მაქნილი, 2005 წელი), ახლა 

ალბათ უკვე  ამ პროგრამების მნიშვნელობის უგულვებელყოფის რისკიც არსებობს. 

ცვლილების სამი წინაპირობის ჩამოყალიბებისას აღინიშნა, რომ დამნაშავეთათვის 

განკუთვნილი პროგრამები ადამიანური კაპიტალის განვითარების გზით, მათი 

უნარების განვითარების ძირითად საშუალებას წარმოადგენენ. უკვე არსებობს 

მტკიცებულებათა საკმარისი რაოდენობა, იმის გასარკვევად, თუ რომელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანაშაულზე ხელის აღება 

 

 

 

 

საქმის მართვა/მენეჯმენტი 

პროგრამები 
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პროგრამები მუშაობს უკეთ. პრობაციის მენეჯერთა უმრავლესობა, უკვე ნათლად 

აცნობიერებს რისკების, საჭიროებების და პასუხისმგებლობის აღების პრინციპებს 

(RNR მოდელი); პრინციპები, რომლებიც RNR მოდელს ქმნიან, (ანდრიუსი და ბონტა, 

2003 წელი) ინგლისურ ენოვან სამყაროში, აგრძელებენ დომინანტურ მიდგომას 

დამნაშავეთა რეაბილიტაციის კუთხით. იმის უზრუნველყოფით, რომ მრავალ 

ჩრდილო ევროპულ იურისდიქციებში ამ პრინციპების (და სხვა კვლევების 

შედეგების) პროგრამებად გარდასახვა აკრედიტაციის სისტემების ვალდებულება 

ხდება. ეს აკრედიტაციის პროცესები და სისტემები, განსაზღვრავრავენ 

კრიტერიუმებს იმ მოთხოვნილებების გარშემო, რომ პროგრამები იქმნება 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ცვლილებების მოდელის მიხედვით, აქვთ 

დამნაშავეების შერჩევის შესაბამისი ნათელი პროცედურები, სამიზნეს წარმოადგენს 

„სისხლის სამართლებრივი“ საჭიროებები, იყენებენ უნარების გამომუშავებაზე 

ორიენტირებულ, ეფექტურ მეთოდებს, მიუთითებენ შესაბამის შედეგზე, პროგრამის 

ინტენსიურობასა და ხანგრძლივობაზე, აცნობიერებენ დამნაშავეებისთვის 

მოტივაციის შექმნის საჭიროებას, აქვთ პროცედურები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

პროგრამის გაგრძელებას, პროგრამებსა და სხვა აქტივობების შესაბამისობას, აქვთ 

შესაძლებლობა უზრუნველყონ პროგრამების ჩატარება და შეფასება ისე 

(კეთილსინდისიერად) როგორც იყო დაგეგმილი. თუმცა ამ მცდელობების 

მიუხედავად, პრობაციის პროგრამები მაინც ხდება იმედგაცრუების საფუძველი 

ინგლისსა და უელსში (კრიტიკული მიმოხილვისთვის, იხ. მერინგტონი და სტანლი, 

2004 წელი). 

ეს ნაწილობრივ შეიძლება იმით აიხსნას, რომ პრაქტიკაში ეს პროცესი საკმაო 

სირთულეებთან არის დაკავშირებული, არა მარტო პროგრამის შემქმნელებისთვის, 

არამედ მათთვისაც ვინც რეალურად ახორციელებს ამ ინტერვენციას. როგორც 

სამედიცინო მკვლევარებისათვის კარგად არის ცნობილი, ლაბორატორიებში 

ეფექტური მკურნალობა,  ყოველთვის არ არის ეფექტური რეალობაში. თუ „წამალი“ 

უფრო მტკივნეული ან მოუხერხებელია, ვიდრე „მდგომარეობა“, ის ფაქტი, რომ ის 

„მოქმედებს“ არ არის საკმარისი საფუძველი პაციენტთა უმრავლესობისთვის, რომ მას 

მიმართოს.  

„მკურნალობის ერთგულების“ ეს პრობლემა, დამნაშავეთათვის განკუთვნილ 

პროგრამებში გამოხატულია „პროგრამის შესუსტების“ სახით, რაც მოიცავს პირებს, 

რომლებიც ჩაერთნენ პროგრამაში, მაგრამ არ დაასრულეს იგი (კემშალი და სხვები., 

2002 წელი; რობერტსი, 2004 წელი). ინგლისსა და უელსში, ეს ფაქტი მნიშვნელოვანი 

პრობლემა იყო, რადგან ბევრი მტკიცებულება არსებობდა იმის დასადასტურებლად, 

რომ ისინი ვინც პროგრამა დასრულებამდე დატოვა უარეს მდგომარეობაში 

აღმოჩნდა, ვიდრე ისინი ვინც თავიდანვე არ ჩართულა პროგრამაში (ჰოლინი და 

სხვები., 2004 წელი). მათ, ვინც არ დაასრულეს პროგრამა და მათ, ვინც საერთოდ არ 

ჩაერთო პროგრამაში, ისევე როგორც პროგრამა გავლილები, პრაქტიკოსებსა და 

მკვლევარებს ნუგეშის მცირე საფუძველს აძლევენ. პროგრამა გავლილების 

დანარჩენებთან შედარებით უკეთესი შედეგები შეიძლება შერჩევის კრიტერიუმებს 

მიეწეროს და მიჩნეულ იქნას, რომ ისინი შეიძლება თავიდანვე ისეთი 
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მოტივირებულები იყვნენ, რომ პროგრამაში ჩართვის გარეშეც მოეხერხებინათ შეცლა. 

ზოგიერთი პროგრამის შედეგიდან გამომდინარე, შეიძლება მართლაც ვივარაუდოთ 

რომ მონაწილეები თავიდანვე დაბალი რისკის მატარებელი დამნაშაავები იყვნენ 

(ბურნეტ და რობერსი, 2004 წელი). ინგლისსა და უელსში ზოგიერთი მეცნიერი ამ 

არასახარბიერო მიგნებებს ორგანიზაციულ საკითხებს და განხორციელებასთან 

დაკავშირებულ პრობლემებს უკავშირებს, დაძაბულობა ერთის მხრივ პოლიტიკური 

საჭიროებაა, რომ მოხდეს დამნაშავეთა დიდი რაოდენობის ჩართვა პროგრამებში და 

მეორეს მხრივ, კი პროგრამის ეფექტურად დაგეგმვა (ჰოლინი და სხვები., 2004 წელი; 

რაინორ 2004ა, 2004ბ, 2008 წელი). ინგლისისა და უელსის პროგრამების გამოცდილება 

შეგვიძლია შევაჯამოთ ინგლისური ფრაზით: „იჩქარე, ნელა.“ სხვა სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, აჩქარება პროგრამების დანერგვისას, დააყოვნებს სასურველი შედეგის 

მიღწევას.  

ზემოთ განხილულიდან გამომდინარე მეტი ყურადღება უნდა გამახვილდეს, 

პროფესიული კულტურების ორგანიზაციულ კონტექსტებზე, რომლის მიხედვითაც 

ხდება ინტერვენცია - ბიბლიური იგავიდან რომ მოვიშველიოთ, როგორც ნიადაგის 

მდგომარეობა განსაზღვრავს მოსავლიანობას, ასევე მნიშვნელოვანია თესლის 

ხარისხიც. მეორე, ინგლისური გამონათქვამის მიხედვით, ფრთხილად უნდა ვიყოთ 

და „ყველა კვერცხი ერთ კალათში არ მოვათავსოთ“: არ იქნება გონიერი საქციელი 

ბოლომდე დავეყრდნოთ პროგრამებს, როგორც დანაშაულის რეციდივის შემცირებას 

უზრუნველყოფის ძირითად მექანიზმებს; პირიქით უნდა განვსაზღვროთ 

მტკიცებულებათა უფრო ფართო ბაზა, (დანაშაულზე ხელის აღების კვლევის 

ჩათვლით) იმისათვის, რომ ვუზრუნველყოთ ჩვენი საქმეთა მართვის და საქმეთა 

შესწავლის რუტინული პრაქტიკა და პრობაციის სამსახურის თანამშრომელთა და 

დამნაშავეთა შორის მაქსიმალურად ეფექტური  ურთიერთობები 

განსახორციელებელი ცვლილების ხელშეწყობის მიზნით. (ჰოლინი და სხვები, 2004 

წელი; რაინორი, 2004 წელი; რაინორი, 2008 წელი).   

 

მოტივაციის გაზრდა/ განვითარება 

ცვლილების მეორე წინაპირობაზე ფიქრისას, კრიტიკოსები ამბობენ, რომ პრაქტიკაში, 

RNR მოდელი, დამნაშავეთა მოტივაციის კუთხით მოისუსტებს, პასუხისმგებლობის 

აღების პრინციპი კი - რომელიც მოიცავს, დამნაშავეთა ეფექტურად ჩართვის 

მეთოდებს ჯერ არ არის ბოლომდე განვითარებული /ჩამოყალიბებული. უარდი და 

მარუნა (2007 წელი) დამაჯერებლად ამტკიცებენ, რომ დამნაშავეთა რეაბილიტაციის 

კარგი ცხოვრების მოდელი (GLM) შეიძლება პასუხობდეს ამ სისუსტეს არსებული 

მიდგომების საშუალებით.  

GLM მოდელი წარმოადგენს ამ სფეროს შედარებით ახალ მიდგომას (ვორდი და 

ბრაუნი, 2004 წელი; ვორდი და მარშალი, 2004 წელი; ვორდი და განონი, 2006 წელი; 

ვორდი, განონი და მანი, 2007 წელი). ის საფუძველს იღებს „პოზიტიური 

ფსიქოლოგიის“ განვითარებადი დარგიდან, რათა მოახდინოს რეაბილიტაციისთვის 

ძალისმიერი მიდგომის შეთავაზება. მოდელის ზოგადი პრინციპების გაწერისას, 

ვორდი და მარუნა (2007 წელი) ახდენენ რამდენიმე საწყისი ვარაუდის გაერთიანებას.  
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GLM მოდელი მოიაზრებს, რომ ხალხი (დამნაშავეთ ჩათვლით) მიდრეკილია, ქონდეს 

მიზნები ან ადამიანური სიკეთეები, როგორიც არის ცხოვრება, ცოდნა, წარმატება 

თამაშსა თუ სამსახურში, ერთად თუ ავტონომიურად, შინაგანი სიმშვიდე, 

მეგობრობა, საზოგადოება, სულიერება, ბედნიერება და შემოქმედება. მეორადი 

სიკეთე, როგორიც არის სამსახურეობრივი ან ურთიერთობების სახეები, 

კონკრეტული გზების დასახვა ძირითადი სიკეთის მისაღწევად. რადგან პირველად 

ადამიანური სიკეთეები მრავლობითია, ადამიანის ქცევის მოტივირების მრავალი 

შესაძლო წყარო არსებობს. 

GLM მოდელი ეფუძნება იმ მიდგომას, რომ ინტერვენციის მიზანი უნდა იყოს 

ინდივიდუალური სიკეთისკენ სწრაფვა, ისევე როგორც რისკის შემცირება ან მართვა. 

სარეაბილიტაციო სამუშაოს ძირითად მიზანს წარმოადგენს პირისთვის 

შესაძლებლობის მიცემა რომ განავითაროს ცხოვრებისეული გეგმა, რომელიც მოიცავს 

ძირითადი ადამიანური სიკეთის მიღების საშუალებას სხვისთვის ზიანის მიყენების 

გარეშე. თუმცა ეს უკავშირდება არა  მხოლოდ რისკ ფაქტორებთან ბრძოლას, არამედ 

საკუთარი თავის  სრულ გარდაქმნას, რისთვისაც საჭიროა პრაქტიკოსებმა 

გაითვალისწინონ ინდივიდუალური, კონტექსტუალური ფაქტორები, რომელიც 

როგორც ხასიათთან ასევე გარემოსთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, რისკები 

არ უნდა იქნას აღქმული როგორც დამნაშავის დამახასიათებელი თვისება, არამედ 

მრავალსახოვანი და კონტექსტუალური. საბოლოოდ კი, მიდგომა საჭიროებს 

განსაკუთრებულ ფოკუს კარგი ცხოვრების კონცეფციაზე; ძალის, პირველადი 

სიკეთის და დაკავშირებული გარემოს გათვალისწინებით და პირების 

შესაძლებლობების წახალისებას და პატივისცემას, რათა გააკეთონ არჩევანი 

თავიანთი თავებისთვის.  

დანაშაულის ეტიმოლოგიის გაგებისას, GLM მოდელი ხაზს უსვამს დაძაბულობის 

თეორიას, (მერტონი, 1934 წელი) არსებობს დანაშაულის ჩადენის ორი გზა - 

პირდაპირი და არაპირდაპირი.  პირდაპირი გზა ეხება სიტუაციებს, სადაც პირი ეძებს 

სიკეთის კონკრეტულ სახეს კრიმინალური ქმედების განხორციელების გზით. 

არაპირდაპირი გზა კი, უკავშირდება სიტუაციებს, სადაც ამ კარგის ძიების შედეგად 

იზრდება დანაშაულის ჩადენისკენ მიმართული ზეწოლა; მაგ, ალკოჰოლის 

გამოყენებას ემოციური დაძაბულობის შესამსუბუქებლად მივყავართ კონკრეტულ 

სიტუაციაზე კონტროლის დაკარგვისკენ. GLM მოდელი-შია ყველაზე კარგად 

აღქმული კრიმინოგენული საჭიროებები, როგორც პირველადი ადამიანური სიკეთის 

მიღების შიდა ისე გარე წინააღმდეგობები.  

პრაქტიკულ მოდელში, რომელიც წარმოიშვა ამ პრინციპებისა და მოსაზრებების 

შედეგად, პრაქტიკოსი ვალადებულია რისკის შემცირების გზით 

(საზოგადოებისთვის), დააბალანსოს პირადი სიკეთის წახალისება (დამნაშავისთვის). 

პირად სიკეთეზე ზედმეტად ორიენტირების შედეგად შეიძლება მივიღოთ ბედნიერი 

თუმცა საშიში დამნაშავე; თუმცა ზედმეტმა ფოკუსირებამ რისკებზე, შეიძლება 

მიგვიყვანოს საშიშ და განდგომილი დამნაშავის ჩამოყალიბებამდე. პრაქტიკოსმა 

უნდა ჩამოაყალიბოს ადამიანური ურთიერთობა, სადაც ცალკეული დამნაშავე არის 

ღირებული, მას სცემენ პატივს და ამ ურთიერთობის საშუალებითაც შეიძლება 
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მოხდეს ჩარევა მის ცხოვრებისეულ გეგმებში, მათთან დაკავშირებული რისკ 

ფაქტორების გათვალისწინებით. თუმცა RNR, ჩარევა შეიძლება იყოს 

სტრუქტურირებული და სისტემური, უნდა იყოს კონკრეტულ პიროვნებას 

მორგებული. პრაქტიკოსის და სააგენტოს მიერ გამოყენებული ენა უნდა იყოს 

მომავალზე ორიენტირებული, ოპტიმისტური და მიზანმიმართული (ვორდი და 

მარუნა, 2007:127) იმისთვის, რომ მოტივაციის გაჩენას შეუწყოს ხელი. 

ჩართულობისა და შეფასების პროცესში, ვორდისა და მარუნას (2007 წელი) მიხედვით 

რისკის, საჭიროების და პასუხისმგებლობის აღების საპასუხოდ პრაქტიკოსებმა, ასევე 

უნდა შეაფასონ ინდივიდუალური პრიორიტეტები - ინდივიდუალური მიზნები, 

ცხოვრებისეული პრიორიტეტები და ინტერვენციის საკუთარი მიზნები. ეს მოიცავს 

იმ პრიორიტეტების ანალიზს, თუ რა ღირებულებები აქვთ დამნაშავეებს, როგორ და 

რის მიღწევას ცდილობენ ისინი.  უფრო ფართო შეფასება იმისა, თუ რა პოტენციალი 

აქვს ინდივიდს კარგი ცხოვრების მისაღწევად მოიცავს შემდეგი ინფორმაციის 

საჭიროებას: 

1. არსებობს თუ არა შეზღუდული შესაძლებლობები პირველადი სიკეთის 

მისაღებად სხვაზე გადაჭარბებული ფოკუსირების გამო; 

2. ხდება თუ არა ზოგიერთი სიკეთის მიღება შეუფერებელი გზებით; 

3. არსებობს თუ არა კონფლიქტი ინდივიდების მიზნებს შორის; 

4. აქვს თუ არა პირს შესაძლებლობა ან უნარი შეიმუშაოს ცხოვრებისეული გეგმა  

და მიაღწიოს მიზნებს. 

ინდივიდუალური მიდგომის ჩამოყალიბება გრძელდება არსებული პრობლემების და 

კრიმინოგენული საჭიროებების კვლევით, შემდგომი ქმედების ფუნქციის 

ჩამოყალიბებით - რაც მოიცავს, ძირითად, ადამიანურ სიკეთეს, რომელსაც პირდაპირ 

ან არაპირდაპირ უკავშირდება. მას შემდეგ რაც ქმედების მიზეზების, რისკის დონე 

და ცხოვრებისეული შეცდომები გაანალიზებული იქნება, პრაქტიკოსებს ექნებათ 

უნარი, დაადგინონ მათი სიძლიერე, პოზიტიური გამოცდილებები და ექსპერტიზა. 

შემდეგ, ხდება იმის მცდელობა, რომ გაირკვეს ძირითადი და მეორადი სიკეთის აზრი 

და მათი მიღწევის გზები. უნდა იქნეს გათვალისწინებული გარემო, სადაც პირი 

ცხოვრობს და მათი ცხოვრების გეგმაზე ამ გარემოს გავლენა, შეფასების საბოლოო 

ფაზაში პრაქტიკოსები აგებენ ინდივიდუალურ გეგმას ყველა ზემოაღნიშნულ 

განხილვებზე დაყრდნობით: 

„იმის გათვალისწინებით, თუ  ცხოვრების რა სტილი იქნება 

დამაკმაყოფილებელი და აზრის მიმცემი პირისთვის ... {პრაქტიკოსი} 

მიუთითებს, შესაძლებლობებსა და კომპეტენციებზე, რომელიც მას 

დასჭირდება ამ გეგმის განხორციელებისთვის. შემდგომში ხდება ამ 

„სამკურნალო“ გეგმის შედგენა“ (ვორდი და მარუნა, 2007:136). 

ვორდი და მარუნას (2007 წელი) GLM მოდელი-ის  შეფასება წარმოადგენს 

ემპირიული მტკიცებულებების სიმდიდრეს, რომელიც მხარს უჭერს თეორიულ 

ჩარჩოებს, ეტიმოლოგიურ ვარაუდებს და პრაქტიკას, რომელიც ფოკუსირდება 

გამოსწორების პროგრამების მოდელებზე და პოზიტიურ შეფასებებზე, რომლებიც 
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ეფუძნება ან  წარმოადგენენ GLM მოდელის ანალოგიას. თუმცა, მათი 

მიუკერძოებელი დასკვნა შემდეგია:  

„GLM მოდელი კარგად მუშაობს როგორც ინტეგრირებული სტრუქტურა, 

მაგრამ არსებობს სიმცირე იმ კონკრეტული გამოსასწორებელი პროგრამების, 

რომლებიც შეიქმნა GLM მოდელზე დაყრდნობით. თუმცა ეს საკმაოდ სწრაფად 

იცვლება და აღნიშნულზე საუბრისასაც კი ხდება GLM მოდელზე 

დაფუძნებული გამოსასწორებელი პროგრამების შექმნა და ემპირიული 

შეფასება“ (ვორდი და მარუნა, 2007:171).  

არსებულ მტკიცებულებებს მიღმა, არსებობს კითხვები GLM მოდელთან 

დაკავშირებით. არის თუ არა ძირითადი ადამიანური სიკეთე ისეთი, საყოველთაოდ 

მნიშვნელოვანი როგორც GLM მოდელის მიხედვით მიიჩნევა? როგორ შეუძლიათ 

პრაქტიკოსებს მართონ ის დაძაბულობა რაც არსებობს თანამედროვე 

საზოგადოებებში იმის გარშემო, თუ რა არის კარგი ცხოვრება და კონფლიქტები 

რომლებიც ჩნდება ამ სხვადასხვაგვარი ცხოვრების ძიებისას? სჭირდება თუ არა 

ყველა დამნაშავეს ვისთანაც სოციალური მუშაკები მუშაობენ საკუთარი თავის 

სრულად შეცვლა, ისე როგორც ამას კარგი ცხოვრების გეგმა ითვალისწინებს? იქნება 

თუ არა საკმარისი ნაკლებად ინტენსიური ჩარევა რიგ შემთხვევებში? ამის 

მიუხედავად, არ არსებობს მიზეზი, GLM მოდელმა სხვადასხვა დოზით რატომ არ 

უნდა მისცეს შეცვლის და გადახედვის საშუალება, აქვე ხაზს უსმევს რომ 

კონკრეტულმა ინტერვენციამ შეიძლება ამის საჭირობაც კი დაგვანახოს. იქნებ GLM 

მოდელი ხაზს უსვამს კრიმინოგენული სოციალური კონტექსტის (და შეზღუდული 

ცხოვრებისეული შესაძლებლობების) იმ საფუძველს, რომელიც შეიძლება ქმნიდეს 

„კრიმინალური“ კარგი ცხოვრების გეგმას ლოგიკურსა და ფუნქციურს დამნაშავის 

გადმოსახედიდან. და ბოლოს, იქნებ საჭირო იყოს დანაშაულისა და დანაშაულიდან 

ხელის აღების ოჯახურ და სოციალურ კონტექსტზე ორიენტირებული 

ინტერვენციების საჭიროებაზე უფრო მკვეთრი ფოკუსი და ასევე მუშაობა 

ლეგიტიმური შესაძლებლობების  შექმნისათვის (ან კანონიერი სოციალური 

კაპიტალის - იხილეთ ქვემოთ). 

 

შეიძლება, ორივე RNR და უფრო ნაკლებად, GLM მოდელებში დანაშაულისა და მასზე 

საპასუხო ღონისძიებების ინდივიდუალურ ანალიზზე ფოკუსირება არის დამნაშავის 

რეაბილიტაციისადმი ფსიქოლოგიური ორიენტაციის შედეგი, რომელსაც ორივე 

მოდელი იზიარებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, GLM მოდელი მოდელის 

პრინციპები და ღირებულებები მაღალი ალბათობით შესაბამისობაშია პრობაციის 

ჰუმანისტურ ტრადიციებთან. ამას გარდა, იმის გათვალისწინებით რომ ზოგიერთები 

პრობაციას მიაკუთვნებენ სოციალური სამუშაოს ერთ-ერთ ფორმას, GLM მოდელი 

შესაბამისობაში მოდის სოციალური სამუშაოს ვრცელ ისტორიასთან მოახდინოს 

ეკოლოგიური პერსპექტივების ჩართვა, თანამედროვე  ფოკუსით მზრუნველობის 

პერსონალიზაციისა და ძალისმიერი მიდგომებისკენ.  
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სოციალური კაპიტალის განვითარება 

ვინაიდან მოტივაცია და შესაძლებლობები არ არის საკმარისი ცვლილებებისათვის; 

ასევე RNR-ისა და GLM-ის მოდელების კრიტიკის გათვალისწინებით, რომ ისინი 

ფოკუსირებული არიან ანალიზის ინდივიდუალურ დონეზე, საჭიროა ცვლილების 

მესამე და ბოლო წინაპირობას მივუბრუნდეთ, კერძოდ შესაძლებლობებისა და 

სოციალური კაპიტალის განვითარებას. ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ეს უკანასკნელი 

ეხება რესურსებს, რომლებიც მიეკუთვნება სოციალურ ურთიერთობებსა და ქსელებს 

და ხასიათდება ერთობლივი ნორმებითა და კავშირებით  (იხილეთ პუტნამი, 2000 

წელი; მაქნილი და ვაიტი, 2007 წელი). სოციალური კაპიტალის თეორეტიკოსები 

აღწერენ სამი ტიპის სოციალურ კაპიტალს, რომელთაგან ორი ყველაზე 

რელევანტურია აღნიშნულ შემთხვევაში. კავშირების სოციალური კაპიტალი 

გულისხმობს ოჯახთან და მეგობრებთან ახლო დამოკიდებულებას, ხოლო 

დამაკავშირებელი სოციალური კაპიტალი უფრო შორეულ კავშირებს, მაგალითად 

ნაცნობთა და კოლეგათა ფართო წრესთან (დეტალებისთვის იხ.მაქნილი და ვაიტი, 

2007 წელი, თავი 9). არ არის გასაკვირი, რომ კვლევები მიუთითებს არამარტო იმას, 

რომ საზოგადოებაში სადაც მაღალია დანაშაულის მაჩვენებელი, დაბალია 

სოციალური კაპიტალი, არამედ ასევე იმას, რომ რეციდივისტებს აქვთ ძალიან მცირე 

სოციალური კაპიტალი, ან ძალიან მცირე კანონიერი სოციალური კაპიტალი. 

გაფუჭებული ურთიერთობები ახლობლებსა და ოჯახის წევრებთან აიძულებს მათ 

დაეყრდნონ არაკანონიერ და კრიმინალურ ქსელებს, რითაც ამცირებენ დანაშაულზე 

ხელის აღების (ვებსტერი და სხვები, 2006 წელი) შესაძლებლობას. 

 

აღსანიშნავია, რომ დანაშაულზე ხელის აღებას სჭირდება დამხმარე სერვისები 

პრობაციის სახით, რათა მოხდეს დამნაშავეთა და ყოფილ დამნაშავეთა დახმარება; 

საჭიროებისამებრ დახმარება კავშირების სოციალური კაპიტალის აღდგენაში, 

რომელიც წარმოდგენილია ოჯახური კავშირების სახით და მათი მომზადება და 

ჩამოყალიბება ახალ ოჯახებთან კავშირებისათვის, რომლებსაც ისინი ქმნიან პირადი 

ურთიერთობების საფუძველზე და ხდებიან მშობლები. თუმცა, აღნიშნული 

სოციალური კაპიტალის შენება, ასევე უნდა მოიცავდეს დამაკავშირებელი 

სოციალური კაპიტალის განვითარებას, რაც გულისხმობს ფართო საზოგადოებრივ 

კავშირებს, რომლებიც იქმნება დამსაქმებლების, არასამთავრობო სექტორის, 

სასულიერო თემისა და სხვათა მეშვეობით. ოჯახებისთვის პოზიტიური 

კონტრიბუციის განვითარებითა და ასევე საზოგადოებასთან პოზიტიური კავშირების 

დამყარებით, პრობაციის სერვისებს შეუძლიათ შექმნან არხები აქტივობების 

გენერირებისთვის, რომელიც მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც ცდილობს თავი 

დააღწიოს დანაშაულებრივ სამყაროს, რათა დაეხმაროს მათ დაინახონ საკუთარი 

თავი პოზიტიურ კონტრიბუტორებად და არა საზოგადოებისთვის რისკებისა და 

საფრთხის შემქმნელებად (მაქნილი და ვაიტი, 2007 წელი). 

 

რა თქმა უნდა სოციალური კაპიტალის განვითარება ისეთი მარგინალიზებული და 

გარიყული ჯგუფისთვის, როგორებიც არიან დამნაშავეები, არ არის ადვილი, 
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განსაკუთრებით არასაიმედო, თანამედროვე საზოგადოებაში, რომელშიც ჩვენ ვართ. 

მართლაც ევროპის ზოგიერთ იურისდიქციებში ჩვენ შეპყრობილი ვართ ჩვენი 

კლებადი ფინანსური რესურსების გაფლანგვით უფრო მეტი და მეტი დამნაშავეების 

დაპატიმრებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მტკიცებულებები აღნიშნული 

მიდგომის უსარგებლობისა და მაღალი სოციალური საფასურის შესახებ, რომ 

არაფერი ვთქვათ დანაშაულის ხელმეორედ ჩადენის მაჩვენებლებსა და დანგრეულ 

ოჯახებზე. 

 

კვლავაც, კვლევებს შეუძლიათ იმედის მარცვალი ჩასახონ ამ მიმართულებით.  ორმა 

ბოლოდროინდელმა კვლევამ საზოგადოებრივი დამოკიდებულების შესახებ 

დასჯასთან მიმართებაში, მაღალი დანაშაულის 2 რაიონში - შეფილდში, 

მკვლევარები მიიყვანა დასკვნამდე, რომ სადამსჯელო ღონისძიებებს შორის 

განსხვავებები ამ ორ რაიონში შეიძლება ყოფილიყო საზოგადოების მიმართ 

განსხვავებული დამოკიდებულების შედეგი (ბორომსი და ვილსონი, 2004 წელი). იმ 

დროს, როდესაც უფრო მეტად დასჯაზე ორიენტირებული თემი თავს მიტოვებულად 

გრძნობდა არეულობისა და ნგრევის წინაშე, დასჯაზე უფრო ნაკლებად 

ორიენტირებული თემის მცხოვრებლები ფიქრობდნენ, რომ მდგომარეობა მათ 

რაიონში უკეთესობისკენ იყო შეცვლილი, მიუხედავად დანაშაულის ერთნაირი 

მაჩვენებლისა. აღნიშნული განსხავება ნაწილობრივ განპირობებული იყო 

განსხვავებით საზოგადოებრივი წესრიგის კონტროლში.  მკვლევარები თავიანთ 

მიგნებებს უკავშირებენ ლიტერატურას დარწმუნების პოლიტიკაზე, რომელიც 

ახალისებს „კონტროლის სიგნალების“ გამოყენებას რათა გაუმკლავდეს იმ 

„კრიმინალურ სიგნალებს“, რომელთა ირგვლივ თავს იკრებს მღელვარება 

დანაშაულსა და არეულობაზე  (ინესი, 2004 წელი). 

 

ახლანდელ სტატიაში, ტონი ბოტომსი ვარაუდობს, რომ პოლიციის მსგავსად 

პრობაციის სერვისებიც საჭიროებენ იმ სიგნალების გაანალიზებას რომლებსაც ისინი 

უშვებენ საზოგადოებასა და უბნებში (ბოტომსი,2008 წელი). აღნიშნული სიგნალები 

შეიძლება მოიცავდეს კონტროლისა და დაცვის სიგნალებს, თუმცა ასევე 

რესტიტუციისა და რეპარაციის სიგნალებს და რეფორმირებისა და მონანიების 

სიგნალებს. სხვა მნიშვნელოვანი კვლევა საზოგადოების დამოკიდებულების შესახებ 

დასჯასთან მიმართებით ვარაუდობს, რომ ჩვენ კი არ უნდა უგულებელვყოთ, არამედ 

ყურადღება მივაქციოთ დასჯის ემოციურ ასპექტებს. თუმცა, იმის ნაცვლად რომ 

დავნებდეთ ნეგატიურ გრძნობებს, რომლებიც ახლავს დასჯას, ჩვენ უნდა ვცადოთ 

რომ გავითავისოთ მონანიების რწმენის, ძველი და ჯერ კიდევ ძლიერი კულტურული 

მემკვიდრეობა, რომელიც ამტკიცებს ადამიანის შესაძლებლობას გაიზარდოს და 

შეიცვალოს უკეთესობისაკენ (მარუნა და კინგი,2008 წელი). შეიძლება პრობაციის 

სერვისების, და ასევე დასჯასთან მიმართებაში ჩვენს მიდგომებში ჰუმანურობის 

საბოლოო ბედი უფრო მეტად დამოკიდებული იყოს ჩვენს წარმატებებსა და 

წარუმატებლობებზე რესტიტუციის, რეპარაციისა და მონანიების სიგნალების 
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განვითარებასა და გაგზავნაში, ვიდრე საზოგადოების ეფექტური დაცვის 

განხორციელებაში.  

 

 

დასკნა 

 

აღნიშნული დოკუმენტის მიზანი იყო მკითხველისთვის შემოეთავაზებინა იდეა, რომ 

რეაბილიტაციის მორალური და ემპირიული საფუძვლების შესაბამისად, 

რეაბილიტაცია უნდა იყოს საბოლოო შედეგი და არა მიზანი ამ შედეგის მისაღწევად. 

იმისთვის,რომ დავფიქრდეთ „თუ რა მუშაობს?“ დანაშაულის შესამცირებლად 

საჭიროა, ასევე ვიფიქროთ „თუ რა არის სამართლიანი?“.   დოკუმენტში აღნიშნული 

იყო, რომ კოლექტიური ინტერესის ხაზგასასმელად და კოლექტიური ეფექტიანობის 

ჩამოსაყალიბებლად, უფრო პროდუქტიული შეიძლება იყოს სოციალური 

უსაფრთხოების  კონცეფცია ვიდრე საზოგადოების დაცვის კონცეფცია, რომელიც 

დამნაშავეს მოიაზრებს, როგორც საზოგადოებისთვის გარეშე საფრთხეს. მე ასევე 

ვეცადე ამეხსნა, თუ რატომ უნდა იქნას განვითარებული და შენარჩუნებული 

ცვლილებაზე ფოკუსირებული საზოგადოების დაცვის ინტეგრირებული მიდგომები, 

როგორც ამკრძალავი მიდგომების საპირწონე, თუმცა ეს არ გულისხმობს, რომ 

ამკრძალავი ღონისძიებები საერთოდ არ არის საჭირო.  ჩემი მხრიდან უპირატესობის 

მინიჭება საზოგადოებრივი დისკუსისათვის, ინტეგრაციისა და ცვლილებისადმი არ 

გამომდინარეობს მხოლოდ ჩემი სოციალური სამუშაოს პრაქტიკიდან - ეს არ არის 

მხოლოდ გულისთქმა; არამედ ჩემი ჩართულობა კრიმინოლოგიურ კვლევაში 

ნათლად მიუთითებს ჩემთვის, რომ განსაკუთრებით ნეოლიბერალურ რეჟიმებში 

„რისკის“ ან „დაცვის“ დისკურსების დომინირება დიდი ალბათობით მოახდენს 

საკუთარი მიზნების ფრუსტრირებას, თუ ის დამნაშავეებს აღიქვამს პიროვნების 

ყველაზე უარესი ასპექტიდან და თუ ის  პრაქტიკოსებს აიძულებს უგულებელყონ 

დამნაშავეთა საჭიროებები, ძლიერი მხარეები, მიზნები და სურვილები და თუ ის 

გაამყარებს სოციალურ კლიმატს, რომელიც ქმნის პრაქტიკულ და  

დამოკიდებულებით ბარიერებს ყოფილ დამნაშავეთა სოციალური მობილობისა და 

განსხვავებულად ცხოვრების პერსპექტივებისათვის.  

 

„რა მუშაობს?“ ჟღერს როგორც ტექნიკური შეკითხვა, თუმცა ეს არის შეკითხვა 

რომელსაც მივყავართ ახალ შეკითხვამდე, არა მარტო თუ როგორი პრობაციის 

სერვისები გვინდა რომ განვავითაროთ და მივაწოდოთ, არამედ თუ როგორ 

საზოგადოებასა და თემს გვინდა რომ მივეკუთვნებოდეთ.  ჩემი, როგორც მოქალაქის 

და ასევე როგორც აკადემიკოსის რწმენაა, რომ უფრო უსაფრთხო იქნება იმ 

საზოგადოებაში ცხოვრება, სადაც ყოფილ დამნაშავეებს აქვთ მხარდაჭერა, რომ 

ისწრაფოდნენ უკეთესი ცხოვრებისკენ, ვიდრე იმ საზოგადოებაში სადაც ხდება 

მხოლოდ მათგან გამომდინარე რისკების მართვა და მეთვალყურეობა და სადაც 

აღნიშნული რისკების გამოსწორება და გამყარება მუდმივად ხდება მათი 

სტიგმატიზაციითა და გარიყვით, როგორც რისკის შემცველი პირებისა. 
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თავი 23

წინასასამართლო ანგარიში ბრალდებულის შესახებ ინგლისსა და უელსში:
ცვლილებები საჭიროების, რისკისა და ხარისხის კონცეფციებში

ლორეინ გელშორპი, პიტერ რეინორი და გვენ რობინსონი

„... საზოგადოების დაცვა ყოველთვის იქნება მთავრობის მთავარი პრიორიტეტი“.

(შინაგან საქმეთა უწყება 2004: 10)

შესავალი

პრობაციის სამსახურის სოციალური გამოკითხვისა და ინგლისისა და უელსის ისტორიის
სხვადასხვა პერიოდში მომზადებული ბრალდებულების შესახებ წინასასამართლო
ანგარიშების საფუძველზე (1960-იანი წლებიდან 2009 წლამდე), ეს თავი მიმოიხილავს
დამნაშავეთა საჭიროებების კონცეფციას და ამ კონცეფციათა ადგილს წინა-სამსჯავრდებო
ანგარიშებში, რაც ცხადყოფს პრობაციის ცვალებად კონტექსტს. ჩვენ ვეყრდნობით პილოტურ
სამუშაოს, რომელიც შეეხება წინასასამართლო ანგარიშების შედარებით ანალიზს, რომელიც,
თავის მხრივ, მიზნად ისახავს ნათელი მოჰფინოს ცვლილებებს დამნაშავეთა ტიპოლოგიაში.
ეს ცვლილება კი ხდება თანამედროვე განვითარების ფონზე, რომელიც უკავშირდება რისკზე
ფიქრს, მენეჯერისტულ კულტურას და „პოპულისტურ დამსჯელობითობას“. წინა-
სამსჯავრდებო ანგარიშების კონტექსტი და პრაქტიკა განსხვავდება იურისდისქციების
მიხედვით. თუმცა რადგან ზოგადი სასჯელაღასრულებითი ტენდენციები გავლენას ახდენს
პოლიტიკასა და პრაქტიკაზე ბევრ იურისდიქციაში, ამ კვლევაში მოცემული ინგლისისა და
უელსის მაგალითები შეიძლება რელევანტური იყოს სხვაგანაც. დაე, მათ, ვინც საკუთარ
იურისდიქციას კარგად იცნობს, შეაფასონ, არის თუ არა ჩვენი მიგნებები რელევანტური
მათთვის.

ინგლისსა და უელსში სასამართლო ანგარიშების განვითარების ისტორია

არ არის ცნობილი, როდის წარედგინა სასამართლოს პირველი წინა-სამსჯავრდებო ანგარიში.
მეთიუ დავენპორტ ჰილმა, ბირმინგემის მეარქივემ, 1841 წელს შეადგინა იმ პირთა რეესტრი,
რომლებიც მას ანგარიშს აბარებდნენ კონკრეტული ახალგაზრდა დამნაშავეების შესახებ.
ასეთი ანგარიში ზოგჯერ წერილობითი იყო. ფიქრობენ, რომ წინა - სამსჯავრდებო
ანგარიშები დამკვიდრდა საპოლიციო სასამართლოს შემოღებასთან ერთად მეტროპოლიის
საპოლიციო სასამართლოებში 1876 წლის აგვისტოდან (Herbert, Mathieson 1975). 1907 წლის
კანონი დამნაშავეთა პრობაციის შესახებ გულისხმობდა, რომ პრობაციის ბრძანების
გაცემამდე სასამართლომ უნდა განიხილოს გარკვეული სახის ანგარიში ბრალდებულის
შესახებ. აქტის პირველი ნაწილი იძლეოდა შესაძლებლობას, რომ ზოგიერთი დამნაშავე
პრობაციას დაქვემდებარებოდა „მისი ხასიათის, წინაპრების, ასაკის, ჯანმრთელობისა და
მენტალური მდგომარეობის გათვალისწინებით“. ამ მხრივ, ანგარიშების განვითარება
მჭიდროდ უკავშირდება საპოლიციო სასამართლოების მეშვეობით პრობაციის სამსახურის
განვითარებას. საპოლიციო სასამართლოები კი ეფუძნებოდა ევანგელისტურ და
თავშეკავების იდეებს (Nellis 2007; McWilliams 1983). შეიძლება ითქვას, რომ ანგარიშის
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პირველი ავტორები სასამართლოს მიმართ წნეხს მიმართავდნენ. ანგარიშებში ისინი
სასამართლოს სთხოვდნენ შესაძლებლობას, რომ პრობაციაზე დამნაშავესთან ერთად
ემუშავათ (ბევრი ანგარიში ბარდებოდა „დგომით“ ანუ ზეპირად). თუმცა რაღაც პერიოდის
შემდეგ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიდგომა უფრო მიუკერძოებელი და ობიექტური გახდა.

თავდაპირველად ანგარიშები გამოიყენებოდა პრობაციის ბრძანების გამოცემაში
სასამართლოს დასახმარებლად. თუმცა სტრეტფეილდის ანგარიშით ეს სოციალური კვლევა
შეიცვალა. პრობაციის ოფიცერი წახალისდა, რომ მოსაზრება გამოეხატა „პრობაციის
ბრძანების ან რაიმე სხვა სასჯელის სავარაუდო ეფექტზე დამნაშვის კრიმინალურ
მომავალთან დაკავშირებით“ (შინაგან საქმეთა უწყება 1961: პარა. 335). სტრეტფეილდის
ანგარიშის მთავარი ელემენტები იყო ინდივიდუალური მოპყრობის პრინციპის მხარდაჭერა;
„დამნაშავის, როგორც ადამიანის საჭიროებების აღიარება“ (შინაგან საქმეთა უწყება 1961:
პარა. 259) და სურვილი, რომ სასჯელი მორგებოდა „არა მხოლოდ დანაშაულს, არამედ
დამნაშავესაც“ (ლორდი კანცლერის დეპარტამენტი 1978: 4). კომიტეტმა გამოხატა შეშფოთება
სასამართლოს მიზნებით სასჯელის მისჯასთან დაკავშირებით. მათი აზრით, ზემოთ
აღნიშნული მიდგომა უნდა გამოყენებულიყო, თუკი სასჯელის მისჯა უნდა გამხდარიყო
დანაშულის ხელახლა ჩადენის თავიდან აცილების კონსტრუქციული ინსტრუმენტი და არა
უბრალოდ „წარსულის ფაქტების შეფასება“ (შინაგან საქმეთა უწყება 1961: პარა. 269). ამ
მიზნის მისაღწევად კომიტეტმა დაადგინა: „ჩვენი ამოსავალი პრინციპია, რომ სასჯელი უნდა
ეფუძნებოდეს ყოვლისმომცველ ინფორმაციას, რომელიც რელევანტურია სასამართლოს
შემდგომი მოქმედებისთვის“ (შინაგან საქმეთა უწყება 1961: 84).

ანგარიშები 1960-იანებსა და 1970-იანებში: მუშაობა ინდივიდზე

1962 წლის მორისონის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა პრობაციის ოფიცრების ანგარიშების
მნიშვნელობას. „პრობაციის ანგარიში“ არადამაკმაყოფილებელ და შემზღუდველ ტერმინად
ჩაითვალა და შემოღებულ იქნა ტერმინი „სოციალური გამოკვლევის ანგარიში“ [Social Enquiry
Report, შემდგომში, ზოგჯერ “SER”] (შინაგან საქმეთა უწყება 1962). 1 ამგვარი მიდგომა
გამოიყენებოდა სასჯელის მისჯისას რეაბილიტაციის მიზნის დამკვიდრებაში და პრობაციის
პრაქტიკაში 1960-იანებში, განსაკუთრებით - 1970-იანებში. შესაბამისად, სოციალური
გამოკვლევის ანგარიში 1960-იანი წლებიდან დამკვიდრდა სასამართლო პრაქტიკაში. 1960-
იანი წლების შინაგან საქმეთა უწყების სხვადასხვა ცირკულარი ხაზს უსვამდა SER-ის
მნიშვნელობას და ცდილობდა დახმარებოდა ზოგიერთ ნაკლებად პოზიტიურად განწყობილ
მაგისტრატს, რომ გამოეთხოვათ ასეთი ანგარიშები. ცირკულარები მიუთითებდნენ, რომ
ანგარიშები აღარ იყო საპოლიციო სასამართლოში გამოყენებული „მოწყალების თხოვნები“.
„სოციალური გამოკვლევის ანგარიში იყო ყოვლისმომცველი და ობიექტური დოკუმენტი,
რომელსაც ამზადებდა სასამართლოს პროფესიონალი სოციალური მუშაკი, რათა
სასამართლოს დახმარებოდა ეფექტური სასჯელის დადგენაში“ (Herbert, Mathieson, 1975: 11).
ანგარიშები იყო ინდივიდზე ფსიქო-სოციალური მუშაობის უმთავრესი ინსტრუმენტი,
რომლის გამოყენებაშიც პრობაციის ოფიცრებს სპეციალურად ამზადებდნენ. მართლაც, 1960-
იანი და 70-იანი წლების ინგლისსა და უელსში პრობაციულ საქმეებში წამყვანი როლი ეკავა
ინდივიდის ფსიქო-სოციალური დამუშავების თეორიას. პრობაციის საკითხებში წამყვანი
მოაზროვნეებიც მიიჩნევდნენ, რომ პრობაციული მუშაობა იყო ინდივიდის შესწავლით
დატვირთული სოციალური საქმიანობა (Foren, Bailey, 1968).
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ანგარიშების საკითხი გადაიხედა კვლევაში სოციალური გამოკვლევის ანგარიშების როლსა
და განვითარებაზე სტრეტფეილდის შემდეგ 25 წლის მანძილზე (Bottoms, McWilliams 1986).
სხვადასხვა სირთულის მიუხედავად, 2 ბოთომსი და მაკ-უილიამსი ამტკიცებდნენ, რომ
ანგარიშების წერა სოციალური სამუშაო იყო. SER-ების მიზანი იყო დანაშაულებრიობის
სოციალურ კონტექსტში ჩასმა და, შესაძლებლობისამებრ, საზოგადოების საპასუხო რეაქციის
გამოყენება. პრობაციის ოფიცრის მოვალეობა იყო ბრალეულობისა და სიმძიმის აღქმაზე
ზეგავლენა (Raynor 1980). შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ SER იყო კეთილდღეობაზე
დაფუძნებული დოკუმენტი, რომელიც მართლმსაჯულებაზე დამყარებული,
ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად გამოიყენებოდა.

ანგარიშები 1980-იანებში: პატიმრობის ალტერნატივები

1970-იანი წლებიდან ფეხი მოიკიდა კუმულატიურმა ემპირიულმა დასკვნებმა
სასჯელაღსრულებითი კეთილდღეობის გავლენის შესახებ და, მათ შორის დასკვნამ, რომ
სასჯელაღსრულებითი კეთილდღეობის სანქციები, პრობაციის ბრძანებების ჩათვლით,
ბევრად ნაკლებად წარმატებულია დამნაშავეთა „გარდაქმნაში“, ვიდრე თავიდან
ივარაუდებოდა. შესაბამისად, გაკეთდა დასკვნა, რომ რეაბილიტაცია არ იყო ეფექტური. ეს
დასკვნა კარგად გამოიკვეთება რობერტ მარტინსონის მითითებაში, რომელიც მან „საჯარო
ინტერესში“ გააკეთა: „მცირე და გაბნეული გამონაკლისების გარდა, რეაბილიტაციის
ძალისხმევას არ ჰქონია არავითარი ხელშესახები ეფექტი რეციდივიზმზე“ (1974: 25). 3

შესაბამისად, ჩაითვალა, რომ „არაფერი მუშაობს“. ამას დაემატება რესურსების კრიზისი,
რამაც აქცენტი გადაიტანა პატიმრების შენახვის სახელმწიფო ხარჯზე. დანაშაული
იზრდებოდა, ხოლო პრაქტიკული მიდგომა მოითხოვდა, რომ ციხის ხარჯები გარკვეულ
ფარგლებში ყოფილიყო მოქცეული. იდგა იდეოლოგიური კრიზისი, რომელიც განვითარდა
„ნეო-კლასიკური რენესანსის“ გარშემო და გაჩნდა მოთხოვნები, რომ მეტი ყურადღება
დათმობოდა დამნაშავეთა უფლებებს. შესაბამისად, სასჯელაღსრულებითი კეთილდღეობის
პატერნალური „იძულებითი ზრუნვის“ მიზანშეწონილობა ეჭვქვეშ დადგა (Gelsthorpe,
Morgan 2007). ზემოთ აღნიშნული სხვადასხვა კრიზისის შედეგად, პრობაციის სამსახურს
გაუჩნდა ახალი მისია: საზოგადოებაში მათი მეთვალყურეობა, ვინც სხვაგვარად ციხეში
იქნებოდა (შინაგან საქმეთა უწყება 1984). ეს იყო „პატიმრობის ალტერნატივების პერიოდი“.
თუკი არაფერი გამოდიოდა, მოქმედებდა პრინციპი, „რაც იაფია, მით უკეთესი“. ახალი
როლი კარგად ერგებოდა პრობაციის ოფიცრებსაც, რომელთაც იცოდნენ, თუ რა ზიანის
მოტანა შეეძლოთ ციხეებს და სურდათ თავიდან აეცილებინათ შემდგომი დარღვევები,
რასაც, მათი აზრით, გამოიწვევდა პენიტენციური სისტემის ზედმეტი ან არასაჭირო ჩარევა
ადამიანთა ცხოვრებაში (Thorpe et al. 1980). იმ პერიოდში განიხილავდნენ რისკებს, თუმცა,
ძირითადად - რისკებს დამნაშავის თავისუფლებასთან დაკავშირებით: ერთ-ერთი პირველი
აქტუარული ინსტრუმენტი, რომელიც ბრიტანეთის პრობაციის სისტემაში შემუშავდა, იყო
„პატიმრობის რისკის შკალა“ (Bale 1987), რომელიც გამოიყენებოდა იმ პირთა
იდენტიფიცირებისთვის, ვინც პატიმრობის საფრთხის წინაშე იდგა და, შესაბამისად,
საჭიროებდა ალტერნატივებს, რათა პატიმრობა თავიდან აცილებულიყო.

ანგარიშები 1990-იანებში: SER-იდან წინასასამართლო ანგარიშებამდე ბრალდებულის
შესახებ (PSR)
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1980-იან წლებში გატარებული „კანონისა და წესრიგის“ მხარდამჭერი ღონისძიებების
მიუხედავად, კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა სასჯელის უტილიტარისტული მისჯის
ეფექტურობა, რადგან: დანაშაულმა იმატა და გახდა უფრო გლობალიზებული, ხოლო
საზოგადოებას რჩებოდა განცდა, რომ დანაშაული იყო „კონტროლს მიღმა“ (Easton, Piper
2005). სხვა ქვეყნების გამოცდილების გავლენით (განსაკუთრებით, აშშ-ში ლიბერალურ
უფლებათა იურისტების აქტივობებით, რომლებიც ცდილობდნენ სასჯელის მისჯაში
შემოეტანათ მეტი რაციონალობა და პროპორციულობა), გაჩნდა რეტრიბუციის თანამედროვე
ფორმის აუცილებლობა. მისი პროტაგონისტი, ენდრიუ ფონ ჰირში (1976) აღნიშნავდა, რომ
მიზანი უნდა იყოს სამართლიანობისა და მართლმსაჯულების დაბალანსება და არა
სარგებლის გაზრდა. მან აღნიშნა, რომ „მართლმსაჯულება“ დამნაშავეებს უნდა ეპყრობოდეს,
როგორც მორალისა და ავტონომიის მქონე პირებს; ხოლო სასჯელი დანაშაულის სიმძიმის
პროპორციული უნდა იყოს. ამასთანავე, სასჯელი შეძლებისდაგვარად შკალის ქვედა
საფეხურზე უნდა შენარჩუნებულიყო და რეტრიბუცია სასტიკ სასჯელებზე არ უნდა
დაფუძნებულიყო. ასე წარმოიშვა 1991 წლის ინგლისისა და უელსის სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების აქტი, რომელიც მიზნად ისახავდა სასჯელის ყოველგვარი მისჯის
დაფუძნებას მშრალ ფაქტებსა და ჩადენილი დანაშაულის სერიოზულობაზე
(პროპორციულობა იყო მთავარი თემა). პატიმრობა გამოიყენებოდა მაშინ, როდესაც საქმე
„მეტისმეტად სერიოზული“ იყო საზოგადოებრივი სასჯელის გამოყენებისთვის ან ვერ
გამოიყენებოდა საზოგადოების უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, რადგან
დამნაშავე იყო „საშიში“.

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო ის, რომ 1991 წლის აქტით პრობაცია, თავის
მხრივ, განისაზღვრებოდა, როგორც სასჯელი (და დასჯის მეთოდი) და არა რაიმეს
ალტერნატივა. 1991 წლის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების აქტმა მნიშვნელოვნად
შეცვალა ის ანგარიშები, რომელთაც მსჯავრდებულების შესახებ ამზადებდნენ. ჩვენთვის
უკვე ნაცნობი სოციალური გამოკვლევის ანგარიში ჩაანაცვლა წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშმა
ბრალდებულის შესახებ (Pre-Sentence Report, “PSR”). ასევე, მეტი აქცენტი მოითხოვებოდა
მოცემული დანაშაულის ჩადენის გარემოებებსა და მიზეზებზე. ბოლოს, მეტი ყურადღება
უნდა მიქცეოდა ისეთი „საზოგადოებრივი სასჯელების“ იდენტიფიცირებას, რომლებიც
დამნაშავეებს შემდგომ გართულებებს ააცილებდა თავიდან. წინა დანაშაულები
მხედველობაში უნდა მიღებულიყო მხოლოდ მაშინ, თუკი მათ რაიმე როლი ჰქონდათ
მოცემული დანაშაულის შეფასებისთვის. ამასთანავე, მთლიანად ანგარიშში უნდა
ასახულიყო დანაშაულის სიმძიმე, რათა სავარაუდო სასჯელზე მსჯელობა
ორიენტირებულიყო ისეთ შედეგებზე, რომლებიც „დიდი ალბათობით სავარაუდო“ იყო
(შინაგან საქმეთა უწყება 1992). აქტის 29-ე ნაწილში შემდგომ შევიდა ცვლილება, რითაც
სასჯელის განმსაზღვრელს მიეცა მეტი უფლებამოსილება, რომ მოცემული დანაშაულის
სიმძიმის შეფასებისას გაეთვალისწინებინა წინა მსჯავრდება. მიუხედავად ამისა, წინა-
სამსჯავრდებო ანგარიშების ძირითადი პრინციპები არ შეცვლილა. შინაგან საქმეთა მდივანმა
ზედმეტი დაწვრილებით გაწერა წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშების მომზადების ეროვნული
სტანდარტები. მაგალითად, 1992 წელს ეს სტანდარტები ტოვებდა მოლოდინს, რომ PSR-ებში
აქცენტი უნდა ყოფილიყო არა მხოლოდ შემამსუბუქებელ, არამედ დამამძიმებელ
გარემოებეზეც. ამ მოლოდინმა იკლო 1995 წელს, როდესაც ეროვნული სტანდარტები
გადაისინჯა. თუმცა ამჯერად მოლოდინი გაჩნდა ანგარიშის იმ ნაწილზე, რომელსაც ერქვა
„დანაშაულის ხელახლა ჩადენის რისკი“. ანგარიშის ავტორისგან მოითხოვებოდა, რომ მას
საკუთარი პროფესიული ანალიზის საფუძველზე, შეეფასებინა სამომავლო დანაშაულების
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ბუნება, სიმძიმე და მოსალოდნელობა. დამატებით, რაც ანგარიშის წერის ტრადიციული
მეთოდიდან კიდევ უფრო დიდ გადახვევას წარმოადგენდა, ავტორს უნდა შეეფასებინა
საზოგადოებისათვის ზიანი მიყენების რისკიც და ეს არ ეხებოდა მხოლოდ სექსუალური
ხასიათის ან ძალადობრივ დანაშაულებს.

ანგარიშებში უკანასკნელი ცვლილებების კონტექსტი: რისკის, პოპულისტური
დამსჯელობითობისა და თანამედროვე მენეჯერისტული კულტურა

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების პრაქტიკოსებს უკანასკნელ ხანს მოუწოდებდნენ,
მეტი ყურადღება დაეთმოთ „რისკისთვის“. ეს არ არის გასაკვირი ფართო სოციალური
ცვლილებების კონტექსტში. 1950-იანი წლებიდან მოყოლებული, სოციალურმა
გარდატეხებმა დაამკვიდრა „კონტროლის კულტურა“, როგორც მას დევიდ გარლანდი (2001)
უწოდებს. ეს მოიცავს ეკონომიკურ, ტექნოლოგიურ და „სოციალურ“ (დაკავშირებულს
ოჯახთან და საზოგადოებასთან) ცვლილებებს. წარმოების შემცირებამ, მომსახურების
სექტორის განვითარებამ და ტექნოლოგიური საზოგადოების ჩამოყალიბებამ გაზარდა
მობილობა; ხოლო ოჯახის სტრუქტურამ ცვლილებები განიცადა. გვიანდელი მოდერნიზმის
სოციოლოგიური ანალიზი მოიცავს „ნდობის“ წყაროში ცვლილებებისა და „ონტოლოგიური
საფრთხის“ შეფასებასაც (Gelsthorpe, Morgan 2007). ჯეიკ იანგი საუბრობს „გვიანდელი
მოდერნიზმის თავბრუსხვევაზე“: „ეკონომიკური მდგომარეობის და სტატუსის
არამდგრადობა, შეზღუდვის შეგრძნებასთან ერთად, შეიძლება განვიხილოთ, როგორც
თავრუსხვევა, გადაჯაჭვული სიბრაზესა და უკმაყოფილებასთან“ (2007: 12). სოციოლოგები
აღნიშნავენ, რომ „რისკის საზოგადოება“ განვითარდა ლოკალიზებული ნდობის ეროზიასთან
ერთად; ეს ნდობა ადრე წარმოადგენდა ნათესაური ურთიერთობების ნაწილს ერთ ადგილას
დასახლებულ საზოგადოებებში. ულრიჰ ბეკის აზრით, „რისკი შეგვიძლია განვმარტოთ,
როგორც საფრთხეებთან მუდმივი ბრძოლა, რაც გამოიწვია და მოიტანა თავად
მოდერნიზაციამ. რისკები, ადრეული საფრთხეებისგან განსხვავებით, არის შედეგები,
რომლებიც უკავშირდება მოდერნიზაციის შემაშინებელ ძალასა და მის მიერ ეჭვის
ფენომენის გლობალიზაციას“ (1992: 21).

მუდმივი აღელვებისა და რისკის კულტურის ეპოქაში, აღარ არის საჭირო ბევრი მუშაობა,
რათა გამოვითვალოთ რისკები ცხოვრების გაურკვევლობასთან გასამკლავებლად.
მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა უსაფრთხოებას (Zedner 2000). ამასთანავე, „რისკის
კულტურა“ ადვილად გადაიქცევა „ბრალის კულტურად“. „რისკის“ ცნება მისი საშიში
განვითარებისგან დაზღვეულია ალბათობის გათვლებით. ზოგადად, იგი ხდება კულტურის
მთავარი ტერმინი, რომელიც იწვევს ფართო დებატებს სოციალური ცხოვრების,
ანგარიშვალდებულების, დანაშულის, სასჯელის შესახებ და ა.შ. ასევე, დებატებს მოძალადე
და საშიში დამნაშავის შესახებ და იმის შესახებ, თუ რა უნდა მოვუხერხოთ ასეთ პირს,
როდესაც ვცდილობთ უკეთესად დაცული საზოგადოება შევქმნათ. მართლაც, მე-20
საუკუნის მიწურულისთვის, რისკი პრობაციის სამსახურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
საზრუნავი გახდა (Robinson 2002). გაიზარდა პოლიციის, მედიისა და საზოგადოების
შეშფოთება მაღალი რისკის მატარებელ დამნაშავეებთან დაკავშირებით (განსაკუთრებით,
სექსუალური ხასიათის დანაშაულთა ჩამდენებთან მიმართებით). მთავრობამ შეისრუტა
საზოგადოების მოსაზრებები და ცდილობდა გაეცა პასუხი მოსახლეობის წუხილისათვის
(რაც ასახავს, „პოპულისტურ დამსჯელობითობას“, ბოთომსი, 1995). ამას მოჰყვა მკაცრი
კანონმდებლობა იმ მიზნით, რომ სახელმწიფო უკეთ გამკლავებოდა საზოგადოებისთვის
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ყველაზე მაღალი რისკის მატარებელ პირებს. აღნიშნული განვითარება შეგვიძლია
მივაკუთვნოთ უფრო ფართო სასჯელაღსრულებით ტენდეცის, რასაც ვუწოდებთ რისკის
როლს „ახალ სასჯელაღსრულებაში“ ანუ აქტუარულ მართლმსაჯულებას (Feeley, Simon
1992). ფილი აღწერს, თუ როგორ „დაიწყო მან ახალი განვითარებების შესწავლა, რომლებიც
უკავშირდებოდა სასჯელის დანიშვნას, პირობით ვადამდე გათავისუფლებას, რეციდივისტ
დამნაშავეებს, სასჯელის მეშვეობით მომავალი დანაშაულის პრევენციის პრინციპის
შერჩევითად გამოყენებას. იგი ამ საკითხებს უყურებდა რისკის ჭრილში. შედეგად მიიღო
აქტუარული მართლმსაჯულება“ (2006: 219).

მენეჯერისტული მიდგომა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემაა, რამაც შეცვალა პრობაციის
პრაქტიკა. 1980-იანი წლებიდან დღემდე, გაერთიანებულ სამეფოში გარდაიქმნა საჯარო
სამსახურები, მათ განიცადეს მოდერნიზაცია. ამან გამოიწვია ადგილობრივი ოპერაციული
პოლიტიკის ცენტრების მხრიდან მჭიდრო ზედამხედველობა და მენეჯერული კონტროლი;
ისევე, როგორც საჯარო სექტორის გარეთ მომსახურების დაქირავება იმ სფეროს
ასამუშავებლად, რომელსაც შეფერხებები ჰქონდა. მეტ-ნაკლებად ავტონომიური პრობაციის
ადგილობრივი ორგანოები, რომლებიც ისედაც ეროვნულ სტანდარტს ექვემდებარებოდნენ,
2001 წელს გახდნენ პრობაციის ეროვნული სამსახურის ნაწილი და განიცადეს შემდგომი
ცვლილებები კარტერის 2003 წლის ანგარიშის შედეგად. 2005 წლის დასაწყისში მთავრობამ
მოამზადა პროექტი, რომლის თანახმად შინაგან საქმეთა მდივანს უნდა მიეღო მეტი
უფლებამოსილება პრობაციის საბჭოების სამართავად. 2005 წლის მაისის არჩევნების
შედეგად ეს შეთავაზება დავიწყებულ იქნა, მაგრამ ადგილობრივი პრობაციის საბჭოები
პრობაციის ფონდებმა ჩაანაცვლეს (რომლებშიც გათვალისწინებულია საზოგადოების უფრო
მეტი ინტერესი, ვიდრე ადრე და რომლებსაც აქვთ „ბიზნესისთვის დამახასიათებელი
სტილი“). ფონდებმა კონკურენცია უნდა გაუწიონ მოხალისეებსა და კომერციულ სექტორს
მომსახურების გაწევისა და შეკვეთისთვის სატენდერო წინადადების გასაკეთებლად. 2007
წლის დამნაშავეთა მართვის აქტმა დაადასტურა ახალი სამთავრობო ინიციატივა და
განამტკიცა „კონკურენცია“ და „კონტრაქტები“, როგორც მომსახურების მიწოდების
საფუძველი (Gelsthorpe, Morgan 2007; Senior et. al 2007). აღნიშნულ განვითარებას ჯერ არ
ჰქონია ზეგავლენა წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშებზე, მაგრამ მენეჯერისტული კულტურა
(შესასრულებელი მიზნებითა და სისტემის ანალიზით) მიუთითებს პროდუქციის წარმოების
სწორხაზოვანი პროცესის საჭიროებაზე.

„რისკების გაზომვის“ ცენტრალური როლი

რისკის კულტურისა და დანაშაულის შესამცირებლად მიღებული საკანონმდებლო ზომების
ფონზე, აღინიშნება ცვლილება პრობაციის სამსახურის საქმიანობაში: კეთილდღეობიდან
რისკზე დაფუძნებულ ინტერვენციებზე გადასვლა და დამნაშავეთა მიმართ სხვადასხვაგვარი
მოპყრობა (მაღალი და დაბალი რისკის მატარებელი დამნაშავენი, ანუ ისინი, ვისი მორალის
შეცვლა და სოციუმში დაბრუნება შესაძლებელია და ვისიც - შეუძლებელი). რისკების
შეფასება დიდწილად დამოკიდებულია „კრიმინოგენულ ფაქტორებზე“ (იმ ფაქტროებზე,
რომლებიც ყველაზე ხშირად უკავშირდება დანაშაულს) და სტატისტიკურ ალბათობაზე; და
არა უბრალოდ გამოცნობაზე (Merrington, Stanley 2007).

მაშასადამე, საკანონმდებლო და ორგანიზაციულმა ცვლილებამ გამოიწვია
სტრუქტურიზებული მიდგომა რისკების შეფასების მიმართ. 2001 წლიდან პრობაციის
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ეროვნული სამსახურისა და დამნაშავის მართვის ეროვნული სამსახურის მიერ
გამოიყენებოდა დამნაშავის შეფასების სისტემური მექანიზმი (OASys), როგორც შეფასების
ყოვლისმომცველი წესი:

„[OASys] წარმოადგენს მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ პრაქტიკასა და ორი სამსახურის
ურთიერთთანამშრომლობის უდიდეს სფეროს [ციხეები და პრობაცია]. იგი წარმოადგენს
საერთო მექანიზმს დამნაშავეთა შესაფასებლად და მათთვის საჭირო ინტერვენციების
განსასაზღვრად. ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი პრაქტიკოსებს დაეხმარება,
რომ მიიღონ გონივრული და არგუმენტირებული გადაწყვეტილებები დამნაშავის
სარისკოობის შესახებ და ჩვენ გვეხმარება, შევაფასოთ ჩვენი მუშაობის შედეგი
დამნაშავეებზე“ (NPS [პრობაციის ეროვნული სამსახური] 2001: 9-10).

ცხადია, OASys არის 1980-იან წლებში დაწყებული პროცესის შედეგი, რომელსაც საფუძვლად
ედო: ციხის საჭიროების რისკის შეფასება (Bale 1987) და 1990-იანებში შინაგან საქმეთა
უწყების მიერ შექმნილი ხელახლა მსჯავრდების რისკის პროგნოზის მექანიზმი (დამნაშავის
რეციდივიზმის ჯგუფური შკალა) (Robinson 2003 - პრობაციის კონტექსტში რისკების
შეფასების ტექნოლოგიების განვითარების შესახებ).

OASys შემუშავებულია რამდენიმე ფუნქციის შესასულებლად, მათ შორის: კრიმინოგენული
საჭიროებების შეფასება, დანაშაულის ხელახლა ჩადენის რისკი და მნიშვნელოვანი ზიანის
მოტანის რისკი. OASys-ის შეფასება გადამწყვეტია ინდივიდთა სწორად განაწილებისთვის
საჭირო ზედამხედველობის სხვადასხვა „საფეხურზე“, რომლებიცაა: 1 - დასჯა; 2 - დახმარება;
3 - შეცვლა; 4 - კონტროლი (Burnett et al. 2007). ეს საფეხურები არ არის
ურთიერთგამომრიცხავი, მაგრამ დაყოფილია ისე, რომ თითოეული მოიცავს უფრო ქვედა
საფეხურისთვის განსაზღვრულ ყველა ჩარევას და კონკრეტული საფეხურის შესაბამის
ჩარევას.4 ნაწილობრივ გაუგებარია, თუ რატომ შეარჩია შინაგან საქმეთა უწყებამ OASys-ის
რთული მექანიზმი და არა სხვა პრაქტიკული ალტერნატივები; განსაკუთრებით იმ
კვლევების ფონზე, რომლებიც ხაზს უსვამს ამ მექანიზმის სირთულეს (იხ. მეირი 2006:
სტატიაში პრობაციის ოფიცერთა მოსაზრებებზე OASys-ის შესახებ - სათაურით „ყველაზე
ცუდი საგადასახადო ფორმა, რაც კი ოდესმე გინახავთ“ - მეირი ჩამოთვლის ოფიცერთა მიერ
OASys-ის შეფასებებს, რომ ისაა „მეტისმეტად მექანიკური“ და „მეტისმეტად მოუქნელი“.
თუმცა OASys-ს კვლავ უკავია ცენტრალური როლი დამნაშავეთა რისკებისა და საჭიროებების
შეფასებისას).

თანამედროვე ანგარიშები კონტექსტში

რამდენად აისახება წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშებზე თანამედროვე პრობლემები,
როგორებიცაა მენეჯერისტული მიდგომა, პოპულისტური დამსჯელობითობა და რისკი?
ამჟამად არსებობს წინა-სამსჯავრდებო ანალიზის 3 ფორმა: ზეპირი ანგარიში (მოკლედ
შეიცავს სპეციფიკურ ინფორმაციას, როგორც წესი, მზადდება იმავე დღეს, როდესაც მისი
გამოყენება გადაწყდება); სწრაფი ანგარიში (FDR) (რომელიც დგება ნაკლებად რთულ და
მძიმე საქმეებში 5 სამუშაო დღეში; თუმცა პრაქტიკაში ხშირად იმავე დღეს მზადდება) და
სტანდარტული ანგარიში (SDR) (რომელიც ყველაზე რთულ და მძიმე საქმეებში გამოიყენება
და, როგორც წესი, მზადდება 15 სამუშაო დღეში). ამ ანგარიშებს თანაბარი წონა აქვთ. ისინი
ერთმანეთისგან განსხვავდებიან მხოლოდ შეფასების საფუძვლით და სხვადასხვა
გარემოებებში გამოყენების შესაფერისობით.5 2003 წლის სისხლის სამართლის აქტი ხშირად
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მოიხსენიებდა სწრაფ ანგარიშებს; ხოლო პრობაციის ცირკულარი (18/2005) შეიცავდა
განმარტებას, რომ წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშის ეს ფორმა იყო ყველაზე შესაფერისი.
ფართო გაგებით, ეს იყო სწრაფი ანგარიშების გამოყენების ზღვარი, როდესაც დამნაშავის
რეციდივიზმის ჯგუფური შკალის ქულა იყო 41-ს ქვევით; ხოლო როდესაც ქულა 41-ს ზემოთ
იყო, მაშინ საჭირო ხდებოდა სტანდარტული ანგარიში, რათა ჩატარებულიყო ზიანის რისკის
სრული ანალიზი.

სწრაფი ანგარიშების დანერგვის პირველ ეტაპზე მათ ნაკლებად გამოიყენებდნენ, რადგან
ნაკლებ სერიოზულობად აღიქვამდნენ. 2007 წლის მაისიდან მიიღეს „გადაწყვეტილების
მისაღები ინსტრუმენტი“, რათა წაეხალისებინათ სწრაფი ანგარიშების გამოყენება და
სასამართლოს მოხელეებს დახმარებოდნენ ორ ძირითად კითხვაზე პასუხის გაცემაში: (1)
არსებობს თუ არა საკმარისი ინფორმაცია, რათა სასამართლომ სასჯელი ახლავე დანიშნოს? -
ასეთ შემთხვევაში, სასამართლო აგრძელებს სასჯელზე მსჯელობას ან სასამართლოს
პრობაციის ოფიცერი წარადგენს ზეპირ ანგარიშს სასამართლოსთვის ხელმისაწვდომი
ინფორმაციის შესავსებად (რასაც ადრე „დგომითი“ ანგარიში ერქვა); (2) მოგვცემს თუ არა
სწრაფი ანგარიში საკმარის ინფორმაციას სასჯელის უსაფრთხოდ მისჯის გასამარტივებლად?
- თუკი პასუხი დადებითია, სასამართლოს ოფიცერი მოითხოვს დროს სწრაფი ანგარიშის
მოსამზადებლად (NPS 2007). პრობაციის ახალი ინსტრუქცია (NPS 2009) პრობაციის ფონდებს
მოუწოდებს უფრო ხშირად გამოიყენონ სწრაფი და ზეპირი ანგარიშები. დღესდღეობით,
სწრაფი ანგარიში წინა-სამსჯავრდებოდ არსებულ ძირითად პოზიციას ასახავს. მათ იყენებენ
სხვადასხვა სასჯელებთან, მათ შორის, პატიმრობასთან დაკავშირებითაც. სწრაფი ანგარიში
ეფუძნება მძიმე ზიანის რისკის შეფასებას, დამნაშავის რეციდივიზმის ჯგუფურ შეფასებას,
დანაშაულებრიობასთან დაკავშირებული რთული პრობლემების ანალიზს, ბავშვთა
სამსახურებში პირის რეგისტრაციის საკითხის გარკვევას, ძირითადი უნარების ნაკლებობას,
აკრედიტებული პროგრამებისთვის შესაფერისობას, ისევე, როგორც თავად დამნაშავის
შეფასებას (შესაბამისად, OASys წინა-სამსჯავრდებო ფორმის ნაწილს ფარავს, თუმცა OASys
სრულად გამოიყენება უფრო მძიმე და რთულ საქმეებზე, რომელთათვისაც სტანდარტული
ანგარიშის მომზადება იქნებოდა საჭირო). 2005 წლის ინსტრუქციებისგან განსხვავებით, 2009
წელს განისაზღვრა, რომ სწრაფი ანგარიში გამოიყენებოდა მაშინ, როდესაც დამნაშავის
რეციდივიზმის ჯგუფური ინდექსის შკალის ქულა იყო 76-ზე დაბლა, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც სწრაფი ანგარიშის გამოყენებას უპირისპირდებოდა მძიმე ზიანის რისკის შეფასების
შედეგი (NPS 2009).

არსებობს რამდენიმე გარემოება, რაც ბადებს ძირითად კითხვებს წინა-სამსჯავრდებო
ანგარიშების შინაარსსა და ხარისხში ცვლილებების შესახებ. ესენია: დამნაშავეთა მართვის
ეროვნული სამსახურის შექმნა - ესაა ახალი ორგანიზაციული ჩარჩო; პროფესიული
კულტურა, რომელიც განიცდის ცვლილებას (აღარ იყენებს სოციალურ სამუშაოს პრობაციის
ოფიცერთა ტრენინგისთვის); პრობაციის ოფიცრის როლის ადრეული ხედვის - რომლის
მიხედვით, ოფიცრის ფუნქცია იყო „რჩევის მიცემა, დახმარება და დამეგობრება“ - შეცვლა
ახალი მიდგომით, რაც გულისმობს „შეფასებას, აღსრულებასა და დარღვევას“ (Raynor 2007;
Gelsthorpe, Morgan 2007); წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშში რისკსა და რისკების შეფასებაზე
ყურადღების გამახვილება. ახლა სწორედ აღნიშნულ საკითხებს განვიხილავთ.

ხარისხის უზრუნველყოფა
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1990-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც ხდებოდა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების
1991 წლის აქტის იმპლემენტაცია, შინაგან საქმეთა უწყებამ პიტერ რეინორსა და ლორეინ
გელსსორპს შეუკვეთა ხარისხის კონტროლის მექანიზმის შემუშავება, რომელსაც პრობაციის
სამსახურები შემდგომში გამოიყენებდნენ (Gelsthorpe, Raynor 1995; Raynor et. al 1995). ეს,
ნაწილობრივ, მიზნად ისახავდა ანგარიშების მიმართ 1980-იან წლებში გამოთქმულ
კრიტიკაზე პასუხის გაცემას და, ნაწილობრივ, ანგარიშების გავლენის შეფასებას
სასამართლოს მიერ სასჯელის დანიშვნაზე.

არ დავიწყებთ კვლევის დეტალურ აღწერას, მაგრამ აღვნიშავთ, რომ „ხარისხიანი“
ანგარიშების შეფასების კრიტერიუმების შემუშავებისას (42 ცვლადზე დაყრდნობით) და,
დაახლოებით, 150 ანგარიშის შეფასების შემდეგ (ისინი წარმოადგენდნენ ყოველი 20
ანგარიშიდან ერთს, საპილოტე პროექტით დაფარულ პრობაციის 5 უბანზე), ჩვენ გავაკეთეთ
4 მთავარი აღმოჩენა. პირველი, „უკეთესი“ ანგარიშები უკეთ ეხმარებოდა სასჯელის
დამნიშნავებს, რომ დამაჯერებლობით გამოეყენებინათ საზოგადოებრივი სასჯელები და
ნაკლებად გამოეყენებინათ პატიმრობა. მეორე, სწრაფად მომზადებული ანგარიშები
(რომლებიც სასამართლოს სხდომის დღესვე ან 7 დღეში მზადდებოდა) დიდად არ ახდენდა
გავლენას ზოგად ხარისხზე, თუმცა ისინი მაინც ნაკლებად ღრმად განიხილავდნენ
დანაშაულებრივ ქცევას; რადგან, სავარაუდოდ, ამ საკითხის გამოკვლევისთვის საჭირო
იქნებოდა ერთზე მეტი ინტერვიუ დამნაშავესთან. მესამე, სწრაფად მომზადებული
ანგარიშებიდან ცოტა თუ ეყრდნობოდა სხვა წყაროებს, გარდა დაზარალებულისა, სისხლის
სამართლის პროცედურებისა და პრობაციის ჩანაწერებისა. შესაბამისად, არ გამოიყენებოდა
ის ინფორმაცია, რომელსაც ფლობდნენ ნათესავები, დამსაქმებლები, პარტნიორები ან
საზოგადოების სხვა წევრები: აღნიშნულ ინფორმაციას იმავე დღეს მომზადებულ ანგარიშთა
მხოლოდ 38% იყენებდა, 3 კვირაში მომზადებული ანგარიშებიდან კი - 61%. დასასრულს,
როდესაც სწრაფად მომზადებული ანგარიშები განიხილავდნენ პრობაციის ბრძანების
გამოყენების შესაძლებლობას, ისინი ნაკლებად ითვალისწინებდნენ „სრულ პაკეტებს“
დამატებითი მოთხოვნებით ან რესურსებით; შესაბამისად, საჭირო ხდებოდა მესამე პირთა
ჩართვა, აღნიშნულ საკითხებზე მოლაპარაკება და შესაბამისი მექანიზმების მომზადება
(სწრაფად მომზადებულ ანგარიშთა 22%, შვიდ დღეზე მეტ ვადაში მომზადებულ ანგარიშთა
47%-ის საპირისპიროდ).

ეფექტურობა

როდესაც კვლევის ჩატარების თხოვნით მოგვმართეს, არავინ იცოდა, ახდენდნენ თუ არა
ანგარიშები ზეგავლენას სასჯელის დამნიშნავ პირებზე: თანხვედრა სასჯელსა და
რეკომენდაციებს შორის, შესაძლოა, ნიშნავდა ანგარიშის ავტორის კარგი გამოცნობის უნარს.
შესაბამისად, ჩვენ შევიმუშავეთ „ხარისხის განმტკიცების სახელმძღვანელო“ და შევადარეთ
დაბალი და მაღალი ხარისხის ანგარიშების შედეგები (იხ. ცხრილი 23.1). ჩვენ დავადგინეთ,
რომ ანგარიშებს ჰქონდა გავლენა და ხარისხიც მნიშვნელოვანი იყო. რასაკვირველია, ამ
ყველაფერს უფრო მასშტაბური კვლევა სჭირდებოდა, მაგრამ ანგარიშების ხარისხობრივი
შეფასება მაინც მოხვდა მისი უდიდებულესობის ინსპექტორატის დღის წესრიგში.

ცხრილი 23.1. ხარისხი და შედეგი

ხარისხი
საშუალოზე საშუალოზე
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ქვემოთ (N80) ზემოთ (N70)
საზოგადოებრივი სასჯელის შეთავაზება 43% 62%
დაინიშნა საზოგადოებრივი სასჯელი 16% 25%
საზოგადოებრივი სასჯელი გამოყენებულ იქნა ზუსტად
ისე, როგორც იყო შეთავაზებული

13% 18%

მაშინვე დაინიშნა პატიმრობა 48% 39%

რისკის ფაქტორის დომინირება წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშებში?

1990-იანი წლების დასაწყისში ხარისხისა და ეფექტურობის შესახებ ჩატარებული კვლევის
შემდეგ, ინგლისსა და უელსში მნიშვნელოვნად შეიცვალა დამოკიდებულება პრობაციის
ოფიცრების როლისა და მათი ანგარიშებისადმი. ამ ცვლილებათა ნაწილი ჩვენ მოცემულ
თავში ავსახეთ. დროა, ხელახლა გადავხედოთ წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშებს: რათა
ვნახოთ, შეიცვალა თუ არა (და თუ - კი, როგორ შეიცვალა) ისინი დროთა განმავლობაში და
შევაფასოთ, რამდენად თანმიმდევრული ცვლილებები მოახდინეს ზემოთ აღწერილმა
ტრანსფორმაციებმა პრობაციის სამსახურსა და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების
სისტემაში. მას შემდეგ, შოტლანდიისგან განსხვავებით, ინგლისსა და უელსში (იხ. Tata et. al
2008) ცოტა სისტემური კვლევა ჩატარდა წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშების სტილისა და
შინაარსის გავლენის შესახებ ზრდასულ ადამიანებზე. 6 ჩვენ ვცადეთ გაგვერკვია ჩვენი
იდეების რელევანტურობა და ჩავატარეთ პატარა საპილოტე კვლევა წინა-სამსჯავრდებო
ანგარიშების სტილისა და შინაარსის ცვლილებების შესახებ (რასაც ადრე სოციალური
გამოკვლევის ანგარიშები ერქვა). პილოტური კვლევისთვის გამოყენებულ იქნა 6 პატარა
ნიმუში, რომელთაგან თითოეული შედგებოდა 10 ანგარიშისგან სრულწლოვან დამნაშავეთა
შესახებ. ეს დოკუმენტები ინგლისსა და უელსში გაწეული პრობაციული საქმიანობის
სხვადასხვა ათწლეულიდან იყო და სხვადასხვა საპრობაციო უბანში იქნა მომზადებული.
ორი უახლესი ნიმუში სპეციალურად ამ კვლევისთვის მოვიპოვეთ. ადრინდელი ნიმუშები
შემთხვევითობის პრინციპით ავიღეთ ავტორთა თუ სხვათა მიერ ადრე ჩატარებული
კვლევების მასალებიდან და ვფიქრობთ, რომ ისინი წარმოადგენენ იმ დროის ტიპურ
პრაქტიკას. ჩვენ შეგვიძლია დავეყრდნოთ პრობაციის სამსახურის თითქმის ნახევარი
საუკუნის პრაქტიკის მანძილზე მომზადებულ ანგარიშებს და გვაქვს ნიმუშები 1964, 1984 –
85, 1991, 1998, 2006 და 2009 წლებიდან. პრობაციის სამსახურის ზემოთ აღწერილ ისტორიულ
განვითარებასთან ერთად (Raynor 1997; Vanstone 2004l Gelsthorpe, Morgan 2007; Raynor,
Robinson 2009), აღნიშნული მოიცავს პრობაციის თეორიისა და პოლიტიკის ევოლუციის
ყველა მთავარ ეტაპს, მაშ შემდეგ, რაც ის დამკვიდრდა ომის შემდგომ კეთილდღეობის
სახელმწიფოში, როგორც უნივერსალური პროფესიული სამსახური.

ჩვენი პირველი ნიმუში 1960-იანი წლებიდანაა, როდესაც სასჯელაღსრულებითი
კეთილდღეობა უმაღლეს საფეხურზე იმყოფებოდა და პრობაცია გულისხმობდა ინდივიდზე
ფსიქო-სოციალურ მუშაობას. ნიმუში 1980-იანებიდან მიეკუთვნება „პატიმრობის
ალტერნატივების“ ეპოქას. ჩვენი მესამე ნიმუში ავიღეთ „ხარისხისა და ეფექტურობის“
კვლევის ფარგლებში 1991 წელს მოპოვებული მასალებიდან (Gelsthorpe, Raynor 1995). ეს 1991
წლის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების აქტის პერიოდია, როდესაც დაიწყეს
პრობაციის, როგორც ცალკე აღებული სასჯელის განხილვა და არა როგორც რაიმეს
„ალტერნატივისა“. ამავე დროს, პრობაციის ოფიცრებს სთხოვდნენ ეფიქრათ რისკზე ისე, რომ
ჯერ არ არსებობდა შესაბამისი მეთოდები.
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1998 წლის ნიმუში უფრო მკაფიოდ გადადის „რისკის“, „რა მუშაობს“ და მტკიცებულებებზე
დაფუძნებული პრობაციის ეპოქაში. ანგარიშთა ეს ჯგუფი შეგროვდა ერთ-ერთი ადრეული
საპილოტე კვლევის ფარგლებში, რომელიც პრობაციაში რისკების შეფასებას შეეხებოდა
(Raynor et al. 2000). ეს ის პერიოდია, როდესაც ოფიციალურად განიმარტა რისკზე
ყურადღების გამახვილების აუცილებლობა (მაგ. მისი უდიდებულესობის ციხის
ინსპექტორატის მიერ 1995 წელს), თუმცა ჯერ კიდევ სცდიდნენ რისკების შეფასების
სხვადასხვა მეთოდს და OASys ჯერ არ იყო ჩამოყალიბებული.7 ჩვენი ბოლო 2 ნიმუში 2006 და
2009 წლებით თარიღდება და აღებულია პრობაციის „ახალი“ ეროვნული სამსახურის
პერიოდიდან, რომელიც დაფუძნდა 2001 წელს და დამნაშავეთა მართვის ეროვნული
სამსახურის ნაწილი გახდა 2004 წლიდან. ამ პერიოდში OASys გახდა რისკებისა და
საჭიროებების შეფასების ოფიციალური მეთოდი. ასევე, გამოიყენებოდა სტანდარტების,
მიზნების, მონიტორინგისა და მიღწევების ცხრილების სრული მენეჯერული პაკეტი.

საპილოტე პროექტისთვის შედგა საკითხთა მარტივი ჩამონათვალი, რაც ნაწილობრივ
ეფუძნებოდა 1990-იანი წლების დასაწყისში „ხარისხისა და ეფექტურობის“ კვლევაში
გამოყენებულ მიდგომას; თუმცა ამჟამად აქცენტი იყო არა იმდენად ხარისხზე, რამდენადაც
დომინანტურ თემებსა და ტერმინოლოგიაზე. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას
ვამახვილებთ ტერმინ „რისკის“ პირდაპირ გამოყენების სიხშირესა და კონტექსტზე (McNeill
et al 2009, ამ საკითხზე შოტლანდიასთან დაკავშირებით); ზოგადად, დამნაშავის წარმოჩენაზე
(ნეგატიურად თუ პოზიტურად) და პრობაციის მიერ შეთავაზებული სასჯელების ბუნებასა
და შინაარსზე.

ცხრილი 23.2. არის თუ არა ნახსენები რისკი?

(N თითოეული წლისთვის არის 10)

თარიღი 1964 1984 - 85 1991 1998 2006 2009
დანაშაულის შემდგომი ჩადენის
რისკი

3 1 4 10 10 10

ზიანის რისკი 0 0 2 3 10 10
რისკის ქულა 0 0 0 0 0 9

ცხრილ 23.2-ში მოცემულია ჩვენი დასკვნები რისკთან დაკავშირებით. მოცემული კვლევის
პირველ ნაწილში განხილული ტენდენციებისა და განვითარების გათვალისწინებით, არ არის
გასაკვირი, რომ რისკის გამოყენება უფრო ხშირად ხდება. ამჟამად თითქმის ყველა ანგარიში
მოიცავს დაწვრილებით ანალიზს რისკის შესახებ. ზიანის მიყენების რისკი, ანუ
სახიფათოობა, უფრო გვიან ჩნდება. იქამდე უფრო მეტად იყენებდნენ დანაშაულის ხელახლა
ჩადენის რისკს, რაც ამ კონცეფციის ოფიციალურ პოლიტიკაში ასახვამდე ათწლეულებით
ადრე ფიგურირებს ზოგიერთ ანგარიშში. თუმცა ბოლოდროინდელ ნიმუშებში რისკის ორივე
სახეობა სათანადოდაა წარმოდგენილი და, ზოგჯერ, ზიანის რისკი უფრო მნიშვნელოვნადაც
კი არის მიჩნეული ამ ორს შორის.

ცხრილი 23.3. როგორ არის წარმოჩენილი დამნაშავე

თარიღი 1964 1984 - 85 1991 1998 2006 2009
მეტწილად დადებითად 2 6 4 2 0 1
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მეტწილად უარყოფითად 3 0 0 2 5 5
ნეიტრალურად 5 4 6 6 5 4

23.3. ცხრილი ასახავს, თუ როგორ არის წარმოდგენილი დამნაშავე, როგორც ადამიანი.
როგორ ზოგად შთაბეჭდილებას დატოვებს ანგარიში მკითხველზე, რომელიც მას ერთხელ
წაიკითხავს? ამ გარემოებას 1980-იანი წლების ბევრი ექსპერტი მიიჩნევდა ანგარიშის
მნიშვნელოვან ასპექტად (Milichamp et al. 1985). პოზიტურია ისეთი აღწერა, როდესაც
დამნაშავის მიმართ გამომჟღავნებულია პოზიტიური ან ოპტიმისტური მიდგომა;
შესაძლებლადაა მიჩნეული პირის გამოსწორება და ნახსენებია მისი ძლიერი მხარეები,
შესაძლებლობები, მიღწევები, მომავალი, პოზიტიური ქცევა - როგორიცაა თანამშრომლობა
ან მონანიება. ნეგატიური აღწერა ყურადღებას ამახვილებს სისუსტეებზე, ნაკლოვანებებზე,
პრობლემებზე, წარუმატებლობასა და დანაშაულებრიობაზე და ზოგჯერ ტოვებს
შთაბეჭდილებას, რომ დამნაშავესთან კონტაქტი კარგად არ დამყარებულა. უმეტეს
შემთხვევაში, გადმოცემულია დამნაშავის როგორც ნეგატიური, ასევე, პოზიტიური
ასპექტები, თუმცა ანგარიშები ზოგჯერ მეტ აქცენტს აკეთებს ერთზე ან მეორეზე. ზოგიერთი
ანგარიში უფრო შერეულ სურათს გვთავაზობს ან საერთოდ არ გვიტოვებს მკაფიო
შთაბეჭდილებას. ასეთი ანგარიშები მივიჩნიეთ ნეიტრალურად. აღნიშნული შეფასებები,
ცხადია, სუბიექტურია. თუმცა მკვლევარები, რომლებმაც ბევრი ანგარიში შეისწავლეს (რასაც
სასჯელის დამნიშნავებიც აკეთებენ), ძირითადად, თანხმდებიან. ასევე, ჩვენ ორ-ორი
შემფასებელი გამოვიყენეთ უახლესი ნიმუშებისთვის შეფასების ქულის დასაწერად. ეს
ყოველივე 23.3. ცხრილშია წარმოდგენილი და ორგვარ დასკვნას აძლევს საფუძველს:
დამნაშავეს „ინდივიდზე მუშაობის“ ეპოქაში წარმოაჩენდნენ ერთდროულად
პოზიტიურადაც და ნეგატიურადაც (ანუ „შერეულად“); პოზიტიური წარმოჩენა ხშირად
ხდებოდა „პატიმრობის ალტერნატივების ეპოქაში“, როდესაც პრობაციის ოფიცრებს
ევალებოდათ საზოგადოებრივი სასჯელების წახალისება და დამნაშავეებზე მათი დადებითი
ეფექტის ჩვენება. ორ უახლეს ნიმუშში კი თითქმის ყველა ანგარიში, თანაბარი რაოდენობით,
ან ნეიტრალურია, ან - ნეგატიური. ორი უახლესი ანგარიშის ნიმუშებიდან რამდენიმე
ამონარიდმა, შესაძლოა ცხადყოს, თუ რას ვგულისხმობთ ნეგატიურად წარმოჩენის
ტენდენციაში:

„ბრალდებული სრულად დამნაშავეა მძიმე დანაშაულის ჩადენაში... [ბრალდებულის]
ამჟამინდელი ცხოვრების წესია: უსახლკარობა, უმუშევრობა, არასტაბილურობა და სარისკო
ქმედებები ალკოჰოლისა და კანაფის გამოყენებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ჩემი
შეფასებით, მომავალში დანაშაულის ჩადენის რისკი მაღალია.

[ბრალდებული] შეზღუდულად აზროვნებს და ვერ სწავლობს საკუთარ შეცდომებზე... ის
ფრაგმენტულად ხედავს საკუთარ ქცევას და საკუთარი ქმედებების მნიშვნელობას აკნინებს,
რათა დანაშაული გაამართლოს. ამავდროულად, ის ყურადღების მიღმა ტოვებას მისი
საქციელის გავლენას სხვა ადამიანებზე.

პრობაციის ფონდის ფუნქციაა რისკების შეფასება და მართვა. ამ შემთხვევაში, ფონდს არ
შეუძლია [ბრალდებულიდან] მომდინარე რისკის მართვა, ბრალდებულის ჩართვა რაიმე
სამუშაოში ან მისთვის რაიმე ცვლილების მოტანა“.

ცხრილი 23.4. მთავარი აქცენტი პრობაციის შეთავაზებებში
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თარიღი 1964 1984 - 85 1991 1998 2006 2009
შეთავაზებულია
საზოგადოებრივი ბრძანება

3 10 6 9 7 7

შეთავაზებულია, როგორც
პატიმრობის ალტერნატივა

1 3 3 2 0 2

არგუმენტები მოტანილია
პატიმრობის საწინააღმდეგოდ

0 3 1 1 5 2

მეტწილად წარმოჩენილია,
როგორც სასჯელი

0 0 4 1 0 4

მეტწილად წარმოჩენილია,
როგორც რეპარაცია

0 0 3 0 0 1

მეტწილად წარმოჩენილია,
როგორც რეაბილიტაცია

3 5 4 4 8 3

რისკების მართვა და
საზოგადოებრივი
უსაფრთხოება

0 0 0 1 4 2

თანხმობისა და
თანამშრომლობის განხილვა

1 9 2 4 5 6

23.4. ცხრილში აქცენტი გაკეთებულია ანგარიშებში წარდგენილ წინადადებებსა და მათი
წარდგენის ფორმაზე. შესაძლოა არსებობდეს მოლოდინი, რომ ჩვენს ნიმუშებში ასახული
ხანგრძლივი დროის მანძილზე უნდა მომხდარიყო მნიშვნელოვანი ცვლილებები.
ინდივიდზე მუშობის ეპოქაში პოტენციური სასჯელების შეთავაზება, შესაძლოა,
მომხდარიყო იმ არგუმენტზე დაყრდნობით, რომ ესაა საუკეთესო გამოსავალი დამნაშავის
მოუმწიფებლობასა თუ პერსონალურ განვითარებასთან გასამკლავებლად (ალბათ,
პრობლემები უფრო „ნაგულისხმები“ იყო, ვიდრე მკაფიოდ „წარმოდგენილი“). 1980-იან
წლებში შესაძლოა მოველოდეთ, რომ წინადადებები იქნება სავსე პატიმრობისთვის თავის
არიდების პათოსით. ხოლო შედარებით ახალი ნიმუშებისგან შესაძლოა მოველოდეთ მეტ და
მკაფიო აქცენტს რისკებსა და მათი შემცირების გზებზე - რაც ხდება კრიმინოგენული
საჭიროებებისთვის ყურადღების დათმობით. სინამდვილეში, როგორც 23.4 ცხრილი
აჩვენებს, 1980-იანებიდან დღემდე, ძირითადად ხდება საზოგადოებრივი სასჯელების
შეთავაზება და პატიმრობის საწინააღმდეგო არგუმენტები მეტწილად ერთი და იგივეა.
თანხმობა საზოგადოებრივ ბრძანებაზე ან შესაძლო თანამშრომლობის პერსპექტივა კვლავ
რჩება ანგარიშებში, მიუხედავად იმისა, რომ თანხმობის მოპოვების სამართლებრივი
ვალდებულება 1997 წელს გაუქმდა. დიდი აქცენტი კეთდება წინადადებების
რეაბილიტაციურ მიზნებზე ყველა ანგარიშში. თუმცა სასჯელზე დაფუძნებული რაციონალი
არ გვხვდება 1991 წლამდე, ხოლო რისკების მართვასთან დაკავშირებული არგუმენტები,
ძირითადად, გადმოცემულია უახლეს ნიმუშებში. შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ
გაჩნდა არგუმენტაციის რამდენიმე ახალი თემა და სტილი ანგარიშის „სარეკომენდაციო“ თუ
„შეთავაზების“ ნაწილში. თუმცა ისინი ემატება უფრო გრძელვადიან და პროფესიული
კულტურის უფრო მდგრად ელემენტებს, როგორებიცაა პატიმრობის საწინააღმდეგო პათოსი
და რეაბილიტაციის ინტერესი.

განხილვა
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ასეთი მცირე ნიმუშების საფუძველზე დასკვნების გაკეთება სახიფათოა და ამას არც
ვაპირებთ. თუმცა ეს საპილოტე კვლევა გვთავაზობს გარკვეულ საკითხებსა თუ
შესაძლებლობებს, რომლებიც იმსახურებენ უფრო მასშტაბურ და სისტემურ კვლევას.

მაგალითად, მკაფიოდ გამოიკვეთა, რომ რისკის ტერმინოლოგიის გამოყენებაში
ცვლილებებია და რომ მკვიდრდება ბრალდებულთა ნეგატიურად წარმოჩენის ტენდენცია.
დამნაშავის რეაბილიტაციისადმი მტკიცებულებებზე დამყარებული მიდგომის ერთ-ერთი
მთავარი კომპონენტი გახდა რისკებისა და კრიმინოგენული საჭიროებების განხილვა; მაშინ,
როდესაც ათწლეულზე მეტი ხნის მანძილზე გაბატონებული ტენდენცია ეფუძნებოდა დონ
ენდრიუსისა და მისი კანადელი კოლეგების (Bonta, Andrews, ეს ტომი) შემუშავებულ
მიდგომას სახელწოდებით RNR ანუ რისკი - საჭიროება - საპასუხო მგრძნობელობა. ამ
მიდგომის მიხედვით, რისკების შეფასებას რამდენიმე უპირატესობა მოაქვს: უფრო
სრულყოფილი შეფასება; „რისკის პრინციპის“ შესრულება, რომლის თანახმადაც
რეაბილიტაციური ძალისხმევა პირებს საჭიროების მიხედვით უნდა მოხმარდეთ; რისკების
შემცირების დემონსტრირება განმეორებითი და რიცხობრივი შეფასებების შედეგად და
შეფასების სისტემა, რომელსაც შეუძლია წაახალისოს კარგი კონტაქტის დამყარება
დამნაშავესთან დიალოგისა და ჩართულობის გამოყენებით. ამასთანავე,
რისკები/საჭიროებების შეფასების სისტემები იდენტიფიცირებას უკეთებს იმ მიზნებს,
რომლებზეც ზეგავლენის მოხდენაა აუცილებელი, რათა შემცირდეს დანაშაულის ხელახლა
ჩადენის რისკი; შესაბამისად, იოლდება რეაბილიტაცია. აღნიშნულ უპირატესობათაგან
ზოგიერთი რამდენჯერმე იქნა შესწავლილი ემპირიულად (Andrews, Bonta, 2006; Raynor
2007); მაგრამ არ არსებობს გარანტია, რომ მათი მოპოვება ნებისმიერ შემთხვევაში
შესაძლებელია. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანია იმპლემენტაციის ხარისხიც. ბრიტანული
პრობაციის სისტემაში რისკების შეფასების სისტემის სწრაფი შემოღება, ნაწილობრივ,
უკავშირდება სურვილს, რომ მიღწეულიყო ზემოთ აღნიშნული პოზიტიური ეფექტები.

თავის მხრივ, რისკების შეფასების მეთოდის კრიტიკოსები (Hannah – Moffat 2005; Hudson
2003) მიუთითებენ პოტენციურ საფრთხეებზე, მაგალითად, უმცირესობების შესაძლო
დისკრიმინაციაზე. ასეთ საკითხებს პასუხი უფრო ფართო კვლევის ფარგლებში უნდა გაეცეს.
მორიგი საფრთხეა ნეგატიური ასპექტებისა და ნაკლის გაზვიადებულად წარმოჩენა. ამ
გარემოებას რეაბილიტაციის „კარგი ცხოვრების მოდელის“ მხარდამჭერებიც იზიარებენ
(Ward, Maruna 2007; Ward - ეს ტომი; Maruna, LeBel - ეს ტომი). ისინი ამტკიცებენ, რომ RNR
მოდელები მეტისმეტ ყურადღებას უთმობენ ნაკლსა და ხარვეზს და არასაკმარისად აქცევენ
ყურადღებას დამნაშავეთა მისწრაფებებსა და ძლიერ მხარეებს. ეს არგუმენტი ზოგჯერ
გაზვიადებული ჩანს (მაგალითად, RNR მიდგომის ეფექტურად გამოყენების ბევრი
მაგალითი არსებობს; ხოლო ეფექტურად მუშაობა წარმოუდგენელია ოპტიმიზმისა და
პოზიტიური მიზნების გარეშე). მიუხედავად ამისა, არ არის რთული იმის წარმოდგენა, რომ
თუკი დანაშაულის ხელახლა ჩადენის პერსპექტივა ნეგატიურად ან მიკერძოებულადაა
წარმოჩენილი, შესაძლოა სასჯელის შემფარდებელი სიფრთხილით განეწყოს და,
შესაბამისად, დანიშნოს საკმაოდ მკაცრი სასჯელი. ასევე, თუკი შეფასება იქნა მექანიკური,
სტერეოტიპებით სავსე და გამრიყავი, ხოლო ოფიცერი კომპიუტერთან უფრო მეტ დროს
გაატარებს, ვიდრე დამნაშავესთან, მაშინ ასეთი შეფასების დროს ვერ დამყარდება
პოზიტიური ურთიერთობა დამნაშავესთან და ვერ გამოაშკარავდება მის შესახებ დადებითი
ინფორმაცია. თუკი პრაქტიკოსები რისკებზე დამყარებულ მიდგომას მენეჯერისტული
პრინციპით იყენებენ და მას არ ითავისებენ, როგორც თავიანთი საქმის უკეთ გაკეთების
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შესაძლებლობას, მაშინ რისკებზე დიდი ყურადღების გადატანა, შესაძლოა, უნებლიედ ხელს
უწყობდეს ინგლისსა და უელსში მზარდად მკაცრი სასჯელების დანიშვნას.

აღნიშნული საკითხები უდავოდ უნდა იქნეს განხილული უფრო მასშტაბურ კვლევაში.
ყურადღების ღირსია მზარდად დიდი მოცულობის ანგარიშების მომზადების ტენდენცია (6
გვერდი ხშირად გვხვდება მაშინ, როდესაც 1980-იან წლებში იშვიათობა იყო 2 გვერდზე
მეტი); ისევე, როგორც მოუხეშავი და დაშტამპული ენის გამოყენება, რისი წყალობითაც,
წუთიერი იმპულსურობისა თუ უპასუხისმგებლობის უბრალო ტერმინები გარდაიქმნება
კოგნიტური დეფიციტის ჟარგონით გამოხატულ დაუსრულებელ დიაგნოზში. ანგარიშები,
ძირითადად, სიღრმისეულია და მათი ავტორები უდავოდ ბევრს მუშაობენ. მაგრამ, როგორც
ჩანს, ოფიცრები ფიქრობენ, რომ მათგან კონკრეტული სტილით წერას მოელიან. არსებობს
წინასწარ გაწერილი ფორმებისა და ნიმუშების გამოყენების ტენდენცია და - ელექტრონული
OASys-ის მონაცემების ანგარიშებში გადატანის შესაძლებლობაც კი (NPS 2005). სასჯელის
შემფარდებლები ზოგჯერ უკეთეს ანგარიშს ითხოვენ, მაგრამ არ არის ცხადი, რომ ეს სწორედ
ისაა, რაც მათ სურთ. ჩვენი შემდგომი ნაბიჯია მათ ვკითხოთ, თუ რა სურთ იხილონ
ანგარიშებში, რას ნიშნავს მათთვის „საკმარისად კარგი“ სწრაფი ანგარიში და როგორ იყენებენ
მათთვის წარდგენილ ანგარიშებს.

1 ზოგჯერ მათ მოიხსენიებენ, როგორც „სოციალიური გამოძიების ანგარიშებს“.
2 განსხვავებულ წყაროებზე (მაგ.Bottoms, Stelman 1988), მათ შორის, 1980-იანი და 1990-იანი წლების
ჩვენს სასწავლო მასალაზე დაყრდნობით, აღნიშნული მოიცავდა შემდეგს: (ა) დამნაშავეთა
გაზვიადებულად ნეგატიურად წარმოჩენა; (ბ) ანგარიშების ავტორთა მიერ ისეთი პრობლემების
მთელი კატალოგის წარმოჩენა, რომელთაც დანაშაულთან არ აქვთ კავშირი; (გ) დანაშაულის
კონტექსტში განუხილველობა; (დ) ბრალდებულის კონტროლს მიღმა არსებული ზოგადი
გარემოებების მიკერძოებით გადმოცემა; (ე) ჟარგონის, სტერეოტიპებისა და დამაკნინებელი
ტერმინოლოგიის გამოყენება; (ვ) დანაშაულისა და დანაშაულებრივი ქცევის შესახებ დამნაშავის
თვალთახედვის გამოტოვება; (ზ) პატიმრობის ალტერნატიული საზოგადოებრივი სასჯელების
შეთავაზებისას საჭირო დეტალების გამოტოვება; (თ) პატიმრობის შესაძლო შედეგების შეუფასებლობა
და (ი) „კეთილდღეობის“ საფუძვლით პატიმრობის სასარგებლო რეკომენდაციების გაწევა პირდაპირ,
შენიღბულად ან იმპლიციტურად (მაგ. „ამ ახალგაზრდა კაცისთვის აშკარად სასარგებლო იქნებოდა
სტრუქტურიზებულ გარემოში არსებობა...“).
3 იხ. ასევე სრული ანგარიში (Lipton et al. 1975), სადაც მოცემულია დეტალური და დაწვრილებითი
ანალიზი ჩარევის თითოეული ტიპის ეფექტურობის შესახებ. მაგალითად, ერთ-ერთი დასკვნის
მიხედვით, „თუკი ინდივიდზე დაფუძნებული კვლევა და საზოგადოებაში დამნაშავეთათვის
ინდივიდუალური კონსულტაციების მიცემა მათი მყისიერი პრობლემების გადაჭრისკენაა
მიმართული, შესაძლოა ამას მოჰყვეს რეციდივიზმის კლება. თუკი ასეთ კონსულტაციებს შედეგად არ
მოჰყვება დამნაშaვეთათვის უმნიშვნელოვანესი პრობლემების გადაჭრა, რომლებიც უკავშირდება
საცხოვრებელს, ფინანსებს, სამსახურსა თუ ავადმყოფობას, ისინი ნაკლებად მოახდენენ ზეგავლენას
პირთა კრიმინალურ ქცევაზე მომავალში“ (1975:572). Brody (1976).
4 ერთ-ერთი უპირატესობა ისაა, რომ ამ გზით დაბალი რისკის მატარებელი დამნაშავეები მეტისმეტ
ყურადღებას არ მიიქცევენ. მაგრამ დაბალი რისკის მატარებელ დამნაშავეებს, შეიძლება, „დიდი
საჭიროებები“ ჰქონდეთ და ამან დახარჯოს რესურსი - ქალებიც აქ მოიაზრებიან.
5 ანგარიშთა ავტორები განსხვავდებიან. ზეპირ ანგარიშთა უმეტესობას შტატის წევრი „ასისტენტები“
წარადგენენ (პრობაციის სამსახურის ოფიცრები); სწრაფ ანგარიშებს ამზადებენ პრობაციის სამსახურის
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ოფიცრები ან კვალიფიციური პრობაციის ოფიცრები; ხოლო სტანდარტულ ანგარიშებს - მხოლოდ ეს
უკანასკნელნი.
6 იხ. ფენიქსი (2009) ინგლისსა და უელსში ახალგაზრდა დამნაშავეთა წინა-სამსჯავრდებო ანგარიშების
შესახებ.
7 საინტერესოა, რომ 1991 წლის აქტით დასმული ახალი აქცენტების შემდეგ, ამ დროისთვის
„პატიმრობის რისკების“ შკალა თითქმის გაქრა. 1988 წლისთვის „რისკი“ ნიშნავდა დანაშაულის
ხელახლა ჩადენის რისკს ან სახიფათოობას (მისი უდიდებულესობის ციხეთა ინსპექტორატი 1998).
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ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაცია დაფუძნ-

და  2014 წელს ქართველი და ნორვეგიელი იურისტების მიერ. შექმნის 

დღიდანვე, ასოციაციამ მიზნად დაისახა იურიდიული განათლებისა და 

იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლების მხარდაჭერა. აღნიშნუ-

ლი მიზნების მიღწევისთვის ასოციაცია ხელს უწყობს საერთო ფორუ-

მის დაფუძნებას, სადაც სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები 

ობიექტურობისა და ღიაობის პრინციპების დაცვით შეძლებენ პრაქ-

ტიკული და სამართლებრივი საკითხების განხილვას საქართველოსა 

და ნორვეგიაში კანონის უზენაესობის შემდგომი განვითარებისა და 

განმტკიცებისთვის. ხარისხიანი იურიდიული განათლების უზრუნველ-

ყოფისთვის მნიშვნელოვანია, ჩვენ სტუდენტებს ხელი მიუწვდებოდეთ 

მსოფლიოს წამყვანი მეცნიერებისა და ავტორების გამორჩეულ ნაშ-

რომებზე და ჰქონდეთ შესაძლებლობა გაეცნონ მათ მშობლიურ ენაზე. 

სწორედაც, რომ ამ მიზანს ემსახურება ცნობილი ნორვეგიელი კრიმი-

ნოლოგის ბატონი ნილს კრისტის საყოველთაოდ აღიარებული წიგნე-

ბის: „ტკივილის საზღვრები“ და „დანაშაულის კონტროლი, როგორც 

ინდუსტრია გულაგების მიმართ დასავლური მიდგომა“ ქართულ ენაზე 

თარგმნა. დარწმუნებული ვარ, წიგნები უახლოეს მომავალში მოიპო-

ვებენ ფართო პოპულარობას და  მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ 

დანაშაულისა და სასჯელის ბუნების კვლევის საქმეში. 

გიორგი გიორგაძე
ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაციის თავმჯდომარე 
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ნილს კრისტის ნაშრომი „დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინ-

დუსტრია. გულაგების მიმართ დასავლური მიდგომა“ ძალიან საინ-

ტერესოა ქართველი მკითხველისთვის. ნაშრომი სცილდება ერთი 

კონკრეტული საგნის ფარგლებს და საინტერესოა როგორც კრიმი-

ნოლოგებისთვის, ასევე სასჯელაღსრულების სამართლით, სისხლის 

სამართლითა და სისხლის სამართლის პოლიტიკით დაინტერესებუ-

ლი მკვლევარების, მეცნიერებისა და ზოგადად მკითხველისთვის.

ნაშრომში დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია განხი-

ლულია ძირითადად აშშ მაგალითზე. ავტორისთვის მსჯავრდებულე-

ბის ის დიდი რაოდენობა, რომელიც აშშ-ს ჰყავს 100,000 მოსახლეზე 

შესაძლებლობას იძლევა ქვეყნის უსაფრთხოების და ციხის მშენებ-

ლობის ინდუსტრია განვითარდეს და არსებობდეს, როგორც ბიზნე-

ბის წარმოების ერთ-ერთ ფორმად. ეს არ არის მხოლოდ აშშ-სთვის 

დამახასიათებელი ფენომენი. ფაშისტური გერმანია და საბჭოთა კავ-

შირის კომინისტური მთავრობებიც იყენებდა საკონცენტრაციო ბანა-

კებს და გულაგს ქვეყნის ინდუსტიის გასაძლიერებლად. დანაშაულის 

კონტროლის საბაბით  მსჯავრდებულთა რაოდენობის ზრდა ინდუსტ-

რიის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოად-

გენს. 

რედაქტორისგან



მსჯავრდებულთა რაოდენობა პრობლემა იყო საქართველოსთ-

ვისაც. თუმცა რა როლს თამაშობდა მსჯავრდებულთა რაოდენონა 

საქართველოს ინდუსტრიის განვითარების საკითხში, ჯერ შესაწავ-

ლილი არ არის. იმის მიუხედავად, რომ 2012 წლიდან მსჯავრდებულ-

თა რაოდენობამ საგრძნობლად იკლო და 100,000 სულ მოსახლეზე 

580 მსჯავრდებულიდან 260 მსჯავრდებულზე დავიდა. ეს რაოდენობა 

მაინც საგრძნობლად დიდია დასავლეთ ევროპულ მაჩვენებელზე. 

ნილს კრისტი აშშ-ის, რუსეთის, სკანდინავიისა და ბალტიის ქვეყნე-

ბის მაგალითზე განიხილავს მსჯავრდებულთა შემცირების/ზრდის 

საკითხს. აღნიშნული ფრიად საყურადღებო უნდა იყოს ქართველი 

მკითხველისთვის, სწორედ მომავალში მსჯავრდებულთა  შემცირე-

ბის/ზრდის საკითხის მოგვარებისა და დარეგულირების თვალსაზრი-

სით.

როგორც აღინიშნა, მოცემული წიგნი სცილდება ერთი კონკრე-

ტული სამეცნიერო კვლევის სფეროს (კრიმინოლოგია, პენოლოგია) 

და იგი უფრო სისხლის სამართლის პოლიტიკით დაინტერესებული 

მკითხველისთვის უნდა იყოს საინტერესო.

დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ქართულ-ნორვეგიულ 

კანონის უზენაესობის ასოციაციის თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი 

გიორგაძეს ნილს კრისტის ნაშრომების ქართულ ენაზე თარგნის შე-

საძლებლობისათვის.

მორის შალიკაშვილი
თსუ, იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

10
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წარმოდგენილი ნაშრომი მრავალგზის გადაიხედა.1 აღნიშნულ 

წინასიტყვაობაში მოყვანილი ციფრები ამტკიცებს, თუ რატომ მოხდა 

ასე. ცხრილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1945 წლიდან 1999 წლის 

ჩათვლით ყოველ 100.000 მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობას გვიჩ-

ვენებს. გრძელი სქელი ხაზი გამოხატავს შტატებსა და ფედერალურ 

ინსტიტუტებში არსებულ მაჩვენებელს. წერტილოვანი ნაწილი კი  იმ 

ადგილებს გამოხატავს, სადაც ციხეებიც არის ჩათვლილი.

შტატებსა და ფედერალურ ინსტიტუტებში არსებული პატიმრების 

რაოდენობა ყოველ 100,000 მოსახლეზე ამერიკის შეერთებულ შტა-

ტებში 1945 წლიდან 1999 წლის ჩათვლით და 1985-1999 წლებში არსე-

ბული დაპატიმრებების სრული მაჩვენებელი. 

მესამე გამოცემის წინასიტყვაობა

1 მადლობას ვუხდით რაგნჰილდ ჰენუმს (Ragnhild Hennum) მთელ ამ პროცესში 
შეუფასებელი წვლილის შეტანისთვის. მადლობა ანნე ტერნერს (Anne Turner) 
ინგლისურთან სირთულეებთან დაკავშირებით დახმარებისთვის. მადლობა 
მარიტ ჰატლესკოგსა (Marit Hatleskog) და რიგმორ ბერგეტს (Rigmor Berget) 
დარედაქტირების პროცესში დახმარებისთვის. და მადლობა ჰედდას (Hedda) 
ყველაფრისთვის.
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ცხრილში მოცემულია სამი ისარი, რომლებიც აღნიშნული წიგნის 

დაწერისა და თავიდან გადაწერის წლებს მიუთითებენ:

1991 წელი – პირველად დაწერის დრო – ამერიკის შეერტებული შტატების 
მთლიანმა მაჩვენებელმა პანიკურ ზღვარს მიაღწია და 1,219,014 პატიმარი 
შეადგინა, ან 482 პატიმარი 100,000 მოსახლის მიხედვით.

1993 წელი – მეორე გამოცემაზე მუშაობის დრო – მაჩვენებელი იყო 1369,185 
ან 537 პატიმარი 100,000 მოსახლეზე. კითხვის ნიშანი დაერთო ამ წიგნის პირ-
ველი გამოცემის ქვესათაურს: „გულაგების მიმართ, დასავლური მიდგომა?“, 
მეორე გამოცემაში მე კითხვის ნიშანი წავშალე.

1999 წლის ბოლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოიძებნებოდა 1,934,532 
პატიმარი, რაც ნიშნავს 709 პატიმარს 100,000 მოსახლეზე. 2000 წლის თებერ-
ვალი – როდესაც წინამდებარე მესამე გამოცემაზე მიდიოდა მუშაობა – ამე-
რიკის შეერთებულ შტატებში არსებული პატიმრების რაოდენობა  ორ მილი-
ონიან ნიშნულს2 აღწევს.

2 Los Angeles Times Service, 2000 წლის 16 თებერვალი – დაფუძნებული იუსტიციის 
პოლიტიკის ინსტიტუტის (Justice Policy Institute) მონაცემებზე, ვაშინგტონი.
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რუსეთის განვითარებაც მსგავსია, როგორც ეს მე-3 და მე-6 თა-

ვებში არის დოკუმენტირებული. რაც იყო საგანგაშო 1991 წელს, სა-

უკუნის ბოლოსთვის გადაიზარდა კატასტროფაში.

ამ და სხვა განვითარებისთვის თვალის დევნების მიზმით, მე გა-

დავაკეთე და თავიდან დავწერე ამ წიგნის მნიშვნელოვანი ნაწილი. 

დაემატა ორი სრულიად ახალი თავი, ერთი „სასჯელის გეოგრაფი-

აზე“, მეორე – „რუსული საქმე“. მე-4, მე-5, მე-7, მე-8 და მე-9 თავებ-

ში მნიშვნელოვანი ცვლილებებია შეტანილი. ძველი მე-10 თავი იყო 

მოხსნილი, მაშინ როდესაც დარჩენილი თავები  უცვლელად დავტო-

ვე. არ გამიზრდია ფორმატის ზომა. ისლანდიურ საგებში ისინი წერ-

დნენ ისე, როგორც ლაპარაკობდნენ და ჩერდებოდნენ მანამ, სანამ 

მათ (წარმოსახვით) მსმენელებს ჩაეძინებოდათ. ეს არის ღირებული 

ტრადიცია.

ნ. კ. 

ოსლო, 2000 წლის თებერვალი
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წინამდებარე ნაშრომი დანაშაულის კონტროლის სფეროში გან-

ვითარებული მდგომარეობის წინააღმდეგ გაფრთხილებას წარ-

მოადგენს. თემა მარტივია. დასავლური ტიპის საზოგადოებების 

წინაშე დგას ორი უმთავრესი პრობლემა: სიმდიდრე ყველგან არა-

თანაბრად არის გადანაწილებული, ისევე, როგორც ანაზღაურებად 

სამუშაოზე ხელმისაწვდომობა. ორივე პრობლემა არეულობის შე-

საძლებლობასა და პოტენციალს შეიცავს. დანაშაულის კონტროლის 

ინდუსტრია გამოსადეგია ორივე პრობლემის დასაძლევად. ხსენებუ-

ლი ინდუსტრია უზრუნველყოფს შემოსავალსა და სამუშაოს და ამავე 

დროს აკონტროლებს მათ, ვისაც სხვაგვარად შეეძლოთ სოციალური 

პროცესებისთვის ხელის შეშლა.

სხვა ინდუსტრიებთან შედარებით, დანაშაულის კონტროლის ინ-

დუსტრია ყველაზე პრივილეგირებულ მდგომარეობაში იმყოფება. არ 

არსებობს დასამუშავებული მასალის ნაკლებობის პრობლემა; თით-

ქოს განუწყვეტლივ ხდება დანაშაულის მიწოდება; დაუსრულებელია 

ასევე მომსახურების მოთხოვნაც, ისევე როგორც გადახდის მზაობა 

იმისთვის, რაც, როგორც უსაფრთხოება, ისე აღიქმება. და ისეთი ჩვე-

ულებრივი სამრეწველო პრობლემა, როგორიც არის დაბინძურება, 

დღის წესრიგში არ დგას. პირიქით, ეს არის ინდუსტრია, რომელიც 

თავი 1
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ასუფთავებს, და სოციალური სისტემიდან არასასურველ ელემენტებს 

აშორებს.

მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებში ნებისმიერ ინდუსტრიაში და ინ-

დუსტრიისთვის მომუშავე პირები იტყვიან, რომ ახლა, მხოლოდ ახლა, 

მოცულობა საკმარისია. ახლა ვართ ჩვენ საკმარისად დიდები, კარ-

გად დამკვიდრებულები და ჩვენ აღარ გვსურს ნებისმიერი შემდგომი 

განვითარება. გაფართოების მოთხოვნა ინდუსტრიულ ცნობიერებაში 

ერთადერთი იმ მიზეზით დევს, რომ კონკურენტებს მათ შთანთქმაში 

შეეშალოთ ხელი. დანაშაულის კონტროლის ინდუსტრიაც არ არის 

გამონაკლისი. თუმცა, ეს არის კონკრეტული უპირატესობების მქონე 

ინდუსტრია, რომელიც უზრუნველყოფს იარაღს იმისთვის, რაც ხში-

რად აღიქმება, როგორც მუდმივი ბრძოლა დანაშაულის წინააღმდეგ. 

დანაშაულის კონტროლის ინდუსტრია გავს კურდღლებს ავტრალი-

აში ან ველურ სინდიოფალებს ნორვეგიაში, რომლებსაც ასე ცოტა 

მტერი ჰყავთ ბუნებაში. 

რწმენა იმისა, რომ ომში ხარ ჩაბმული განვითარების ერთ უმ-

ნიშვნელოვანეს მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს, ხოლო მე-

ორეა - ფიქრის ინდუსტრიულ წესთან ზოგადი ადაპტაცია, ორგანი-

ზებულობა და შესაბამისი ქცევა. სამართლის ინსტიტუტი ცვლილე-

ბის პროცესშია. მოძველებულ სიმბოლოს წარმოადგენდა მართლ-

მსაჯულების და სამართლიანობის ქალღმერთი, თვალებაკრული 

ქალბატონი, სასწორით ხელში. მის ამოცანას დაპირისპირებულ ღი-

რებულებებს შორის ბალანსის მოძებნა წარმოადგენდა. აღნიშნულ 

როლს უკვე საფრთხე ემუქრება. სამართლის ინსტიტუტის შიგნით 

ჩუმი რევოლუცია არის დაწყებული. რევოლუცია, რომელიც კონტ-

როლის ინდუსტრიას განვითარებისთვის გაზრდილი შესაძლებლო-

ბებით ამარაგებს. 

ხსენებული განვითარების შედეგად, სახეზეა ვითარება, როდესაც 

პატიმართა რაოდენობის მკვეთრ ზრდას უნდა ველოდოთ. თუმცა არ 

კონტრ-ძალების ქმედებებიც აყოვნებს. როგორც ეს უახლოეს მომა-
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ვალში იქნება დოკუმენტირებული, სხვა მხრივ მსგავს ქვეყნებს შორის 

უზარმაზარი შეუსაბამობები არსებობს ციხეში განთავსებულ პატიმ-

რებთან დაკავშირებულ ციფრებთან და სტატისტიკასტან მიმართებაში. 

ჩვენ ასევე ვხვდებით ერთსა და იმავე ქვეყნებში დროთა განმავლო-

ბაში არსებულ „აუხსნელ“ ვარიაციებს. ციხეებთან დაკავშირებული 

ციფრები შესაძლოა შემცირდეს მაშინ, როდესაც ისინი, დანაშაულის 

სტატისტიკის მიხედვით, ეკონომიკური და მატერიალური მდგომარე-

ობის გათვალისწინებით, უნდა გაზრდილიყვნენ და ისინი შესაძლოა 

გაიზარდონ მაშინ, როდესაც ისინი მსგავსი მიზეზების გამო, უნდა შემ-

ცირებულიყვნენ. მსგავსი „არარეგულარული“ მოძრაობის უკან ჩვენ 

ვხვდებით იდეებს, რომლებიც სხვების მიმართ განხორციელებული 

ქმედებების მხრივ აღიქმება, როგორც სწორი და სამართლიანი. იდე-

ები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან „რაციონალურ“ ეკონომიკურ-ინ-

დუსტირულ გამოსავლებს. წარმოდგენილი ნაშრომის პირველი თავე-

ბი ასახავს აღნიშნული კონტრ-ძალების ეფექტებს.

ყოველივე ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, ჩემი გაკვეთილი 

არის შემდეგი: დღესდღეობით შექმნილ ვითარებაში, როდესაც 

ასე ადვილია განვითარება, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის 

გაანალიზება, რომ ციხეში განთავსებული პატიმრების რაოდენო-

ბა ნორმატიულ საკითხს წარმოადგენს. ჩვენ ვართ თავისუფლები, 

ისევე, როგორც ვალდებულნი, რომ გავაკეთოთ არჩევანი. ციხის ინ-

დუსტიის ზრდის შეზღუდვები უნდა იყოს ტექნოგენური. ჩვენ ვიმყო-

ფებით ისეთ სიტუაციაში, როდესაც აუცილებელია და სასწრაფოც, 

რომ ვაწარმოოთ სერიოზული დისკუსია იმაზე, თუ რა დონეზე უნდა 

იყოს შესაძლებელი ფორმალური კონტროლის სისტემის ზრდა-

განვითარება. შეხედულებებმა, ღირებულებებმა, ეთიკამ – და არა 

სამრეწველო მოძრაობამ – უნდა განსაზღვროს კონტროლის ლიმი-

ტი და საკითხი იმის შესახებ, თუ როდის არის საკმარისი მართლაც 

საკმარისი. ციხეში განთავსებული პატიმრების რაოდენობა არის 

გადაწყვეტილების შედეგი. ჩვენ ვართ თავისუფლები, ავირჩიოთ. 
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როდესაც ჩვენ არ ვართ გათვითცნობიერებულები აღნიშნული თა-

ვისუფლების შესახებ, სწორედ მაშინ იწყებს ბატონობას ეკონომი-

კურ/მატერიალური მდგომარეობა. დანაშაულის კონტროლი არის 

ინდუსტრია, თუმცა ინდუსტრიები უნდა იყვნენ დაბალანსებული. 

წარმოდგენილი ნაშრომი ასახავს ციხის ინდუსტრიაში განვითარე-

ბულ მოძრაობას, ისევე როგორც მორალის მხრივ კონტრ-ძალების 

მოქმედებას. 

ზემოხსენებულიდან არაფერი მიუთითებს იმის შესახებ, რომ 

სიცოცხლის, სხეულის და საკუთრების დაცვა თანამედროვე სა-

ზოგადოებას არ აღელვებს. პირიქით, ფართომასშტაბიან საზოგა-

დოებაში ცხოვრება ზოგჯერ ნიშნავს ცხოვრებას ისეთ პირობებში, 

როდესაც კანონის და წესრიგის წარმომადგენლები უსაფრთხო-

ების უმნიშვნელოვანეს გარანტად განიხილებიან. ამ პრობლემის 

არასერიოზულად მიღება ცუდ მიზანს ემსახურება. თანამედრო-

ვეობის ყველა საზოგადოებას მოეთხოვება რაღაც მოიმოქმედოს 

იმის წინააღმდეგ, რაც ზოგადად აღიქმება, როგორც კრიმინალთან 

დაკავშირებული პრობლემები. სახელმწიფომ უნდა აკონტროლოს 

აღნიშნული პრობლემები; მათ უნდა გამოიყენონ ფული, ადამიანუ-

რი, მატერიალური რესურსები და შენობები. ქვემოთ აღნიშნული 

არ იქნება მოწოდება იმის შესახებ, რომ დავბრუნდეთ სოციალური 

ცხოვრების იმ სტადიაზე, როდესაც არ არსებობდა ფორმალური 

კონტროლი. ეს იქნება თხოვნა და მოწოდება, შეზღუდვების შესახებ 

დისკუსიის წარმოებისა.

აღნიშნული განვითარებების შესახებ ჩემი გაფრთხილების უკან 

ჩვენი უახლოესი წარსულის ჩრდილი იმალება. საკონცენტრაციო ბა-

ნაკებისა დ გულაგების შესახებ კვლევამ მნიშვნელოვანი ახალი ინ-

ფორმაცია და ცნობები მოგვიპოვა. ძველი კითხვები იყო არასწორად 

ფორმულირებული. პრობლემას არ წარმოადგენს ის, თუ როგორ 

მოხდა ყოველივე, პრობლემაა ის, თუ რატომ არ ხდება ხსენებული 
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უფრო ხშირად? და როდის, სად და როგორ მოხდება ის მომავალში?3 

ამ კუთხით ზიგმუნტ ბაუმანის (Zygmunt Bauman) ნაშრომი „თანამედ-

როვეობა და ჰოლოკოსტი“ (1989) (Modernity and the Holocaust) უმ-

ნიშვნელოვანეს სახელმძღვანელოს წარმოადგენს. 

დანაშაულის კონტროლის თანამედროვე სისტემები შეიცავს პო-

ტენციალს, რომ დასავლური ტიპის გულაგებში გადაიზარდონ. კარ-

გად დამკვიდრებული ისტორიული პრეცედენტების შესაბამისად, ცივი 

ომის დასრულების შემდგომ, როდესაც დიდი ეკონომიკური ვარდნის 

პერიოდი დადგა და როდესაც უმნიშვნელოვანეს ინდუსტრიულ სა-

ხელმწიფოებს არ ყავდათ ისეთი საგარეო მტერი, რომლის წინააღმ-

დეგაც გაილაშქრებდნენ, თითქოს არც არის გასაკვირი, რომ საშინაო 

მტრის წინააღმდეგ ბრძოლა პრიორიტეტული საკითხი გამხდარიყო. 

გულაგების დასავლური ტიპი არ შეწყვეტს არსებობას, თუმცა მათ 

აქვთ შესაძლებლობა, ჩვეულებრივი სოციალური ცხოვრებიდან  პო-

ტენციური პრობლემის შემქმნელებისა და თავზეხელაღებულების 

ძირითადი სეგმენტი მოაშორონ. მათ აქვთ პოტენციალი, გარდაქმ-

ნან ის, რაც სხვაგვარად  ამ ადამიანების ყველაზე აქტიური ცხოვრე-

ბის პერიოდი შეიძლებოდა ყოფილიყო, ისეთ არსებობად, რომლის 

შესახებაც გერმანელებს აქვთ გამოთქმა ცხოვრებაზე, რომელიც არ 

ღირს. „...თანამედროვე მსოფლიოში არ არსებობს ისეთი ქვეყანა-სა-

ხელმწიფო, რომელიც სრულიად იქნება დაცული ტოტალიტარიზმის 

ობიექტად ქცევის პოტენციალისგან“, თქვა ენტონი გიდენსმა (Anthony 

Giddens) (1984, გვ. 309). მე დავამატებდი: თანამედროვე საზოგადო-

3 სამართლიანად შეიძლება აღინიშნოს: მთავარი არ არის, როდის და სად 
მოხდება ჰოლოკოსტი მომავალში. ის უკვე ხდება. დასავლური ინდუსტრიული 
და ფინანსური პოლიტიკის შედეგად ყოველდღიურად ნადგურდებიან მესამე 
მსოფლიოს ქვეყნები. თუმცა, მე წარმოდგენილ ნაშრომში ყურადრებას 
გავამახვილებ ინდუსტრიულ ქვეყნებში განვითარებულ მოვლენებზე. 
დანაშაულის კონტროლი დასავლეთში მიკროკოსმოსს წარმოადგენს. თუ ჩვენ 
გავარკვევთ, რა ხდება მსგავსი ქვეყნების შიგნით, შესაძლოა გაგვიადვილდეს 
მესამე მსოფლიოს ქვეყნების ფენომენის გაგებაც.

ეფექტურობა და კეთილსინდისიერება
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ებაში დანაშაულიდან მომავალ უმთავრეს საფრთხეს არ წარმოად-

გენენ დანაშაულები, არამედ – ის, რომ მათთან ბრძოლას შესაძლოა 

საზოგადოების ტოტალიტარიზმში გადაზრდა მოყვეს. 

ის, რასაც აქ წარმოვადგენ, არის ღრმად პესიმისტური ანალიზი, 

თუმცა იმისგან მკვეთრად განსხვავებული, რაც, უმეტეს შემთხვევებ-

ში, ჩემი ცხოვრების წესად მიმაჩნია. ეს ასევე არის ანალიზი იმ საკით-

ხებისა, რომლებსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ამერიკის შეერთებული 

შტატებისთვის, ქვეყნისთვის, რომელიც უამრავი მიზეზისდა გამო ჩემ-

თან ახლოსაა. ჩემი ანალიზის ნაწილები მე გადავეცი ამერიკელ კო-

ლეგებს აშშ-ს შიგნით და გარეთ ორგანიზებულ სემინარებსა და ლექ-

ციებზე და ვიცი, რომ ისინი ამით არ დარჩნენ კმაყოფილნი. არ არის 

აუცილებელი, რომ მათ საწინააღმდეგო აზრი გამოეთქვათ, პირიქით, 

თუმცა ისინი დარჩნენ უკმაყოფილოები იმ ფაქტით, რომ წარმოად-

გენდნენ ქვეყნას, რომელსაც აქვს გარკვეული პოტენციალი ისეთი 

განვითარებებისთვის, რომლებსაც მე ზემოთ გავუსვი ხაზი. ასეთ 

მდგომარეობაში არაკომფორტულია, დარწმუნებით ვივარაუდოთ, 

რომ შესაძლებლობები იმისა, ევროპამ კიდევ ერთხელ მიბაძოს და-

სავლეთში „დიდი ძმის“ მიერ ჩამოყალიბებულ მაგალითს, საკმაოდ 

დიდია.

თუმცა გაფრთხილებაც ხომ ოპტიმიზმის ერთგვარი ფორმაა. გაფ-

რთხილება მოიცავს რწმენას იმისა, რომ სასიკეთო ცვლილებები შე-

საძლოა მოხდეს.

წიგნი ეძღვნება ივან ილიჩს (Ivan Illich). მისი ნააზრევი  უამრავ აქ 

ფორმულირებულ საკითხში იკითხება. ის ასევე ჩემთვის პირადად 

ძალიან ბევრს ნიშნავს. ილიჩი არ წერს დანაშაულის კონტროლზე, 

როგორც ასეთზე, თუმცა მას იმის საწყისები აქვს ნანახი, რაც მოცე-

მულ მომენტში ხდება: იარაღი, რომელიც ქმნის დამოკიდებულებას; 

ცოდნა, დამწყვდეული ექსპერტების მიერ; ჩვეულებრივი ადამიანე-

ბის მოწყვლადობა, როდესაც მათ აჯერებენ, რომ მათ პრობლემებ-

ზე პასუხი და გამოსავალი სხვების ხელში და თავშია. ის, რაც ხდება 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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დანაშაულის ინდუსტრიული კონტროლის შიგნით, არის უკიდურესი 

მანიფესტაცია იმ განვითარებებისა, რომელთა შესახებაც ივან ილიჩი 

გამუდმებით გვაფრთხილებდა. იმის მიუხედავად, რომ წიგნში პირ-

დაპირ არ არის გამოყენებული მისი უმნიშვნელოვანესი ნაშრომები, 

ისინი მაინც დავამატე ლიტერატურის ჩამონათვალში, რადგან აღნიშ-

ნული წიგნი მოიცავს მათ. 

საბოლოო შენიშვნები ჩემი მიზნების, წერის მანერის და ფორმის 

შესახებ:

რაც შემდგომ იქნება მოცემული, წარმოადგენს მცდელობას, შეიქ-

მნას თანმიმდევრული გაგება, დაფუძნებული მოვლენების ფართო 

სპექტრზე, რომლებიც განიხილება ცალ-ცალკე. გარკვუელი თავები 

შესაძლოა უკვე წარმოდგენილია ცალკე წიგნებად, თუმცა ჩემი ინ-

ტერესი იყო,  ისინი ერთობლივად წარმომედგინა და შესაბამისად, 

მათი ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ დამეწყო მსჯელობა. ჩემი 

მხრიდან ზედმეტი ინტერპრეტაციების თავსმოხვევის გარეშე, ვეცდე-

ბი, რომ მკითხველს დავეხმარო, თავად მონახოს ეს ურთიერთდა-

მოკიდებულებები. წინამდებარე მასალას შესაძლოა  სულ სხვაგვა-

რი განმარტება მიეცეს, ვიდრე ეს მე მაქვს წარმოდგენილი. ეს იქნე-

ბა ნორმალური. მე არ მაქვს სურვილი, შევქმნა დახურული სივრცე, 

არამედ, მინდა, აზრის დაუსრულებელ ძიებაში ახალი პერსპექტივები 

შეიქმნას. 

შემდგომ წერის მანერასა და ფორმის შესახებ: სოციოლოგიური 

ჟარგონი ხშირად სავსეა გალათინურებული კონცეფციებითა და წი-

ნადადების რთული წყობით. თითქოს, ჩვეულებრივი სიტყვების გა-

მოყენებით წარმოდგენილი არგუმენტებისა და დასაბუთებებისადმი 

ნდობა განელდება. მე მძულს ეს ტრადიცია. ვიყენებ ძალიან მცირე 

დოზით ტექნიკურ ტერმინებსა და რთულ, ჩახლართულ წინადადე-

ბებს. ვწერ ისე, როგორც მომესურვება, ჩვეულებრივი ადამიანური 

ენით. 

ეფექტურობა და კეთილსინდისიერება
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2.1 სრულ სიმარტოვეში

კვირა დილაა. ოსლო ისე გამოიყურება, თითქოს უდაბნოა. რო-

დესაც მივედი, უნივერსიტეტის ჭიშკარი დაკეტილი დამხდვა, ისევე, 

როგორც ინსტიტუტის შესასვლელი კარი და კარი, რომელიც ჩემს 

ოფისში შედის. მე ვრწმუნდები, რომ ერთადერთი ცოცხალი ორგა-

ნიზმი ვარ მთელს კომპლექსში. არავის შეუძლია ჩემი დანახვა. თავი-

სუფალი ვარ ყოველგვარი კონტროლისგან. 

ისტორიულად, ეს გამონაკლის შემთხვევას წარმოადგენს. როდე-

საც ჩემს გარდა არავინ მხედავს. ეს არ იყო ბებიაჩემის ან თუნდაც დე-

დაჩემის ცხოვრება. და რაც უფრო ღრმად მივდივარ უკან წინაპრებში, 

მით უფრო ვრწმუნდები ამაში; ისინი არასდროს ყოფილან მარტონი, 

ისინი ყოველთვის იმყოფებოდნენ მეთვალყურეობის ქვეშ. როგორც 

მინიმუმ: ღმერთი იყო იქ. ის შესაძლოა ყოფილიყო გამგები ღმერთი, 

სრული სურათის გათვალისწინებით, ზოგიერთი ანომალიის მიმღე-

ბიც. ან ის იყო მიმტევებელი. თუმცა ის ყოველთვის იყო იქვე.

ასევე იყვნენ ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანებიც. 

მეთერთმეტე საუკუნის მიწურულს საფრანგეთში ინკვიზიცია ძალ-

ზე აქტუალური მოვლენა იყო. ვატიკანში დღემდეა შემონახული და-

თავი 2
ღმერთის თვალი
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კითხვების ზოგიერთი დაუჯერებლად დეტალური ოქმები. ლადური 

(Ladurie) (1978 წელი) იყენებდა მათ რათა აღედგინა, თუ როგორი იყო 

ცხოვრება მონტალუს (Montaillou) მთიან სოფელში 1294 წლიდან 1324 

წლის ჩათვლით. ის აღწერს სუნს, ხმებს და გამჭვირვალობას. საც-

ხოვრებელი ადგილები არ იყვნენ პირადი ცხოვრებისთვის. ისინი არ 

აშენებულან ამისთვის ნაწილობრივ მატერიალური მდგომარეობი-

დან გამომდინარე, ასევე იმის გამოც, რომ პირადი ცხოვრება ისეთი 

მნიშვნელოვანი არ იყო. თუკი ყოვლისშემძლე ყველაფერს ხედავდა, 

რაღა საჭირო იყო მეზობლებისგან რამის დამალვა? ეს იყო უძველე-

სი ტრადიცია. თვით ტერმინი „პირადი“ “Private” საფუძველს იღებს 

ლათინური სიტყვიდან – Privare – რაც დაკავშირებულია რაიმეს და-

კარგვასთან ან გაძარცვასთან და ჩამორთმევასთან, დაკავებასთან. 

მე აქ დამაკავეს კვირა დილას, სრულიად მარტო ჩეკეტილი ჭიშკრის 

და უნივერსიტეტის კარს მიღმა. 

2.2 უცნობი

ეს იყო 1903 წელს ბერლინში, როდესაც გეორგ ზიმელმა (Georg 

Simmel) გამოაქვეყნა თავისი ცნობილი ესსე სახელწოდებით – 

„Exkurs über den Fremden“. ზიმელისთვის უცნობი არ წარმოადგენს 

ადამიანს, ვინც ჩნდება დღეს და ქრება ხვალ. უცნობი მისთვის არის 

ადამიანი, რომელიც ჩნდება დღეს და რჩება ხვალაც და შესაძლოა 

სამუდამოდაც, თუმცა მთელი დროის განმავლობაში წასვლის პო-

ტენციალითა და პერსპექტივით. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის არსად არ 

მიდის, მას ბოლომდე მაინც არ მიუტოვებია წასვლის შესაძლებლო-

ბის თავისუფლება. ეს მან კარგად იცის. ისევე როგორც ეს იციან მის-

მა გარშემომყოფებმა. ის არის მონაწილე, წევრი, თუმცა შედარებით 

ნაკლებად, ვიდრე სხვა ადამიანები. გარშემომყოფებს მასზე სრული 

ძალაუფლება არ გააჩნიათ. 

ღმერთის თვალი
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გეორგ ზიმელს მოეწონებოდა სქემა 2.2-1. 

ზევით მიმავალი უწყვეტი ხაზი გამოხატავს ნორვეგიაში 1956 წლი-

დან 1997 წლის ჩათვლით ყოველ 1000 მოსახლეზე პოლიციის მიერ 

ყველა გამოძიებული სისხლისსამართლებრივი საქმის რაოდენო-

ბას. ეს, როგორც წესი, ასეა უმეტეს ინდუსტირულ საზოგადოებაში. 

აბსოლუტურ ციფრებში ეს ზრდაში გამოიხატება 26,140-დან 272,651 

შემთხვევამდე. სქემაზე არსებული მეორე წყვეტილი ხაზი – ქვემოთ-

მოცემული დანაშაულების რაოდენობის სიმცირის გამო ითვლება 

ყოველ 100,000 მოსახლეზე 1,000 მოსახლის მაგივრად – ღირსების წი-

ნააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს აჩვენებს და ასევე ცილისწამე-

ბის საქმეებს, რომლებიც ჩემს ქვეყანაში კვლავ დანაშაულებრივ ქმე-

დებებად აღიქმებიან. როგორც ეს დაკვირვებიდან ჩანს, ტენდენცია 

აქ საპირისპირო მიმართულებით ვითარდება. უკანასკნელი 35 წლის 

განმავლობაში ადამიანების ღირსების წინააღმდეგ მიმართული და-

ნაშაულების რიცხვი მნიშვნელოვნად შემცირდა: 1,103-დან 745 შემთ-

ხვევამდე. 

ჩემი ინტერპრეტაცია ტრივიალურია. ადამიანების ღირსების პა-

ტივისცემას რაც შეეხება, ხალხი არ არის უფრო კეთილი ან მეტად 

მზრუნველი ერთმანეთის მიმართ. ზოგადი ახსნაა უბრალოდ ის, რომ 

აღარ არის ბევრი დასაკარგი. ღირსება აღარ არის იმდენად მნიშვ-

ნელოვანი, რომ ღირსების შელახვის შემთხვევაში ადამიანმა პოლი-

ციას მიმართოს. თანამედროვე საზოგადოება განზრახ თუ არაგანზ-

რახ უამრავჯერ შეთანხმდა, რომ სხვა ადამიანი უკვე აღარ ნიშნავს 

იმდენს, რამდენსაც ის ერთ დროს ნიშნავდა. ჩვენი ბედია, ვიყოთ 

მარტოხელები, პირად სივრცეში ან გარემოცულნი ისეთი ადამი-

ანებით, რომელთა შესახებაც ძალიან ცოტა რამ ვიცით, საერთოდ 

თუ ვიცით რამე. ან ჩვენ ვართ გარემოცულენი ისეთი ადამიანებით, 

რომელთა მიტოვებასაც მარტივად შევძლებთ, ან თვითონ მიგვატო-

ვებდა ზემოხსენებული უცნობის სიტუაციიდან გამომდინარე. ასეთ 

მდგომარეობაში, ღირსების შელახვა და დაკარგვა აღარ არის ისეთი 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მნიშვნელოვანი. არავის ეცოდინება ჩვენს შესახებ ჩვენი ცხოვრების 

ახალ გაჩერებაზე. თუმცა სწორედ ამ ნიშნით, ჩვენი გარემოცვაც ასე-

ვე კარგავს ჩვენზე გარკვეულ კონტროლს და ყოველი რეგისტრირე-

ბული დანაშაულის ხაზი დამატებით ზემოთ იწევს. 

სქემა 2.2-1. ყველა სახის დარეგისტრირებული დანაშაული, გამოძიებული 
   ყოველ 1,000 მოსახლეზე და ცილისწამება, გამოძიებული ყოველ 
   100,000 მოსახლეზე. ნორვეგია 1956-1997

2.3 სადაც არ არსებობს დანაშაული

დანაშაულის აღქმისთვის ერთ-ერთ გზას მისი გარკვეულწილად 

უმთავრეს ფენომენად მიჩნევა წარმოადგენს. გარკვეული ქმედე-

ბები კი არსებითად დანაშაულს წარმოადგენენ. უკიდურესი შემთ-

ხვევაა ბუნებითი დანაშაულები, ანუ ისეთი ქმედებები, რომლებიც 

თავის თავს ფაქტობრივად განმარტავენ, როგორც დანაშაულებს ან, 

მინიმუმ, ყველა გონიერი ადამიანის მიერ მიჩნეულები არიან დანაშა-

ღმერთის თვალი
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ულებად. თუ დანაშაულად არ მიიჩნევენ ასეთ ქმედებებს, ე.ი. ადამი-

ანებთან არ გვაქვს საქმე. ეს შეხედულება ალბათ ახლოსაა იმასთან, 

რასაც უმეტესი ადამიანი სერიოზულ დანაშაულებთან მიმართებაში 

ინტუიციურად გრძნობს, ფიქრობს და ამბობს. მოსე ჩამოვიდა ქვე-

მოთ წესებით და კანონებით, კანტი კი ბუნებით დანაშაულებს, რო-

გორც მისი სამართლებრივი აზროვნების საფუძველს, ისე იყენებდა. 

მაგრამ ისეთი სისტემები, სადაც ასეთი შეხედულებები ჭარბობს, 

კრიმინალიზაციის ტენდენციასთან მიმართებით ასევე გარკვეულ 

შეზღუდვებს აწესებენ.

ძირითადი მექანიზმი მარტივია. იფიქრეთ ბავშვებზე. ჩვენს საკუ-

თარ ბავშვებზე და სხვების ბავშვებზეც. ბავშვების უმეტესობის ქმედე-

ბები სამართლებრივად შესაძლოა დანაშაულად შეფასდეს. შესაძ-

ლოა, ფული გაქრეს საფულიდან. ბიჭი არ ამბობს სიმართლეს, ყო-

ველ შემთხვევაში, სრულ სიმართლეს იმის შესახებ, თუ სად გაატარა 

მან საღამო. ის სცემს თავის ძმას. თუმცა, ამის მიუხედავად, ჩვენ მაინც 

არ ვავრცელებთ მათზე სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას 

და კანონმდებლობას. ჩვენ არ ვეძახით ბავშვს დამნაშავეს და ჩვენ 

არ ვუწოდებთ მათ ქმედებებს დანაშაულს.

რატომ? 

იმიტომ რომ ეს უბრალოდ არ არის სწორი. 

რატომ არ არის სწორი? 

იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი. ჩვენ ვიცით კონტექსტი, 

რომ შვილს უკიდურესად ესაჭიროებოდა ფული, მას ერთი ნახვით 

შეუყვარდა, მისი ძმა მასხრად იგდებდა მას იმაზე მეტად, ვიდრე ეს 

ვინმეს შეეძლო – მისი ქმედებები იყო აზრიანი, არაფერი არ დაემა-

ტებოდა თუ განვიხილავდით მათ სისხლისსამართლებრივი პერს-

პექტივიდან. და თავად ვაჟიშვილი; ჩვენ მას ისე კარგად ვიცნობთ 

ათასობით შეხვედრიდან. ასეთი ცოდნის ტოტალურობისას სამართ-

ლებრივი კატეგორია ისეთი ვიწროა. მან აიღო ის ფული, თუმცა ჩვენ 

გვახსოვს უამრავი ისეთი შემთხვევა, როდესაც მან გულუხვად გვიწი-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ლადა თავისი ფული ან ტკბილეულობა ან სითბო. მან სცემა თავისი 

ძმა, თუმცა უფრო მეტად გვერდში ამოდგომია მას; მან მოიტყუა, თუმ-

ცა ის ძირითადად სანდო პიროვნებაა. 

ის მართლაც არის. თუმცა ეს სიმართლე აუცილებელი არ არის 

ვრცელდებოდეს ბიჭზე, რომელიც ახლახანს გადმოვიდა ქუჩის მე-

ორე მხარეს.

ქმედებები არ არსებობენ თავისთავად, ისინი წარმოიშობიან. ანა-

ლოგიურად ხდება დანაშაულთან მიმართებითაც. დანაშაული არ არ-

სებობს. დანაშაული წარმოიშობა. ჯერ არის ქმედება, რასაც მოჰყვე-

ბა ამ ქმედებისთვის აზრის მინიჭების გრძელი პროცესი. სოციალური 

დისტანცია, მანძილი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. რაც უფრო 

იზრდება მანძილი, მით უფრო იზრდება ტენდენცია იმისა, რომ გარკ-

ვეულ ქმედებას დანაშაულის კვალიფიკაცია მიენიჭოს, პიროვნებებს 

კი – დამნაშავეების იარლიყი მიეწებოთ. სხვა სიტუაციაში – უამრავი-

დან ოჯახური ცხოვრება მხოლოდ ერთ-ერთ მაგალითს წარმოადგენს 

– სოციალური პირობები არის ის, რაც ადამიანის კრიმინალად და ქმე-

დების დანაშაულად მიჩნევის პერსპექტივებს უწევს წინააღმდეგობას. 

2.4 დანაშაულის შეუზღუდავი მიწოდება

იმ საზოგადოებაში, სადაც ქმედების დანაშაულად აღქმის შეზ-

ღუდული ტენდენციებია და სადაც ასეთი ქმედებებისთვის უმეტესი 

პოტენციალი იბრკოლება ღვთის თვალით, მეზობლების მონაწილე-

ობითა და სიტუაციური შეზღუდვებით, კანონს ნარჩენების მიღების 

ფუნქციაღა რჩება. სამართალი აქ ხდება მიმღები იმ მცირედის მაქსი-

მუმისა, რაც შემორჩა კონტროლის პირველი ხაზიდან და ხელისუფ-

ლების ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა. ასეთ სიტუაციებში საქმეების 

სელექციის შესახებ დისკუსიის გასამართად აღარც ადგილი რჩება და 

არც საჭიროება. მოსამართლეები ვალდებულნი არიან მიიღონ და 

განიხილონ ის, რაც მათ წინაშეა. თავიდან მოქმედება.4

ღმერთის თვალი
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მაგრამ, როგორც უკვე გამოჩნდა, ეს არ არის ჩვენი შემთხვევა. 

სოციალური სისტემა შეიცვალა ისე, რომ არსებობს ნაკლები შეზ-

ღუდვები თუნდაც სამართლის მცირედი დარღვევების დანაშაულად 

და მათი ჩამდენი პირების დამნაშავეებად აღქმაში. ამავე დროს, ჩვენ 

ვიმყოფებით სიტუაციაში, როდესაც არასასურველი ქმედებების ჩა-

დენის წინააღმდეგ თავდაცვის ძველი მეთოდები აღარ არსებობს, 

სამაგიეროდ,  კონტროლის ახალი ტექნიკური ფორმები დამკვიდრ-

და. ღმერთი და მეზობლები  თვალთვალის თანამედროვე ფორმების 

ეფექტურმა მექანიკურმა საშუალებებმა შეცვალა. ჩვენ ვცხოვრობთ 

კონკრეტულ სიტუაციაში, როდესაც დანაშაული მასიურ მოვლენად 

აღიქმება. აქ მრისხანება, აღშფოთება და შიში, რომლებიც  ისეთი 

ქმედებებისგან გამომდინარეობენ, რომლებიც  თანამედროვე საზო-

გადოებაში ასევე შესაძლოა მიჩნეულ იქნას ბუნებით დანაშაულებად, 

ყველა სახის სავალალო ქმედების წინააღმდეგ ბრძოლაში  მამოძ-

რავებელ ძალად იქცევიან. ეს ახალი სიტუაცია, ისეთ ქმედებათა გა-

ნუსაზღვრელი რეზერვუარით, რომლებიც შესაძლოა მიჩნეულ იქნან 

დანაშაულებად, არასასურველ ქმედებათა წინააღმდეგ ომის საწარ-

მოებლად ასევე განუსაზღვრელ შესაძლებლობებს წარმოშობს. 

არსებული ცოცხალი ტრადიციით, რომელიც იმ დროიდან მოყო-

ლებული მოდის, როდესაც ბუნებითი დანაშაულები იყო ერთადერთი, 

კომბინირებულნი ისეთი სახის ქმედებების განუსაზღვრელ რეზერ-

ვუართან, რომლებიც თანამედროვე საზოგადოებაში დანაშაულად 

შესაძლოა აღიქმებოდეს, ნიადაგი უკვე მომზადებულია. დანაშაულის 

კონტროლის ბაზარი მის მწარმოებლებს ელოდება. 

4 როდესაც მოსამართლეები სჯიან დამნაშავეს, ეს მათი პასუხისმგებლობა არ არის. 
პასუხისმგებლობა ეკისრება მას, ვინც ჩაიდინა ის, რასაც შეიძლება ვუწოდოთ 
„ბუნებითი დანაშაული“. ასეთი თავიდან მოქმედების ჩარჩო – განსხვავებით 
პრო-აქტიურისგან – მნიშვნელოვან დაცვას იძლევა მათთვის, ვინც მართავს 
სისტემას. პასუხისმგებლობა იმისთვის, რაც შემდგომ ხდება ცალსახად 
იგულისხმება, რომ ეკისრება მას, ვინც  დანაშაული ჩაიდინა. ის მოქმედებს, 
მთავრობა კი ვალდებულია თავიდან იმოქმედოს. სწორედ კანონდამღვევია 
ყველაფრის ინიციატორი; მთავრობა უბრალოდ ბალანსს აღადგენს.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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3.1 ტკივილის რუკა

ქვემოთ მოცემულ თავში ევროპასა და ამერიკაში არსებული და-

პატიმრებების ვიზუალიზაციისთვის  რუქები იქნება გამოყენებული. 

მსოფლიოს სხვა ნაწილებიც უნდა ყოფილიყო აქ დამატებული, რის 

შესახებაც ასევე მაქვს მონაცემები, თუმცა, მომდევნო თავებში აღნიშ-

ნული მონაცემებისთვის შესაბამისი მნიშვნელობის მისანიჭებლად 

საჭირო შესაბამისი ცოდნა არ გამაჩნია. მონაცემები კი მნიშვნელო-

ბის გარეშე სოციალურ ანალიზში არსებულ ხმაურს წააგავს. მონაცე-

მებიდან უმეტესობა  როი ვამსლის (Roy Wamsley) (1999 წელი) უკიდუ-

რესად გამოსადეგი კვლევებიდან გამომდინარეობს. ზოგიერთი მათ-

განი კი წარმოდგენილია იმ ქვეყნებში ჩემი პირადი კონტაქტებიდან, 

რომელთა შესახებაც მოცემულ ნაშრომში იქნება განხილული.

ნებისმიერ ქვეყანაში არსებული სასჯელის რაოდენობა, რომე-

ლიც სამართლებრივი სისტემის მიერ არის გამოყენებული, შესაძ-

ლოა რამდენიმე გზით იქნას შეფასებული. ჩემს მიერ წარმოდგენილი 

მონაცემები ძირითადად პატიმრობას შეეხება. ნებისმიერ ქვეყანა-

ში სიკვდილით დასჯის მერე, პატიმრობა  სასჯელის ყველაზე მძიმე 

ფორმას წარმოადგენს. ყოველი ჩვენგანი გარკვეული წნეხისა და 

შეზღუდვის ქვეშაა მოქცეული. ჩვენ იძულებულები ვართ ვიმუშაოთ, 

თავი 3
სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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რათა გადავრჩეთ, იძულებულები ვართ დავემორჩილოთ უფროსს, 

ვიყოთ გამომწყვდეულნი სოციალურ ფენებსა და საკლასო ოთახებ-

ში, იძულებულები ვართ, ვიყოთ მიჯაჭვულნი სხვადასხვა ფორმალურ 

თუ არაფორმალურ ქსელს. თუმცა, გარდა სიკვდილით დასჯისა და 

ფიზიკური წამებისა – ისეთი ღონისძიებებისა, რომლებიც შედარებით 

ნაკლებად გამოიყენება ამ წიგნში განხილული ქვეყნების უმეტესობის 

მიერ – არაფერია იმდენად ტოტალური შეზღუდვებში ან დეგრადაცი-

აში, ან თუნდაც მისი ძალის გამოვლენაში, როგორც ციხე. 

შესაფასებლად მე უმეტესად  შედარებით ციფრებსა და მონაცემებს 

გამოვიყენებ, რაც ყოველ 100,000 მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობის 

ყოველდღიურ ციფრს წარმოადგენს. ეს არ არის ზუსტი ინდიკატორი, 

თუმცა ორი სახელმწიფოს შედარებისას საუკეთესოა. სტინჰუისი და თა-

ნამშრომლები (Steenhuis and collaborators) (1983 წელი) ამ გამოყენებას 

კრიტიკულად უყურებენ. მათი მტკიცებით, შედარებით დაბალი მაჩვენე-

ბელი შესაძლოა განპირობებული იყოს უამრავი პატიმრით, რომლებიც 

მოკლე პერიოდით არიან დაკავებულნი, ან პირიქით – სამუდამო პატიმ-

რობამისჯილი ძალიან ცოტა პატიმრით. თუმცა, მე ამაში ბოლომდე არ 

ვარ დარწმუნებული. გრძელვადიანი და მოკლევადიანი პატიმრობის 

რაოდენობისგან დამოუკიდებლად, აღსანიშნავია, რომ ყოველ 100,000 

მოსახლეზე 500 პატიმრის მქონე ქვეყანა არის ქვეყანა, რომელიც  გამიზ-

ნული ტკივილის ზომებს უფრო მეტად გამოიყენებს, ვიდრე საზოგადო-

ება, რომელსაც ყოველ 100,000 მოსახლეზე მხოლოდ 50 პატიმარი ჰყავს.5

5  ციხეში პატიმრობის ახალი მონაცემები არის ის, რაც შესაძლოა მიჩნეულ იქნას 
ინდიკატორად (მაგალითად, პიზი (Pease), 1994 წელი). თუმცა, ეს ახალი პატიმრობის 
განსაზღვრების პრობლემას აჩენს. ითვლება თუ არა პოლიციის განყოფილებაში 
პირის მიყვანა პატიმრობად? მოლოდინის კამერაში 4, 8 ან 24 საათით 
გაჩერება უნდა ასევე ჩაითვალოს პატიმრობად? თუ, მხოლოდ სასამართლოს 
მიერ გაცემული ბრძანებით პირის დაკავება უნდა ითვლებოდეს? ზოგიერთ 
იურისდიქციაში, ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება 24 საათის განმავლობაში 
უნდა მოხდეს. სხვაგან პოლიციას შეუძლია პირი კვირეების განმავლობაში 
გააჩეროს, ვიდრე ის სასამართლოს წინაშე წარსდგება და მისი პატიმრობა 
ჩაითვლება პატიმრობად. ზოგიერთ იურისდიქციაში კი, დაკავებული პირის 
სასჯელაღსრულების ადგილას გადაყვანა ახალ დაპატიმრებად ითვლება. სწორედ 
ამ მიზეზების გამო, მე მივყვები სწორედ დაპატიმრებული პირების რაოდენობას.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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3.2 ევროპა – დასავლეთი

რუკა 3.2-1 გვიჩვენებს ზოგად სიტუაციას. ორი ელემენტი აშკარად 

იკვეთება. 

პირველი, ციხეში არსებულ მონაცემებთან მიმართებით შეგვიძ-

ლია ვიხილოთ დიდი მრავალფეროვნება ისეთ მეზობელ ქვეყნებშიც 

კი, როგორებიც დასავლეთ ევროპაში გვხვდებიან. ისლანდია არის 

სიის ქვემოთ, 100,000 მოსახლეზე მხოლოდ 40 პატიმრით, მაშინ რო-

დესაც პორტუგალია ამ სიას სათავეში უდგას 145 პატიმრით. 

რუქის მეორე განმასხვავებელი ნიშანი ერთობ საინტერესოა. სამი 

ყველაზე პოპულარული ქვეყანაა: პორტუგალია თავისი 145 პატიმ-

რით, დიდი ბრიტანეთი – 125 პატიმრით და ესპანეთი – 110 პატიმრით 

ყოველ 100,000 მოსახლეზე.

შედარებით უფრო ჩვეულებრივი ცენტრალური ევროპის დონეზე 

ვხვდებით ავსტრიას, ბელგიას, საფრანგეთს, გერმანიასა და ნიდერ-

ლანდებს. ყოველ 100,000 მოსახლეზე ყველას მაჩვენებელი 95-დან 80 

პატიმარს შორის მერყეობს. 

მაჩვენებლების მიხედვით ყველაზე დაბლა დგანან სკანდინავიის 

ქვეყნები და ასევე ირლანდია და საბერძნეთი. ის, რომ სკანდინავი-

ელები გამოირჩევიან მსგავსებებით, ეს არ არის გასაკვირი, ერთადერ-

თი გამონაკლისია ფინეთი, რომლის შესახებაც კომენტარს  4.4 თავში 

გავაკეთებ, მაგრამ ირლანდია? განსხვავება ირლანდიასა და დიდ ბრი-

ტანეთს შორის არის ერთობ აღსანიშნავი. ირლანდიას ყოველ 100,000 

მოსახლეზე ჰყავს 65 პატიმარი, დიდ ბრიტანეთს კი – 125, თითქმის ორ-

მაგი ოდენობა. ისმის კითხვა – არიან აღნიშნული ქვეყნები სხვა მხრი-

ვაც ასე განსხვავებულები? და რაც შეეხება დიდ ბრიტანეთს სკანდინა-

ვიის ქვეყნებთან შედარებით? ისე ცოტა წყალია დიდ ბრიტანეთსა და 

სკანდინავიას შორის და ისე ახლოს არიან მათი კულტურები ერთმა-

ნეთთან, მაგრამ ამავე დროს როგორ შორს დგანან და განსხვავდებიან 

ერთმანეთისგან განზრახ ტკივილის მიწოდების გამოყენების კუთხით?

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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რუკა 3.2-1. ევროპა – დასავლეთი 

აღნიშნული ყოველთვის ასე არ ყოფილა. იყო დრო, როდესაც 

დიდი ბრიტანეთი მიეკუთვნებოდა დაპატიმრების მცირე რაოდენო-

ბებით გამორჩეული ქვეყნების რიგს. ეს ხდებოდა მეორე მსოფლიო 

ომამდე. ქვეყნის სათავეში იდგა უინსტონ ჩერჩილი. ის აღშფოთებუ-

ლი იყო იმ ფაქტით, რომ ციხეები სავსე იყო უამრავი გაჭირვებული 

ადამიანით. მას ჰქონდა მოქმედების უფლებამოსილება და შესაბა-

მისად, ციხის მაჩვენებელი ყოველ 100,000 მოსახლეზე 30 პატიმრამდე 

ჩამოიყვანა. მხოლოდ ახალ ბრიტანეთში გაიზარდა აღნიშნული მაჩ-

ვენებელი 125 პატიმრამდე. მოცემული წიგნის პირველ გამოცემაში ეს 

ციფრი შეადგენდა 90 პატიმარს. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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3.3 ევროპა – ცენტრალური და აღმოსავლური

რუკა 3.3-1  დღეს არსებულ მდგომარეობას გამოხატავს. როგორც 

ჩანს, როდესაც საქმე დაპატიმრებებს ეხება, რუსეთი ევროპაში დიდ 

ძალას წარმოადგენს. ოფიციალური მონაცემი ყოველ 100,000 მოსახ-

ლეზე შეადგენს 685 პატიმარს. ეს კი დაახლოებით 10-ჯერ მეტია სკან-

დინავიის ქვეყნების და 5-ჯერ მეტია დიდი ბრიტანეთის მონაცემებ-

თან შედარებით. რუსეთი კი ცალსახად მოდის ფუძემდებელია მას-

თან ახლოსმდებარე ქვეყნებისთვის. ბელარუსში მონაცემი შეადგენს 

– 505 პატიმარს, მას მოჰყვება უკრაინა – 415 პატიმრით და, რაოდენ 

გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ბალტიისპირეთის ქვეყნები: ლატვია – 410, 

ლიტვა – 355 და ესტონეთი – 320 პატიმრით. მოლდოვასა და რუმი-

ნეთში არის 260 და 200 პატიმარი შესაბამისად, ჩეხეთის რესპუბლი-

კაში – 215 და პოლონეთსა და საქართველოში – 145, მაშინ როდესაც 

სლოვაკეთსა და ბულგარეთში პატიმრების რაოდენობა შეადგენს 

140, ხოლო უნგრეთში – 135 პატიმარს. პატარა სლოვენიაშიც მსგავსი 

სიტუაციაა, როგორც ისლანდიაში – ყოველ 100,000 მოსახლეზე სულ 

40 პატიმარი მოდის. 

* * *

მიენიჭა რა რუსეთს დომინანტის პოზიცია, საჭიროა უფრო დეტა-

ლური ანალიზი იმისა, კონკრეტულად თუ რა ხდება აღნიშნულ ქვე-

ყანაში. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი განვითარება თუ, როგორც 

ამას რუსები უწოდებენ, დიდი სამამულო ომი (great patriotic war), 

ილუსტრირებულია 3.3-1 გრაფაზე. 

აღნიშნული გრაფა არ იყოს მარტივი ჩამოსაყალიბებელი. ჩემი 

პირველი ვიზიტი რუსეთში 1967 წელს შედგა. მაგ დროისთვის დანაშა-

ულებზე და სასჯელებზე სტატისტიკა ძალზე გასაიდუმლოებული იყო, 

რაც წლების განმავლობაში გაგრძელდა ვიდრე 1989 წლამდე. თუმცა, 

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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ნელ-ნელა სახელმწიფო უფრო რბილი გახდა და ინფორმაციამაც 

დაიწყო გამოჟონვა. მე ვარ ფრიად ამაყი ერთ-ერთი მეთოდით, რომ-

ლის გამოყენების შედეგადაც აღნიშნული ინფორმაცია მოვიპოვე. მე 

მას ვეძახი „გუგუნის მეთოდს“. კოლეგებს ძველი საბჭოთა კავშირი-

დან არ შეეძლოთ ჩემთვის ეთქვათ, რამდენი პატიმარი ჰყავდათ მათ. 

თუმცა აღნიშნულ კოლეგებს ჰქონდათ სახეები და ისინი ასევე გა-

მოსცემდნენ ხმებს. კონკრეტულად მახსენდება 1989 წელს შვედეთში 

გამართული სკანდინავიურ-საბჭოთა კავშირის კვლევის შესახებ ერ-

თობლივი შეკრება, სადაც პატიმრების რაოდენობის შესახებ საბჭო-

თა კავშირში არსებული რამდენიმე წინასწარი მონაცემი წარვადგინე 

და ვთხოვე დამსწრე საზოგადოებას, ამასთან დაკავშირებით გარკ-

ვეული ემოციები და რეაქცია გამოეხატათ. პასუხმაც არ დააყოვნა. ის 

სხეულის ენით იყო გადმოცემული. ექსტრემალურ რიცხვებს, ისეთს, 

მაგალითად, როგორიცაა 1979 წლისთვის ყოველ 100,000 მოსახლეზე 

660 პატიმარი, გაღიზიანებით ხვდებოდნენ. ყოველ 100,000 მოსახლეზე 

214 პატიმრის შეთავაზების საპასუხოდ თავაზიანი ღიმილი მხვდებო-

და, რომელიც თითქოს ჩემს გულუბრყვილობაზე მიუთითებდა. რიცხ-

ვი 353, რომელიც იმ დროითვის ჩემი ფავორიტი მონაცემი იყო, მი-

ღებულ იქნა დამაკმაყოფილებელი სიჩუმით. დღესდღეობით ციხეში 

არსებული პატიმრების მონაცემები აღარ არის გასაიდუმლოებული. 
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რუკა 3.3-1. ევროპა – ცენტრალური და აღმოსავლური

როგორც ეს ცხრილიდან ჩანს, 1950 წლისთვის ციხის პოპულაცია 

წარმოუდგენლად მაღალთან არის ახლოს – ყოველ 100,000 მოსახ-

ლეზე 1400 პატიმარი, ანუ სხვაგვარად შეიძლება ითქვას, რომ იმ დროს 

არსებული მთლიანი მოსახლეობის (რომელშიც შედიოდნენ ბავშვები 

და მოხუცებიც) 1.4 პროცენტი იყო ციხეში ან გულაგებში მოთავსებული.6

6 აღნიშნული რიცხვები  მოსკოვის მეცნიერებათა აკადემიის მონაცემებს 
ეყრდნობა. 1989 წელს ბატონმა გორბაჩოვმა აკადემიას სთხოვა, რომ 
მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიდუმლო არქივები გამოეძიათ და 
შეესწავლათ. ჩამოყალიბდა ისტორიკოსებისგან შემდგარი რამდენიმე ჯგუფი, 
რომელთაც ვიქტორ ნ. სემსკოვი (Victor N. Semskov) ხელმძღვანელობდა. 
მან გამოაქვეყნა წინასწარი ანგარიში, რომელიც ჩემთვის ხელმისაწვდომი 
გახდა მხოლოდ არაპირდაპირ (ბექი (Bech) 1992 წელი). უმთავრესი აღმოჩენა 
იყო ის, რომ გულაგებმა თავის მაქსიმუმს 1950 წელს 2.5 მილიონი პატიმრით 
მიაღწიეს. საბჭოთა კავშირში იმ დროს არსებული მოსახლეობის რაოდენობაზე 
დაყრდნობით, ეს იყო ყოველ 100,000 მოსახლეზე 1423 პატიმრის ექვივალენტი.

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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1979 წელს საბჭოთა კავშირის ყოფილმა პროკურორმა გამოითვა-

ლა იმ წელს არსებული მონაცემები, რაც ყოველ 100,000 მოსახლეზე 

660 პატიმარს შეადგენდა. აღნიშნული მონაცემები მან ამერიკის კრი-

მინოლოგიური საზოგადოებისთვის პრეზენტაციის სახით წარმოად-

გინა. ამას მოჰყვა 1989 წელი, გლასნოსტი (Glasnost) და გორბაჩოვი, 

შესაბამისად, რიცხვებმა დაიკლეს და ჩამოვიდნენ 353 პატიმრამდე. 

თუმცა, როგორც ვიცით, და როგორც ეს ცხრილიდანაც იკვეთება, 

გლასნოსტი იყო მხოლოდ ინტერვალი და რიცხვები მას მერე მხო-

ლოდ ერთი მიმართულებით იზრდებოდა. პატიმრების შესაბამისი 

რაოდენობა 1989 წლიდან თითქმის გაორმაგდა. დღევანდელი მო-

ნაცემებით, რუსეთში განთავსებულია 1 მილიონი პატიმარი, ანუ ყო-

ველ 100,000 მოსახლეზე – 685 პატიმარი. თუ აქ დავამატებთ პირებსაც, 

რომლებიც უნებლიედ აღმოჩნდნენ გარკვეულ „სამკურნალო დაწე-

სებულებაში“, შესაბამისი მონაცემი  ყოველ 100,000 მოსახლეზე 700 

პატიმრამდე გაიზრდება (აბრამკინი (Abramkin) პერსონალური კო-

მუნიკაცია, ზაფხული 1999 წელი). ამ ეტაპზე ზრდა შეჩერებულია. მო-

ნაცემები არ გაზრდილა უკანასკნელი ორი ან სამი წლის განმავლო-

ბაში. 1999 წლის გაზაფხულზე Amnesty International-მა გამოაქვეყნა 

მონაცემები, რომლის მიხედვითაც ციხეში განთავსებულ პატიმართა 

რაოდენობა  70,000 პატიმარს შეადგენდა. წინა წლებთან შედარებით, 

ამას არ გამოუწვევია რიცხვების შემცირება, თუმცა მდგომარეობის 

სტაბილიზაციას შეუწყო ხელი. 

ცხრილი 3.3-1. პატიმრების რაოდენობა ყოველ 100,000 მოსახლეზე 
    საბჭოთა კავშირში/რუსეთში 1950 1999 წლებში

წელი    პატიმრების რაოდენობა ყოველ 100,000 მოსახლეზე

1950         1400

1979         660

1989         353

1993         573

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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1994         611

1995         685

1996         704

1998         685

1999         685

სასჯელაღსრულების დაწესებულების უმთავრეს სახეს რუსეთში 

ციხე და კოლონიები წარმოადგენს. ციხეები ძირითადად განკუთვნი-

ლია ისეთი პატიმრებისთვის, რომლებიც სასამართლოს ელოდებიან, 

წინასწარი დაკავების დაწესებულებების პატიმრები (SIZO prisoners), 

როგორც ამას ისინი უწოდებენ. მათი რიცხვი სტაბილურად იზრდება, 

1990 წელს 150,000 პატიმრიდან 1998 წელს 251,000 პატიმრამდე და 1999 

წელს – 269,000 პატიმრამდე7. აღნიშნული პატიმრები ძალზე მძიმე გა-

რემოში არსებობენ. განაჩენის გამოტანის შემდეგ პატიმრები გადაჰ-

ყავთ რასაც ახლა უწოდებენ „კოლონიებს“, იქ. ეს კი ადრე გულაგების8 

სახელით იყო ცნობილი. აქ არსებული პირობები ზოგადად უკეთესია. 

კიდევ ბევრი რამ შეიძლება ითქვას რუსეთის შესახებ. იმდენად 

ბევრი, რომ ჩვენ ამისთვის მთელი მეექსვე თავი დაგვჭირდება. თუმ-

ცა, ახლაც კი ერთი დასკვნა ნათელია: რუსეთი ევროპის ყველაზე 

დიდი დამპატიმრებელია. 

3.4 ამერიკა – ჩრდილოეთი

ჩრდილოეთ ამერიკაში შექმნილი მდგომარეობის გამოსახატად 

სრულებით არ არის საჭირო რუქის მოშველიება, რადგან ყველაფე-

რი ნათელი ხდება ორი მონაცემით: 

7 Vedomosti Ugolovno-Ispravitelnoy Sistemi Rosii (რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს 
სასჯელაღსრულების სისტემის გაზეთი, 1998 წელი, სპეციალური გამოშვება).

8 სახელი წარმოადგენს აბრევიატურას – Glavnoye Upravlenie Lagerei – ბანაკთა 
ცენტრალური ადმინისტრაცია.

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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          129

და 

           709

პირველი რიცხვი მიუთითებს ყოველ 100,000 მოსახლეზე პატი-

მართა რაოდენობას კანადაში. მეორე კი – ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში. ორი ქვეყანა, ასე ახლოს მყოფი, საერთო საზღვარი, უმე-

ტეს ნაწილებში საერთო ენა, მსგავსი მედია-საშუალებები, ერთიანი 

მემკვიდრეობა, მსგავსი ეკონომიკური სისტემა, რაღაც დონეზე ფუ-

ლისადმი ერთიანი მიდგომა, თუმცა ამავე დროს ადმინისტრაციული 

კულტურა კანადაში ბრიტანეთის მსგავსია. და ასევე კანადაში კვლავ 

სახეზეა მეტი სოციალური დაცვა.

აშშ-ში პატიმრების რაოდენობის შესახებ მოკლე მიმოხილვა მო-

ცემულია ცხრილში 3.4-1. პირველ რიგში ჩვენ ვხვდებით 1998 წლის-

თვის არსებულ ოფიციალურ მონაცემებს. ის გვიჩვენებს მდგომარე-

ობას, რაც სამი უმთავრესი სახის ციხეში არსებობს. ფედერალურ 

და სახელმწიფო დაწესებულებებში უფრო მძიმე დანაშაულისთვის 

იხდიან პატიმრები სასჯელს. პატიმართა დაახლოებით 1/3 განთავ-

სებულია ისეთ ციხეებსა თუ დაწესებულებებში, რომლებიც ხელი-

სუფლების ადგილობრივი ორგანოების მიერ იმართებიან. თუმცა, ეს 

მაინცდამაინც არ ნიშნავს იმას, რომ პატიმრები ასეთ ადგილებში მცი-

რეხნიან სასჯელებს იხდიან. ფედერალურ და სახელმწიფო ციხეებში 

ადგილის ნაკლებობის გამო, საპატიმროები იძულებულნი გახდნენ, 

მიეღოთ პატიმრები, რომლებიც მკაცრად მიეკუთვნებოდნენ ფედე-

რალურ და სახელმწიფო სისტემებს. 
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ცხრილი 3.4-1. 19981 წლისთვის აშშ-ს ციხეებსა და საპატიმროებში განთავსებულ 
    პირთა რაოდენობა, სავარაუდო2 რიცხვები 1999 წლისთვის. 
    საერთო რაოდენობა და რაოდენობა ყოველ 100,000 მოსახლეზე.

        1998  სავარაუდო  1999 წელი 
           დამატება   (სავარაუდო 
                რიცხვი)

ფედერალური და 
სახელმწიფო ციხეები  1,232,900   80,139   1,313,039  

საპატიმროები    592,462    29,031   621,493

სულ      1,825,362   109,170   1,934,532

ყოველ 
100,000 მოსახლეზე   672          7093

 

1. პატიმრები სახელმწიფო და ფედერალურ ციხეში 31 დეკემბრის მონაცემებით და 
ადგილობრივ საპატიმროებში – 30 ივნისის მონაცემებით (იუსტიციის სტატისტი-
კის ბიუროს ინფორმაცია, ბიულეტენი, „პატიმრები 1998 წელს“). აღნიშნულ მონა-
ცემებში არ შედიან ის პირები, რომელთა ზედამხედველობაც ციხის ან საპატიმ-
როს გარეთ მოხდა. 

2. შეფასება ეფუძნება ყოველწლიურ საშუალო მატებას 1990 წლიდან 1998 წლის 
ჩათვლით. ფედერალურ და სახელმწიფო ციხეებში პატიმართა რიცხვი საშუ-
ალოდ იზრდება 6.5 პროცენტით. ადგილობრივ საპატიმროებში განთავსებულთა 
რაოდენობა კი საშუალოდ 4.9 პროცენტით იზრდება (იუსტიციის სტატისტიკის ბი-
უროს ინფორმაცია, ბიულეტენი, „პატიმრები 1998 წელს“, გვ. 2). 

3. ეფუძნება 1999 წლის შუა რიცხვებისთვის 273 მილიონ სავარაუდო მოსახლეს.

ცხრილიდან გამომდინარე, რიცხვების სიდიდე დიდ შთაბეჭდი-

ლებას ტოვებს. მოდით, ჯერ პირველ რიგში ჩამოთვლილ რიცხვებს 

მივაქციოთ ყურადღება. ეს არის ჩვენს ხელთ არსებული ბოლო 

ოფიციალური მონაცემი. ჩვენ ვხედავთ, რომ 1998 წლისთვის ციხეში 

არსებულ პატიმართა რაოდენობა 1.8 მილიონს აღწევს, ან ყოველ 

100,000 მოსახლეზე 672 პატიმარი მოდის. თუმცა, ეს მონაცემები უკვე 

დაძველდა და ზრდაც ისეთი სწრაფია. შესაბამისად, შუა რიგში მო-

ცემულია 1998 წლიდან 1999 წლამდე პატიმრების შესაძლო რაოდე-

ნობა, დაფუძნებული 1990 წლიდან 1998 წლამდე არსებულ მონაცე-

მებზე. ჩვენი გამოთვლებით, აშშ-ს ამ საუკუნის ბოლო დღისთვის  1.9 

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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მილიონ პატიმარზე მეტი, ან ყოველ 100,000 მოსახლეზე 709 პატიმარი 

ეყოლება. 

ყოველივე ამასთან ახლოს არიან სრულწლოვანები. თუ  1.9 მი-

ლიონ პატიმარს მოსახლეობაში სრულწლოვანების რაოდენობას 

შევადარებთ, სახეზე გვექნება სურათი, როგორც ამას ცხრილი 3.4-2 

ასახავს, როდესაც ყოველ 100,000 სრულწლოვან მოსახლეობაზე 956 

ხსენებული კონტროლის ქვეშ იმყოფება. 

ცხრილი 3.4-2 19981 წლისთვის აშშ-ს ციხეებსა და საპატიმროებში განთავსებულ 
    პირთა რაოდენობა, სავარაუდო რიცხვები 1999 წლისთვის. 
    საერთო რაოდენობა და მონაცემები ყოველ 100,000 მოსახლეზე.2

      1998 1999

ციხეებსა და საპატიმროებში განთავსებულ პირთა  1825,362 1934,532
სრული რაოდენობა

ყოველ 100,000 სრულწლოვანზე   9113 9564

 
1. პატიმრები სახელმწიფო და ფედერალურ ციხეში 31 დეკემბრის მონაცემებით და 

ადგილობრივ საპატიმროებში – 30 ივნისის მონაცემებით (იუსტიციის სტატისტი-
კის ბიუროს ინფორმაცია, ბიულეტენი, „პატიმრები 1998 წელს“. აღნიშნულ მონა-
ცემებში არ შედიან ის პირები, რომელთა ზედამხედველობაც ციხის ან საპატიმ-
როს გარეთ მოხდა. 

2. პირები 18 წლის და ზემოთ.
3. 1 ივლისისთვის 18 წლის და ზემოთ პირების რაოდენობა შეადგენდა აშშ-ს 200.4 

მილიონ მოქალაქეს.
4. 1 მაისისთვის 18 წლის და ზემოთ პირების რაოდენობა შეადგენდა აშშ-ს 202.3 მი-

ლიონ მოქალაქეს.

აშშ ასევე გამოირჩევა კარგი სტატისტიკით პირებზე, რომლებიც 

ციხეებს მიღმა არიან სისხლის სამართლის კონტროლქვეშ. ეს შე-

საძლებელს ხდის, შევადგინოთ ცხრილი 3.4-3. აქ ჩვენ ვხვდებით სამ 

კატეგორიას. ზედა მხარეს მოცემულია პატიმართა ის სრული რაოდე-

ნობა, რაც მოცემული იყო ცხრილში 3.4-1. მეორე ხაზში მოცემულია 

ჩვეულებრივი ციხის და საპატიმროს მიღმა საპატიმროში მომსახურე 
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პერსონალის ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი პირების რაოდენო-

ბა. მესამე ხაზში კი აღნიშნულია გამოსაცდელი ვადით ან პირობით 

ვადამდე გათავისუფლებულთა რაოდენობის შესახებ. აღნიშნულის 

თაობაზე პირველი ინფორმაცია გვხვდება 1998 წლის 1 იანვრისთვის, 

ხოლო სავარაუდო შეფასების შესახებ კი 1999 წლიდან. ცხრილის ბო-

ლოს გვხვდება საერთო პოპულაცია, რომელიც იმყოფება სისხლის 

სამართლის კონტროლქვეშ სრული სახით და ყოველ 100,000 მოსახ-

ლეზე. 

ცხრილი 3.4-3. სისხლის სამართლის კონტროლქვეშ მოქცეულ პირთა 
    რაოდენობა ამერიკაში 1998   წლისთვის და შესაძლო რიცხვი 
    1999 წლისთვის

      1998 1999

პატიმრები     1,825,362 1,934,532

ზედამხედველობა ციხის ან საპატიმროს გარეთ  140,217 146,187

გამოსაცდელი ვადით ან პირობით ვადამდე   
გათავისუფლებულები, წლის დასაწყისში1  3,946,921 4,107,5842

სისხლის სამართლის კონტროლქვეშ არსებული 
მოსახლეობის სრული რაოდენობა   5,912,500 6,188,303 

ყოველ 100,000 მოსახლეზე     2,187 2,2673

1. იუსტიციის დეპარტამენტი (1998).
2. ეფუძნება პრობაციონერების 3%-იან და პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ-

თა 1.3%-იან ზრდას – წინა წლების მსგავსად. 1990 წლის შემდგომ ყოველწლიური 
ზრდა ორივესთვის იყო 3% – რაც ოდნავ განსხვავებულ მონაცემებს მოგვცემდა 
(18,725).

3. 273 მილიონიან მოსახლეობაზე დაყრდნობით.

საერთო ჯამში, აშშ-ს შესაძლო 6.2 მილიონი მოქალაქე სისხლის 

სამართლის სისტემის კონტროლქვეშ იმყოფება. ეს კი ნიშნავს, რომ 

1999 წელს ყოველ 100,000 მოსახლეზე 2,267 ადამიანი მოდიოდა, ან 

სხვა სიტყვებით – მთლიანი მოსახლეობის 2.3%.

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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ცხრილი 3.4-4. სასჯელაღსრულების სისტემის კონტროლქვეშ მყოფი პირების 
    რაოდენობა აშშ-ში 1998 წლისთვის და მათი შესაბამისი 
    სავარაუდო რაოდენობა 1999 წლისთვის. სრულწლოვანები და 
    სრულწლოვანები 18-დან 44 წლამდე. 

      1998 1999

სასჯელაღსრულების სისტემის ქვეშ მყოფ პირთა   
საერთო რაოდენობა    5,912,500 6,188,303 

ყოველ 100,000 სრულწლოვანზე   2,9501 3,0592

ყოველ 100,000 სრულწლოვანზე 18-დან 44 წლამდე3 4,6234 4,8355

სასჯელაღსრულების სისტემის კონტროლქვეშ მოქცეული პირების 

უმეტესობა შედარებით ახალგაზრდაა. ჩვენი შეფასებით, ფედერა-

ლურ და სახელმწიფო ციხეებში განთავსებულ პირთა 87% 44 წლის 

ან უფრო ნაკლები ასაკისაა.9 საპატიმროებში 92% არის ხსენებული 

ასაკის. პრობაციონერები შესაძლოა შედარებით უფროსები იყვნენ, 

შესაბამისად, რომ არ შევცდეთ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ სასჯელაღ-

სრულების სისტემის კონტროლქვეშ მოხვედრილთაგან არაუმეტეს 

85% არის 18-დან 44 წლამდე ასაკის. ცხრილი 3.4-4-დან ჩანს, რომ 

1999 წლისთვის ყოველ 100,000 მოსახლეზე 4,835 პირი აღინიშნებო-

და. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არსებული მოსახლეობის 18-დან 

44 წლამდე პირების დაახლოებით 5%  სასჯელაღსრულების სისტემის 

კონტროლქვეშ იმყოფება. 

1. 1998 წლის 1 ივლისისთვის აშშ-ს 200.4 მილიონი მოსახლე იყო 18 წლის და ზემოთ. 
2. 1999 წლის 1 მაისისთვის აშშ-ს 202.3 მილიონი მოსახლე იყო 18 წლის და ზემოთ.
3. მონაცემები ეფუძნება სასჯელაღსრულების სისტემის კონტროლქვეშ მოხვედ-

რილთაგან 18-დან 44 წლამდე სრულწლოვან პირთა 85%-ს. 1998 წლისთვის ეს 
გვაძლევს 5,025,625 პირს, ხოლო 1999 წლისთვის – 5,260,058 პირს.

9 აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის მონაცემებზე დაყრდნობით, 1996 წლის აპრილი, 
ცხრილი 1.11, მუდმივი მაცხოვრებლების მონაცემებთან ერთობლიობაში, 
1990 წლის 1 აპრილიდან 1999 წლის 1 მაისამდე. მდედრობითი სქესის 
წარმომადგენლები ალბათ შედარებით უფროსები არიან. ეს ასევე შესაძლოა 
ეხება პრობაციონერებს და პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ პირებსაც.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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თუკი აღნიშნულ რიცხვებს დავყოფთ ასევე სქესის მიხედვით, მამ-

რობითი სქესის წარმომადგენლებისთვის მდგომარეობა უფრო ექს-

ტრემალური ხდება. უხეშად რომ ვთქვათ, პატიმართა დაახლოებით 

90% მამრობითი სქესისაა, ისევე, როგორც – პრობაციონერების 80% 

და – ვადამდე გათავისუფლებულ პირთა 89%. აღნიშნულის შესა-

ხებ მოცემულია ცხრილში 3.4-5, საიდანაც კარგად ჩანს, რომ აშშ-ში 

მცხოვრები დაახლოებით 5,221,484 მამაკაცი 1999 წელს სასჯელაღს-

რულების სისტემის კონტროლქვეშ იმყოფებოდა. ან მარტივად: აღ-

ნიშნული სისტემის კონტროლქვეშ მყოფი 6.2 მილიონი პირიდან 5.2 

მილიონი მამაკაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყოველ 100,000 მოსახ-

ლეზე 3,923 მამრობითი სქესის წარმომადგენელია. ამათგან თითქმის 

ყველა სრულწლოვანი პირია. თუკი საფუძვლად ავიღებთ სრულწ-

ლოვან მოსახლეობას – როგორც ეს ცხრილში 3.4-6 არის ნაჩვენები - 

ყოველ 100,000 მოსახლეზე ჩვენ მივიღებთ 5,377 სრულწლოვან პირს, 

რომელიც აღნიშნული სისტემის კონტროლქვეშაა მოქცეული. თუკი 

ყურადღებას გავამახვილებთ მამრობითი სქესის წარმომადგენლე-

ბის შედარებით ახალგაზრდა ნაწილზე, სახეზე გვექნება 8,159 პირი 

ყოველ 100,000 მოსახლეზე – 8%-ზე მეტი, რომლებიც სასჯელაღსრუ-

ლების აპარატს ექვემდებარებიან. 

ცხრილი 3.4-5. აშშ-ის მოსახლეობაში 1999 წლისთვის სასჯელაღსრულების 
    სისტემის კონტროლქვეშ მოხვედრილი მამრობითი სქესის 
    სავარაუდო რიცხვი. საერთო რიცხვი და ყოველ 100,000 მოსახლეზე

       1999

2,080,719 პატიმრის 90%, რომელთა ზედამხედველობაც 
ციხის გარეთ ხდება1     1,872,647

3,410,135 პრობაციონერთა 80%2    2,728,108

697,449 პირობით ვადამდე გათავისუფლებულთა 89%3  620,729

მამრობითი სქესის წარმომადგენელთა საერთო რაოდენობა 5,221,484

ყოველ 100,000 მოსახლეზე გაკონტროლებულ მამაკაცებთა 
რაოდენობა4      3,923

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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დასკვნა გარდაუვალია: აშშ არის ქვეყანა, სადაც მოსახლეობის 

განსაკუთრებულად დიდი ნაწილი სასჯელაღსრულების სისტემის 

პირდაპირი კონტროლის ქვეშ ცხოვრობს. აღნიშნული მდგომარე-

ობა გავს რუსეთის შემთხვევას, როდესაც  ციხეებში გადანაწილებულ 

პირებს ვადარებდით, თუმცა, როდესაც ჩვენ ასევე ვსაუბრობთ პრო-

ბაციასა და ვადამდე გათავისუფლებაზე, აშშ-ს მისი მოსახლეობის 

უფრო მეტი ნაწილი ჰყავს სასჯელაღსრულების სისტემის კონტროლ-

ქვეშ მოქცეული, ვიდრე სხვა რომელიმე ინდუსტრიულ სახელმწიფოს 

ევროპასა თუ ამერიკაში. 

ცხრილი 3.4-6. აშშ-ის მოსახლეობაში 1999 წლისთვის სასჯელაღსრულების 
    სისტემის კონტროლქვეშ მოხვედრილი მამრობითი სქესის 
    სავარაუდო რიცხვი. ზრდასრულები და ზრდასრულები 18-44 წლამდე

      1999

კონტროლქვეშ მოხვედრილ მამაკაცთა 
საერთო რაოდენობა    5,221,484

ყოველ 100,000 სრულწლოვან მოსახლეზე 
გაკონტროლებულ მამაკაცთა1 რაოდენობა  5,377

ყოველ 100,000 სრულწლოვან მოსახლეზე 
გაკონტროლებულ 18-დან 442 წლამდე 
მამაკაცთა რაოდენობა    8,159

1. ეს არის მოძველებული მონაცემები. პატიმრები სახელმწიფო და ფედერალურ 
ციხეებში 31 დეკემბრისთვის და პატიმრები ადგილობრიც ციხეებში 30 ივნისისთ-
ვის.

2. წყარო: იუსტიციის დეპარტამენტი (1998 წლის 16 აგვისტო)
3. წყარო: იუსტიციის დეპარტამენტი (1998 წლის 16 აგვისტო)
4. მონაცემები ეფუძნება 1999 წლის 1 მაისით არსებულ 133.1 მილიონ მოსახლეს 

(უახლესი ხელმისაწვდომი მონაცემები)

1. 1999 წლის 1 მაისისთვის არსებობდა 97.1 მილიონი 18 წლის და ზემოთ მამაკაცი.
2. 1999 წლის 1 მაისისთვის არსებობდა 18-44 წლამდე ასაკის 54.4 მილიონი მამაკაცი 

არსებობდა. მონაცემები ეფუძნება 18-44 წლამდე მამაკაცთა 85%, რომელიც სას-
ჯელაღსრულების სისტემის კონტროლქვეშ იმყოფება. 1999 წლისთვის ეს იძლევა 
შედეგს სასჯელაღსრულების სისტემის კონტროლქვეშ მყოფი 4,438,261 მამაკაცის 
(18-44 წლის) ოდენობით.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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3.5 ამერიკა – ცენტრალური და სამხრეთი

მდგომარეობა, რაც  ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში არის 

წარმოდგენილი, ნაჩვენებია რუკაზე 3.5-1 და რუკაზე 3.5-2.  ჩვენ ვხე-

დავთ ჩილეს, რომელიც სათავეში იმყოფება, ყოველ 100,000 მოსახ-

ლეზე 375 პატიმრით. მას მოჰყვება პანამა – 270 პატიმრით, შემდეგ 

– ჰონდურასი, 160 პატიმრით, კოსტა-რიკა – 155 პატიმრით და ელ 

სალვადორი – 150 პატიმრით. ყველაზე ქვემოთ ვხვდებით პარაგვაის 

ყოველ 100,000 მოსახლეზე 60 პატიმრით, გუატემალას – 65 პატიმრით, 

ბოლივიას 70 და ნიკარაგუას 80 პატიმრით ყოველ 100,000 მოსახლეზე. 

ამ მონაცემების ინტერპრეტაციისას განგაშის ზარები უნდა ისმო-

დეს. ზემოხესენებული ქვეყნებიდან ზოგიერთს  პატიმრების აღსა-

რიცხად ძალიან კარგი სისტემა აქვს შემუშავებული. შესაძლოა ჩან-

დეს, რომ მათ მეტი პატიმარი ჰყავთ, ვიდრე სხვებს. ზოგიერთი არ 

თვლის სამხედრო დაკავებას, ზოგიერთი კი არ თვლის პოლიციაში 

დაკავებას, მაშინაც კი, თუკი პატიმრები წლობით არიან დაკავებულ-

ნი ისეთ პირობებში, რაც ენით აუწერელია. მე მომინახულებია ერთი 

მსგავსი ადგილი. ეს იყო გაბრწყინებული დედაქალაქის ცენტრში. 

რუკა 3.5-1. ცენტრალური ამერიკა

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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რუკა 3.5-2. სამხრეთ ამერიკა

ციხის გვერდით განთავსებული იყო რვა თუ ათსართულიანი 

საერთაშორისო დონის სასტუმრო. სასტუმროს ესაჭიროება სივრცე 

ფართო დერეფნებისთვის, რესტორნებისთვის, ორადგილიანი და 

ერთადგილიანი ნომრებისთვის და ტროპიკებში გადასარჩენად აუცი-

ლებელი ჰაერის კონდიცირების აღჭურვილობისთვის. სტუმრებისთ-

ვის სასტუმროს გვერდით არსებული შენობა აღიქმებოდა ალბათ, 

როგორც უბრალოდ პოლიციის განყოფილება. განყოფილების უკანა 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ეზოში განთავსებული ციხე დიდ სივრცეს არ იკავებდა. პატიმრებისთ-

ვის გამოყოფილი იყო მხოლოდ 4 თუ 5 საკანი. ერთ-ერთ მათგანში 

300 პირი იყო დაკავებული, არ იყო არც ჰაერის კონდიცირების სის-

ტემა, არც გარე სივრცე ვარჯიშისთვის. პატიმართაგან ზოგიერთი ამტ-

კიცებდა, რომ იქ  წლობით იმყოფებოდა. 

ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში არსებული მონაცემების ღრმა 

ანალიზი ჩემს კომპეტენციაში არ შედის. მე მათ აქ  უპირველესად იმ 

მიზნით წარმოვადგენ, რომ ჩრდილოეთ ამერიკაში არსებული მდგო-

მარეობის საფუძვლიანად გასაცნობად შესაფერისი ფონი შეიქმნას. 

ამ ზოგადი სურათით თუ ვიმსჯელებთ, აშშ-ში შექმნილი ვითარება 

უფრო მეტად არის ხაზგასასმელი. ამერიკისთვის ზოგადად არ არის 

დამახასიათებელი ძალზე ბევრი პატიმრის ყოლა. აშშ წარმოადგენს 

განსაკუთრებულ შემთხვევას, რომელიც გარემოცულია კანადითა და 

მექსიკით, ეკონომიკურად და კულტურულად ორი უკიდურესად განს-

ხვავებული სახელმწიფოთი, თუმცა, ორივე შემთხვევაში პატიმრების 

რაოდენობა ყოველ 100,000 მოსახლეზე არ აჭარბებს 130 პატიმარს. 

3.6 სტერეოტიპების მნიშვნელობა

ადამიანის გონებასა თუ წიგნებში სტერეოტიპები და ზოგადი თე-

ორიები  არაპრაქტიკულ სიმბოლოს არ წარმოადგენენ. ისინი ათა-

ვისუფლებენ გზას მოქმედებისთვის. რწმენა იმისა, რომ ციხეებში 

განთავსებული პატიმრების რაოდენობა არის ქვეყანაში დანაშაულის 

ინდიკატორი და ის წინააღმდეგობა, რასაც აღნიშნული რწმენა ფაქ-

ტების საწინააღმდეგოდ ავლენს,  ძველ პერსპექტივებთან შედის ჰარ-

მონიაში, რომლებიც ბუნებით სამართალსა და რეაქტიულ აზროვნე-

ბაზე არიან დაფუძნებულნი. თუკი დამნაშავე იწყებს ყოველივეს და 

სახელმწიფოს ერთადერთი რაც შეუძლია, ამაზე რეაგირებაა, მაშინ, 

ბუნებრივია, პატიმრების მოცულობა განპირობებულია დანაშაულით 

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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და ასახავს დანაშაულის მხრივ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას. 

ეს უკვე ბედია და არა არჩევანი. 

თუმცა, თანამედროვე საზოგადოებას თავის განკარგულებაში 

აქვს ისეთი ქმედებების ულიმიტო რეზერვუარი, რომლებიც შესაძ-

ლოა მიჩნეულ იქნას დანაშაულად. და როგორც ეს უკვე ცალსახად 

გამოჩნდა, საზოგადოება ამ რეზერვუარს ძალზე მრავალფეროვნად 

იყენებს. ყოველ შემთხვევაში, საზოგადოება გამოირჩევა ტკივილის 

მიყენების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორმის – დაპა-

ტიმრების – გამოყენებით. აღნიშნული დასკვნის გამოტანის შემდეგ, 

მომდევნო შეკითხვაზე შეგვიძლია გადავიდეთ: თუკი დანაშაულის 

მოცულობა არ ასახავს და არ ხსნის პატიმრების რაოდენობას, მაშინ 

როგორ შეიძლება ამ მოცულობის ახსნა? როგორ შეიძლება ავხსნათ 

ის უამრავი ვარიაცია და განსხვევება, რაც დროთა განმავლობაში და 

საზოგადოებებს შორის არსებობდა?

ზემოხსენებულის ასახსნელად მე მექნება ორი მცდელობა, იქიდან 

გამომდინარე, რომ ორივე პრობლემა თანაბრად საგულისხმოა. რაც 

ამ საზოგადოებებს აქვთ საერთო არის ის, რომ ისინი არიან საკმაოდ 

განვითარებულნი. მაშინ, როგორ არიან ისინი ასე განსხვავებულები 

პატიმრობასთან მიმართებით?

შესაბამისად, იკვეთება პირველი პრობლემა: რატომ არის, რომ 

ვხვდებით ზოგიერთ საზოგადოებას, სადაც დაპატიმრებების ასე მცი-

რე რაოდენობაა? როგორი სოციალური მექანიზმი დგას პატიმრების 

მცირე რაოდენობის უკან?

და შემდეგ მივდივართ მეორე პრობლემასთან: რა მექანიზმე-

ბია გამოყენებული ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც პატიმრების მაღალი 

რიცხვით გამოირჩევიან? პატიმრების მცირე რაოდენობით გამორ-

ჩეულ ქვეყნებთან ერთად, იმავე განვითარებული ქვეყნების ოჯახში, 

რატომ ვხვდებით ისეთ საზოგადოებებს, სადაც ათჯერ უფრო მეტი 

პატიმარია?

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მე-4 და მე-5 თავები აღწერენ ზოგიერთ მექანიზმს, რაც სხვადასხ-

ვა ქვეყნებში დაპატიმრებების მაღალ და დაბალ რიცხვებს განაპირო-

ბებს. თუმცა, ეს სხვა არაფერია, თუ არა მხოლოდ დასაწყისი. პატიმ-

რების არასტანდარტულად დიდი რაოდენობის განმაპირობებელი 

მექანიზმების უფრო საფუძვლიანად შესწავლის მიზნით, მე-6 თავში  

რუსეთის მაგალითი იქნება განხილული, მაშინ როდესაც მომდევნო, 

მე-7 თავში ყურადღება უფრო მეტად აშშ-ზე იქნება გამახვილებული. 

სასჯელაღსრულების გეოგრაფია
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4.1 შეხვედრები მთაში

ყოველ წელს, შობის შემდგომ პერიოდში, სადღაც ნორვეგიის 

მთებში უცნაური შეხვედრა იმართება ხოლმე. 20 წლიანი ისტორიის 

შემდეგ ეს შეხვედრა დღეს უკვე ტრადიციადაც კი იქცა. შეხვედრა, 

რომელიც საკმაოდ მაღალი დონის სასტუმროში იმართება, 2 ღამე 

და 3 დღე გრძელდება და მასში ორასამდე ადამიანი იღებს მონაწი-

ლეობას. 

მონაწილეები იყოფიან 5 ჯგუფად.

პირველი ჯგუფი: სასჯელაღსრულების სისტემის ოფიციალური 

წარმომადგენლები – ციხის დირექტორები, დაცვა, ექიმები, სოციალუ-

რი მუშაკები, პრობაციის ოფიცრები, ციხის მასწავლებლები, მოსამარ-

თლეები, პოლიცია. 

მეორე ჯგუფი: პოლიტიკოსები – სტორტინგის (საკანონმდებლო 

ორგანო) წევრები, ზოგჯერ მინისტრები, მრჩევლები და ადგილობრი-

ვი პოლიტიკოსები.

მესამე ჯგუფი: „ლიბერალური ოპოზიცია“ – სისხლის სამართლის 

პოლიტიკით დაინტერესებული პირები, სტუდენტები, დამცველი ად-

ვოკატები, უნივერსიტეტის ლექტორები. 

მეოთხე ჯგუფი: მედიის წარმომადგენლები.

თავი 4
რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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მეხუთე ჯგუფი: აქტიური პატიმრები, რომლებსაც ამ შეხვედრისთ-

ვის ცოტა ხნით ათავისუფლებენ. ზოგიერთი მიდის შეხვედრაზე ბად-

რაგის თანხლებით. სხვებს კი ათავისუფლებენ და ისინი ჩვეულებ-

რივი ავტობუსით აღწევენ დანიშნულების ადგილამდე. თუმცა ყველა 

პატიმარს არ ათავისუფლებენ. ისეთ პირებს, რომლებზეც არსებობს 

ეჭვი, რომ გაიქცევა, ამ შეხვედრისთვის არ ათავისუფლებენ. თუმცა, 

ამავე დროს, მონაწილეთა შორის შეიძლება აღმოჩნდნენ ისეთი სე-

რიოზული დანაშაულის ჩამდენი პირებიც, როგორიცაა, მაგალითად, 

მკვლელობა, ნარკოტიკული დანაშაულები, შეიარაღებული თავდას-

ხმა, შპიონაჟი. საღამოობით შესაძლოა ზოგადად სასჯელაღსრულე-

ბასთან და კონკრეტულად ციხეებში არსებული მდგომარეობის შე-

სახებ პატიმრებს, ციხის დირექტორებს, დაცვას, პოლიციასა და ლი-

ბერალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის განვითარებული 

მწვავე დისკუსიის მომსწრე გახდეთ, თუმცა მომდევნო დილით თქვენ 

ასევე შესაძლოა შეესწროთ მათ შორის ძალიან ტკბილ საუბარს 

მთებში თხილამურებით სრიალის პერსპექტივების შესახებ.10

გადაწყვეიტილების მიმღებ გაერთიანებულ მორალურ საზოგა-

დოებაში პატიმრების ჩართვა ამ შეხვედრების ეფექტურ შედეგს წარ-

მოადგენდა. 

თუმცა ჩნდება მომდევნო კითხვა: რატომ მონაწილეობენ ხელი-

სუფლების წარმომადგენლები აღნიშნულ შეხვედრებში მთაში? 

10 შეხვედრა ორგანიზებულია დანაშაულებთან დაკავშირებული რეფორმების 
საკითხზე მომუშავე ორგანიზაცია KROM-ის მიერ. ორგანიზაცია ფუნქციონირებს 
უკვე 30 წელზე მეტია, უმეტესად ტომას მატიესენის (Thomas Mathiesen) (1974 
წელი, 1990 წელი) ინიციატივებისა და ენერგიის ხარჯზე. დროის უმეტესი ნაწილი 
სწორედ მატიესენი იყო ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ის განსაკუთრებით 
აღნიშნავდა მსგავსი ორგანიზაციის არსებობას მიშვებულს საშუალო 
დინებაზე, ისე რომ ორგანიზაციას შეენარჩუნებინა გარკვეული დისტანცია 
როგორც, ერთი მხრივ, რადიკალური პოლიტიკური მოძრაობისგან, ისე, 
მეორე მხრივ, პოლიტიკური ელიტისგან. ამ მცდელობაში უმთავრესი ადგილი 
„დაუსრულებელის“, როგორც ღირებული პირობის, მიღებას ეკავა.

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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ამის ზოგიერთი მიზეზი ნათელია. ძალზე სასიამოვნოა იქ, მთებში. 

ციხისგან ან პოლიციისგან თავის დაღწევის ძალიან კარგი საშუალე-

ბაა. თუმცა, ეს საკმარისი არ არის. დარჩენა ასევე შესაძლოა პრობ-

ლემებთან იყოს დაკავშირებული. ხელისუფლების წარმომადგენლე-

ბი იღებენ უამრავ კრიტიკას. მწვავე დებატები, პერსონალური დაპი-

რისპირებები – და შემდეგ მედიაში ამის ფართოდ გაშუქება. 

მთაში რამდენიმე დღით ცხოვრებისგან სიამოვნების მიღებაზე 

მნიშვნელოვანი შესაძლოა იყოს ერთიანი მორალური საზოგადო-

ების წევრობის ფენომენი. ნორვეგია პატარა ქვეყანაა. ისინი, ვინც პა-

სუხისმგებელნი არიან დანაშაულის კონტროლის ფორმალური სის-

ტემის მართვაზე, აუცილებლად იცნობენ ერთმანეთს, ან ყოველ შემ-

თხვევაში, ერთმანეთის შესახებ იციან მაინც. ისინი თავს ვერ აარიდე-

ბენ მათ კრიტიკოსებს და კრიტიკოსებიც ვერ გაექცევიან მათ, ვისაც 

პასუხისმგებლობა აკისრიათ. ჩვენ  გარკვეული ფორმის სიახლოვეს 

გვაიძულებენ. მდგომარეობაა სრულ დამძიმებას არ ექვემდებარებ. 

ვინმეს შესაძლოა ჰქონდეს მტრობის ძლიერი გრძნობები, თუმცა 

ხშირად სადღაც მაინც არსებობს ეჭვი. იქნებ, მეორე მხარე მართა-

ლია. უცნაურია, რომ ოფიციალური პირების უმეტესობას იურიდიული 

დიპლომი აქვს. ისინი არიან ძველი სტუდენტები მათივე უფრო ძველი 

კრიტიკოსების. მონსტრები ასეთ პირობებში ვერ შლიან ფრთებს. 

თუმცა ეს არის ძალზე იდეალისტური აღწერა. ხდება მონაწილე-

ების შერჩევა. ზოგიერთი ისეთი პირი, ვინც მძიმე კანონებისა და მკაც-

რი წესების მომხრე და მიმდევარია, ვერც კი იოცნებებდა აღნიშნულ 

შეხვედრებში მონაწილეობის მიღებაზე. კომუნიკაციის დასამყარებ-

ლად შეხვედრებში საკმარისი რაოდენობის პირი მონაწილეობს ყვე-

ლა მხრიდან. მონაწილეების საკმარისი რაოდენობაა სისტემაში მეტი 

ციხის არსებობის პროდუქტიულობის შესახებ ფუნდამენტური ეჭვის 

გასაღვივებლად, ან იმაში ეჭვის შესატანად, რომ ევროპაში ზოგადად 

და კონკრეტულად ამერიკაში არსებული ტენდენციები სასარგებლოა.

ზემოხსენებულს ადგილი აქვს არამარტო მთებში. ეს ხდება უნი-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ვერსიტეტებშიც, სადაც მოწვეულ პირებს შორის ხშირად არიან პრაქ-

ტიკოსები. და ეს ხდება ასევე კრინიმოლოგიის შესახებ სკანდინავი-

ური კვლევის საბჭოს (Scandinavian Research Council for Criminology) 

ფარგლებშიც, რომელიც  რეგულარულად ახდენს პრაქტიკოსებისთ-

ვის და სხვადასხვა სფეროში მკვლევარი პირებისთვის ერთობლივი 

სემინარების ორგანიზებას. 

ასეთი შეხვედრების ზოგად შედეგს წარმოადგენდა ალბათ გარკ-

ვეულწილად არაოფიციალური მინიმალური სტანდარტის შემუშავე-

ბა იმისთვის, რაც სასჯელის დაკისრებასთან მიმართებით აღიქმება, 

როგორც მართებული და გამოსადეგი ქმედება ყველა ადამიანის-

თვის. ახსნა იმისა, თუ რატომ არის სტანდარტები ისეთი, როგორიც 

არის, თითქმის შეუძლებელია. თუმცა ამის მცდელობა მექნება მე-13 

თავში, რომელიც შეეხება დანაშაულის კონტროლს, როგორც კულ-

ტურას. ამ სტანდარტების ყველა ადამიანისთვის გამოსადეგობის 

საკითხთან დაკავშირებით მინდა აქვე შემოგთავაზოთ იმის დაშვე-

ბა, რომ ხსენებულს გარკვეული დოზით კავშირი აქვს წარმოსახვით 

ძალასთან, შესაძლებლობასთან, რომ თავი სხვა ადამიანის ადგილზე 

წარმოიდგინო. სხვაგვარ სიტუაციაში, როდესაც დანაშაულის ჩამდე-

ნი პირი განიხილება, როგორც სხვა კატეგორიის ადამიანი, არაადა-

მიანი ან ნივთი, შესაძლო ბოროტმოქმედებებისთვის არ არსებობს 

არავითარი შეზღუდვები. კოჰენი (Cohen) (1992 წელი, გვ. 12) აღწერს 

თანამედროვე ისრაელში გამოყენებული წამების გამართლების ერთ 

კონკრეტულ სახეს: 

... ბოლოს და ბოლოს, ისინი სინამდვილეში ამას ვერც კი გრძნობენ, შეხედეთ 
ძალადობას, რომელსაც ისინი ერთმანეთის მიმართ ახდენენ.

ზოგადი სტანდარტები ძალაშია იდენტიფიკაციის წყალობით, რო-

მელიც უფრო მეტად საშიში ზომების თავიდან ასაცილებლად ფუნ-

ქციონირებს. ეს შესაძლოა ვყოფილიყავი მე, რომელიც მცნეს დამ-

ნაშავედ და გამიშვეს ციხეში. იდენტიფიკაცია ქმნის თვით სიტუაციას, 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?



56

რომელსაც როულსი (Rawls) (1973 წელი) აგებს, როგორც სხვადასხვა 

კონფლიქტიდან გამოსავალის ინსტრუმენტს. ეს არის სიტუაცია, რო-

დესაც გადაწყვეტილების მიმღებებმა არ იციან, კონფლიქტის რომელ 

მხარეს მიეკუთვნებიან. დამნაშავეებთან დაახლოებასაც მსგავსი 

ეფექტი აქვს. ეს იწვევს თავშეკავებულობის ყველა სახეს. როულსის 

თქმით, გონებრივად მოსამართლე  იგნორირების საფარქვეშ მოქ-

მედებს. ის  ახლოს მიდის დამნაშავესთან. შესაძლოა, თვითონაც ყო-

ფილიყო დამნაშავე. ამის შემდეგ მას გადაწყვეტილების მიღება მეტი 

პასუხისმგებლობით და ზრუნვით უწევს. 

ჯესიკა მითფორდი (Jessica Mitford) (1974 წელი, გვ.13) ციტირებას 

ახდენს ნიუ-იორკერის (The New Yorker) სიტყვას ატიკას ციხის აჯან-

ყების შემდეგ: 

... პირველად აღმოჩნდა მილიონობით ამერიკელი დამნაშავე კრიმინალების 
პირისპირ. უმეტესობა ჩვენგანი საერთოდ არ იყო მზად იმისთვის, რაც ნახა... 
ის ხალხი, ვინც ჩვენ ტელევიზიით ვიხილეთ, არ იყო ბრბო, არამედ წარმოად-
გენდნენ ადამიანებს, რომლებიც შეგნებულად შეიკრიბნენ და ის მამაკაცები, 
რომლებიც ჩვენ ვნახეთ, არ იყვნენ სასტიკები, იმის მიუხედავად, რომ მათ, 
შესაძლოა, ბევრი სისასტიკე განეცადათ თავის თავზე – ისინი იყვნენ ნამდვი-
ლი მამაკაცები, რომლებიც თავიანთი ღირსების შესაბამისად მოქმედებდნენ. 

ატიკას ტრაგედიის შემდეგ  კვლავ ნორვეგიას და მის ბანალურო-

ბებს დავუბრუდეთ. 

4.2 ტკივილის მოლოდინში

დროის გარკვეული პერიოდის მანძილზე ჩვენს ციხეებში არ იყო 

საკმარისი ადგილი. ასეთი კრიზისული სიტუაციიდან გამოსავალი 

ნათლად ჩანდა. ჩვენ ნება დავრთეთ მსჯავრდებულებს, რომ  თა-

ვიანთ რიგს დალოდებოდნენ. 1990 წელს ციხეში იჯდა 2,500 ადამიანი, 

თუმცა 4,500 მომლოდინე რეჟიმში იმყოფებოდა. ჩვენ ისინი რიგში 

დავაყენეთ და ნება დავრთეთ, დალოდებოდნენ ციხეში მიღებას. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ხელისუფლების წარმომადგენლები შერცხვენილები იყვნენ. მო-

ლოდინის სიები ბაღისთვის, მოლოდინის სიები საავადმყოფოებისთ-

ვის, მოლოდინის სიები სახლის ექთნებისთვის და, ყველაფერ ამას-

თან, მოლოდინის სიები ტკივილის მისაღებად. ეს არ შეიძლებოდა 

ნორმალური ყოფილიყო. 

ჩემთვის გასაგები იყო ის უხერხულობა, რომელიც ხელისუფლე-

ბის წარმომადგენლებს შორის მხვდებოდა, განსაკუთრებით კი, რო-

დესაც ვცდილობდი აღნიშნულის შესახებ ინგლისში ან აშშ-ში ამეხ-

სნა. თითქოს, ამ ქვეყნების მოქალაქეები საკუთარ ყურებს არ უჯე-

რებდნენ, როდესაც მოლოდინის სიების შესახებ ესმოდათ. მოლო-

დინის სიები პატიმრობისთვის? ეს ძალზე უცნაურად, დისონანსურად 

ჟღერს, როგორც დებიუსის კომპოზიციის შუა ნაწილში აჟღერებული 

მძიმე როკი. 

რატომ? 

უხერხულობა იქმნებოდა იმის გამო, რომ ასეთი რამ ჩამოყალი-

ბებულ სტერეოტიპებს უპირისპირდებოდა და ეწინააღმდეგებოდა. 

სტერეოტიპებს როგორც პატიმრებზე, ისე - ციხის ფუნქციონირებაზე. 

ჩვენ ყველამ ვიცით უმთავრესი წესი პოლიციელების და ქურდების 

თამაშის დროს. პოლიციამ უნდა დაიჭიროს ქურდები, ჩაყაროს და 

გამოკეტოს ისინი ციხეში. ეს არის ძალზე მძიმე და სახიფათო სამუ-

შაო. თუკი „ცუდ ტიპებს“ მიეცემათ შესაძლებლობა, ისინი გაიქცე-

ვიან. ეს იყო ბავშვობის თამაში. ეს არის თამაში მედიაში, სცენარის 

მიხედვით განვითარებული რეალობა. კრიმინალი დაპატიმრებულია, 

დაკავებულია, სანამ ელოდება სასამართლოს, რის შემდეგაც თავისი 

სასჯელის მოსახდელად პირდაპირ ციხეში მიემართება. 

და ზოგიერთ მძიმე შემთხვევაში აღნიშნული დახასიათება სრულ 

სიმართლეს შეესაბამება. თუმცა ყველა შემთხვევა ასეთი მძიმე არ 

არის. შესაბამისად, ჩნდება დისონანსი. დაკავებული პირების უმეტე-

სობა ჩვეულებრივ ადამიანს წარმოადგენს და არა რაღაც განსაკუთ-

რებულ ჯიშს, ან ბანდიტს. მათ უბრალოდ ადანაშაულებენ გარკვეულ 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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ქმედებაში, ისინი არ არიან გარეული ცხოველები. მათ შეუძლიათ 

მოიცადონ, ჩვენ ყველას შეგვიძლია მოვიცადოთ და დრამაც აღარ 

არსებობს. 

რიგის ფენომენი სტერეოტიპებთან ჰარმონიაში ვერ მოდის.11 რი-

გის აღიარება ნიშნავს იმის აღიარებას, რომ რიგში მდგომები შესაძ-

ლოა არ არიან საშიშები, არ არიან ურჩხულები. საბოლოო ჯამში ხომ 

ისინი ციხეში არა საზოგადოების დაცვის გამო, არამედ სულ სხვა 

მიზეზით მიდიან. აღნიშნული კი გვაიძულებს შესაბამისად ვიმოქმე-

დოთ. სწორედ ამიტომაა, ხსენებული რიგი რომ კარგი მოვლენაა, 

თუმცა ის ასევე ცუდიცაა იმათთვის, ვინც მოლოდინის რეჟიმშია. ძნე-

ლია მომავლის დაგეგმვა, როდესაც მოლოდინის რეჟიმში ხარ. და ის 

ადამიანებიც, რომლებიც ელოდებიან, არ არიან ბედნიერები, იციან 

რა, რომ ტკივილი აუცილებლად მოვა. ზოგიერთი რჩება ძალზე პა-

სიურად თავის საცხოვრებელში, ისე, თითქოს უკვე ციხეში იყოს. მათ 

იციან, რას უნდა ელოდონ. ახალბედებისთვის უფრო ადვილია. მათ 

არ იციან, რას უნდა მოელოდონ. 

დღეს, 1999 წელს, მოლოდინის სიები აღარ არსებობს. თუმცა, 

მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი კვლავ ელოდება. უფრო პატარა რი-

გია, ეს არის უმთავრესი განსხვავება. თუმცა, ზოგადი მდგომარეობა 

კვლავ მსგავსია. სასჯელმისჯილი ადამიანები იღებენ წერილებს ინს-

ტრუქციებით და მითითებებით, თუ როდის და სად უნდა მოიხადონ 

მათ სასჯელი, ისინიც ალაგებენ თავის კბილის ჯაგრისს და ციხის წინ 

ჩნდებიან დათქმულ დროს. ეს ხდება ისე, როგორც ცივილურ საზოგა-

დოებაში უნდა ხდებოდეს. 

11 სასამართლო პროცესის მოლოდინი კიდევ სხვა ფენომენია. აქ „ცუდიანი“ 
კონტროლქვეშ უნდა იყოს მოქცეული და თამაშიც სცენარის მიხედვით 
ვითარდება და არა მის საწინააღმდეგოდ. მხოლოდ ის ხალხი, ვინც 
დაინტერესებულია სამოქალაქო უფლებებში ხანდახან აღნიშნავს, რომ 
ხსენებული მოლოდინი შესაძლოა გამამართლებელი განაჩენის გამოტანით 
დასრულდეს.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ეს სიმართლეა, თუმცა სრულ ჭეშმარიტრებას არ წარმოადგენს. 

ყველა არ ჩნდება. ისეთი პირებიდან უმრავლესობა, ვისაც ქვეყნის 

უმთავრეს ციხეებში ხანგრძლივი დროით აქვთ პატიმრობა მისჯილი, 

დათქმულ დროს ჩნდებიან, ისევე, როგორც მანქანის მთვრალ მდგო-

მარეობაში მართვის გამო დაკავებული პირები. თუმცა ისეთი პირები, 

რომლებიც ჩვეულებრივი საზოგადოების ზღვარს მიღმა იმყოფებიან, 

ლოთები, მძიმე ნარკომანები, რომლებსაც არ გააჩნიათ მუდმივი 

საცხოვრებელი ადგილი ან ცხოვრობენ ჰოსტელებში, არ ემორჩი-

ლებიან აღნიშნულ წესს. „როგორც ამას ავიაკომპანიები აკეთებენ, 

ჩვენ არსებულ ადგილზე მეტი ბილეთი უნდა გავყიდოთ“, ამბობს ცი-

ხის ინსპექტორი ალფ ბიარნ ოლსენი (Alf Bjarne Olsen). „ორშაბათს 

ჩვენ გვექნება ორი თავისუფალი საკანი, არადა ხუთი ადამიანი და-

ვიბარეთ მათ დასაკავებლად. თუ ისინი ყველანი გამოცხადდებიან, 

სამ მათგანს სხვა ციხეში გავუშვებთ“. აღნიშნული წარმოადგენს არ-

სებულ ტენდენციას მთელი ქვეყნის მასშტაბით, გამონაკლისია ვესტ-

რე სლიდრეს სამუშაო-კოლონია (work-colony of Vestre Slidre), სა-

დაც დაბარებულთაგან 95% დანიშნულ დროს ჩნდება. ინსპექტორი 

ოივინდ კიელდსბერგის (Oyvind Kjeldsberg) განმარტებით: „პოლიცია 

ესაუბრება ყველას, ვინც უნდა მოიხადოს სასჯელი. ისინი ეუბნებიან 

პოლიციას, როდის აწყობთ სასჯელის მოხდა და ჩვენც ამით მთელ 

რიგ პრობლემებს ვიცილებთ თავიდან“.12

4.3 ძველი კარგი დღეები – ისინი იყო საშინელება

თუმცა სკანდინავიური მონაცემებიც მერყეობდა. ამის მაგალითად 

შეგვიძია ნორვეგია მოვიყვანოთ. დიაგრამა 4.3-1 გვიჩვენებს ნორვე-

გიაში ყოველ 100,000 მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობას 1814 წლი-

დან მოყოლებული, ანუ იმ დროიდან, როდესაც უკვე გვაქვს კონსტი-

12 Aftenposten, 21 აგვისტო, 1999 წელი, გვ. 2.
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ტუცია, დღემდე. დიაგრამას აქვს უშველებელი მთის ფორმა, რომლის 

წვერიც ცალსახად მიუთითებს წინა საუკუნის შუა პერიოდს, რომელ-

საც პატიმრების რაოდენობის მხრივ ამ საუკუნის განმავლობაში შე-

საბამისად დაბალი და სტაბილური მონაცემები მოჰყვება. 

1814 წლიდან ციხეში განთავსებული პატიმრების რაოდენობის 

ზრდის ახსნა შეუძლებელი არ არის. მე-18 საუკუნის უკან მოტოვება 

ასევე ნიშნავდა უამრავი სიკვდილით დასჯის, ისევე როგორც გამათ-

რახების, შუბლზე ქურდის დაღის დასმის, თითების მოჭრისა თუ სხვა 

სასჯელის მიტოვესაბასაც. ფიზიკური ტანჯვიდან თავისუფლების აღ-

კვეთამდე გადასვლის შესახებ გადმოცემული იყო 1815 წლის 15 ოქ-

ტომბრის აქტში: 

ხელის დაკარგვის მაგივრად – 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა; ხელის 
გახვრეტის და დაღის დასმის მაგივრად – 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა; 
და მხოლოდ ხელის გახვრეტის მაგივრად – 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა. 

თუმცა, ზემოხსენებულმა ტრანსფორმაციამ სხვა პრობლემები 

წარმოშვა. პირველი და უმთავრესი პრობლემა იყო ციხის მთლიან 

სისტემაზე გაზრდილი წნეხი. თუ ადრე დაპატიმრება სასჯელის ერთ-

ერთ სახეს წარმოადგენდა, ახლა ის სასჯელის უმთავრეს ფორმად 

იქცა. პენიტენციური და სასჯელაღსრულების სხვა ინსტიტუტები და-

ნაშაულთან ბრძოლაში მთავარ ძალად გადაიქცნენ. 1814 წლიდან 

1843 წლამდე პატიმრების ყოველდღიური რიცხვი ნორვეგიაში 550-

დან 2,325-მდე გაიზარდა. ყოველ 100,000 მოსახლეზე ეს 61-დან 191 

პატიმრამდე ზრდას წარმოადგენდა. თუმცა, კვლავ რაღაც მოხდა. 

1842 წლიდან საუკუნის ბოლომდე სისხლის სამართლის კოდექსში 

განხორციელებული უამრავი ცვლილების შესაბამისად ყველაფერი  

იმ მიმართულებით მიდიოდა, რომ პატიმრობის ვადები უნდა შემცი-

რებულიყო, ან სრულებით გაუქმებულიყო. 1843 წლიდან, როდესაც 

დაპატიმრებების რიცხვმა კულმინაციას მიაღწია, საჭირო გახდა 42 

წელი, რათა მონაცემები 1814 წლის დონეს დაბრუნებოდა. ამ საუკუ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ნის განმავლობაში ნორვეგია ასე თუ ისე ახერხებს დაპატიმრებების 

აღნიშნული დონის შენარჩუნებას. 

დიაგრამა 4.3-1. ნორვეგიაში ყოველ 100,000 მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობა  
     1814-1998 წლებში

ზემოხსენებულ განვითარებებს ცოტა აქვთ საერთო ნორვეგიაში 

იმ პირების რაოდენობასთან, რომლებიც დამნაშავედ სცნეს. დიაგრა-

მა 4.3-2 ასახავს ყოველ 100,000 მოსახლეზე 1837 წლიდან 1997 წლამდე 

პატიმრების რაოდენობას. როგორც ვხედავთ, თუ შევადარებთ ორ 

დიაგრამას, იმ პირების რაოდენობა, რომლებიც დამნაშავედ სცნეს, 

მთელი მე-19 საუკუნის განმავლობაში რჩება შესაბამისად სტაბილუ-

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?



62

რი, მაშინ, როდესაც პატიმრების რიცხვი იკლებს 1843 წლის კულ-

მინაციის დროს არსებული რიცხვის მეოთხედამდე. იმ პირების რა-

ოდენობის ზრდა, რომლებიც დამნაშავეებად სცნეს, 1960 წლამდე არ 

აღინიშნება. თუმცა, ეს  ციხეში არსებულ მონაცემებზე გავლენას არ 

ახდენს. 

* * *

ციხის მონაცემები შესაძლოა განვიხილოთ, როგორც ინდიკატო-

რი ქვეყანაში დანაშაულთან მიმართებაში არსებული მდგომარეობი-

სა. დამნაშავე იწყებს, სამართალდამცავი რეაგირებს. ციხეში პატიმ-

რების რიცხვის ზრდა განიხილება, როგორც დანაშაულის ზრდის ინ-

დიკატორი, მაშინ, როდესაც კლება მიუთითებს, რომ დანაშაულთან 

მიმართებით მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გამოსწორდა. ან იმავე 

ისტორიულ პერიოდში, ისეთი საზოგადოება, სადაც სასჯელის მაღა-

ლი დონეა, განიხილება, როგორც საზოგადოება, სადაც დანაშაულის 

დონეც მაღალია, მაშინ, როდესაც სხვებთან, ვისაც სასჯელების შედა-

ებით დაბალი დონე აქვთ, დანაშაული არ ხდება და სრული სიმშვიდე 

დიაგრამა 4.3-2. ნორვეგიაში 1835-1997 წლებში ყოველ 100,000 მოსახლეზე 
     დამნაშავედ ცნობილი  პირების რაოდენობა

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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სუფევს. ეს არის ციხეში არსებული მონაცემების ტრადიციული გან-

მარტება და ინტერპრეტაცია. 

თუმცა, აღნიშნული ინტერპრეტაცია მეორე თავში მოცემულ პერ-

სპექტივებს ეწინააღმდეგება, ისევე, როგორც ეწინააღმდეგება პატიმ-

რების გეოგრაფიულ გადანაწილებას. ჩვენ აღვნიშნეთ ისეთი ქმე-

დებების ულიმიტო რეზერვუარის შესახებ, რომლებიც დანაშაულად 

შეიძლება აღიქმებოდეს. ასეთ შემთხვევაში, რუკაზე არსებული ციხის 

მონაცემების ალტერნატიული განმარტება იქნება მონაცემების დანახ-

ვა, როგორც უთვალავი გავლენის საბოლოო პროდუქტი: სოციალური 

სტრუქტურის სახე, ხალხს შორის არსებული მანძილი, რევოლუციები 

ან პოლიტიკური გამოსვლები, სამართლებრივი აპარატის სახე, ეკო-

ნომიკური ინტერესები ან ინდუსტრიული ძვრები. დროის ნებისმიერ 

მონაკვეთში ის, რაც აღიქმება, როგორც დანაშაული, აუცილებლად 

ითამაშებს გარკვეულ როლს. ეს არის ერთ-ერთი ძალა. ერთი უამრავ-

თაგანი. თუმცა, თუ ციხის მონაცემებს შევხედავთ, როგორც ქვეყანაში 

დანაშაულის მხრივ არსებული მდგომარეობის ინდიკატორს, პერსპექ-

ტივები გაცილებით ვიწროვდება. 

ყოველივეს გათვალისწინებით, გადავიდეთ ფინეთზე. 

4.4 პოლიტიკური იდენტობა

სკანდინავიის ქვეყნებს შორის ფინეთი დიდი ხნის განმავლობაში 

ითვლებოდა დაპატიმრებების მიწად. დიაგრამა 4.4-1 გვიჩვენებს ზო-

გად სურათს. იკვეთება სამი ტენდენცია. 

პირველი, განვითარების მხრივ არსებული საწყისი მსგავსებები 

1918 წლამდე. თუმცა ამ ეტაპს მოჰყვა დევიაცია. 1918 წელს ფინეთის 

ციხეებში არსებული მონაცემები სწრაფად გაიზარდა ყოველ 100,000 

მოსახლეზე 250 პატიმრით. შემდგომ ეს რიცხვი დიდი ხნის განმავ-

ლობაში მერყეობდა ყოველ 100,000 მოსახლეზე დაახლოებით 200 

პატიმრამდე, მაშინ როდესაც, ფინეთთან შედარებით, სკანდინავიის 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?



64

სხვა ქვეყნებში ციხეში არსებული პატიმრების რაოდენობის შესახებ 

მონაცემები სტაბილურად და მოკრძალებულად მერყეობდა ყოველ 

100,000 მოსახლეზე 50-დან 100 პატიმრამდე. 

მესამე განვითარებას უკანასკნელ პერიოდში მნიშვნელოვანი ვარ-

დნა წარმოადგენს, რომელიც ნაჩვენებია დიაგრამაზე 4.4-2, სადაც 

გამოსახულია 1975 წლიდან 1998 წლამდე არსებული განვითარება. 

დაპატიმრებების მხრივ ლიდერის პოზიციიდან – ზოგადი ევროპული 

სტანდარტებითაც კი – ფინეთმა სიის თითქმის ბოლოში გადაინაცვლა.

ეროვნულ-პოლიტიკური პერსპექტივიდან თუ შევხედავთ, აღნიშ-

ნული სამი ეტაპი ძალზე პარადოქსულია. 1809 წლიდან მოყოლებუ-

ლი ფინეთი რუსეთის ნაწილად ითვლებოდა, თუმცა მისი სისხლის 

სამართლის პოლიტიკა  ცალსახად სკანდინავიური იყო. 1919 წლიდან 

ფინეთმა დამოუკიდებლობა მოიპოვა, თუმცა დატოვა სკანდინავი-

ური ოჯახი და გახდა უფრო მკაცრი და დამსჯელი. მაგრამ შემდგომ, 

ბოლო ეტაპისთვის ფინეთმა დაპატიმრებების გამოყენების ლიმიტი-

რებით სკანდინავიის ყველა ქვეყანა უკან ჩამოიტოვა.

დიაგრამა 4.4-1. სკანდინავიაში პატიმრების რაოდენობა ყოველ 
    100,000 მოსახლეზე 1886-1998 წლებში.1

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ზემოხსენებულთან დაკავშირებით პასუხები შეგვიძლია მივიღოთ, 

თუკი უფრო საფუძვლიანად და დეტალურად გადავხედავთ ისტორიას. 

ყურადღება გამახვილებული იქნება 1918 წლიდან არსებულ განვითარე-

ბებზე. ყველაზე მარტივია, ავხსნათ ის დრამატული ზრდა, რაც 1918 წლის 

შემდეგ განვითარდა. 1918 წელი იყო დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის 

წელი, რომელსაც წარმოუდგენლად სასტიკი სამოქალაქო ომი მოჰყვა. 

ამ სამოქალაქო ომში დამარცხებულებიდან რვა ათასი მაშინვე სიკვდი-

ლით დასაჯეს, დამატებით 100,000 პირი კი ციხის ბანაკებში დაიღუპა.

დიაგრამა 4.4-2.  ფინეთში პატიმრების რაოდენობა ყოველ 100,000 მოსახლეზე  
      1975-1998 წლებში

1. იმ პატიმართა რაოდენობის შესახებ მონაცემები, რომლებიც მეორე მსოფლიო 
ომის შემდგომ გერმანელებთან თანამშრომლობდნენ, ნორვეგიისთვის გამოტო-
ვებულია. 1886 წლის მერე ფინეთში არსებული რიცხვები მეტად არ გაზრდილა. 
ეს ხდებოდა მანამ, სანამ ციმბირში დეპორტაციები დასრულდებოდა. საერთო 
ჯამში, 3,236 ფინელი პატიმარი გადაასახლეს 1826-1888 წლებში. ნორვეგიის რიც-
ხვები შედარებით დაბალია დასაწყისში, რადგან არ ითვლებოდნენ ის პირები, 
რომლებიც ქვეყნის უკიდურეს ჩრდილოეთში მეთევზეობის სფეროში იძულებით 
სამუშაოებს ასრულებდნენ (ან მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები, რომ-
ლებიც საყოფაცხოვრებო სამუშაოებით იყვნენ იქვე დაკავებულნი). შვედეთის 
რიცხვებიც ძალზე დაბალია, იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეული ადმინისტ-
რაციული გადაწყვეტილებები ჩათვლილი არ არის.

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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მოსახლეობაში აღნიშნული უმნიშვნელოვანესი ხლეჩვები გაგრ-

ძელდა იქამდე, სანამ არ შეიქმნა საშინაო ერთობა, რომელიც საბ-

ჭოთა კავშირის წინააღმდეგ წარმოებული ორი სასტიკი მსოფლიო 

ომის (პირველი – 1939-40 წლებში, მეორე – 1941-დან 1944 წლამდე) 

შედეგად წარმოიქმნა. ფინეთი შეჩვეული იყო ტკივილისა და ტანჯვის 

ისეთ დონესთან, რომელიც ახლოსაც ვერ მივიდოდა ტკივილის იმ 

დონესთან, რომელიც სკანდინავიაში არსებობდა.

დიდი ხნის განმავლობაში კ. ჯ. ლანგი (K.J. Lang) ფინეთში პენი-

ტენციური სისტემის გენერალურ დირექტორს წარმოადგენდა. მას 

არანაირი ილუზია არ გააჩნია იმის შესახებ, თუ რატომ უნდა იყოს ცი-

ხეში პატიმრების დიდი რაოდენობა (ლანგი 1989 წელი, გვ. 83-84, ჩემს 

თარგმანში): 

...პატიმრების რაოდენობას ძალზე მცირე აქვს საერთო დანაშაულთან. პა-
ტიმრების რიცხვი უფრო გამოწვეულია საზოგადოების თავდაჯერებულო-
ბასა და პოლიტიკურ თანასწორობასთან მიმართებით ქვეყანაში შექმნილი 
ზოგადი მდგომარეობით. სამი ომის განმავლობაში არსებული პოლიტიკური 
დაძაბულობა, 1930-იანებში მემარჯვენეების მოძრაობები და კრიმინალური 
კომუნისტური მოძრაობა (იმ დროის) სკანდინავიის სხვა ქვეყნებისგან გან-
სხვავებით ფინეთში დაპატიმრებების უფრო მეტად გამოყენების საფუძვე-
ლი გახდა. ...კანონმდებლობა იქამდე მივიდა, რომ ჩვენ მივეჩვიეთ დასჯის 
მაღალ დონეს, სხვადასხვა დანაშაულისთვის ხანგრძლივი პატიმრობებით. 
...1970-იანების განმავლობაში ფინეთს ნორვეგიასთან შედარებით სამჯერ 
მეტი პატიმარი ჰყავდა. იმიტომ კი არა, რომ ფინეთი სამჯერ მეტ პატიმარს 
აგზავნიდა ციხეში, არამედ იმიტომ, რომ თითოეული პატიმარი ციხეში ატა-
რებდა დაახლოებით სამჯერ უფრო მეტ დროს, ვიდრე ნორვეგიაში. 

თუმცა, შემდეგ იბადება კითხვა რიცხვების დაღმასვლასთან და-

კავშირებით. რა დგას ფინეთში პატიმრობის გამოყენების მხრივ უკა-

ნასკნელ წლებში განვითარებული დრამატული დაღმასვლის უკან? 

დაღმასვლის ერთ-ერთ მიზეზად შესაძლოა დასახელდეს ის, რომ 

აღმასვლის და ზრდის მიზეზი აღარ არსებობს. თუმცა, ეს ახსნისთვის 

საკმარისი არ არის. რჩება ასევე სოციალური ვითარება, მოძველებუ-

ლი ინტერესები. რაც არის, არის, იმიტომ რომ არის. თუმცა, ფინეთში 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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რაღაც მოხდა, რასაც პატრიკ ტორნუდი (Patrik Tornudd) (1991) აღწერს. 

ის მიუთითებს წარსულში განვითარებულ მოვლენათა, იდეოლოგი-

ური ერთობისა და ასევე რამდენიმე თავისი საქმისადმი ერთგული 

ადამიანის დაუღალავი შრომის უნიკალურ კომბინაციაზე. 

ტორნუდის თანახმად, უპირველესყოვლისა, საჭიროა პრობლემა 

აღიქმებოდეს, როგორც პრობლემა. ამის გასაკეთებლად აუცილებე-

ლია გავითავისოთ ის ფაქტი, რომ ფინეთში პატიმრების რაოდენო-

ბა განსაკუთრებით დიდი იყო. ასევე, აუცილებელია, გავიგოთ, რომ 

ეს არ იყო გამოწვეული ფინეთში დანაშაულის უცნაურად მაღალი 

დონით. და ბოლოს, აუცილებელია, უარვყოთ ნებისმიერი მცდელო-

ბა იმისა, რომ პატიმრების დიდი რაოდენობა არის ის, რითიც უნდა 

ვიამაყოთ, მაგალითად, პატიმრების რაოდენობა, როგორც სისხლის 

სამართლის სისტემის სიმტკიცისა და პრინციპულობის ინდიკატორი, 

ან ინდიკატორი იმისა, რომ სისტემა მზადაა, დახარჯოს თავისი რე-

სურსები რეაბილიტაციის გასახანგრძლივებლად და საზოგადოების 

დასაცავად. 

ტორნუდის მიხედვით, პროფესიონალმა კრიმინოლოგებმა  საჭი-

რო ბაზა და მონაცემები წარმოადგინეს. მათი დოკუმენტაციის თანახ-

მად, თავისი პატიმრების რაოდენობით ფინეთი სკანდინავიის სხვა 

ქვეყნებისგან საკმაოდ განსხვავდებოდა. კრიმინოლოგებმა უარყვეს 

ზემოხსენებულის პოპულარული განმარტება – რომ დანაშაული ფი-

ნეთში საკმაოდ განსხვავდებოდა სკანდინავიის სხვა ქვეყნებში არ-

სებული დანაშაულისგან. მაგრამ ეს არ იქნებოდა საკმარისი ციხეში 

განთავსებული პატიმრების რიცხვის შესამცირებლად. ექსპერტები 

არა მხოლოდ წარმოადგენდნენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ისი-

ნი ასევე  ისეთ პოზიციაზე იმყოფებოდნენ, რომ  ვითარების შეცვლაც 

შეეძლოთ. ტორნუდი წერს (გვ. 5-6):

...სკანდინავიის ქვეყნები ზოგადად შეიძლება დახასიათდეს, როგორც საკ-
მაოდ ექსპერტ-ორიენტირებული ქვეყნები და ფინეთი ყველაზე ექსპერტ-
ორიენტირებული ქვეყანაა მათ შორის. უდავოდ, სიმართლეს შეესაბამება 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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ის, რომ ფინეთში საარჩევნო კამპანიების დროს დანაშაულის კონტროლი 
არასოდეს ყოფილა ცენტრალური პოლიტიკური საკითხი. 

...

მაგრამ ის ფაქტი, რომ მთელი რიგი ისეთი რეფორმების გატარება გახდა შე-
საძლებელი, რომელთა მიზანიც ქვეყანაში სასჯელის დონის შემცირება იყო, 
საბოლოოდ დამოკიდებული იყო იმ ფაქტზე, რომ ექსპერტების მცირე ჯგუფი, 
რომლებსაც რეფორმების ორგანიზება ევალებოდათ ან რომლებიც კვლე-
ვით ინსტიტუტებსა თუ უნივერსიტეტებში დანაშაულის კონტროლის ექსპერ-
ტებად მუშაობდნენ, თითქმის ერთსულოვნად აღიარებდნენ, რომ ფინეთში 
პატიმრების საერთაშორისოდ მაღალი რიცხვის არსებობა იყო სირცხვილი 
და რომ შესაძლებელი იყო კრიმინალურ მდგომარეობაზე სერიოზული გავ-
ლენის მოხდენის გარეშე ციხეში პატიმრების რიცხვის და პატიმრობის ხანგ-
რძლივობის მნიშვნელოვნად შემცირება.

ტორნუდის დასკვნით (გვ. 13):

ფინეთში გადამწყვეტ ფაქტორს წარმოადგენდა ის, რომ საჯარო პირები, სა-
სამართლო და ციხის ადმინისტრაცია მოქმედებით იყვნენ მზად, პატიმრების 
რიცხვის შესამცირებლად მათ ხელთ არსებული ყველა საშუალება გამოეყე-
ნებინათ. პირთა ჯგუფის მცდელობების შედეგად, შესაძლებელი გახდა ფი-
ნეთის ციხეებში პატიმართა რაოდენობის პრობლემად აღქმა, რამაც, თავის 
მხრივ, განაპირობა რიგი აქტივობებისა, დაწყებული სამართლებრივი რე-
ფორმებით და დამთავრებული შედარებით დაბალი დონის, ყოველდღიური 
გადაწყვეტილებებით. ყველაფერმა ამან კი საბოლოო შედეგის დაფიქსირე-
ბაში თავისი წვლილი შეიტანა. 

მაგრამ, რატომ უნდა ჩათვალონ ფინელებმა მსოფლიო ომის 

შემდეგ, რომ მათ ციხეებში განთავსებულ პატიმართა რაოდენობა 

არ არის ნორმალური? თუ გაიხედავდნენ საბჭოთა კავშირის მიმარ-

თულებით, ეს რიცხვები არანორმალური არ იქნებოდა. თუმცა, სწო-

რედ ამ მიმართულებით ფინელებს გახედვა არ სურდათ. ფინეთის 

სასჯელაღსრულების ისტორია ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ციხეში 

პატიმართა რაოდენობა არ არის განპირობებული დანაშაულებით, 

არამედ განპირობებულია კულტურულ/პოლიტიკური გადაწყვეტი-

ლებებით. პატიმართა რაოდენობა ემყარება გადაწყვეტილებას, თუ 

რა სახის საზოგადოების ნაწილი გვინდა რომ ვიყოთ. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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სკანდინავიელებისთვის ფინეთი რუსეთამდე ნახევარ გზაზეა გან-

ლაგებული. რუსებითვის ეს ქვეყანა, როგორც სახლი, ალბათ, ისეა. 

სანქტ-პეტერბურგიდან ჰელსინკიმდე მატარებლით მგზავრობას სულ 

რამდენიმე საათი სჭირდება და ისეთი გრძნობაა, თითქოს სანქტ-

პეტერბურგის ასლში ჩადიხარ. სანქტ-პეტერბურგი და ჰელსინკი, 

ჩრდილოეთში ორი ყველაზე დიდი და ლამაზი ქალაქი, რომელთა 

დიზაინზეც ქალაქის ერთმა დამპროექტებელმა იზრუნა, ორივე ერთი 

და იმავე არქიტექტორის მიერ აშენდა და გარკვეული პერიოდის მან-

ძილზე ერთი მეფის (Tzar) მიერ იმართებოდა, მსგავსი ადმინისტრა-

ციულ-ბიუროკრატიული სისტემით და ციხეების მსგავსი ტიპით. 

ფინეთში ჩემი ყველაზე პირველი ლექციითვის ფაქტებითა და რიც-

ხვებით მოვემზადე. ეს ხდებოდა სამოციანებში. ფინეთს იმ დროისთვის 

ყოველ 100,000 მოსახლეზე 160 პატიმარი ჰყავდა, განსხვავებით დანიის, 

შვედეთის და ნორვეგიისგან, სადაც პატიმრების რაოდენობა 44-დან 

69-მდე მერყეობდა. ახლაც მახსოვს სისხლის სამართლის ერთ-ერ-

თი პროფესორის გაოცებული სახე, როდესაც აღნიშნული მონაცემები 

წარვადგინე: ნუთუ, ფინეთში მართლა ასე შორს ვართ სკანდინავიის 

სხვა ქვეყნებთან შედარებით? ეს მისთის და ასევე აუდიტორიაში რამ-

დენიმესთვის ნამდვილი შოკი იყო.

რატომ?

პოლიტიკური მიზეზით. პატარა ფინეთი, რომელიც საბჭოთა კავ-

შირთან ახლოსაა, მათ აქვთ საერთო ისტორია, სახიფათო ბედ-იღ-

ბალი. ასეთ სიტუაციაში, ფინეთმა მფარველობა, კულტურული დაცვა 

ითხოვა და წავიდა დასავლეთით, გააბა კავშირები სკანდინავიასთან 

და გახდა სკანდინავიელი. ციხეები კულტურულ სიმბოლოს წარ-

მოადგენს. ფინეთში კრიმინალურ პოლიციაზე გარკვეული პასუხისმ-

გებლობებით აღსავსე ინტელექტუალურ-ადმინისტრაციული ელიტა 

მოქმედებას შეუდგა. წლიდან წლამდე ინკერი ანტილა (Inkeri Anttila), 

პატრიკ ტორნუდი (Patrik Tornudd) და კ. ჯ. ლანგი (K.J. Lang) წინ წევდ-

ნენ და აქტუალურს ხდიდნენ სასჯელაღსრულების პოლიტიკას, რაც, 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?



70

საბოლოო ჯამში, ჩვენს რუქებზე ციხეებში პატიმრების რაოდენობაში 

აისახა. თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში მათ პატიმართა შემ-

ცირებასაც მიაღწიეს; კანონები შეიცვალა, ჯარიმები გამოიყენებოდა 

უფრო მეტად, ციხეები – ნაკლებად. ციხის მონაცემები არტეფაქტებს 

არ წარმოადგენს; ისინი გადაეცემა მნიშვნელოვან მონაწილეებს, 

რომლებიც თავისი დროის უმნიშვნელოვანეს ღირებულებებსა და 

მიზნებს ირეკლავენ. 

ჩვენ განუწყვეტლივ ვხვდებოდით ასეთ ხალხს და მათ მსგავსებს 

სკანდინავიის ყველა სახის კრინიმოლოგიურ და სამართლებრივ ასო-

ციაციებში. ჩვენ შევხვდით სერიოზული სამეცნიერო ამოცანების შე-

სასრულებლად, თუმცა, ამავე დროს, ჩვენ ასევე საერთო კულტურასაც 

ვაშენებდით. ეს იყო რთული ამოცანა, განსაკუთრებით კი ფინელების-

თვის. შეხვედრებზე ჩვენ სკანდინავიურად ვსაუბრობდით, დანიელები 

– დანიურად, ნორვეგიელები – ნორვეგიულად, შვედები კი – შვედუ-

რად. აკადემიური წარმომადგენლობა ამ სამ ქვეყანაში შედარებით 

ადვილად უგებდა ერთმანეთს, თუმცა ეს არ ეხებოდა ფინელებს. ისინი 

ცდილობდნენ შვედურად, მათ მეორე ენაზე, ესაუბრათ. შვედური ენა 

კი იმ დროისთვის იყო იმის სიმბოლო, რომ სკანდინავიას ეკუთვნო-

დი. ის ასევე დასავლეთთან მნიშვნელოვან ლინკსაც წარმოადგენდა. 

კავშირს, რომელიც ნეკლებად პროვოკაციული იყო სტალინისთვის, 

ვიდრე ეს რომ ყოფილიყო ინგლისური ან გერმანული. 

დღესდღეობით, ეს ყველაფერი იცვლება. ფინელები თავიანთ 

ნაშრომებს უფრო და უფრო ინგლისურად წარმოადგენენ. ფინეთი 

ჩრდილო-ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის (NATO), 

ისევე, როგორც ევროპული გაერთიანების წევრი გახდა. უკვე ისეთი 

მნიშვნელოვანი აღარ არის სხვადასხვა სიმბოლოებით, ენით თუ სას-

ჯელაღსრულების სისტემით სკანდინავიას მიეკუთვნებოდე. ფინეთის 

ციხის მონაცემებზე ზემოხსენებულის შედეგებს ჯერ კიდევ ვნახავთ 

– 1960-იანებიდან მოყოლებული სკანდინავიელებიდან ზოგიერთი 

კვლავ ხელისუფლებაშია.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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4.5 ბალტიის ტესტი 

ძალზე საინტერესოა ბალტიისპირეთის ქვეყნებში არსებული გან-

ვითარებების მიმოხილვა. ბალტიისპირეთს წარმოადგენენ ქვეყნები, 

სადაც მდგომარეობა დაახლოებით ისეთივეა, როგორიც იყო ფინეთ-

ში. არიან რა განლაგებულნი რუსეთთან ახლოს და ამ სიახლოვით 

არიან შეშინებულნი, ბალტიის ქვეყნებს სკანდინავიის ქვეყნებთან 

თანამშრომლობის დიდი სურვილი უჩნდებათ და შესაბამისად, ინ-

ტენსიურ კულტურულ და ეკონომიკურ თანამშრომლობას ეყრება 

საფუძველი. მაგრამ, როგორც ეს რუქიდან იკვეთება, ჩვენ ვხვდებით 

არსებით განსხვავებას, როდესაც პატიმრების რაოდენობას სკანდი-

ნავიის ქვეყნებში ვადარებთ ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ამ მხრივ 

არსებულ მდგომარეობას. 

შესაბამისად, მსოფლიოს ჩემს კუთხეში ისმის კითხვა: სასჯელაღ-

სრულების სისტემის განვითარების მოდელის სანახავად, რომელ 

მხარეს გადაიხრებიან ბალტიის ქვეყნები – დასავლეთით, სკანდინა-

ვიელი მეზობლებისკენ, თუ – ჩრდილო-აღმოსავლეთით, რუსეთის 

მიმართულებით? ჩემი რჩევა ბალტიისპირეთის ქვეყნებისთვის ეფუძ-

ნება ფინეთის გამოცდილებას. ბალტიისპირელ კოლეგებთან შეხ-

ვედრებისა და სემინარების დროს ვცდილობ ფორმულირება მოვახ-

დინო აზრისა, რომელიც კულტურული იდენტობის არჩევანს შეეხება. 

დღესდღეობით ბალტიის ქვეყნებში არსებული სისხლისსამართლებ-

რივი განვითარება ფინეთის მაგალითისგან რადიკალურად განსხ-

ვავებული მიმართულებით ხდება. არიან ისინი ზემოხსენებულის მო-

სალოდნელი შედეგების შესახებ ინფორმირებულნი? იქნებ, ამ ქვეყ-

ნებში არჩევანი უნდა გააკეთონ. ნათელია, რომ მათ დასავლეთთან 

და სამხრეთთან ზოგადკულტურული კავშირების განახლება სურთ, 

თუმცა როცა საქმე სისხლისსამართლებრივ პოლიტიკას ეხება, ამ 

შემთხვევაში რუსეთთან არსებულ კავშირებს ითვალისწინებენ? ან 

სკანდინავიის პერსპექტივიდან, არის თუ არა შესაძლებელი, ერთი 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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მხრივ, ქვეყანასთან პოლიტიკურად და კულტურულად ძალზე მჭირ-

დო კავშირში იმყოფებოდე და, ამავე დროს, რადიკალურად შორს 

იდგე ტკივილის მიყენების საკითხებთან მიმართებით? 

4.6 ტოლერანტობა ზემოდან

ნიდერლანდები, ერთი პატარა, მჭიდროდ დასახლებული და ძალ-

ზე განვითარებული ქვეყანა, რელიგიურად და ეთნიკურად მრავალ-

ფეროვანი, თუმცა მაინც უკანასკნელ დრომდე ევროპაში პატიმრების 

ყველაზე მცირე რაოდენობით გამორჩეული. ამ მოვლენის უკან დიდი 

კითხვის ნიშანი იდგა. პატიმრების რაოდენობის დაბალი მაჩვენებელი 

ევროპაში ციხეების აუცილებლობის შესახებ არსებული დებატების 

ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს არგუმენტს წარმოადგენდა. თუ ეს შეძ-

ლო ნიდერლანდებმა, რატომ ვერ შეძლებს ამას დანარჩენი ევროპაც?

ლუკ ჰალსმენი (Louk Hulsman) (1974 წელი) აღწერდა შემწყნარებ-

ლობის დონეს დროის იმ მონაკვეთში, როდესაც პატიმრების რაოდე-

ნობა ყველაზე დაბალ მაჩვენებელს უახლოვდებოდა: 

...პატიმრების რიცხვის ვარდნა არ აიხსნება თავისუფლების აღკვეთის, რო-
გორც სასჯელის, შემცირებით, არამედ - მხოლოდ თავისუფლების აღკვეთის 
ვადების შემცირებით. ამ ვადის სიმცირე და კიდევ უფრო შემცირების ტენ-
დენცია ნიდერლანდების სასჯელაღსრულების სფეროში არსებული განვი-
თარებების პრინციპულ დამახასიათებელ ნიშნად შეიძლება მივიჩნიოთ. 1970 
წელს მხოლოდ 35 სამწლიანი თავისუფლების აღკვეთის შეფარდება მოხდა, 
საიდანაც თოთხმეტ პირს შეეფარდა მკვლელობისთვის (თუმცა, იმ წელს 
63 პირი იყო მსჯავრდებული ამ დანაშაულისთვის), ორს – გაუპატიურების-
თვის (მსჯავრდების საერთო რიცხვი: 68), ცამეტს – ძალადობით ჩადენილი 
ძარცვისთვის და დარჩენილ ექვს პირს თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა 
გამოძალვასთან კომბინირებული ყაჩაღობისთვის... ვადამდე ადრე გათა-
ვისუფლება და შეწყალება თითქმის ყოველთვის ისედაც მოიაზრება და მას 
პატიმრის მიერ რეაბილიტაციის პროგრამებში ჩართულობაზე გამოხატული 
მზაობა არ განაპირობებს. (გვ. 14).

დეივიდ დოუნსი (David Downes) (1988) აღწერდა ზოგიერთ მექა-

ნიზმს, რომელიც ზემოხსენებულის განხორციელებას ხდიდა შესაძ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ლებელს. ნიდერლანდებმა  ომი და ოკუპაცია გამოიარა. ზოგიერთმა 

წამყვანმა აკადემიკოსმა იცხოვრა პატიმრის ცხოვრებით და შედეგად, 

ისინი სრულებით დარწმუნდნენ პატიმრობის ნეგატიურ ეფექტებში. 

მათ შორის უამრავი სასჯელაღსრულების სამართლის სპეციალისტი 

და მასწავლებელი იყო. ისინი ციხის მძიმე პატიმრობის საფრთხეების 

შესახებ მასწავლებლები გახდნენ. რამაც არა მარტო პოლიციაში, 

არამედ მთელ პენიტენციურ სისტემაში შეაღწია.

თუმცა მეორე მსოფლიო ომის დროს ბელგიასა და საფრანგეთ-

შიც იქნენ წამყვანი აკადემიკოსები დაპატიმრებულები. მათაც, თავის 

მხრივ, დააგროვეს ცუდი გამოცდილება. ამის მიუხედავად, შედეგად 

პატიმრების რაოდენობა მათ ქვეყნებში რადიკალურად არ შემცირე-

ბულა. რა არის მიზეზი ასეთი განსხვავებისა? 

დეივიდ დოუნსი ნიდერლანდებში ტოლერანტობის ტრადიციას 

უსვამს ხაზს. ლუკ ჰალსმენი (1974 წელი) ეთანხმება და სიმბოლოს 

სახით ქალაქ გაუდას მახლობლად, აუდევოთერში (Oudewater), გან-

თავსებულ ე.წ. Weigh-house (საჯარო შენობა/სივრცე, სადაც წონიან 

საგნებს, ნივთებს, პროდუქტს) იყენებს. მე-17 საუკუნის ევროპაში, 

„კუდიანებზე ნადირობის“ ეპოქაში, ხალხი შორი მანძილიდან ან ახ-

ლომდებარე ტერიტორიებიდან მიემართებოდა აუდევოთერში იმის 

დასამტკიცებლად, რომ უწონოები არ იყვნენ – ანუ, როგორებიც იმ 

პერიოდში კუდიანები მიიჩნეოდნენ, რომ უნდა ყოფილიყვნენ. აუდე-

ვოთერში ისინი იღებდნენ წონის სერთიფიკატს, რომელიც ნებისმიერ 

ადგილას იცავდა მათ შემდგომი გამოძიებისა და დევნისგან. რუტერ-

ფორდი (Rutherford) (1984 წელი, გვ. 137) ციტირებს 1770 წლის წყაროს, 

რომლის თანახმადაც, ერთი წლის მანძილზე ლონდონში იმაზე მეტი 

კრიმინალის სიკვდილით დასჯა ხდებოდა, ვიდრე ჰოლანდიაში - ოცი 

წლის განმავლობაში. 

ტოლერანტობასთან ერთად, სახეზეა კონფლიქტებთან გამკლა-

ვების ერთი უცნაური ჰოლანდიური მექანიზმი. ამ ქვეყნის ისტორია 

სავსეა საგარეო, ისევე, როგორც საშინაო კონფლიქტებით. ხალხი 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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შეეჩვია მათი შინაგანი განსხვავებულობით ცხოვრებას. მათ ისწავ-

ლეს კომპრომისის ხელოვნება. კონფლიქტის თავიდან აცილების 

ერთ-ერთ მექანიზმს წარმოადგენდა სისტემის სათავეში მყოფთათ-

ვის გადაწყვეტილების მიღების ვალდებულების დელეგირება. აქ ჰო-

ლანდიურ საზოგადოებაში ოპოზიციური ძალების წარმომადგენლებს 

ეძლევათ მანდატი, რომ მოაწესრიგონ და დაალაგონ მათი განსხ-

ვავებულობა და მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე, რომლითაც ყველა 

სხვადასხვა მხარე იცხოვრებდა. ეს არადემოკრატიული გამოსავა-

ლია, თუმცა ლოკალურ დონეზე სამოქალაქო ომზე უკეთეს გამოსა-

ვალს წარმოადგენს. დანაშაულის კონტროლიც მსგავს პრინციპებზეა 

ორგანიზებული და აწყობილი. კანონისა და წესრიგის წარმომადგენ-

ლებს მიეცათ მანდატი, დანაშაულთან მიმართებით გამოსავალი თა-

ვიანთი მოსაზრებებისა და აუცილებლობიდან გამომდინარე ენახათ. 

ყოველივე ზემოხსენებულმა მათ განუსაზღვრელი ძალაუფლება მი-

ანიჭა. მეორე მსოფლიო ომის გამოცდილებიდან გამომდინარე, მათ 

ეს ძალაუფლება გამოიყენეს იმისთვის, რათა დანაშაულის კონტრო-

ლის ინდუსტრიის გაფართოვებას აღდგომოდნენ წინ. 

თუმცა, ისინი მარტოები არ იყვნენ. პარლამენტიც მათ გვერდით 

იდგა. ჰალსმენის თქმით (1974 წელი):

იუსტიციის სამინისტროს 1947 წლის ბიუჯეტის შესახებ პარლამენტში გამარ-
თულ დებატებს უჩვეულოდ დიდი ინტერესი მოჰყვა, რადგან დიდი უმრავლე-
სობა მთავრობისგან პენიტენციალურ საკითხებთან მიმართებით მათი პო-
ზიციის გადახედვას მოითხოვდა. იქიდან გამომდინარე, რომ უმრავლესობის 
შეხედულებით, პენიტენციური სისტემა თავის თავში სოციალურ პრობლემას 
წარმოადგენდა, მთავრობას დაევალა წარმოედგინა კონკრეტული გეგმა 
იმისა, თუ როგორ აპირებდა ის ამ უმნიშვნელოვანესი საკითხის მოგვარებას. 

თუმცა სისტემა, რომელიც ტოლერანტობას ეფუძნება ზემოდან, 

არის ძალზე მოწყლვადი. როგორც დეივიდ დაუნსი აცხადებს (გვ. 74):

ასეთი მოწყობის/სქემის, ასე ვთქვათ, უმთავრეს ფასს წარმოადგენს ის, რომ 
მთავრობისა და პარლამენტის შიგნით თუ გარეთ არსებული ელიტები, გამო-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ნაკლისი შემთხვევების გარდა, კრიტიკისგან იზოლირებულები და დაცულები 
არიან. 

და ახლა ეს გამონაკლისი შემთხვევები აღარ არსებობს. მათ ცი-

ხეებში პატიმრების რაოდენობამ მათი მეზობლების ციხეებში არსე-

ბულ რიცხვებს მიაღწია და ევროპამაც ტოლერანტობის ყველაზე ნა-

თელი და თვალსაჩინო მაგალითი დაკარგა. 

რა მოხდა? 

რა თქმა უნდა, ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პოლიტიკის გა-

სამკაცრებლად ნიდერლანდების მიმართ გამუდმებული საერთაშო-

რისო ზეწოლა მიმდინარეობს; კონკრეტულად კი, გერმანია და შვე-

დეთი დიდი ხანია ამტკიცებენ, რომ ნიდერლანდები ევროპის ნარ-

კოტიკებისგან დაცვის საკითხში სუსტ რგოლს წარმოადგენს. თუმცა, 

დეივიდ დაუნსი ამტკიცებს, რომ აღნიშნული სრულ სიმართლეს არ 

შეესაბამება, ზეწოლას პენიტენციურ პოლიტიკაზე შესაძლოა არა-

ნაირი ზეგავლენა არ მოეხდინა. დაწესებულების ექსპერტებისთვის 

სიტუაცია შესაძლოა დამაბნეველად აღქმულიყო. როგორც სხვა ყვე-

ლა ევროპულ სახელმწიფოში, ეს ექსპერტები სულ უფრო და უფრო 

უკავშირდებიან მათ საპირისპირო რიცხვებს საერთაშორისო სისტე-

მაში და შესაძლოა ნელ-ნელა გაიზიარონ მათი რეფერენსის ჩარჩო. 

ჰოლანდიელი წარმომადგენლები მათი ნარკოტიკული პოლიტიკის 

გამო საერთაშორისო გაღიზიანებისა და რისხვის პირადი ობიექტები 

ხდებიან.

ქვეყანა სხვა მხრივაც ახდენს ევროპული სტანდარტების ადაპტა-

ციას. ძველი განყოფილებები უკვალოდ გაქრა. ეს ალბათ გაცილებით 

უფრო ნაკლებადმნიშვნელოვანს ხდის ყველა სახის პრობლემის 

მოგვარების მიზნით, საზოგადოებისგან იზოლირებულად მხოლოდ 

სათავეში მყოფებისთვის მანდატის მიცემას. სპეციალისტებისთვის 

დანაშაულის პოლიტიკა ნაკლებმნიშვნელოვანი ხდება - მედია იწ-

ყებს ჩარევას და საზოგადოებისგან პოლიტიკოსების მიმართ მოთ-

ხოვნები უფრო მეტად იგრძნობა. ძველი განყოფილებები იშლება და 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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ადგილს უთმობს ახლებს: ამჯერად ჩვეულებრივ ხალხსა და იმ პი-

რებს შორის არსებულ განყოფილებებს, რომლებიც დამნაშავეებად 

და კრიმინალებად მიიჩნევიან. 

მეორე ფაქტორს კეთილდღეობის სარგებლის შემცირება წარ-

მოადგენს. ჰალსმენი თავის 1974 წლის სტატიაში სიამაყით ჩამოთლის 

აღნიშნულ სარგებელთაგან რამდენიმეს და ამტკიცებს, რომ ისინი 

ჰოლანდიური სისტემის გამონაკლისი და განსაკუთრებული სირბი-

ლის მიღმა დგანან. დღესდღეობით (ზეპირ კომუნიკაციაში) ის ხსნის 

იმ გაზრდილი სიმკაცრის ფენომენს, რომელიც აღნიშნული სარგებ-

ლებიდან ზოგიერთის არარსებობამ გამოიწვია. 

ასევე აღსანიშნავია ორი განვითარება, რომელიც ნიდერლანდე-

ბის უნივერსიტეტებს უკავშირდება. სამართლის პროფესორების თა-

ობა შეიცვალა; ვეტერანებმა დატოვეს თავიანთი სკამები, წაიყოლეს 

რა თან თავიანთი პირადი გამოცდილება და გავლენა. ცვლილებები 

მოხდა ასევე კრიმინოლოგიაშიც. ევროპაში ჰოლანდია კრიმინოლო-

გიის ციხე-სიმაგრეს წარმოადგენდა. კრიმინოლოგიას ასწავლიდნენ 

უმეტეს უნივერსიტეტებში ან უნივერსიტეტების მიერ კრიმინოლო-

გიისთვის გამოყოფილი ადგილები დაიკავეს ისეთმა პირებმა, რო-

მელთა უმთავრეს ინტერესს სწორედ კრიმინოლოგია წარმოად-

გენდა. კრიმინოლოგიას ჰოლანდიაში გარკვეული უცნაურობები 

ახასიათებდა. ეს იყო კრიტიკული კრიმინოლოგია, უფრო დაინტე-

რესებული მტკივნეული საკითხების წამოწევაში, ვიდრე ავტორიტე-

ტების მიერ უცებ გამოსაყენებელი პასუხების გაცემაში. ეს ასევე იყო 

კრიმინოლოგია, რომელსაც განსაკუთრებულად ძლიერი კავშირი 

ჰქონდა ჰუმანიტალურ და კულტურულ აქტივობებთან. ვან შვანინგე-

ნის (Van Swaaningen), ბლადისა (Blad) და ვან ლუნის (van Loon) (1992 

წელი) თანახმად, კრიმინოლოგთაგან რამდენიმე უფრო წარმატე-

ბულ ნოველისტსა თუ პოეტს წარმოადგენდა. უკანასკნელ პერიოდში, 

ნიდერლანდებში აღნიშნული ტრადიცია დაქვეითდა. კრიმინოლო-

გიის სკამები დარჩა თავისუფალი და მთელი ინსტიტუტები გაუქმდა. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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სამაგიეროდ, მთავრობასთან არსებული კვლევის რიცხვმა სწრაფად 

იმატა. მინისტრების დონეზე კვლევისა და დოკუმენტირების ცენტრში 

დღესდღეობით იმდენი კრიმინოლოგი არის დასაქმებული, რამდე-

ნიც – ყველა უნივერსიტეტში ერთად. რთულია იმის გაგება, ეს გან-

ვითარება ეფექტია თუ გამომწვევი მიზეზი იმისა, რაც პენიტენციურ 

სისტემაში ხდება. 

4.7 ზღვარზე მყოფი განვითარებული ქვეყნები 

მდგომარეობა განვითარებულ, მდიდარ ქვეყნებში ერთ-ერთი 

არასტაბილური წონასწორობის მაგალითს წარმოადგენს. დესტ-

რუქციის წინააღმდეგ ყველაზე მედგრად ალბათ ის ქვეყნები დგანან, 

რომლებსაც შედარებით სტაბილური ეკონომიკური მდგომარეობა, 

ასევე განვითარებული და მდიდარი ქვეყნის დიდხნიანი ტრადიცია 

აქვთ და  მცირერიცხოვანი, ერთგვაროვანი მოსახლეობით გამოირ-

ჩევიან. სიმდიდრე და კეთილდღეობა ტოვებს სივრცეს ტოლერან-

ტობისთვის, ტრადიცია მას ნაკლებშეურაცხმყოფელს ხდის გასა-

ზიარებლად და მცირერიცხოვანი და ერთგვაროვანი მოსახლეობა 

უკიდურეს საჭიროებაში მყოფი ხალხის გამორიცხვის წინააღმდეგ 

შეზღუდვებს ქმნის. ის ასევე  არასტაბილური სიტუაციის დასტაბილუ-

რებაში ეხმარება, თუკი საზოგადოება ცხოვრებისეული მიზნებისთვის 

რამდენიმე განსხვავებულ კრიტერიუმს აღიარებს, მას ასევე გააჩნია 

გარკვეული პატივისცემა „ღარიბი, მაგრამ სუფთა/წმინდა“ ადამიანი-

სადმი, ან უპირატესობას სიუხვეს და არა ეფექტურობას ანიჭებს.

თუმცა, ჰომოგენური, მცირერიცხოვანი სახელმწიფოები ასევე გა-

ნიცდიან გარკვეულ ზეწოლას. ისინი ვალდებულნი არიან კეთილდ-

ღეობაზე მეტი ფული დახარჯონ. სქემა 4.7-1 ილუსტრირებას ახდენს 

ნორვეგიაში არსებულ განვითარებაზე 1970 წლიდან 1997 წლის ჩათ-

ლით. ნავთობის გამო ნორვეგია განსაკუთრებით კარგ მდგომა-

რეობაში იმყოფება. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ამ პერიოდისთვის 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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უმუშევრობის, ინვალიდობის პენსიის და სოციალური დაცვის ინ-

დიკატორები მნიშვნელოვანი ზრდის შესახებ მიუთითებენ. ეს არის 

კონკრეტული პრობლემები. მათ კი ამძიმებს ასევე ის ფაქტი, რომ 

განვითარებული სახელმწიფოებიც არიან შეშფოთებულნი ყველა 

ორგანიზაციული პრინციპით, რომლებიც მათ თავს ინდუსტრიალიზა-

ციამ მოახვია. განვითარებას ადგილი აქვს ცენტრებში, შრომა ხდება 

აუცილებლობა, სადაზღვევო კომპანიები ანაცვლებენ ერთობლივ 

დახმარებას და არაპერსონალურ ურთიერთობებს კი მნიშვნელოვა-

ნი როლი აკისრია. მსგავსი მოვლენები ანადგურებენ სოციალური კე-

თილდღეობის პრინციპების მორალური საფუძვლის უმეტეს ნაწილს. 

სქემა 4.7-1 ლაქები კეთილდღეობაზე

    ყოველ 100,000     ყოველ 100,000   ყოველ 100,000
    მოსახლეზე     მოსახლეზე    მოსახლეზე
    პირების რაოდენობა,   შშმ პირების    სოციალური
    რომლებიც      რაოდენობა,   დახმარების
    უმუშევრობიდან    რომლებიც    შემთხვევები
    სარგებელს იღებენ   პენსიას იღებენ

1970     205       3332     1000

1975    379       3548     1200

1980    445       3903     1500

1985    1246      4535     2600

1990    2740      5517     3900

1995    3074      5435     3945

1997    1944      5450     3577

ამავე დროს, ეს ცვლილებები ასევე წარმოადგენენ ერთ-ერთ მამოძ-

რავებელ ძალას ხელისუფლების მიერ დარეგისტრირებულ დანაშაულთა 

რიცხვის სტაბილურ ზრდაში, ისევე, როგორც აღნიშნული ცვლილებები 

ღირსების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების შემცირების უკან დგანან.

ასეთ ახლებურ ვითარებაში, განვითარებულ ქვეყნებს შორის 

ყველაზე ჩამოყალიბებულიც კი ცდუნების წინაშე დგას, რომ იმათი 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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დაცვის მაგივრად, ვისაც ეს ნამდვილად ესაჭიროება, დაიცვას თავი 

ან თუნდაც სოციალური მომსახურების სააგენტოები.

თავდაცვის რამდენიმე უმთავრესი მიმართულება ჩამოყალიბდა. 

ერთი თვითონ სოციალური კეთილდღეობაა. სოციალური მუშაკები 

უფრი და უფრო ზრდიან დისტანციას მათსა და იმათ შორის, ვისაც კე-

თილდღეობა სურს. მუნიციპალური სოციალური მომსახურების ცენტ-

რების მუშაკები თავის თავს იცავენ კლიენტებისგან; განაცხადებისთ-

ვის ისინი ცენტრებს ღიას კვირაში მხოლოდ რამდენიმე დღის განმავ-

ლობაში ტოვებენ და ამ დღეებშიც – დილის კონკრეტულ საათებში, 

ისე რომ გაჭირვებული ადამიანები დილის 5 საათიდან დგანან რიგში, 

რათა ისინი მიიღონ. ტელეფონებს არ პასუხობენ, შენობაში კერძო 

პოლიცია პატრულირებს და ჩვეულებრივი პოლიციას მხოლოდ მაშინ 

იძახებენ, თუკი სოციალური მუშაკები თავს დაუცველად და საფრთხე-

ში გრძნობენ, რაც, რა თქმა უნდა მოხდება, მათსა და კლიენტებს შო-

რის არსებულ მნიშვნელოვან დისტანციას თუ გავითვალისწინებთ. 

დამატებითი პრობლემები იქმნება ე.წ. „დე-ინსტიტუციონალიზა-

ციის“ მოძრაობის მიერ. კერძოდ კი, ეს არის მოძრაობა, რომელიც 

მომავალში შებოჭილი იქნება ვალდებულებით, იმ განვითარებულ 

ქვეყნებში გავლენა მოახდინოს და ძალა დაატანოს დაპატიმრებების 

დონეზე. ტენდენცია აქაც, ისევე, როგორც სხვაგან, სიტუაციის „ნორ-

მალიზაციისკენ“ ვითარდება. მენტალური/გონებრივი ინსტიტუტები 

და განსაკუთრებული სკოლები გაუქმდა. სლოგანს წარმოადგენს 

შემდეგი: „უკან ნორმალურობისკენ“. ამას შესაძლოა ორი განვითა-

რება მოჰყოლოდა: ზოგიერთ არაორდინალურ პიროვნებას შესაძ-

ლოა ვერ გაეძლო ამ ყოველივესთვის და თავი ციხეში ამოეყო. თუმ-

ცა, სხვა ასპექტიც ძალზე მნიშვნელოვანია. დე-ინსტიტუციონალიზა-

ცია არ ნიშნავს იმას, რომ ინსტიტუტები გაქრება. ისინი დარჩენიან 

ცარიელები და მათი ყოფილი მუშაკები ასევე დარჩებიან ცარიელი 

ხელებით. ეს კი თავის მხრივ ქმნის დაძაბულობასაც და ცდუნებასაც. 

ამ შენობათაგან ზოგიერთი მარტივად შეიძლება გადაკეთდეს ციხედ, 

ხოლო მომსახურე პერსონალი – ციხის თანამშრომლებად. 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?



80

4.8 გაგრძელდება ასე? 

დასჯის არსებულ დაბალ დონეს, რომელიც განვითარებული 

ქვეყნების ასეთ არქეტიპებში არსებობს, სხვადასხვა ძალების გამო 

საფრთხე ექმნება. ზოგიერთი მათგანი ზოგადი ხასიათისაა. მათ 

უნდა განახორციელონ ეს ინდუსტრიალიზაციის, შრომის ბაზრისა და 

ეროვნული კონფლიქტების ეფექტით, რაც მომდევნო თავებში იქნება 

განხილული. თუმცა ზოგიერთი მათგანი სპეციფიურად არის დაკავში-

რებული სასჯელაღსრულების სამართლის ან მასთან ახლოს მდგომი 

ინსტიტუციის განვითარებასთან. სწორედ აღნიშნული ძალები იქნება 

განხილული ქვემოთ. 

პირველ რიგში, აღსანიშნავია ამ ქვეყნებში სასჯელაღსრულების 

პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი ერთობლივი მორალური საზოგადო-

ება, რომელიც უკიდურესი დაძაბულობის ქვეშ იმყოფება. 1968 წელი 

და სტუდენტების აჯანყება გარკვეულ დემოკრატიზაციას ნიშნავდა. ეს 

ნიშნავდა უფრო მეტი ყურადღების გამახვილებას სუსტებსა და მოწ-

ყლვადებს შორის არსებული კონკრეტული ჯგუფების უფლებებზე. 

თუმცა, ამავე დროს, ეს ასევე ნიშნავდა გაზრდილ გავლენას პენი-

ტენციური ინსტიტუტების ყველა დონეზე. როგორც ზოგადი დემოკრა-

ტიზაციის ნაწილი, აღნიშნული პრაქტიკოსები პოლიტიკურ ავტორი-

ტეტებთან მიმართებით თავიანთ საკუთარ შრომის ორგანიზაციებსა 

და ზეწოლის ჯგუფებს ქმნიან. ნორვეგიაში ციხის წარმომადგენლები 

ეწინააღმდეგებიან თითო საკანში ორის ტენდენციას13, თუმცა, ქვეყა-

13 ერთ საკანში ერთი პატიმრის პრინციპის შენარჩუნებისთვის ამ ბრძოლის 
მნიშვნელობა პერსპექტივაში დადგა ბრიტანული პირობების აღწერით (სტერნი 
(Stern) 1989 წელი, გვ.6): 1966 წელს ლორდმა მაუნთბათენმა (Lord Mountbatten) 
თქვა: „უფრო მეტად უნდა იყოს ცნობილი იმის შესახებ, რომ კვლავ არსებობს 
ათასობით პატიმარი, რომლებსაც სძინავთ სამს ერთ მე-19 საუკუნეში ერთი 
ადამიანისთვის დაპროექტებულ საკანში“. თითქმის 20 წლის შემდეგაც ვითარება 
უკეთესობისკენ არ შეცვლილა. სწორედ ზემოხსენებულ საკნებში, რომლებიც 
დაახლოებით 100 წლის წინ ერთი ადამიანისთვის აშენდა, 5,000 პატიმარი ცხოვრობს 
სამი ერთ საკანში და დაახლოებით 14,000 კი გადანაწილებულია ორი ერთ საკანში.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ნაში მეტი ციხის არსებობისთვის იბრძვიან. პოლიცია ასევე მუშაობს 

გაფართოვებაზე. საუკუნის წინ ისინი პოლიტიკოსების ჩუმ იარაღს 

წარმოადგენდნენ. პირობები გაუმჯობესდა და გაუარესდა. ტკივილის 

მიწოდების დაბალ დონეზე ინტერნაციონალიზაცია დაძაბულობის 

კიდევ ერთ მიზეზს წარმოადგენს. ძველად, კოსმოპოლიტენები ასე-

ვე აქტიურობდნენ. ლომბროზო (Lombroso) და ფერრი (Ferri) იტა-

ლიიდან, და მოგვიანებით, ფონ ლისტი (von Lizt) გერმანიიდან სკან-

დინავიურ დებატებში ჩართულ ყველასთვის ცნობილ მოღვაწეებს 

წარმოადგენენ. როგორც ეს ნაუკემ (Nauke) (1982 წელი) და რაძინო-

ვიჩმა (Radzionowicz) (1996 ბ) დაგვისაბუთეს, კრიმინალური პოლი-

ციის საერთაშორისო ასოციაციის (International Association of Criminal 

Policy) განსაზღვრული მიზნები და კონკრეტულად, ფონ ლისტის იდე-

ები იმის ჩანასახებს შეიცავდნენ, რაც გერმანიაში 1933 წლის შემდგომ 

პერიოდში განვითარდა. სკანდინავიაზე ამ იდეების ეფექტი გაურკვე-

ველია. ციხეში არსებული რიცხვების ზოგადი ვარდნა საუკუნის ბო-

ლოსკენ დასრულდა. ეს შეიძლებოდა საზღვარგარეთის დახმარების 

გარეშეც მომხდარიყო. უამრავი საერთაშორისო კონტაქტის ერთი 

უმთავრესი შედეგი იყო სხვადასხვა ტიპის ისეთი ე.წ. „სპეციალური 

ღონისძიებების“ ჩამოყალიბება, როგორიცაა მაგალითად, იძულები-

თი მკურნალობა ან განათლება ან იმ პირების გრძელვადიანი დაპა-

ტიმრება, რომლებიც მიიჩნეოდნენ ისეთებად, ვინც ვერ გამოსწორ-

დებოდნენ. საუკუნეზე მეტი დასჭირდა ამ ღონისძიებების უმეტესობის 

გასაუქმებლად. 

დღესდღეობით ინტერნაციონალიზაციამ გადაინაცვლა ქვემოთ 

ციხეში პრაქტიკოსებთან, პრობაციის სამსახურებთან და პოლიციას-

თან. სულ უფრო და უფრო ეს პრაქტიკოსები უკავშირდებიან თა-

ვიანთ კოლეგებს და თანატოლებს საზღვარგარეთ, დიდ და მკაცრ 

ქვეყნებში ეძებენ მითითებებს, იღებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, 

თუ როგორაა „სინამდვილეში“ მსოფლიო მოწყობილი და შეუძლიათ 

უფრო იოლად აირიდონ თავიდან იმ „თეორეტიკოსებისგან“ მომავა-

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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ლი კრიტიკა, რომლებიც, მათი აზრით, თავიანთ „არარეალურ“ ცხოვ-

რებას სპილოს ძვლისგან აშენებულ კოშკებში ატარებენ.

კიდევ ერთი გამოწვევა ღირებულებებზე, რაც ციხეში არსებული 

მონაცემების დაბალი მაჩვენებლის შენარჩუნების მიზეზია, მენეჯმენ-

ტის იდეოლოგიის სახელმწიფო ადმინისტრაციაში შეღწევის შედეგად 

იქმნება. ძველი ადმინისტრაციის წარმომადგენლები თავის თავს სა-

ჯარო მოსამსახურეებად აღიქვამდნენ, ვისი უმთავრესი მოვალეობაც 

წესების და კანონების რთული სისტემის შექმნა წარმოადგენდა. საკ-

მაოდ ხშირად, ისინი კარიკატურის მსგავსად, ნელა, თუმცა საიმედოდ 

იკარგებოდნენ დოკუმენტების მთის მიღმა. მართვა/მენეჯმენტზე 

ორიენტირებულ, კონკრეტულ შედეგსა და პროდუქტიულობისკენ მი-

მართულ მიზანს მეტი ღირებულება გააჩნია. ის, რასაც ფილეი (Feeley) 

(1991ბ) „ახალ პენოლოგიას“ უწოდებს, რომლის აქცენტებიც მთლიანი 

მოსახლეობის მართვაზეა მომართული, ასევე შესაძლოა სკანდინა-

ვიურ ბიუროკრატიაშიც შეგვხვდეს. თუმცა, კვლავ უნდა ითქვას: ეს 

მთლიანად დომინანტური თემა არ არის. ბოლო დროის ტენდენციას 

სკანდინავიაში, ისევე, როგორც დასავლეთ ევროპაში ზოგადად, სა-

მართლისა და წესრიგის პოპულისტური მოთხოვნა წარმოადგენს. 

დანაშაული უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება მედიისთვის, 

ისევე, როგორც პოლიტიკოსებისთვის. ასეთ ვითარებაში, ჩნდე-

ბა გრძნობა, თითქოს საჯარო მოხელეთა დამოუკიდებელი კლასის 

ძველი სული თავიდან გამოჩნდა. ბრიტანეთის ციხეების უფროსებმა 

საპროტესტო აქცია მოაწყვეს იმ განვითარებების წინააღმდეგ, რაც 

მათი დაწესებულებების ფარგლებში მიმდინარეობდა. ნორვეგიაში 

კი ციხეების სისტემაში მოღვაწე წამყვანი საჯარო მოხეელეები პო-

ლიტიკოსებს არწმუნებენ, რომ მეტი ციხე და პატიმრები გამოსავალი 

არ არის. პოლიცია ცდილობს პანიკის აღმოფხვრას და ყველა თანა-

მედროვე ქვეყანაში არსებული პრობლემისადმი ბალანსირებული 

მიდგომისთვის იბრძვის. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მართვა/მენეჯმენტის იდეოლოგია წარმოადგენს ასევე ელემენტს 

უნივერსიტეტებში. სულ ზემოდან უნივერსიტეტის ადმინიასტრაცია 

ითხოვს დაგეგმვას, ეფექტურობასა და ანგარიშს მიღწეული მიზნე-

ბის შესახებ. სულ ქვემოდან კი, სტუდენტები ისეთ ეფექტურ ცოდნას 

ითხოვენ, რომელსაც მათი მომავალი ბატონები – სახელმწიფოსა და 

ბიზნესის სფეროში მოღვაწე მენეჯერები – მათგან მოითხოვენ. ეს კი 

ნიშნავს, რომ უნივერსიტეტში არსებული კრიტიკული აზროვნების 

მოძველებული სტანდარტები გამოწვევის წინაშე დგებიან. სტუდენ-

ტები უფრო მეტად არიან მოწადინებულები, რომ იყვნენ აღჭურვილ-

ნი იმ პასუხებით, რომლებიც ადმინისტრაციულ პრობლემებს მოაგ-

ვარებდნენ, ვიდრე აწუხებდეთ კრიტიკული შეკითხვები, რომლებიც 

მხოლოდ ართულებენ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მქონე 

პირების საქმეს. შესაბამისად, კითხვების დამსმელთა მორალური 

ძალა ნელ-ნელა მცირდება. 

სხვა მხრივ, კრიტიკული უნივერსიტეტები და კრიტიკოსები უნი-

ვერსიტეტში მთლიანად არ გამქრალან. დიდ ბრიტანეთში, რუზერ-

ფორდი (Rutherford) (1984 წელი) ითვლება წამყვან დამცველად იმი-

სა, რასაც თვითონ „რედუქციონისტის დღის წესრიგს“ (reductionist 

agenda) უწოდებს. აღნიშნულ დღის წესრიგში უმთავრესი ადგილი 

უკავია წინადადებას, რომ სასჯელაღსრულების სისტემის ფიზიკური 

შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად უნდა შემცირდეს – 50%-ით ნაკ-

ლები არის მისი შემოთავაზება:

რედუქციონისტის მიზანი 1990-იანების ადრეული პერიოდისთვის არ უნდა 
იყოს 52,000, როგორც ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ იყო დაგეგმილი, 
არამედ – 22,000, ან ყოველ 100,000 მოსახლეზე ციხეში არსებული პატიმრების 
რაოდენობის მიხედვით, 110 პატიმრის ნაცვლად, უნდა იყოს დაახლოებით 35. 

ის, რომ ევროპაში ნაკლებად სჯერათ ციხეების, სტიმულირებული 

იყო ასევე მატიესენის (Mathiesen) წიგნით – ციხის სასამართლო პრო-

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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ცესი. კრიტიკული შეფასება (1990 წელი). აქ დაპატიმრების ტრადიციული 

არგუმენტები არის გაანალიზებული და უარყოფილი, სანაცვლოდ კი 

დაპატიმრების რადიკალური ალტერნატივებია შემოთავაზებული. ისე-

თი წიგნები, რომელთა ავტორებიც არიან, მაგალითად, რუზერფორდი 

და მატიესენი, და არამხოლოდ ისინი, ააშკარავებენ კულტურულ შეხე-

დულებებს, რომლებიც დასავლეთ ევროპაში კვლავ აქტუალურია. 

სასჯელაღსრულების სამართლის ყველაზე რადიკალურ ალტერ-

ნატივას  როტერდამელი ლუკ ჰალსმანის (Louk Hulsman) ნაშრომები 

წარმოადგენენ, უფრო მეტად კი მისი სწავლება. მისი უმთავრესი თემა 

მოიცავდა მცდელობას, რომ არასასურველი ქმედებები სისხლის სა-

მართლიდან სამოქალაქო სამართალში გადაენაცვლებინა. ამ მიდ-

გომასთან ჰარმონიაში, ის სასჯელაღსრულების სამართალს ხედავს 

არა როგორც გამოსავალს, არამედ, როგორც თავის თავში არსებულ 

სოციალურ პრობლემას. შესაბამისად, მიზანს წარმოადგენს არა მხო-

ლოდ დაპატიმრებების რიცხვის შემცირება, ასევე სასჯელაღსრულე-

ბის სამართლის მთლიანი გაუქმებაც. ან, სხვა ჰოლანდიელის, ვილემ 

დე ჰაანის (Willem de Haan), სიტყვებით რომ ვთქვათ (1991 წელი):

ებოლიციონიზმი (როგორც ასეთ აზროვნებას ხშირად უწოდებენ, ავტორი, ნ.  კ.) 
ეფუძნება მორალურ რწმენას იმისა, რომ სოციალური ცხოვრება არ უნდა 
და, ფაქტობრივად, ვერც უნდა რეგულირდებოდეს ეფექტურად სისხლის 
სამართლით, და შესაბამისად, კრიმინალური მართლმსაჯულების სისტემის 
როლი მნიშვნელოვნად უნდა შემცირდეს (გვ. 203)

...ეს, რა თქმა უნდა, არ გამორიცხავს იმ ფაქტს, რომ არსებობს უამრავი სამ-
წუხარო მოვლენა, ასე თუ ისე სერიოზული პრობლემები ან კონფლიქტები, 
რომლებსაც, შესაძლოა, მოჰყვეს დიდი თუ მცირე ტანჯვა, ზიანი ან ზარალი. 
ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, სერიოზულად უნდა იქნას მიღებული, თუმცა 
– არა, როგორც „დანაშაულებად“ და, ნებისმიერ შემთხვევაში, მათ არ უნდა 
გაუმკლავდნენ სისხლის სამართლის მეშვეობით (გვ. 208).

პირადად მე ვთვლი, რომ შეზღუდვებისთვის გარკვეული შეზღუდ-

ვები უნდა არსებობდეს. პენიტენციური დაწესებულებების არარსე-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ბობამ შესაძლოა ისეთი ალტერნატივების რიცხვის ზრდამდე მიგ-

ვიყვანოს, როგორიცაა, მაგალითად, ფსიქიატრიული კლინიკები ან 

თითქოსდა კეთილთვისებიანი მექანიზმები, რომლებიც სინამდვი-

ლეში უფრო მეტად რეპრესიულია, ვიდრე ისინი, რომლებსაც ჩვენ 

დღეს პენიტენციურ სამართალში ვხვდებით. ჩემი პოზიცია იქნებოდა 

მინიმალისტული: ებოლიციონერებისგან განსხვავებით, რაც შეიძლე-

ბა ნაკლები პატიმრის ყოლა. თუმცა აღნიშნული განსჯა ძალიან ჰგავს 

საჰარაში წყალდიდობის შესახებ გაფრთხილებას. ჩვენს უმთავრეს 

პრობლემას ციხეში არსებული რიცხვების ლიმიტირებული ზრდა 

წარმოადგენს. მოდით, ყურადღება სწორედ ამ პრობლემაზე გავა-

მახვილოთ. 

რატომ არის ასე ცოტა პატიმარი?
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5.1. ჭარბი მოსახლეობა

ადგილი: დიდი ინდუსტრიული ქალაქი სადღაც ევროპაში.

დრო: სექტემბერი, სასიამოვნო, მზიანი დღე, არც სიცხე, არც სიცივე, 

იდეალური დრო სასეირნოდ, რაც უმრავლესობამ იმ დღეს გააკეთა კი-

დეც. ბარებისა და ყავის სახლების მაგივრად, ხალხი სეირნობდა ქუჩის 

კუთხეებში, ავტოსადგომებთან ახლოს ან ცარიელ მდელოებზე, სადაც 

ძველი სახლები აიღეს და სამაგიეროდ ახლებითაც არ ჩაანაცვლეს. 

ფერი: ნაცრისფერი. მზე იყო, თუმცა ის არ იყო რეალური. ხალხი 

იყო ნაცრისფერი. სახლები იყვნენ ნაცრისფერი, მტვერი, ნაგავი და 

სიღარიბე მეფობდა არე-მარეში. 

ქუჩებში მოსეირნეთაგან უმეტესობა უმუშევარი იყო. სწორედ ეს 

გახდა მიზეზი მათი იქ ყოფნისა. 

მოვდიოდი რა კონტინენტის ერთ-ერთი იმ დაცული კუთხეებიდან, 

სადაც სერიოზულ უმუშევრობას ჯერ ადგილი არ ჰქონია – ეს იყო გარ-

კვეული დროის უკან – მე უნდა გამეკონტროლებინა ის, რაც ვიცოდი, 

რომ გულუბრყვილო სურვილს წარმოადგენდა: მეყიდა 1000 დიდი 

ცოცხი და შემდგომ ორგანიზება გამეკეთებინა ადგილისა და ატმოს-

ფეროს წმენდის ფესტივალისთვის. თითო მამაკაცს თითო ცოცხი უნდა 

დაეჭირა, რადგან უმეტესობა მამაკაცი იყო – მდედრობითი სქესის წარ-

თავი 5
რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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მომადგენლები, რა თქმა უნდა, სახლში იმყოფებოდნენ და უვლიდნენ 

სახლსა და ბავშვებს – და მაშინ შეგვეძლებოდა მოგვეშორებინა სერი 

ფერი, გაგვეწმინდა მტვერი, ჭუჭყი, გაჭირვება. 

მაგრამ, რა თქმა უნდა, მე ვიცოდი, რომ ეს გულუბრყვილო სურვი-

ლი იყო და, ამიტომ, არ განვახორციელე ის. მე ვიცოდი, რომ უმუშევ-

რობას არაფერი ჰქონდა საერთო აუცილებლად გასაკეთებელი საქ-

მეების ნაკლებობასთან. უმუშევრობა არ ნიშნავს სამუშაოს ნაკლებო-

ბას, ის ნიშნავს ანაზღაურებადი სამუშაოს ნაკლებობას. უმუშევრობა 

ორგანიზაციული პრობლემაა – უმძიმესი სოციალური შედეგებით. 

საქმე ეხება შესასვლელი ბილეთების განაწილებას იმისთვის, რასაც 

აღნიშნული კულტურები აღიქვამენ, როგორც სრული წევრობის ძი-

რითად სიმბოლოს. ეს ეხება ძალაუფლებას, რომ შეძლო ბილეთის 

მოპოვება, ან ეხება სოლიდარობას ბილეთის გაზიარებაში. 

ანაზღაურებადი სამუშაოს სტატუსის მოსაპოვებლად ხსენებული 

კონკურსი გარკვეული მექანიზმებით არის შერბილებული. შრომის 

ბაზარზე გადადებული შესვლა, ძირითადად სავალდებულო განათ-

ლების ხარჯზე, ახალგაზრდობის სამომხმარებლო როლის შენარჩუ-

ნებას ხდის ლეგიტიმურს. სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის იდეა 

ასევე ტოვებს ხალხს ანაზღაურებადი სამუშაოს კონკურსს გარეთ. 

პენსიაზე ადრეული გასვლა ან ლიბერალური გამოყენება კრიტე-

რიუმისა „ცუდი ჯანმრთელობა“ ასევე წარმოადგენს ღირსეულ გზას 

ამოეწერო ანაზღაურებადი მუშა-მოსამსახურის რიცხვებიდან. ყველა 

ამ მექანიზმს მოხმარების საშუალებები მოხმარების შესახებ ნორმებ-

თან ზედმეტი და პირდაპირი შეჯახების გარეშე შეუძლია წარმოადგი-

ნოს, როგორც წარმოებაში მონაწილეობისთვის ჯილდო.

* * *

ინდუსტრიალიზაციის ადრეული პერიოდიდანვე „ცარიელი ხე-

ლები“ პრობლემას წარმოადგენდა. ყველა ის, ვინც იქვე უმუშევ-

რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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რად დაიარებოდა თითქოს სულ მცირე ორი ტიპის პრობლემას 

ქმნიდა: ერთნი, მათი არეულობისადმი მიდრეკილებით, სხვები, 

უმუშევრის იძულებითი ცხოვრების წესსა და შრომისმოყვარეობის 

ოფიციალურ მორალს შორის არსებული დისონანსის მეშვეობით. 

უმუშევრის მიმართ შესაძლოა გაჩნდეს გარკვეული ეჭვები, თუკი 

მას მოსწონს თავისი ბედ-იღბალი. ორივე სახის პრობლემისთვის 

„იძულებითი შრომის“ სახლებმა (შენობები ბრიტანეთში, რომლებ-

შიც წარსულში ძალზე ღარიბი მოსახლეობა საკვებისა და თავშე-

საფრის სანაცვლობ მუშაობდა) გამოსავალი წარმოადგინეს. თუმცა, 

ეს გამოსავალი მხოლოდ დროებითი ხასიათის იყო; სახელმწიფო-

ები იყვნენ ღარიბები, სამუშაო სახლები კერძო კაპიტალზე უნდა 

ყოფილიყო დაფუძნებული და შემოსავალიც მეტი იყო სხვა ტიპის 

ინვესტიციებში. აშშ-ში ემიგრაციებმა ევროპაში მეტი დაძაბულობა 

წარმოშვა. სამუშაო სახლები გაუქმდა. და ბოლოს, მთელი თავისი 

სისასტიკით I და II მსოფლიო ომები პერიოდული ამოსუნთქვის სა-

შუალებას იძლეოდა.

თუმცა, უმთავრესი პრობლემა კვლავ მოუგვარებელი რჩება. პი-

რიქით, ახალი კატეგორიები ითხოვენ ხელმისაწვდომობას იმაზე, რაც 

მიიჩნევა, როგორც სრულფასოვანი ცხოვრება. მდედრობითი სქესის 

წარმომადგენლები ბრუნდებიან ანაზღაურებად სამუშაოს ბაზარზე 

– სადაც ისინი  ინდუსტრიალიზაციის საწყის ეტაპზე იმყოფებოდნენ. 

ჩვენსავით ორგანიზებულ საზოგადოებაში სამართლიანობა მანდი-

ლოსნებისთვის შედარებით უფრო დაბალი ფენის მამაკაცებისთვის 

ქმნის გართულებებს.14 

დამატებით მოდის ის, რაც დღესდღეობით აღმოსავლეთ ევროპა-

ში ხდება. ძველი რეჟიმების ყველა შემორჩენილი დეფექტის მიუხე-

დავად, მათ მაინც აღმოაჩნდათ იმის ძალა, რომ არ მიეღოთ უმუშევ-

14 კფ. ჰარისი (Cf Harris) (1981 წელი) აშშ-ში მუშათა კლასის შავკანიანი მამაკაცების 
მდგომარეობის შესახებ.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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რობა. ძველი რეჟიმის შესაბამისად, სახელმწიფოს უპირველეს მოვა-

ლეობასა და პასუხისმგებლობას წარმოადგენდა, რომ ყველასთვის, 

ვისაც მუშაობა შეეძლო, ხელმისაწვდომი ანაზღაურებადი სამუშაო 

უზრუნველყო. შესაძლოა, ეს იყო არაპროდუქტიული იდეა. ჩვენ ყვე-

ლას მოგვისმენია აღმოსავლეთ ევროპაში მუშა-მოსამსახურეებით 

გადატვირთული ქარხნებისა და ოფისების შესახებ ისტორიები. თუმ-

ცა, ეს მაინც წარმოადგენდა ისეთ გეგმას, რომელიც უმუშევრობას 

ებრძოდა. ეს გულისხმობდა ადამიანთა შორის ღირსების ერთ-ერთი 

ყველაზე მნიშვნელვანი იარაღის გაზიარების უფლების გარანტიას. 

არაეკონომიკური, ირაციონალური, თაღლითობისა და კორუფციის-

თვის ღია გარანტია – თუმცა მაინც გარანტია. სამუშაო პროცესში მო-

ნაწილეობა ყველასთვის იყო სავალდებულო. 

ასეთი ძველი სისტემის გადავარდნასთან ერთად აღმოსავლეთ 

ევროპა იღებს დასავლურ პრობლემებს. ამავე დროს, დასავლეთის 

სისტემების ყველაზე უკიდურესი ფორმები თავისუფალი კონკურენ-

ციის პრინციპსა და ბაზრისთვის იმის უფლების მიცემას ეფუძნებოდა, 

რომ თავისი ჰეგემონიის ხანგრძლივობა თავად გადაეწყვიტა. თით-

ქოს, სხვა ალტერნატივა არც არსებობს. აღმოსავლეთში ხდებოდა 

სამუშაოს გაზიარება, რაც იყო არასწორი. გაზიარებული სამუშაო შე-

საძლოა სახიფათო აღმოჩნდეს. ჩვენ ვრჩებით ჭარბი მოსახლეობით, 

წარმოების გარეშე დარჩენილები. და ჩვენ აღმოვჩნდებით კლასიკუ-

რი პრობლემის წინაშე: როგორ ვაკონტროლოთ სახიფათო ფენები? 

როგორ ვაკონტროლოთ ისინი, ვინც აღარ კონტროლდებიან თანამ-

შრომლების მიერ და ვინც შესაძლოა უსამართლობად ჩათვალონ 

წარმოების მნიშვნელოვანი და ღირსების ამამაღლებელი საქმი-

ანობის მიღმა დარჩენა? როგორ ვაკონტროლოთ ისინი, ვინც, ყველა 

ზემოხსენებულთან ერთად, იძულებულები არიან ჩვეულებრივი სა-

მუშაოს მქონე პირებთან შედარებით უფრო დაბალი მატერიალური 

სტანდარტებით იცხოვრონ? 

რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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5.2. აქციები ცხოვრებაში

იმ პერიოდში, როდესაც ღმერთის თვალს უნდა დაენახა ყველა-

ფერი, კარგი ქცევისთვის სარგებელი ასევე გათვალისწინებული იყო 

სისტემაში. სიცოცხლე სიკვდილით არ მთავრდებოდა, ან ჯილდოები 

ან სასჯელები იყო შემდგომ გათვალისწინებული. ცხოვრების წესსაც 

კი შესაძლოა მნიშვნელობა ჰქონოდა. მათეს სახარება, თავი 5, წინა-

დადება 3 ამბობს: 

ნეტარ არიან გლახაკნი სულითა, ვინაიდან მათია ცათა სასუფეველი. 

ზოგიერთ თარგმანში ეს უფრო მკაცრადაც არის გამოხატული: 

ნეტარ არიან გლახაკნი, ვინაიდან მათია ცათა სასუფეველი.

თეოლოგები ვერ თანხმდებიან ამ ორ თარგმანს შორის არჩე-

ვანზე. პირველი თარგმანი უფრო ავტორიტეტულია, თუმცა მეორე 

თარგმანი უფრო მეტად გავლენიანია, როდესაც საქმე სოციალურ 

კონტროლს ეხება. ამ შემთხვევაში საბოლოოდ ყველა გაჭირვებული 

იღებს თავის გასამრჯელოს. ასეთ საზოგადოებაში ჭარბი მოსახლე-

ობის გამო პრობლემები შესაძლოა არც შეიქმნას. ასეთმა მოსახლე-

ობამ შესაძლოა მოიცადოს კიდეც. გაჭირვებული, თუმცა პატიოსანი 

მოსახლეობა. 

მაგრამ ეს საზოგადოება ჩვენი საზოგადოება არ არის. ჩვენი სა-

ზოგადოება აგებულია ამ ცხოვრებაში თანასწორობის შესახებ მნიშვ-

ნელოვანი დისკუსიით და უკმაყოფილებით, როდესაც ნათელი ხდე-

ბა, რომ ეს დისკუსია მხოლოდ დისკუსიად რჩება. შესაბამისად, ჩვენ 

იძულებულები ვართ კონტროლის სხვა ფორმებს მივმართოთ. 

სოციალური კონტროლის ძირითად პრინციპს წარმოადგენს ის, 

რომ ისინი, ვისაც აქვთ ბევრი და ისინი, ვისაც არაფერი გააჩნიათ, 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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არის ორი უკიდურესობა, რომელიც ყველაზე რთული სამართავია. 

ვისაც ბევრი აქვს, გააჩნია ასევე ძალაუფლება და შეუძლია კონტ-

როლს წინააღმდეგობა გაუწიოს; მათ, ვისაც ცოტა აქვთ, არაფერი 

აქვთ დასაკარგი და შესაბამისად, ნაკლებად ეშნიათ. ჯოკ იანგი (Jock 

Young) (1989 წელი, გვ. 154) მნიშვნელოვნად აკრიტიკებს სიღარიბეზე 

ადრეული ეპოქების წარმოდგენას:

1950-იანებში სოციალ-დემოკრატიული კონსენსუსის მარცხი, რომ პირობე-
ბის გაუმჯობესება შეამცირებდა დანაშაულის რაოდენობას, აბსოლუტური 
დეპრივაციის შემცირების ცნებას ეფუძნებოდა. თუმცა, ის, რაც იწვევს და-
ნაშაულს, არის არა აბსოლუტური, არამედ შედარებითი დეპრივაცია (ლეა 
და იანგი (Lea and Young) 1984 წელი). კრიმინალის დონეზე გავლენას არა 
სიმდიდრის აბსოლუტური დონე, არამედ რესურსები ახდენენ, რომლებიც 
არასამართლიანად არის გადანაწილებული.

იანგი აგრძელებს დანაშაულის პრევენციის რეცეპტის წარმოდ-

გენას, რომელიც გამოიყურება, როგორც იმ ნაბიჯების სია, რომლე-

ბიც თანამედროვე განვითარებულმა სახელმწიფოებმა უკანასკნელ 

წლებში არ გადადგეს:

დანაშაულის დონის შესამცირებლად ჩვენ უნდა შევამციროთ შედარებითი 
დეპრივაცია იმის გარანტიით, რომ თვისობრივი სამუშაო იყოს გარანტირე-
ბული შრომის სამართლიანი ანაზღაურებით, ღირსეული საცხოვრებელი 
ადგილის გარანტიით, რომელში ცხოვრებითაც ხალხი იამაყებდა, იმის გა-
რანტიით, რომ დასვენებისთვის განკუთვნილი დაწესებულებები უნივერსა-
ლურად იყოს ხელმისაწვდომი და ყურადღების გამახვილებით იმაზე, რომ 
პოლიცია კანონის უზენაესობის შესაბამისად მოქმედებდეს, ყველასთვის 
თანაბრად, მუშათა, ისევე, როგოც საშუალო კლასისთვის, შავკანიანებისთ-
ვის და თეთრკანიანებისთვის. 

ბალვიგი (Balvig) (1990 წელი, გვ. 25) მიუთითებს უმთავრეს პრობ-

ლემაზე, როგორც ერთ-ერთ გამოუსადეგარზე. ამ განვითარების 

მთავარ მესიჯს წარმოადგენს ის, რომ აღარ არსებობს მიზეზი, გვჯე-

როდეს, რომ განვითარებული სახელმწიფო ყველასთვის უზრუნ-

ველყოფს სამუშაო ადგილს. საზოგადოება თანდათანობით იცვლება 

რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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გაზიარებული და საერთო რაციონალურობის მქონედან ინდივიდუ-

ალურ რაციონალურობამდე. 

5.3. ნარკოტიკული საშუალებების კონტროლი, როგორც ფენების 

 კონტროლის მექანიზმი

პოლიციისთვის, ისევე, როგორც ბევრი სხვა ადამიანისთვის, 

ასეთი სიტუაცია არასახარბიელო პასუხებს იძლევა. პოლიციაში მი-

მართვების რიცხვი ყველა ინდუსტრიულ სახელმწიფოში სწრაფად 

იზრდება. ზოგი უწოდებს ამას დანაშაულს, ზოგი კი – საჩივარს. ნე-

ბისმიერ შემთხვევაში, მათ უკან იმალებიან ქმედებები, რომლებიც 

მარტივი უხერხულობის შექმნიდან სერიოზული საფრთხეებისა და 

ტანჯვის შექმნამდე მერყეობენ ისეთ ხალხს შორის, ვინც თავისი სა-

ჩივრით პოლიციისთვის მიმართვის გარდა სხვა გამოსავალს ვერ 

ხედავს. რეალურად კი, პოლიციას ძალზე მცირედის გაკეთება თუ 

შეუძლია. კომფორტების რაოდენობა, რაც შეიძლება მოპარულ იქ-

ნას, სტაბილურად იზრდება. იმდენი რამაა, რისი აღებაც ან დალევაც 

არის შესაძლებელი. ისე ცოტა ხალხია ირგვლივ დღის განმავლობაში 

საცხოვრებელ კვარტლებში და ძალზე ბევრია გასართობ დაწესებუ-

ლებებში ღამის განმავლობაში. ხალხი ერთმანეთს არ იცნობს. პო-

ლიციას არ გააჩნია ზებუნებრივი მაგიური საშუალებები. სერიოზული 

ძალადობრივი საქმეების გამოკლებით, სადაც ყველა რესურსია მო-

ბილიზებული, ასეთ საზოგადოებაში პოლიციას იმაზე მეტის მოგვა-

რება არ ძალუძს, რაც თავისთავადაც მოგვარდება. ეს კი სახელმწი-

ფოს ჰეგემონიაში კრიზისს ქმნის, ამბობს ფილიპე რობერტი (Phillipe 

Robert) (1989 წელი, გვ. 109-110):

ფაქტობრივად, რადგან მსხვერპლისთვის დამნაშავე, როგორც წესი, უცნო-
ბია, სხვა რა შეუძლია მას გააკეთოს, თუ არა – შეიტანოს საჩივარი? სისხ-
ლისსამართლებრივი მართლმსაჯულებისთვის მიმართვა უკვე სტრატეგიის 
ნაწილს აღარ წარმოადგენს; ის გადაიქცა ავტომატურ პროცესად, რომლის 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ალტერნატივაც არ არსებობს. ...პოლიციის ქმედებები უფრო და უფრო გაუბე-
დავი და უგულო ხდება, იქიდან გამომდინარე, რომ უმეტეს საჩივარში ეჭვ-
მიტანილი ცნობილი არ არის და, როგორც ეს ყველამ იცის, იმის შანსი, რომ 
პოლიციამ საქმე გახსნას, ძალზე მცირეა. 

ასეთ ვითარებაში, ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ გაჩა-

ღებული ომი სახიფათო მოსახლეობის გასაკონტროლებლად ალ-

ტერნატიულ შესაძლებლობებს ქმნის. ნარკოტიკული დანაშაულის 

წინააღმდეგ ომი ამავე დროს არის ომი იმის წინააღმდეგაც, რაც 

კორელაციაშია ნარკოტიკების მოხმარებასთან: იყო ახალგაზრდა, 

იყო ქალაქის გარეუბნებიდან, ცხოვრების ეგზიბიციონისტური წესით, 

რომელიც მიუღებელია საშუალო კლასის წარმომადგენლებისთვის. 

ნარკოტიკებთან ბრძოლით – უპირველეს ნარკოტიკებთან, და არა 

ალკოჰოლთან ან დამამშვიდებელ საშუალებებთან – სახიფათო ფე-

ნების ფართო მასების დაკავება და მათი კონტროლქვეშ მოხვედრა 

ხდება. 

თუმცა, ნება მიბოძეთ დავამატო. ამ შეხედულების მიღმა არ არსე-

ბობს არც რაიმე თეორია, არც კონსპირაცია. არსებობს გარკვეული 

რაციონალური არგუმენტები ნარკოტიკების მოხმარებასა და მათ იმ-

პორტზე კონტროლის განხორციელების სურვილისა, იმის მიუხედა-

ვად, რომ ის მეთოდები, რომლებსაც ამ კონტროლისთვის მიმართა-

ვენ, სადავოა. ის, რომ ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლა იძლევა 

ასევე სახიფათო ფენების კონტროლის შესაძლებლობებს ზოგადად, 

არ აკნინებს საწყის მოტივებსა თუ ცენტრალურ ფიგურებს ამ ბრძო-

ლაში. შედეგები განსხვავდებიან მიზეზებისგან. 

სკანდინავიაში ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის დასაწყისში, 

ჩვენ კვლავ გვჯეროდა, რომ სრულყოფილი საზოგადოებისკენ მიმა-

ვალი გზა მოვნახეთ. ჩვენ გვქონდა სრული დასაქმება, უფასო განათ-

ლება, უფასო სამედიცინო მომსახურება, და მდგრადი განვითარების 

ზოგადი რწმენა. მათ, ვისაც ასე სურდათ, შეეძლოთ შეექმნათ თავის-

თვის დამსახურებული, კარგი ცხოვრება. მაგრამ შემდეგ გამოჩნდნენ 

რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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ნარკოტიკები. გამოჩნდნენ ჰიპები, რომლებმაც უარყვეს სიმდიდრის 

ზოგიერთი ხილი. ჰიპების შემდგომ გაჩნდნენ ნარკოტიკებზე უფრო 

მეტად დამოკიდებული პირები, რომლებმაც პროტესტი გამოხატეს 

სკოლების წინააღმდეგ და ალტერნატიულ ცხოვრების წესს მიეცნენ. 

ამასთან დაკავშირებით ორი მოსაზრება იკვეთებოდა, რითიც ზე-

მოხსენებულის ახსნა იყო შესაძლებელი. იქნებ, კვლავ არსებობდა 

განვითარებულ, კეთილმოწყობილ სისტემაში დეფექტები. იქნებ, ინ-

დუსტრიალიზაცია – თუნდაც განვითარებულ ქვეყნებში – ზოგიერთი 

ადამიანისთვის დანაკლისს ნიშნავდა. და, იქნებ, ძველი სოციალური 

უსამართლობები შენარჩუნდა, და სისტემის მოწინააღმდეგე მეამბო-

ხეები ახალი ფორმის ყოფილ ხელმოცარულებს წარმოადგენდნენ. 

ალტერნატიული ინტერპრეტაცია იყო, რომ საფრთხე ნარკოტიკულ 

საშუალებებში უნდა გვენახა. ნარკოტიკები მართლაც ისეთი სახიფა-

თო იყო, რომ ისინი ანადგურებდნენ ადამიანს, თუნდაც თვით სრულ-

ყოფილ და კეთილმოწყობილ საზოგადოებაში. 

ნათელია, რომელი პასუხი უფრო ხელსაყრელი იქნებოდა საყო-

ველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფოს მამებისთვის. ნარკოტი-

კული საშუალებების წინააღმდეგ ომი გამოცხადდა. და ასეთი ომი 

საყოველთაო კეთილდღეობასთან წინააღმდეგობაში არ მოდიოდა, 

პირიქით, ჰარმონიაშიც კი იყო მასთან. კეთილდღეობის ერთ-ერთ 

ელემენტს ადამიანებზე ზრუნვა წარმოადგენს, თუნდაც მათი სურვი-

ლის საწინააღმდეგოდ და ასევე ცხოვრებისეული საფრთხეებისგან 

ღირებულებების დაცვა. 

შემდგომმა განვითარებებმა ნარკოტიკული საშუალებების წი-

ნააღმდეგ ბრძოლისთვის მიზეზები მხოლოდ გაზარდა. ფენებს შო-

რის განსხვავება, თუნდაც საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმ-

წიფოებში, რომელიც სოციალ-დემოკრატების მიერ ხორციელდება, 

აშკარად იზრდება. განსაკუთრებით მატულობს მდიდარ ადამიანთა 

რიცხი მაშინ, როდესაც ჩვეულებრივი მოსახლეობის ცხოვრების 

სტანდარტები უკიდურესად დაბალია. ეს კი ქვემოდან გარკვეული 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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დისტანციის შენარჩუნების საჭიროებას ქმნის. საყოველთაო კეთილ-

დღეობის სისტემაზე ლაქა აისახება ასევე ადამიანთა რაოდენობის 

მომატებით ქალაქის გარეუბნებში და ადგილებში, სადაც უკიდურე-

სად გაჭირვებულები, ღატაკები, უსახლკაროები და ა.შ. იყრიან თავს. 

სიღარიბე კვლავ თვალსაჩინო გახდა. გამოჩნდნენ მათხოვრები. 

უსახლკაროები და ნარკოტიკული საშუალებების მომხმარებლები 

კვლავ ქუჩაში გამოვიდნენ. ისინი ყველგან არიან, ბინძურები, შე-

ურაცხმყოფელნი და პროვოკაციულები თავიანთ უსარგებლობაში. 

ჩვენს წინაშეა იმის გამეორება, რაც ხდებოდა 30-იანებში, უფრო 

მეტად კი ქალაქის გარეუბნების თავიდან მშენებლობის შემდგომ. ღა-

რიბთა უბნებში არსებული სამალავი ადგილები და ბნელი კუთხეები 

შეიცვალა გამთბარი პასაჟებით, რომლებსაც განათებულ და მოციმ-

ციმე სავაჭრო ცენტრებამდე მიყავხარ. უსახლკარო და უმუშევარი 

პირები ასევე ცდილობენ გამოიყენონ ეს საჯარო ალტერნატივები 

სამუშაო ადგილად და სახლებად, რომლებსაც ისინი მოწყვეტილნი 

არიან. და როგორც მოსალოდნელია, მათ ამ ადგილებიდან აძევებენ 

და ყრიან. 30-იანებში ხსენებული ხორციელდებოდა იმით, რომ მსგავ 

პირებს მიიჩნევდნენ „ავადმყოფებად“, რომელთაც მკურნალობა 

ესაჭიროებოდათ. იყო აშენებული სპეციალური ციხე, სადაც ქუჩაში 

სიმთვრალისთვის დაკავებულ პირებს ალკოჰოლიზმის მკურნალო-

ბის მოტივით დიდი ხნის განმავლობაში ათავსებდნენ. მსგავსი ხდე-

ბოდა ფინეთსა და შვედეთში. 1960-იანებში და 70-იანებში ეს ყოვე-

ლივე გაუქმებულ იქნა. 

არასასურველ პირებს შორის ახალბედებს ასევე აღიქვამენ, რო-

გორც ავადმყოფებს ან ისეთებს, ვისაც არ გააჩნიათ ჩვეულებრივი ნე-

ბისყოფა მათი ნარკოტიკებისადმი მოუთოკავი მოთხოვნილების და 

დამოკიდებულების გამო. და ახლა ხალხის ასეთი კატეგორია უფრო 

მეტადაც კი ერგება სისხლისსამართლებრივ საქმიანობას. 30-იანებ-

ში ჩანდა, თითქოს, მათი ავადმყოფობა ალკოჰოლისგან მომდინა-

რეობდა, ლეგალური სითხისგან, რომელიც უმრავლესობის მიერ 

რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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მოიხმარებოდა. მხოლოდ ალკოჰოლის ბოროტად და ზედმეტად გა-

მოყენება ისჯებოდა, ზოგადად მოხმარება კი – არა. დღესდღეობით, 

ზოგიერთი ინტოქსიკაციის ეფექტის მქონე ნივთიერებები უკანონოა 

(იმის მიუხედავად, რომ უმთავრეს ნარკოტიკს სწორედ ალკოჰოლი 

წარმოადგენს). უკანონობა ქმნის მკვეთრ განსხვავებას „მათსა“ და 

„ჩვენს“ შორის. 

სკანდინავიაში ნარკოტიკული საშუალებების წინააღმდეგ წარ-

მოებული ომი მეტწილად გახდა იმის განმეორება, რაც გასფილდის 

(Gusfield) (1963 წელი) აღწერით აშშ-ში „აკრძალვის პერიოდში“ ხდე-

ბოდა. ჯვაროსნული ლაშქრობა იმ დროს მიმართული იყო არა მხო-

ლოდ ალკოჰოლის წინააღმდეგ, არამედ აშშ-ში მორალური ჰეგემო-

ნიის ახალი პრეტენდენტების წინააღმდეგაც. ყველა ინდუსტრიულ 

საზოგადოებაში, ნარკოტიკული საშუალებების წინააღმდეგ ბრძოლა 

გადაიზარდა ომში, რომელიც კონკრეტულად  სახელმწიფოს მხრი-

დან პოტენციურად სახიფათო ფენებზე კონტროლს აძლიერებს. ისი-

ნი არ არიან გამომწვევები, როგორც ამას გასფილდი აღწერს, თუმცა 

თავისი ცხოვრების წესით აგრესიულებად შეიძლება ჩაითვალონ. 

ქვემოთ არამხოლოდ საზოგადოებაში არასრულყოფილება არის 

ახსნილი, მაგრამ ასევე, საკმაოდ კონკრეტულად, არაპროდუქტიული 

მოსახლეობის დიდი სეგმენტი უსაფრთხოდ არის  გისოსებს მიღმა 

გამოკეტილი. ევროპულ ციხეებზე არსებული დიდი დატვირთვა, ისე-

ვე, როგორც აშშ-ს ციხეებში განთავსებული პატიმრების რაოდენო-

ბის ზრდა, უმეტესად ნარკოტიკული საშუალებების წინააღმდეგ წარ-

მოებულ ომთან არის დაკავშირებული. 

ბოლოს 19 წლის განმავლობაში ნორვეგიაზე ასეთი განვითარე-

ბების ეფექტი ნაჩვენებია ცხრილში 5.3-1. რაც მე აქ მოვიმოქმედე, 

არის მარტივად (თუმცა, პრაქტიკაში არც თუ ისე მარტივი იყო) იმის 

დათვლა, თუ პატიმრობის რამდენი წელი მიუსაჯეს მოსამართლეებ-

მა ყოველ წელს, დაწყებული 1979 წლიდან და დასრულებული 1997 

წლით. როგორც ვხედავთ, ამ 19 წლის მანძილზე, მათ თითქმის გა-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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აორმაგეს ტკივილისთვის განკუთვნილი წლების მოცულობა, 1,620-

დან 3,118-მდე. შემდეგი სვეტი მოიცავს პატიმრობებს ნარკოტიკული 

დანაშაულებისთვის. აქ ჩვენ ვხედავთ ზრდას 219-დან 1001 მდე; ეს კი 

ამ წლების განმავლობაში 4-ჯერ მეტ ზრდას ნიშნავს. და ბოლო სვეტ-

ში შეგვიძლია ვნახოთ, უფრო და უფრო რამდენად მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობენ ნარკოტიკები ტკივილის ბიუჯეტში. განკუთვნილი 

ტკივილის ყველა წლის მესამედი ახლა ნარკოტიკულ დანაშაულზე 

მოდის. აღნიშნული გამოსახულია ზემოთ წარმოდგენილ დიაგრა-

მაში 4.3-1, რომელიც ამ პერიოდში ნორვეგიაში ციხეების ზრდას შე-

ეხებოდა. აღნიშნული ზრდის მონაცემები უმნიშვნელოა იმასთან შე-

დარებით, რასაც სკანდინავიის მიღმა ვხვდებით, თუმცა პატიმრების 

რაოდენობაში მაინც აღინიშნება 1/3-მდე ზრდა. 

ცხრილი 5.3-1. ნორვეგიაში ყოველ წელს 1979 წლიდან 1997 წლამდე 
    სასამართლოს მიერ განსაზღვრული პატიმრობის წლების 
    რაოდენობა. ჯამური რაოდენობა და ასევე ნარკოტიკული 
    დანაშაულისთვის განსაზღვრული პატიმრობის წლები

წელი  ჯამი  ნარკოტიკები  ნარკოტიკების პროცენტი ჯამიდან

1979  1620   219       14

1980  1630   245       15

1981   1792    326       18

1982  2073   388       19

1983  2619   650       25

1984  2843   684       24

1985  2522   592       24

1986  2337   458       20

1987  2586   683       26

1988  2688   756       29

1989  3022   832       28

1990  3199   789       25

1991   3319   910       27

1992  3209   869       27

1993  3350   977       29

რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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1994  3517   1083      31

1995  3222   947       29

1996  2873   817       28

1997  3118    1001       32

აშშ-ში არსებულ განვითარებებს განსაკუთრებული ყურადღება 

მე-7 და მე-8 თავებში მიექცევა, თუმცა უკვე აქვე იქნება მოცემული 

რამდენიმე ელემენტარული მონაცემი, იმის სადემონსტრაციოდ, თუ 

რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ნარკოტიკული საშუალებების 

წინააღმდეგ წარმოებულ ომს ციხის განვითარებისთვის. დიაგრამა 

5.3-2 ასახავს 1970 წლიდან 1997 წლამდე ფედერალურ ციხეებში და-

პატმრებული პირების რაოდენობას. 

დიაგრამა 5.3-2. ნარკოტიკული დანაშაულისთვის ფედერალურ ციხეებში 
     დაპატიმრებულ პირთა საერთო პროცენტული მაჩვენებელი. 
     აშშ, 1970-1997.1

1  იუსტიციის სტატისტიკის ბიურო (Bureau of Justice Statistics), 1997 წელი, ცხრილი 
6.52, გვ. 506. 
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ცხრილი 5.3-2 მაუერიდან (Mauer) (1999 წელი) ასახავს სახელმწი-

ფო ციხის პატიმრებს დანაშაულის მიხედვით 1985-1995 წლებში. აქაც 

ისევ ვხედავთ ნარკოტიკული საშუალებების წინააღმდეგ წარმოებუ-

ლი ომის ეფექტებსა და შედეგებს. 

ცხრილი 5.3-2. დანაშაულის ტიპის მიხედვით სახელმწიფო ციხეებში ახალი 
    დაპატიმრებების ზრდა, 1985-95 წლები

დანაშაული  დაპატიმრებები  დაპატიმრებები  ზრდა  %  %
    ციხეში    ციხეში    1985-95  ზრდა საერთო
    1985 წელი   1995 წელი   წლები    ჯამიდან

სულ   183,131    337,492    154,361  84% 100%

ძალადობრივი 64,300    99,400    35,100  55% 23%

საკუთრება  77,600    97,600    20,000  26% 13%

ნარკოტიკები 24,200    104,400    80,200  331% 52%

საზოგადოებრივი 
წესრიგი

სხვა   17,100    36,100    19,000  111% 12%

* * *

ნარკოტიკული საშუალებების წინააღმდეგ წარმოებულმა ბრძო-

ლამ პრაქტიკაში გზა გაუხსნა ომს იმ პირთა წინააღმდეგ, რომლებიც 

ყველაზე ნაკლებად სასარგებლო ადამიანებად და პოტენციურად 

მოსახლეობის ყველაზე საშიშ ნაწილად არიან მიჩნეულნი; იმ პირ-

თა წინააღმდეგ, ვისაც სპიცზერი (Spitzer) „სოციალურ ნარკომა-

ნებს“ უწოდებს, თუმცა ისინი გაცილებით უფრო საშიშ პიროვნებე-

ბად აღიქმებიან, ვიდრე უბრალოდ ნარკომანები. მათი არსებობა 

ნათელს ხდის, რომ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს 

სოციალურ ქარხანაში, და ამავე დროს, ისინი არასტაბილურობის და 

უწესრიგობის პოტენციურ წყაროს წარმოადგენენ. სპიცზერის ტერმი-

შენიშვნა: დამრგვალების გამო, სვეტები არ აჯამებს 100%. მონაცემები დათვლილია 
იუსტიციის სტატისტიკის ბიუროს ანგარიშიდან. 
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ნოლოგიით, ისინი ხდებიან ნარკომანები და ამავე დროს – დინამი-

ტებიც. ნარკოტიკული საშუალებების წინააღმდეგ წარმოებული ომი 

გაბატონებული კლიშეების ფარგლებში მიმდინარეობს. ზოგიერთი 

მათი ქმედებისთვის, მათ სერიოზულ დამნაშავეებად მიიჩნევენ. მათ 

„ნარკოტიკების ზვიგენებს“ უწოდებენ და განსაკუთრებით ხანგრძ-

ლივი დროით აპატიმრებენ, თუკი ისინი იმპორტირებას ახდენენ ან 

ყიდიან ნარკოტიკების მინიმალურ ოდენობაზე მეტს. რეალურად კი, 

მათ შორის, ვინც ნარკოტიკული დანაშაულისთვის არის დაკავებუ-

ლი/დაპატიმრებული, უმეტესობა წარმოადგენს მომხმარებელს, სა-

ზოგადოების ზედა ფენებს მნიშვნელოვანი მანძილით დაშორებულ 

პირებს (ბოდალი (Bodal), 1982 წელი). საშუალო და ზედა კლასებიდან 

ნარკოტიკული საშუალებების მსხვილი დილერები, იშვიათი გამო-

ნაკლისის სახით, მაგრამ მაინც, არსებობენ, ციხეებშიც კი. კლიშეების 

მეორე მხრიდან ჩვენ ვხედავთ იძულებითი წესით მკურნალობის 

ინიციატივებს. ამასთან დაკავშირებით, ახლა უმთავრესად ერთი და 

იგივე ხალხი მიიჩნევა უბადრუკ უიღბლოებად.

5.4. ევროპის ციხესიმაგრე, დასავლეთის დივიზია15

წინამდებარე წიგნის პირველი გამოცემა თანამედროვე ევროპის 

ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ტურბულენტურ პერიოდში დაიწერა. 

წიგნის წერის პროცესში საბჭოთა კავშირი დაიშალა. ისევე, როგორც 

ჩამოიშალა რკინის ფარდა. ჩემი ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში, ჩვენ 

ვიყობთ საზღვარს ახლანდელ რუსეთთან. რკინის ფარდის გარეშე 

ჩვენ ამ მეზობლობის ახალ რეალობაში უნდა ვიცხოვროთ.

ჩვენ ყველაფერი არ მოგვწონდა, რასაც ვხედავდით. კონკრეტუ-

ლად კი, ძალზე არაკომფორტულია სიღარიბის ასეთი ნათელი სურა-

15 მე დიდად მადლობელი ვარ ტომას მეტიესენის (Thomas Mathiesen) ამ სისტემის 
აღწერაში დახმარების გაწევისთვის. იხილეთ ასევე შენგენის შესახებ მისი 
უახლესი ნაშრომი (მატიესენი (Mathiesen) 2000 წელი).
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თის დანახვა. ისინი, ვინც საზღვართან ახლოს ცხოვრობენ, იქცევიან, 

როგორც კარგი მეზობლები. ისინი ეპატიჟებიან მშივრებს თავისთან, 

ან მათ დასახმარებლად საჭმელს აგროვებენ. თუმცა, სახელმწიფოს 

დონეზე, ეს ყოველივე სულ სხვაგვარად გამოიყურება. რუსეთი ისეთი 

დიდია; რა მოხდება ყველა იქ მცხოვრებმა, ან თუნდაც მათმა ნაწილ-

მა, დასავლეთისკენ გადასვლა რომ გადაწყვიტოს? მშიერი მეზობ-

ლები ალბათ სახლებშივე გადაგვჭამენ. EEC-ის 1992 წლის იანვრის 

კვლევამ აჩვენა, რომ 2.5 მილიონმა პირმა უკვე გადაწყვიტა დასავ-

ლეთისკენ გამგზავრება. დარჩენილ 10.5 მილიონს რაც შეეხება, ისინი 

ამბობენ, რომ, სავარაუდოდ, თვითონაც გადაწყვეტენ დასავლეთის 

მიმართულებით წასვლას.16

მსგავსი პრობლემები არსებობს რუქის ქვემოთ განლაგებულ 

ქვეყნებშიც. ეს პრობლემა არსებობს მთელს დასავლეთ ევროპაში. 

ჩვენ ვართ გარემოცულნი მშიერი მეზობლებით. და გამოსავალიც 

ნათელია: სტალინის და მისნაირების მიერ აგებული ძველი ღობე 

თავიდან უნდა აღიმართოს, ამჯერად საზღვრის მეორე მხიდან და 

უნდა გაგრძელდეს სამხრეთისკენაც. აფრიკაც ასევე მშიერია. ისევე, 

როგორც აზია. ევროპის ციხესიმაგრე ფორმას იძენს, ევროპის ციხე-

სიმაგრე, დასავლეთის დივიზია. 

საბჭოთა კავშირის დაშლამდე ამისთვის ნიადაგი უკვე მომზადებუ-

ლი იყო. სხვადასხვა ნაბიჯები გადაიდგა. პირველის სიმბოლოს წარ-

მოადგენდა ასო-ბგერები ტრეძა (TREVI). ეს იყო სამთავრობათაშორი-

სი ფორუმი ევროპული თანამეგობრობის შინაგან საქმეთა და საგარეო 

საქმეთა მინისტრებისთვის. რამდენიმე ისეთ ქვეყანაში, როგორიცაა, 

მაგალითად, აშშ, კანადა, მაროკო და სკანდინავიის ქვეყნები, გამოიყო 

ჯგუფი, რომელსაც დამკვირვებლის სტატუსი ჰქონდა. ტრეძა (TREVI – 

Terrorism, Radicalism, Extremism and Violence) იშიფრებოდა, როგორც 

ტერორიზმი, რადიკალიზმი, ექსტრემიზმი და ძალადობა. ჯგუფი უპირა-

16 Aftenposten, იანვარი 1992 წელი, გვ. 3.
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ტესად ტერორიზმთან საბრძოლველად 1976 წელს ჩამოყალიბდა, თუმ-

ცა პირველადი მანდატი შემდგომში  ისეთ განსაკუთრებულ ჯგუფებზე 

გაფართოვდა, როგორიც იყო „პოლიციასთან თანამშრომლობა“, „სე-

რიოზული დანაშაულები და ნარკოტიკული საშუალებების ტრეფიკინ-

გი“, და ბოლო, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი, „პოლიტიკა და ერთიანი 

ევროპული ბაზრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა“.

ტრეძას შეთანხმება ახლა ისტორიის ნაწილს წარმოადგენს იმ გა-

გებით, რომ ის უკვე გადაფარეს ოპერატიულმა ორგანიზაციებმა. ამ 

ოპერაციების სამართლებრივი ჩარჩო კი მნიშვნელოვანწილად შენ-

გენის შეთანმხმებით ჩამოყალიბდა. შენგენი ლუქსემბურგის პატარა 

ქალაქია, სადაც ლუქსემბურგმა, საფრანგეთმა, დასავლეთ გერმა-

ნიამ, ბელგიამ და ნიდერლანდებმა 1985 წელს მათი შიდა საზღვრე-

ბის კონტროლის გაუქმების შესახებ ოფიციალურ შეთანხმებას მო-

აწერეს ხელი. აღნიშნული შეთანხმება ახალი თანამეგობრობისთვის 

განიხილებოდა, როგორც საპილოტო პროექტი. ბევრი უთანხმოების, 

ისევე, როგორც შეთანხმების ირგვლივ არსებული გასაიდუმლოებე-

ბის დიდი დოზის კრიტიკის შემდეგ, დეტალურ კონვენციას ხელი 1990 

წლის ივნისში მოეწერა. კონვენცია შვიდი ქვეყნისთვის ძალაში 1995 

წლის მარტში შევიდა. მომდევნო წლების განმავლობაში, ევროპის 

კავშირის ყველა ქვეყანა, დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიის გარ-

და, შეუერთდა შეთანხმებას, ასევე ევროკავშირის ისეთმა არაწევრმა 

ქვეყნებმა, როგორებიც არიან ნორვეგია და ისლანდია, ცალკე ხელი 

მოაწერეს ერთობლივ შეთანხმებას. 1997 წელს ამსტერდამში გამარ-

თულ ევროკავშირის სამიტზე შენგენი, რომელიც მთლიანობაში ევ-

როკავშირის პროექტად ითვლებოდა, ევროკავშირის სტრუქტურაში 

ოფიციალურად იყო ინტეგრირებული, და ძალაში 1999 წლის 1 მაისს 

შევიდა. აბელის (Abel) და სხვების სიტყვებით (1991 წელი, გვ. 4): 

რატიფიკაციამდეც კი, საპოლიციო თანამშრომლობისა და ინფორმაციის 
გაცვლის შესახებ არსებული მისი დებულებების მიხედვით უკვე ნათელი 
წარმოდგენა იქმნება იმაზე, თუ რაც იქნება მომავალში მოსალოდნელი. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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და ის ყველაფერი, რაც მომავალშია მოსალოდნელი,  ევროპის 

ციხესიმაგრის დაცვას ემსახურება. 

პირველ რიგში, პოლიციას შესაძლებლობა ექნება ქვეყნებს შო-

რის საზღვარი უპრობლემოდ გადაკვეთოს. ისინი უფლებამოსილნი 

იქნებიან, ატარონ საკუთარი ცეცხლსასროლი იარაღი, თუმცა კერძო 

სახლებსა თუ ადგილებში, რომლებიც საზოგადოებისთვის ხელმი-

საწვდომი არ არის, შესვლა აკრძალული ექნებათ.

მეორე, ერთობლივი საინფორმაციო სისტემა დაარსდება (კონ-

ვენცია, მუხლი 92):

შენგენის საინფორმაციო სისტემა უნდა აძლევდეს კონტრაქტორი მხარეების 
მიერ დანიშნულ უფლებამოსილ პირებს საშუალებას, ძებნის ავტომატიზირე-
ბული პროცედურის მეშვეობით, ქვეყანაში სასაზღვრო შემოწმებისა და კონ-
ტროლისთვის, ასევე სხვა საპოლიციო და საბაჟო შემოწმებისთვის, ჰქონდეთ 
პირებისა თუ საგნების შესახებ ანგარიშებზე წვდომა...

აღნიშნული კონტროლის განსახორციელებლად ახალი ტექნი-

კური საშუალებები მალე იქნება ხელმისაწვდომი. სისხლისსამართ-

ლებრივი მართლმსაჯულების ახალი ამბების ბიულეტენში, ევროპა 

(გამოცემა 1, ნომერი 1, გვ. 3) ნათქვამია:

ინგლისში ესსექსის უნივერსიტეტის მკვლევარები ექსპერიმენტს ატარებენ 
თითის ანაბეჭდის სკანირების სისტემაზე, რომელიც, თაღლითობის თავიდან 
ასაცილებლად და მის შესამცირებლად შესაძლებელია საკრედიტო ბარათ-
თან იქნეს მიერთებული. ხელსაწყოსთან დაკავშირებული პრობლემების 
მოსაგვარებლად ხელსაწყოს მოდელის ტესტირება უნივერსიტეტის საკუთ-
რებაში არსებული კომპანიის, ესსექსის ელექტრონული კონსულტანტების 
(Essex Electronic Consultants), მიერ ხდება. 

...

ბიზნეს ადგილებში სკანერის გამოყენება შესაძლებელი იქნება საკრედიტო 
ბარათით მოსარგებლის თითის ანაბეჭდის იმ ანაბეჭდთან შესადარებლად, 
რომელიც ბარათის მაგნიტურ ზოლშია დატანებული. საკრედიტო ბარათთან 
დაკავშირებული თაღლითობის თავიდან აცილების ფუნქციასთან ერთად, 
ტექნიკას უამრავი სხვა აპლიკაციაც გააჩნია, მათ შორის, ნაღდი ფულის აპა-
რატები, მართვის მოწმობები, პასპორტები და პირადობის დამადასტურებე-
ლი დოკუმენტები. 

რატომ არის ასე ბევრი პატიმარი?
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და მესამე, ჩამოყალიბდა უცხოელების კონტროლის ხისტი სისტემა. 

გარე საზღვრების გადმოლახვა მხოლოდ ავტორიზებულ გამშვებ პუნქ-

ტებში არის შესაძლებელი. ევროპის ციხესიმაგრის მიღმა მცხოვრებ პი-

რებთან მიმართებაში სახელმწიფოები ერთიან პოლიტიკას გაატარებენ. 

ისინი შეათანხმებენ სავიზო და თავშესაფრის მოთხოვნის პოლიტიკას 

და არასასურველი პირების შესახებ ინფორმაციას გაცვლიან. შესვლაზე 

უარი შეიძლება ითქვას, თუკი „შენგენის სხვა ქვეყნებს“ აღნიშნულ პირ-

ზე ნეგატიური ინფორმაცია აქვთ. „უარი ერთი ქვეყნისგან ნიშნავს უარს 

თორმეტისგან. თანხმობა ერთისგან ნიშნავს თანხმობას მხოლოდ ერ-

თისგან“ (მორენი, (Moren) 1991 წელი, გვ. 43). კომპანია, რომელიც პირს 

საზღვარზე გადასვლაში ეხმარება, შესაძლოა დაჯარიმდეს იმის გამო, 

რომ აღნიშნულ პირს სათანადო დოკუმენტაცია არ გააჩნია. 

რას ნიშნავს ეს ყოველივე?

გარკვეულწილად ეს ჰგავს ალყას. შიდა საზღვრები სუსტდება, 

თუმცა ეს კომპენსირებულია გაძლიერებული შიდა კონტროლით 

ეროვნული საზღვრების გადაკვეთის უფლებამოსილებით აღჭურ-

ვილი შეიარაღებული პოლიციისა და გაზიარებული საინფორმაციო 

სისტემის სახით; და, როგორც აუცილებელი ელემენტი, მარადიულ 

საზღვრებში კონტროლის ბევრად უფრო ეფექტური სისტემით. რკი-

ნის ფარდა დაეშვა, სამაგიეროდ, ჩამოეშვა სავიზო ფარდა.

იქნებ, დასავლეთ ევროპას, ყოველ შემთხვევაში, რაღაც დროის 

განმავლობაში მაინც, ექნება შესაძლებლობა, შეინარჩუნოს პატიმ-

რების რიცხვის შედარებით დაბალი დონე, იმის შენახვით, რაც გა-

ნიხილება, როგორც ამ მდიდარი საზოგადოების მიღმა არსებული 

ყველაზე უფრო საშიში ელემენტები. იქნებ, დასავლეთი ევროპა ცოტა 

ხნით დარჩეს კეთილდღეობის კუნძულად გაჭირვებულების ციხესი-

მაგრის საკნებში გამოკეტვის მაგივრად მათი შეშვებისგან თავის შე-

კავებით. უცხოელების წინააღმდეგ ბრძოლის გამოცხადებით, ჩვენ, 

შესაძლებელია, უფრო ნაკლებად ვიყოთ მოცულნი ომით იმათ ტრა-

დიციულად შიდა მტრად მიჩნეულის წინააღმდეგ. კითხვები ჩნდება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ციხეში არსებული ასე ნანატრი ვითა-

რების ფასი საკმაოდ მაღალია. ეს უკანასკნელი მოსაზრებები გვიცავს 

ჩვენ დასავლეთ-ევროპული თვითკმაყოფილებისგან, როდესაც ქვე-

მოთ ვნახავთ, თუ რა ხდება რუსეთსა და ატლანტიკის სხვა მხარეებში. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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6.1. ის, ვინც შინ ბრუნდება

როდესაც დიდი რუსი მომღერალი, პოეტი და უბრალოდ ადამინი, 

ვლადიმერ ვისოცკი (Vladimir Vysotskij) ერთხელ ეწვია ქალაქს, რო-

მელშიც მისი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტო-ქარხანა იყო 

განთავსებული, მას რკინიგზის სადგურიდან მის ღამის კვარტლამდე 

ფეხით გრძელი ქუჩის ჩავლა მოუწია (პალმერი (Palmaer) 1986 წელი, 

გვ.10). როდესაც ის წინ მიიწევდა, ფანჯრები ერთმანეთის მიყოლებით 

იღებოდა, მათზე დებდნენ მაგნიტოფონებს, საიდანაც მისი სიმღერე-

ბი მთელ ხმაზე ისმოდა. ეს ყოველივე იმპერატორის შინ დაბრუნებას 

წააგავდა. 

ვისოცკიმ მილიონობით რუსის გამოცდილება თავისი სიტყვებით 

აღწერა. ის მოსკოვში რკინიგზის ერთ-ერთ ცენტრალურ სადგურთან 

ახლოს გაიზარდა. ამ სადგურს ერქვა რიჟსკი სადგური (Rizjskij Vokzal). 

ადგილი ხალხმრავლობით გამოირჩეოდა. ერთი ბინა და ერთი სა-

პირფარეშო შეეძლო 20-მდე ოჯახს გაეზიარებინა. ეს იყო სტალინის 

სიკვდილის შემდეგ ქვეყანაში დიდი ამნისტიების პერიოდი. პატიმრე-

ბი სახლში დაბრუნდნენ. ისინი ყვებოდნენ თავიანთ ისტორიებს, მღე-

როდნენ თავიანთი სევდის შესახებ. ვისოცკი უსმენდა მათ და შემდეგ 

მათ სიტყვებს მსოფლიოს აცნობდა. 

თავი 6
რუსული საქმე
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1950-იანებში დაახლოებით 2.5 მილიონამდე პატიმარი საბჭოთა 

კავშირის გულაგებში იყო განთავსებული. ჩვენ ვიხრებით იმ აზრის-

კენ, რომ ესეთი ადამიანები უმეტესად პოლიტიკურ პატიმრებს წარ-

მოადგენდნენ. გულაგები იყო საბჭოთა ბანაკები სოლჟენიცინისთვის 

(Solszhenitsyn), ასევე, ირინა რატუშინსკაიასთვის (Irina Ratusjinskaja), 

რომელმაც ამ მოვლენას მიუძღვნა წიგნი – „ნაცრისფერი არის იმე-

დის ფერი“ („Grey is the colour of hope“), და სხვა მათი მსგავსი ადამი-

ანებისთვის. და მართლაც, ისინი  პოლიტიკური პატიმრების, „კლასის 

მტრების“, არასწორი მოსაზრებების, არასწორი ოჯახების და არასწო-

რი კლასის ან კავშირების მქონე პირების  დიდ კონტინგენტს ქმნიდ-

ნენ. თუმცა, შემდგომ, ისევე, როგორც ახლა, ბანაკებში სხვა ჩვეულებ-

რივი ხალხიც ხვდებოდა, ვისაც შედარებით ჩვეულებრივ პირობებში  

ჩვეულებრივ ციხეებში, ფსიქიატრიულ კლინიკებსა თუ ახალგაზრ-

დულ დაწესებულებებში ათავსებენ. ესენი იყვნენ ადამიანები – თუკი 

შეწყალების შემდეგ მათ შინ დაბრუნების უფლება მისცეს – ვინც დაბ-

რუნდნენ უკან მოსკოვსა თუ პეტერბურგში და ცხოვრება საზოგადო-

ების სისტემის ძირში მცხოვრებ სხვა პირებთან ერთად გააგრძელეს.

ზემოხსენებული პირები უნდა ყოფილიყვნენ ისეთივე ტიპის ადა-

მიანები, როგორებიც დღესდღეობით აშშ-ში პატიმრობიდან სახლში 

დაბრუნებულები არიან. სახლში, ვაშინგტონის, ბალტიმორის, ლოს-

ანჯელესის გარეუბნებში. მოსკოვში ღარიბებს შორის ცოტა იყო ისეთი 

ოჯახი, რომლის წევრსაც ბანაკებში ცხოვრებისეული გამოცდილება 

არ მიუღია. აშშ-ს გარეუბნებში მცხოვრები ღარიბების ოჯახებისთვი-

საც სიტუაცია მსგავსი უნდა ყოფილიყო. ორივე ერში, სხვა კულტურის 

არსებობის ნიადაგს წარმოადგენს ზემოხსენებული. ვისოცკისთვის 

და მასზე გაცილებით ნაკლებად ცნობადი სახეებისთვის რუსეთში, 

ხოლო ICE-T და მისი მსგავსებისთვის – აშშ-ში. 

ვისოცკის სიმღერებში რუსეთის მელანქოლიას ვხვდებით. აშშ-

ში მისი ანალოგები ჩემთვის უფრო სწრაფად, უფრო აგრესიულად 

ჟღერს. მე საკმარისად არ ვადევნებ თვალყურს აშშ-ს რეპ-სცენებს 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მოსკოვის/პეტერბურგისა და ლოს-ანჯელესის/ნიუ-იორკის მუსიკას 

შორის არსებული მსგავსებებისა და განსხვავებების გასაანალიზებ-

ლად. ზედაპირული შთაბეჭდილება კი ის არის, რომ ვისოცკის სიმ-

ღერები უფრო სევდიანია, უიმედო, მაგრამ ზოგჯერ წინააღმდეგობის 

ძლიერი თემები იწევა წინ, როგორც ეს მის ცნობილ სიმღერაშია – 

„ნადირობა მგლებზე“ („The Wolf-hunt“). ასეთი პოლიტიკური მესი-

ჯები ნაკლებად გასაგებია ამერიკულ ანალოგებში. თუმცა ზოგიერთი 

თემა მსგავსია: სასოწარკვეთა, საყვარელ ადამიანებთან განშორება, 

მეგობრობა, ექსტაზი, ტრაგედია, როგორც გარდაუვალი შედეგი. 

6.2. ციხეები შრომისთვის

აღმოსავლეთ ევროპაში ძველი რეჟიმების სულ ბოლო სტადი-

ებამდე, მათი რამდენიმე ციხის სისტემა მოგებით მუშაობდა. ციხის 

შიგნით და მის გარეთ სამუშაო მორალი იყო საკმაოდ დაბალი, თუმ-

ცა მისი შიგნიდან გაკონტროლება გაცილებით ადვილი იყო. მახსოვს 

დემოკრატიზაციამდე პოლონეთში ჩემი ვიზიტი ერთ-ერთ საჩვენე-

ბელ ციხეში. ზედა სართულიდან მოყოლებული, სადამდეც თვალი 

მიგიწვდებოდა, იყო ქარხნები. ეს ქარხნები მდებარეობდნენ მასიური 

კედლის უკან და ციხეს ეკუთვნოდნენ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 

ციხის ადმინისტრაციის დირექტორის მოადგილის თქმით, სისტემა 

მთლიანობაში მნიშვნელოვანი მოგებით მუშაობს. 1990-იანებშიც კი 

ეს საკითხი აქტუალური იყო. საბჭოთა კავშირში ციხეებში არსებული 

მდგომარეობის ხანგრძლივი და დეტალური კვლევის შედეგად, The 

Helsinki Watch-მა (1991 წელი, გვ. 36) განაცხადა შემდეგი:

პატიმრებს უხდიან ხელფასს, საიდანაც მათი შენახვისთვის იქვითება შესა-
ბამისი თანხა. მათ კოლონიისთვის სხვდასხვა მომსახურების გაწევა შეუძ-
ლიათ, მაგალითად, დასუფთავება, საჭმლის მომზადება, სარემონტო და 
სამედიცინო მომსახურება (თუკი ისინი შესაბამისად კვალიფიცირებულები 
არიან) ან მათ შეუძლიათ ბანაკის სამეწარმეო დაწესებულებაში მუშაობა. 
კოლონიებში შესაძლებელია შევხვდეთ პატიმრებს, რომლებიც დაკავე-
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ბულები არიან ისეთი საქმიანობით, როგორიცაა ხუროს ამქრობა, ავეჯის 
დამზადება, მეტალთან მუშაობა და მარტივი ელექტრონიკა. ციხეში დამზა-
დებული პროდუქცია იყიდება ჩვეულებრივ საზოგადოებაში და უკანასკნელ 
პერიოდამდე ექსპორტზეც გადიოდა „მოძმე სოციალუსტულ ქვეყნებში“. გა-
უგებარია, როგორ აისახა ციხის პროდუქციის ექსპორტზე აღმოსავლეთ ევ-
როპაში კომუნისტური მთავრობების უმეტესობის ვარდნა და მყარი ვალუტის 
ოპერაციების მიმართ საბჭოთა სავაჭრო ურთიერთობების რეორიენტაცია, 
თუმცა, ერთ-ერთ პრეს ანგარიშში  ციხეების ძალისხმევის შესახებ აღინიშნა, 
რომელიც დასავლეთ ევროპულ ფირმებთან ერთობლივი წარმოების წა-
მოწყებას ეხებოდა. ციხის წარმოება საბჭოთა ეკონომიკის უმნიშნელოვანე-
სი ნაწილია, რომლის წლიური ბრუნვაც დაახლოებით 8.5 ბილიონი რუსული 
რუბლია. 1989 წელს ციხის წარმოებიდან მიღებული მოგება შეადგენდა 1.14 
ბილიონს. ზოგიერთ რაიონში ციხეები მონოპოლიურ მწარმოებლებად გვევ-
ლინებიან, კერძოდ კი, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სფეროში.

კოლონიებს რუსულ ეკონომიკაში ცენტრალური ადგილი ეკავა. 

ისინი ძველი ეკონომიკის ერთ-ერთ საუკეთესოდ ფუნქციონირე-

ბად ნაწილს წარმოადგენდნენ. აქ დატყვევებული იყო ფხიზელი, 

ფრიად მოწესრიგებული სამუშაო ძალა, რომელიც იმავე მესერის 

მიღმა არსებულ ქარხანაში საქმეს ორ ცვლაში აკეთებდა. როგორც 

ეს ჩემს მიერ მონახულებულ ერთ-ერთ კოლონიაში სიამაყით იყო 

მითითებული: რომ არ ყოფილიყო ის მაღალი გადასახადები, რასაც 

სახელმწიფოს ვუხდით, აღნიშნული კოლონია, დაცვისთვის და პა-

ტიმრებისთვის დარიგებული ხელფასების გათვალისწინებითაც კი, 

გასულ წელს მოგებით დარჩებოდა“. დირექტორის ოფისის ფანჯ-

რების მიღმა კი ამ სიამაყის მიზეზი იყო განთავსებული: აღნიშნულ 

კოლონიაში წარმოებული ფერმისთვის განკუთვნილი მანქანა-და-

ნადგარები. 

ეს პროდუქტები კოლონიის სიამაყეს წარმოადგენდა, თუმცა ასე-

ვე ეს იყო მთელი სისტემისთვის პოტენციური საფრთხეც. უკანასკ-

ნელ პერიოდში, მათ ვერ ნახეს ამ პროდუქციის მყიდველები. ისინი 

აწარმოებენ, რათა შეინახონ. მათ ვერც ისეთი ადამიანი იპოვეს, ვინც 

მათ პატიმრებს გათავისუფლების შემდგომ მიიღებდა. კვლავ ციტატა: 

„ძველ დროს ჩვენ უბრალოდ შეგვეძლო გვეთქვა ქარხნისთვის, რომ 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მათ უნდა დაექირავებინათ პატიმარი, რომელიც შემდეგ თვეში უნდა 

გათავისუფლებულიყო. ახლა კი, ასეთი არავინ გვყავს“. 

6.3. შორს შენახული 

რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, მდგომარეობა მათთვის, ვინც სა-

სამართლოს მოლოდინშია, უარესია რუსი პატიმრებისთვის. ასეთი 

პატიმრები უმეტესად რაიონებში მდებარე შედარებით ძველმოდურ 

ციხეებში არიან განთავსებულნი. სიტუაცია ასეთ გადატვირთულ ცი-

ხეებში უკიდურესად არადამაკმაყოფილებელია, შეადარეთ, კინგი 

(King) (1994 წელი). განაჩენის გამოტანის შემდეგ, თითქმის ყველა 

პატიმარი გამასწორებელ შრომით კოლონიებში გადაჰყავთ, ანუ 

ყოფილ გულაგებში. ეს კოლონიები წარმოადგენენ საერთო საც-

ხოვრებლის ან ყაზარმის ტიპის დაწესებულებებს, რომლებიც ქარხ-

ნებთან ერთად აშენდნენ. დასავლური სტანდარტებით, კოლონიებში 

არსებული საკნები საკმაოდ ვიწროა, თუმცა, გაცილებით ნაკლებად 

ვიწრო, ვიდრე ეს წინასწარი პატიმრობის დაწესებულებებში ხდება. 

10 წლის წინ Helsinki Watch-ი (1999 წელი) ციხეში საცხოვრებელი პი-

რობების შესახებ შემდეგს ამბობდა (გვ. 14-15):

პირობები წინასწარი პატიმრობის დაწესებულებებში გაუსაძლისია. ისინი, 
რომლებიც ჩვენ ვნახეთ, ყველა იყო გადატვირთული, უჰაერო, ზაფხულში – 
ცხელი, ზამთარში – ცივი და, როგორც წესი, ძალზე არასასიამოვნო სუნით 
გამოირჩევა. მოსკოვში მდებარე ბუტირსკაიას ციხე (Butyrskaia), რომელიც 
დაახლოებით 100 წლის წინ, როგორც ციხესიმაგრე, ისე აშენდა, 3,500 ადა-
მიანს იტევს.17 1991 წლის ივნისში, როდესაც ჩვენ ეს ციხე მოვინახულეთ, იქ 
4,100 პატიმარი იმყოფებოდა, საიდანაც დაახლოებით 250-300 გასაჩივრების 
მოლოდინში მყოფ სასჯელმისჯილ კრიმინალს წარმოადგენდა. კრასნოპ-
რესნესკაიას ციხე (Krasnopresneskaia), რომლის ტევადობა 2,000 პატიმარია, 
ყოველთვის გამოირჩევა 2,200-2,300 პატიმრით; როდესაც ჩვენ ის მოვინა-

17 იქიდან გამომდინარე, რომ ციხეში არსებული საკნების 10-15%, როგორც წესი, 
ან სარემონტოა, ან სხვა მიზნებით გამოიყენება, ციხის რეალური ტევადობა 
დაახლოებით 3,000 პატიმარს შეადგენს.
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ხულეთ, იქ 2,264 პატიმარი იმყოფებოდა. „ას სამოცდაოთხს არ აქვს დასა-
ძინებელი ადგილი“, გვითხრა ციხის უფროსმა, „და მათ უნდა დაიძინონ ან 
გვერდულად ან იატაკზე.“ ცნობილი კრესტის ციხე (Kresti Detention centre) 
არის უდიდესი პეტერბურგში ორ ციხეს შორის, რომლებიც 5 მილიონ ადა-
მიანს ემსახურებიან. მისი ტევადობა არის 3,300 ადამიანი, თუმცა რეალურად 
იქ იმყოფება 6,000-6,500 პატიმარი! 

დანიური გაზეთის – პოლიტიკენის (Politiken)18 – ჯგუფი ადასტურებს 

პეტერბურგში მდებარე კრესტის ციხის ანგარიშს. კრესტი ნიშნავს 

ჯვარს, რაც თითქოს ადექვატურია, როგორც მეტაფორა ციხისთვის, 

რომლის 8 კვადრატულ საკანშიც 14 პატიმარი არის მოთავსებული. 

„მტკივა მთელი სხეული, იმიტომ რომ არასოდეს შემიძლია გავჭიმო ფეხე-
ბი ან წელი,“ თქვა ერთმა ახალგაზრდა, მაღალმა პატიმარმა. ის იყო ბოლო, 
ვინც შეუშვეს საკანში, და, შესაბამისად, ძილი კართან და ღია საპირფარე-
შოსთან ახლოს უწევდა. 

ან ისევ Helsinki Watch-ის სიტყვებით რომ ვთქვათ (გვ. 15): 

თუკი საწოლის ქვედა სართულზე მოუწიათ ყოფნა, პატიმრები ხშირად მოხ-
რილები სხედან ან წვანან თავიანთ საწოლებზე. ფანჯრები ჩარაზულია, ან, 
თუკი ისინი ღიაა, ისე არიან დაბლოკილნი მეტალის გისოსებით ან ჟალუზე-
ბით, რომ ვერც ჰაერი და ვერც სინათლე შიგნით ვერ აღწევს. საკმაოდ მყარ 
კარში ერთადერთი პატარა ღიობია, საიდანაც პატიმრებისთვის საკვების გა-
დაცემაა შესაძლებელი. ჰაერის კონდიცირების ფაქტობრივად არანაირი სა-
შუალება არ არსებობს; საკნები ზაფხულში ცხელია, ხოლო ზამთარში – ცივი, 
და, ხშირად ისინი, როგორც წესი, ძალზე სუსტად არიან განათებული.

ციხის ადმინისტრაცია სასოწარკვეთილია, თუმცა მათ რეფორმების გასა-
ტარებლად ძალზე მცირე შესაძლებლობები აქვს. „მე ვიცი, როგორიც უნდა 
იყოს ციხე“, განუცხადა ჟურნალისტებს ციხის დირექტორმა. „მე ვიმყოფებო-
დი სასწავლო-ვიზიტით ფინეთში, მაგრამ ჩვენთვის ასეთი პირობები მხო-
ლოდ ოცნებას თუ წარმოადგენს.“

აღნიშნული წიგნის პირველ გამოცემაში მე მნიშვნელოვანწილად 

გამოვხატე პესიმიზმი. დღესდღეობით, მესამე გამოცემაზე მუშაობი-

18 Politiken, კოპენჰაგენი, 10 მაისი, 1992.
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სას, მე მხოლოდ შემიძლია განვაცხადო, რომ მდგომარეობა უფრო 

გაუარესდა. პირობები კოლონიებში ცუდია, პირობები წინასაპატიმ-

რო დაწესებულებებში ფაქტობრივად ენითაუწერელია. მოსკოვში მე 

შევხვდი 57 ადამიანს ოთახში, რომლის მოცულობაც დაახლოებით 

პატარა საკლასო ოთახისხელა იყო. ეს ადამიანები, რომლებსაც იქ 

დღე და ღამეები უწევდათ ყოფნა, სამ ცვლაში იძინებდნენ, თავსდე-

ბოდნენ ერთად ერთ საწოლზე, ფართოდ გავრცელებული დაავადე-

ბებით, საკვების უკმარისობით, ნათესავების მხრიდან საჩუქრებზე 

დამოკიდებულებით და სუფთა ჰაერის უკიდურესი უკმარისობით. 

„აქ გატარებული ერთი წელი უდრის კოლონიებში გატარებულ სამ 

წელს“, განაცხადა რამდენიმე პატიმარმა. 

რაც ყველაზე უარესია, პირობები უფრო და უფრო მძიმდება. 1998 

წლის ზაფხულის ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ, რუსეთის ხელი-

სუფლება უფულოდ დარჩა. სახელმწიფო დღეში ერთ პატიმარზე 

რუსული რუბლის ორ მესამედს გამოყოფს. ამ თანხაში შედის ასევე 

სამედიცინო ხარჯებიც.1998 წლის ზაფხულში 20 რუსული რუბლი ერთ 

აშშ დოლარს უდრიდა. 

6.4. ტუბერკულოზი

რაც ასევე სიახლეს წარმოადგენს, არის ტუბერკულოზი. 

1999 წელს 1 მილიონ პატიმარს შორის 92,000 ამ დაავადების მა-

ტარებელი იყო. ზოგიერთმა მათგანმა  მკურნალობის გარკვეული 

კურსი გაიარა, თუმცა ეს საკმარისი არ იყო. 30,000 პატიმარს შორის 

ჩვეულებრივი ტუბერკულოზი მულტირეზისტენტულ ტუბერკულოზ-

ში გადაიზარდა. მსჯავრის დადება ნიშნავს სწრაფად მზარდ რისკს, 

დაავადდე ტუბერკულოზით ან სულაც ცხოვრება სიკვდილით დაას-

რულო, ან, როგორც ამას ფარმერი (Farmer) (1998 წელი) იტყოდა, ეს 

არის სიტუაცია „მედიკამენტებისადმი რეზისტენტული ტუბერკულო-

ზის, როგორც სასჯელის“.
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ვივიენ შტერნის (Vivien Stern) (1999 წელი) ანგარიშის მიხედვით,  

ტუბერკულოზიანი 45 სპეციალური კოლონია არსებობს. ერთი  მოს-

კოვიდან 5000 კილომეტში მდებარეობს, მარინინსკში, ციმბირში. კო-

ლონიის მთავარმა ექიმმა დახმარებისთვის საზღვრებს გარეთ მყოფ 

სხვა ექიმებს მიმართა. ახალგაზრდა ბელგიელმა ექიმმა, ჰანს კლუგემ 

(Hans Kluge), მიიღო მოწვევა და 1996 წელს მარინინსკში ჩავიდა.1998 

წელს ციხეების შესწავლის საერთაშორისო ცენტრის (International 

Centre for Prison Studies) მიერ ორგანიზებულ სემინარზე სიტყვით გა-

მოსვლისას, მან ის დაბრკოლებები აღწერა, რასაც ის მარინინსკში 

ყოფნისას წააწყდა (შტერნი, გვ. 3-4):

პაციენტები მარინინსკში ძალზე გართულებულ მდგომარეობაში მოდიან. 
იქაურობა ძალზე გადატვირთულია და არ არის იზოლაცია. პაციენტები ტო-
ვებენ თავიანთ ნახველს ყველგან. ... შიდა იერარქიის არსებობის გამო ჩვე-
ნი პრობლემები იზრდება (პატიმრებს შორის არსებული კასტური სისტემა. 
ნილს კრისტი) ... ჩვენ მათ ვაიძულებდით, რძე ჩვენი თანდასწრებით მიეღოთ, 
რადგან იერარქიაში ყველაზე დაბლა მდგომ პატიმარს სცემდნენ და თავის 
რძეს აკარგვინებდნენ. როდესაც ჩვენ პირველად ვეწვიეთ ციხეს, გვინდო-
და ზოგიერთი პატიმრისთვის მუნისგან მკურნალობა ჩაგვეტარებინა, თუმცა 
მათგან დიდ წინააღმდეგობას წავაწყდით. როგორც შემდგომ გაირკვა, მუნი 
ძალიან კარგ თავდაცვით მეთოდს წარმოადგენდა ციხის შხაპებში ჯგუფური 
გაუპატიურების თავიდან ასაცილებლად. 

...

მკურნალობის ეფექტურობის მაჩვენებელი არის 40%, რაც მიუღებელია. 
ესენი არიან მოზარდები (14-18 წლის) ... ყველას, ვინც 4 თვის თავზე კვლავ 
ინფიცირებულები არიან, ერთ განყოფილებაში ათავსებენ, რადგან ისინი, 
შესაძლოა, წამლებზე რეზისტენტული ტუბერკულოზით იყვნენ დაავადებულ-
ნი. ჩვენი მოვალეობაა შემდგომ ყველა განყოფილებას შორის მესერი აღვ-
მართოთ. ქრონიკულები ამ მავთულხლართიანი ღობის მიღმა ხვდებიან. მათ 
ასევე იცავენ ჯარისკაცებიც. საშინელებაა ის, რისი გაკეთებაც 21-ე საუკუნის 
მიჯნაზე გვიწევს. მე უნდა მივიდე მერე და თვალებში ვუყურო ამ ხალხს. 

კოლონიაში მუშაობისას ექიმ კლუგესაც დაუდგინეს ტუბერკულო-

ზის დიაგნოზი. 
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ვივიენ შტერნი ხაზს უსვამს იმას, რომ პრობლემა მხოლოდ ცი-

ხეებში არ უნდა ვეძებოთ. პატიმრები ტოვებენ ციხეს და თავიანთ 

საცხოვრებელ ადგილებსა თუ კომუნებში ბრუნდებიან. არ არსებობს 

მათი თვალყურის დევნების სისტემა. პრეს-კონფერენციაზე გამოსვ-

ლისას ნატალია ვეჟნინამ (Nathalya Vezhnina) მარინინსკიდან განაც-

ხადა: 

ყოველ წელს დაახლოებით 600 პატიმარი თავისუფლდება ჩვენი კოლონი-
იდან. მათ თავიანთი პრობლემები თან მიაქვთ საზოგადოებაში. ესენი არიან 
ადამიანები, რომლებსაც აქტიური ტუბერკულოზი აქვთ დადგენილი, და შესა-
ბამისად, შეუძლიათ წელიწადში დაახლოებით 100 ადამიანი დააინფიცირონ. 

შვედურ გაზეთში Dagens Nyheter (1999 წლის 9 აგვისტო), კლუგე ამ 

ყოველივეს შედეგებზე საუბრობს:

ყოველ წელს 300,000 რუსი პატიმარი თავისუფლდება. აქედან დაახლოებით 
10,000 მულტი-რეზისტენტული ტუბერკულოზით არის დაავადებული. თუკი 
ვივარაუდებთ, რომ ყოველ მათგანს აქვს შესაძლებლობა, დააავადოს 20 
ადამიანი, ამ შემთხვევაში რუსეთი 10 წელიწადში 2 მილიონი ასეთი ტუბერ-
კულოზის შემთხვევის წინაშე დადგება.

სასჯელის გამოტანამდე პატიმრობა განსაკუთრებით სახიფათოა. 

მოსკოვში დაფუძნებული ციხის რეფორმის ცენტრი (Moscow Centre 

for Prison Reform) (აბრამკინი (Abramkin), 1998 წელი) შემდეგნაირად 

აღწერს წინასაპატიმრო დაწესებულებებში სასამართლოს მოლო-

დინში მყოფი პატიმრების პირობებს: 

უფრო მჭირდოდ დასახლებულ პუნქტებში მდებარე წინასაპატიმრო დაწე-
სებულებებში ყოველი პატიმრისთვის გამოყოფილია 1 კვადრატულ მეტრზე 
ნაკლები სივრცე, ზოგიერთ საკანში კი ეს სივრცე მხოლოდ 0.5 კვადრატულ 
მეტრს შეადგენს. პატიმრებს  მორიგეობით ძილი უწევთ. ყველა პატიმრისთ-
ვის საკმარისი სივრცე არ არის. პირობები წინასაპატიმრო დაწესებულებებში 
ძალზე მძიმეა: ჟანგბადის ნაკლებობა, ნესტი, უკიდურესად არასასიამოვნო 
სუნი. ბევრ პატიმარს აღენიშნება სისხლიანი წყლული და დიდი ხნის დგო-
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მისგან გამოწვეული ფეხების შესიება. ბევრი დაავადებულია მუნით და კანის 
სხვა დაავადებებით. მათი სხეულები ოფლიანდება და მაღალი ტენიანო-
ბის გამო არაფერი შრება.  მჭიდრო გისოსებს მიღმა არსებულ ფანჯრებში 
ფაქტობრივად სინათლის არანაირი წყარო არ აღწევს. ორ ან სამიარუსიანი 
საწოლები მიმაგრებულია კედელზე. ნებისმიერ საკანში, იქნება ის 10 თუ 100 
პატიმრიანი, მხოლოდ ერთი პირსაბანი და ერთი საპირფარეშოა (გვ. 31).

არ დავიჯერებდი, ყველაფერი ჩემი თვალით რომ არ მენახა და 

მეგრძნო. აღწერა კომბინირებული უნდა იყოს ტუბერკულოზის შე-

სახებ არსებულ მხოლოდ ჩვენ ცოდნასთან: დახურულ და უჰაერო 

ოთახში სადაც 100-ზე მეტი პატიმარია განთავსებული, ზოგიერთი 

მათგანი აუცილებლად იქნება ინფიცირებული და შესაბამისად, აუცი-

ლებლად საჯაროდ ამოახველებს. 

ასეთ პირობებთან შედარებით, საოცარ თვალთმაქცობად აღიქ-

მება დასავლეთ ევროპის მცდელობა, რუსეთი აიძულოს სიკვდილით 

დასჯა გააუქმოს. თუკი რუსეთი და მისი მეზობელი ქვეყნები არ შეწ-

ყვეტენ თავიანთი პატიმრების სიკვდილით დასჯას, სახელმწიფოს 

ევროპის საბჭოსთან წვდომა ვერ ექნება. რუსეთი დანებდა ამ ზეწო-

ლას. დღესდღეობით რუსეთში სიკვდილით არავინ ისჯება. ისინი უბ-

რალოდ იხოცებიან. 

6.5. შემხვედრი ძალები

გულაგების ყოფილი პატიმრები იღბლიანები იყვნენ: მათ შორის 

იყვნენ პატიმრები, რომლებიც ადვილად ამოიცნობოდნენ, როგორც 

პოლიტიკური პატიმრები. არა რეჟიმის მიერ – ძალაუფლების მქო-

ნე პირების მიერ ისინი უფრო მეტად კრიმინალებად აღიქმებოდნენ, 

ვიდრე სხვა ნებისმიერი პირი, მარტო იმის გამო, რომ მათ რეჟიმის 

წინააღმდეგ დანაშაული ჩაიდინეს. მაგრამ თანდათანობით, უფრო 

მეტი ადამიანი აღიქვამდა ზემოხსენებულს სხვანაირად. ნელ-ნელა 

გულაგები არასასურველი პირებისთვის სამუშაო ბანაკებად გადაიქ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ცნენ. საბოლოოდ კი, ისინი პოლიტიკური ზეწოლის სიმბოლოდაც 

იქცნენ. როდესაც სტალინის შემდეგ პოლიტიკური რეჟიმი ნაკლებად 

მკაცრი გახდა, ისევე, როგორც გულაგების შიდა რეჟიმი, ყველამ, ვინც 

იქ ცხოვრობდა გარკვეული სარგებელი/უპირატესობა გაიზიარა. ის, 

ვინც „წმინდა“ პოლიტ-პატიმრად განიხილებოდა, ყველას სასარგებ-

ლოდ გატარებული ახალი რეფორმების მამოძრავებელ ძალად იქცა. 

პოლიტიკურმა რეფორმებმა  სისხლისსამართლებრივ-პოლიტიკური 

შედეგები მიიღეს. 

მაგრამ რა ხდეს დღეს? პოლიტიკური ელემენტი საფუძვლიანად 

არის დამარხული. დანაშაულმა გაიმარჯვა, იმ მნიშვნელობით, რომე-

ლიც ისეთ დევიანტურ ქმედებებს ენიჭებათ, რომლებიც ანაზღაურე-

ბადი სამუშაოს გარეშე დარჩენილი მამაკაცების მიერ არის ჩადე-

ნილი რუსეთში, ისევე, როგორც აშშ-ში. პოლიტიკურმა ელიტამ რუ-

სეთში თავისი ყურადღება იმაზე გადაამისამართა, რაც ყოველთვის 

რუსეთის პოლიტიკის ცენტრში იყო: საზოგადოების მაღალ ფენებში 

ფრაქციებს შორის ბრძოლა. საზოგადოების დაბალ ფენებში მყოფი 

პირების მიმართ ნაკლები პოლიტიკური ყურადღებაა გამახვილებუ-

ლი, ისევე, როგორც სოციალური რეფორმებისთვის საკმარისი რე-

სურსები არ მოიპოვება. მათ მიერ განხორციელებული ქმედებების 

დანაშაულად განხილვა და შემდგომ კოლონიებში ტრანსპორტირება 

ყველაზე დიდ შემონახულ ალტერნატივას წარმოადგენს.

თუმცა, ეს ძალზე ნაცრისფერი სურათია. არსებობს ასევე მეორე 

შემხვედრი ძალაც. არსებობენ რუსულ სისტემაში მომუშავე მაღალ-

კვალიფიციური საჯარო მოხელეები. ისინი გადატვირთულობას უმ-

თავრეს პრობლემად მიიჩნევენ, და შესაბამისად იმისთვის მუშაობენ, 

რომ პატიმრების რიცხვი შეძლებისდაგვარად შეამცირონ. არსებობს 

კოლონიების დირექტორების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშები. 

ისინი, მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც ახერხებენ თავიანთი კო-

ლონიების თვითმყოფად ერთეულებად გადაქცევას. და ბოლოს, 

ახალ პოლიტიკურ ვითარებაში რუსეთში ახალი ზეწოლის ჯგუფები 

რუსული საქმე
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ჩნდებიან. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მოსკოვში 

დაფუძნებული ციხის რეფორმის ცენტრია (Moscow Centre for Prison 

Reform),19 რომელსაც თავისი რადიო-სადგური გააჩნია, აქვეყნებს 

პამფლეტებსა და წიგნებს, ორგანიზებას უწევს ეროვრულ და საერ-

თაშორისო შეხვედრებს. ცენტრის ბოლო დროის მიღწევას ფარ-

თომასშტაბიანი ფოტო-გამოფენა წარმოადგენდა: 1998/1999 წლის 

ზამთარში რუსეთის დუმის (პარლამენტის) შესასვლელი დარბაზი 

სავსე იყო რუსეთის ციხეებში არსებული პირობების ამსახველი ფო-

ტოებით. სანამ თავის სამუშაო ადგილებამდე მივიდოდნენ დელეგა-

ტებს ყოველ დღე უწევდათ სიღარიბისა და უბედურების ამსახველი 

ადამიანისხელა ფოტოების გასწვრივ გავლა. ფოტოებს სუნი არ ას-

დით, განსხვავებით პატიმრებისგან, რომლებიც ამ ფოტოებზე არიან 

ასახულნი. 

შესაძლოა, სწორედ ეს ზეწოლა იყო მიზეზი იმისა, რომ პრემიერ-

მინისტრმა, ვლადიმერ პუტინმა, 1999 წლის სექტემბერში მოულოდ-

ნელად კრესტის ციხე მოინახულა და მას გარკვეული თანხაც გადა-

ურიცხა. გაზეთ Mir za nedelya-ს (მსოფლიო ამ კვირაში) მიხედვით, 

16-23 სექტემბერი: „ყოველთვის მოკრძალებული პუტინიც კი შოკი-

რებული იყო კრესტის ციხეში არსებული პირობებით. სივრცის ასეთი 

ნაკლებობა ჩინეთის ციხეებშიც კი არ არის, იყო მისი დასკვნა.“

6.6 მოსალოდნელი საფრთხეები

მიუხედავად ყველაფრისა, რა შედეგით დასრულდება ყოველივე, 

გაუგებარია. რუსეთში მოსალოდნელი საფრთხეები ექვს ძირითად 

თავისებურებას უკავშირდება: 

პირველი: რუსეთმა ააშენა უდიდესი პენიტენციური ინდუსტრია, 

რომელსაც ადრე ქვეყნის ეკონომიკისთვის დიდი მნიშვნელობა 

19 მისი ლიდერია ვალერი აბრამკინი (Valery Abramkin), დისიდენტი, რომელმაც 6 
წელი გაატარა ციხეებსა და კოლონიებში, და რომელმაც ეს არ დაივიწყა.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ჰქონდა. საბაზრო ეკონომიკითა და პრივატიზაციით, ციხის ეს ინდუს-

ტრია კონკურირებადი აღარ არის. ციხეში უამრავი პატიმრის განთავ-

სების ტრადიცია შენარჩუნებულია, თუმცა ამ სფეროდან შემოსავალი 

აღარ მიიღება. ყოველივეს ერთ-ერთი შედეგი ციხეებში არსებობის 

პირობების შემდგომი გაუარესება იქნება. 

მეორე: ქვეყნის ადმინისტრაციული სტრუქტურა და ტრადიცია 

მნიშვნელოვნად არის მისადაგებული ციხეში არსებულ დიდ რიცხ-

ვებთან და მონაცემებთან. ადმინისტრაციულ დონეზე, რუსეთს კვლავ 

გააჩნია „კომანდოსი ადმინისტრაცია“ („commando administration“). 

ის საოცრად ცენტრალიზებულ წარმონაქმნს წარმოადგენს, დაფუძ-

ნებულს კონტროლზე ზემოდან და დეტალურ რეგულაციებზე იმის შე-

სახებ, თუ რა უნდა გააკეთონ მათ, ვინც შედარებით ქვემოთ დგანან 

პოზიციით. სისტემის ოფიციალურმა პირებმა - რომელთა რიცხვშიც 

პოლიცია და პროკურატურაც შედის - ვალდებულნი არიან შეავსონ 

განსაზღვრული ქვოტები, იქნება ეს დაპატიმრებების რიცხვი, თუ სას-

ჯელის რაოდენობა. ეს ეხება კარიერულ წინსვლასაც. არ არსებობს 

სტიმული იმისთვის, რომ ადამიანები ციხეს მოაშორო, თუკი წარმა-

ტების საწინდარი – და სამსახურეობრივი წინსვლის კრიტერიუმიც 

– არის რაც შეიძლება მეტი ციხეში გაშვებული ადამიანი. ეს ყოველი-

ვე კომბინირებულია კულტურულ ტრადიციასთან, როდესაც პროკუ-

რორებს მოსამართლეებთან შედარებით დიდი ძალაუფლება გააჩ-

ნიათ. არ არის მიღებული მოსამართლისთვის პირდაპირ აღუდგეს 

პროკუკორს და გაათავისუფლოს ეჭვმიტანილი. საქმეში ჩარეული 

ოფიციალური პირებისთვის საუკეთესო გამოსავალს საქმის შემდ-

გომი გამოძიებისთვის პროკურორისთვის გაგზავნა წარმოადგენს, 

მაშინ როდესაც ეჭვმიტანილი ბრუნდება უკან ძველ ციხეში, რათა იქ 

მოვლენათა შემდგომ განვითარებას დაელოდოს. ქვემდგომი მოსა-

მართლისთვისაც სიკეთის მომტანი არ არის შედარებით რბილი გა-

დაწყვეტილების მიღება, რომელიც ზემდგომ ინსტანციაში შესაძლოა 

გამკაცრდეს კიდეც. მკაცრი გადაწყვეტილების მიღებით ქვემდგომ 

რუსული საქმე
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პირს ძალის დემონსტრირება ურჩევნია. ამით კი პოტენციურად ხელს 

უწყობს ზემდგომი სასამართლოების მიერ მისი მკაცრი გადაწყვეტი-

ლების შედარებით რბილი გადაწყვეტილებით შეცვლას და, შესაბა-

მისად, მათ მიერ გულისხმიერების ნიშნების გამოვლენას. 

ყოველივე ზემოხსენებული გარკვეულწილად წინასწარი პატიმ-

რობის ეტაპზე არის ასახული. წინასწარი პატიმრობის საშუალო ხანგ-

რძლივობა 10 თვეს შეადგენს. აბრამკინის (Abramkin) (1998 წელი, გვ. 

64) მიხედვით, პატიმრების მნიშვნელოვანი პროცენტი სასამართლოს 

გადაწყვეტილებას ერთიდან ექვსი წლის განმავლობაში ელოდება. 

ოფიციალურად, სასამართლოს გარეშე პატიმრების დაკავება კანონს 

ეწინააღმდეგება 18 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, თუმცა არ არის 

დაწესებული ზღვარი, სადამდეც შეიძლება გაგრძელდეს აღნიშნული 

სასამართლო და, შესაბამისად, პატიმრები წინასაპატიმრო დაწესე-

ბულებებში მთელი ამ დროის განმავლობაში რჩებიან. აბრამკინი 

ამატებს: 

წინასაპატიმრო დაწესებულებებში გადატვირთულობის უმთავრესი მიზეზი 

მაინც რუსეთის ხელისუფლების კანონი-და-წესრიგის პოზიციაა. უამრავმა, 

თვითნებურმა დაპატიმრებებმა და უხეშმა მოპყრობამ გადატვირთა სისტემა, 

რომელსაც ციხეში უკვე არსებული პატიმრების შესანახად სახსრები არ გააჩ-

ნია, რომ არაფერი ითქვას ციხის პერსონალისთვის ხელფასების დარიგებაზე 

და ახალი ციხეების მშენებლობაზე. დანაშაულთან ბრძოლის ამჟამინდელი 

პოლიტიკა არ არის ფოკუსირებული ციხეში განთავსებული პატიმრებისთ-

ვის საბაზისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზეც კი. ... სახელმწიფო კვლავ 

უარს აცხადებს დანაშაულის მეტად და ნაკლებად საშიშ კატეგორიებს შორის 
განსხვავების წარმოდგენაზე. 

მესამე: ყველაფერი ეს ხდება სისტემაში, რომელიც მატერიალუ-

რი რესურსების გარეშეც დაუკომპლექტებელია. ამგვარად, იკვრება 

მანკიერი წრე. აღინიშნება იურიდიული კადრების ნაკლებობა, ისევე, 

როგორც სივრცის ნაკლებობა, რომ იურისტები თავისუფლად შეხვდ-

ნენ თავიანთ კლიენტებს ციხეში. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მეოთხე: ციხის გარეთ არსებული ვითარება ისეთია, რომელიც 

ნათლად აჩვენებს, რომ ზეწოლა იმაზე, რომ საზოგადოების არასა-

სურველი ნაწილი დაკავებული აღმოჩნდეს, ძალზე დიდია. რუსეთმა 

ეკონომიკური აზროვნების ელემენტების იმპლემენტაცია დასავლე-

თიდან მოახდინა, ისევე, როგორც მედია-ინდუსტრიის, რომელიც 

ფულს დანაშაულის გაშუქებითა და მასზე წერით აკეთებს. თუმცა, არ 

არსებობს უსაფრთხოების ბადე მათ დასაცავად, ვინც ამ სისტემის გა-

რეთ ხვდება და არ არსებობს ახალი მეწარმეების ეფექტური კონტ-

როლი. 

მეხუთე: ბაზრის ეკომიკასა და მასთან დაკავშირებულ ცვლილე-

ბებთან მიმართებაში რუსეთში დიდი ამბივალენტურობა არსებობს. 

ცხოვრება რთულია, მდგომარეობა და პირობები დაპირებული სიჩ-

ქარით არ შეცვლილა და ბევრი დისკომფორტი ახსნას საჭიროებს. 

„მაფია“ ძალზე ხელსაყრელი მოვლენაა. როგორც ამას ბექმენი 

(Backman) (1998 წელი, ა და ბ) აღნიშნავს, რუსული მაფიის სახემ 

ალბათ უფრო მეტი შემოსავალი ჰოლივუდს მოუტანა, ვიდრე, მათ, 

ვინც სავარაუდოდ, ამ სისტემას მართავს რუსეთში. როულინსონი 

(Rawlinson) (1998 წელი) აღწერს (გვ. 354-355), თუ როგორ იბრძვის 

მედია, რომ აღნიშნული „მაფიის ტიპის“ სურათი რაც შეიძლება დრა-

მატულად წარმოაჩინოს:

რუს განგსტერებთან ინტერვიუს მოთხოვნა ბევრად აჭარბებს მიწოდებას და 
შესაბამისად, მუდამ ფხიზელი მეწარმისთვის ახალი ინდუსტრია ჩნდება. ბან-
დის დაბალი დონის წევრები და „პირდაპირი“ ბიჭებიც (straight guys) კი ჟურ-
ნალისტებს ინტერვიუზე მათთვის მხოლოდ მაღალი ჰონორარის გადახდის 
პირობით თანხმდებიან.

სხვა სიტყვებით, მაფიის სახე ძალზე გამოსადეგია. გამოსადეგია 

კინო-ინდუსტრიისთვის. გამოსადეგია მედიისთვის, გამოსადეგია 

ჩვეულებრივი, ყველაფერსმოკლებული ხალხისთვის, ვისაც უნდათ 

გაიგონ, თუ რატომ არიან ერთ დროს კრიმინალებად მიჩნეული პი-

რუსული საქმე
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რები ახლა სასიამოვნო ცხოვრების სათავეში. მაფია ასევე გამოსა-

დეგია სიღარიბის ასახსნელად. დამატებით, მაფიის სახე ასევე ძალ-

ზე ხელსაყრელი იარაღია რუსი ჩინოვნიკებისთვის შინაგან საქმეთა 

სამინისტროსთვის ძალაუფლების კვლავ უკან დაბრუნების საქმეში. 

კონკრეტულად კი, პოლიციის სხვადასხვა განყოფილებებისთვის. 

რუსეთში, რა თქმა უნდა, არსებობს ორგანიზებული დანაშაული. 

ორივე – სოციალურად მაღალ, ისევე, როგორც დაბალ ფენებში. 

თუმცა პრობლემა მეტად კომპლექსურია, ვიდრე ჩანს. ჩვენ ვერ ვხე-

დავთ აქ საჭიროებას, უფრო ღრმად გამოვიკვლიოთ ეს საკითხი. აქ 

საკმარისი იქნება დავასკვნათ, რომ მაფიის რწმენა მნიშვნელოვანი 

შედეგების მქონე სოციალური ფაქტია, მათ შორის ციხეში არსებული 

მონაცემებისთვის. „დიდ თევზებს“ იშვიათად აკავებენ, თუმცა ისინი 

მათ წინააღმდეგ წარმოებული ომის ლეგიტიმაციას ახდენენ. ომისა, 

რომელშიც მცირე ხალხის დიდი რაოდენობა უკიდურესად ხანგრძ-

ლივი დროის მანძილზე არის ციხეში გამოკეტილი.20

მეექვსე და საბოლოო შენიშვნა: რუსეთის ციხეებში პატიმართა 

ზრდის გამომწვევი ფაქტორი არის უამრავი რეფორმისტი დასავ-

ლეთიდან, რომლებიც რუსეთს დანაშაულთან ბრძოლისკენ მოწო-

დების მესიჯებს უგზავნიდნენ, კონკრეტულად კი – ნარკოტიკული 

დანაშაულების წინააღმდეგ, როგორც ამას ჩვენთან ახორციელებენ. 

შეხედეთ სკანდინავიას ან აშშ-ს! ცოტა ხნის წინ მე ვეწვიე რუსეთის 

დუმის ერთ-ერთ გავლენიან წევრს. მის კაბინეტში მაგიდაზე არსებუ-

ლი უამრავი ტელეფონიდან გამომდინარე, ის მის განკარგულებაში 

არსებული ორი უზარმაზარი ოფისიდან ერთ-ერთში უნდა ყოფილი-

ყო. მან დიდხანს ისაუბრა ნარკოტიკებისგან თავისუფალი რუსეთის 

არსებობის აუცილებლობაზე. ერთი დამოკიდებული პირი აჩენს ათ 

20 მაფიის პრობლემების უფრო ღრმა ანალიზი მოცემულია სტატიაში, რომელსაც 
მე ვუწოდე: „დიდად საჭირო მაფია – დაუდევარი ტერმინების სოციალური 
ფუნქციის შესახებ“ (კრისტი, 2000 წელი).

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ახალს, გვითხრა მან. მისმა იდეებმა უკვე მოასწრეს ქვეყნის კანონე-

ბად ქცევა. ასეთი კანონების ციხეებზე არსებული ზეწოლა უცილობ-

ლად გაიზრდება. 

* * *

მთელს ამ სიტუაციაში სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს ის, 

რომ წინასაპატიმრო დაწესებულებები იძულებულნი იქნებიან, მი-

იღონ უფრო მეტი სასამართლოს მომლოდინე პატიმარი, და რომ 

კოლონიები თავიანთი წარმოების შესაძლებლობას დაკარგავენ და 

მხოლოდ ინტერნირების ბანაკებად გადაიქცევიან. რუსულ პენიტენ-

ციალურ სისტემაში ადმინსტრაციისა და სხვა მომსახურე პერსონა-

ლის კარგი განზრახვისა და დიდი მოცულობით იდეალიზმის არსე-

ბობის აღიარების შემთხვევაშიც კი, რუსეთის ციხეებში პატიმართა 

ცხოვრებისეული მდგომარეობის იმ დონეზე გაუარესება არის მოსა-

ლოდნელი, რომ ამას მთელს რუსულ საზოგადოებაზე ექნება გავლე-

ნა. ყოველივეს  უახლესი პოლიტიკური განვითარებები ემატება: 2000 

წლის 26 მარტს ვლადიმერ პუტინი რუსეთის პრეზიდენტად აირჩიეს. 

არჩევნებამდე კანონი და წესრიგი, ისევე როგორც ძლიერი სახელმ-

წუფოს არსებობის საჭიროება მის უმთავრეს მესიჯებს წარმოადგენ-

და. „რაც უფრო ძლიერია სახელმწიფო, მით თავისუფლები არიან 

მოქალაქეები“, იყო მისი ერთ-ერთი განცხადება. სხვა კი ჟღერდა 

შემდეგნაირად: „დემოკრატია არის კანონის დიქტატურა“. პატიმარ-

თა შესახებ მონაცემების გასაკონტროლებლად აღნიშნული პროგრა-

მა საკმარისად შესაფერისი არ უნდა იყოს.

რუსული საქმე
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7.1. რადგან ვინც უყვარს, იმას წვრთნის უფალი

ძალიან ცოტაა ქვეყანა, რომელში ვიზიტიც ისეთი სასიამოვნოა, 

როგორც აშშ-ში. როგორც ნორვეგიელი, აშშ-ში თავს ვგრძნობ, რო-

გორც სახლში, უკეთესადაც კი, ვიდრე სახლში. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, 

რომ აშშ-ში იმდენივე ნორვეგიელია, რამდენიც ნორვეგიაში. ძველი 

ქვეყნიდან წამოსვლით მათ კარგი საქმე გააკეთეს, მატერიალურად 

და შესაძლოა სოციალურადაც. უამრავი მოულოდნელი შეხვედრისას 

არსებული თბილი ატმოსფერო, ახალ მეზობლებზე ზრუნვა, მსხვილ 

ქალაქებში ვარიაციებით აღფრთოვანება. 

ეს სიტყვები დაიწერა რაც შემდგომ იქნება განხილული იმის სრუ-

ლიად მცდარი ინტერპრეტაციის გასანეიტრალებლად. მე განვიზრახე 

შეუძლებლის ჩადენა. მე ვცდილობ ვთქვა, რომ მე საოცრად მიყვარს 

ქვეყანა და ხალხი, რომელთანაც ვგრძნობ, რომ ახლოს ვარ, ასევე 

მიყვარს მათი ეროვნული მემკვიდრეობა. მაგრამ, ამავე დროს, მე შე-

ვეცდები დავამტკიცო, რომ აშშ-ის სოციალურ ქარხანაში არის რაღაც 

ძალიან უჩვეულოდ შემაშფოთებელი. და სწორედ იმიტომ, რომ მე 

ასე ახლოს ვგრძნობ მათთან თავს, როგორც ჩემ თავს, ისე ვგრძნობ 

ქვეყანას, უფრო და უფრო რთული ხდება დუმილი შევინარჩუნო და 

არ გამოვხატო ჩემი შეშფოთება. 

თავი 7
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ყველაზე მეტად რთულია კოლეგებთან შეხვედრა, რომლებიც 

აშშ-დან არიან. ამერიკული კრიმინოლოგია თითქმის მთელს მსოფ-

ლიოშია გაბატონებული. დანაშაულსა და დანაშაულის კონტროლზე 

არსებული მათი თეორიები უდიდეს გავლენას ახდენენ. ამერიკელი 

კრიმინოლოგები შეგნებული და კეთილსინდისიერი ხალხია. ისინი 

ვიზიტორებთან თავაზიანები არიან და თავიანთ სამეცნიერო საქმი-

ანობის სტანდარტებს პატიოსნად უდგებიან. მათი სტანდარტები ჩვენი 

სტანდარტები ხდება და მათი გამოსავლები როგორც წესი მეორდება 

აშშ-ს საზღვრებს მიღმაც. 

შესაძლოა, ეს არის მიზეზი იმისა, რომ 1920-იანი წლებიდან და 

უფრო გვიანი პერიოდიდან მე ვფიქრობ გერმანიაზე. გერმანია არის, 

კულტურისა და გაგების ქვეყანა, მეცნიერების ქვეყანა, რაციონალური 

აზროვნებისა და რომანტიკული გულის მქონე ქვეყანა. ნორვეგია ყო-

ველთვის უფრო მეტად ორიენტირებული იყო ინგლისისა და აშშ-კენ, 

ვიდრე – კონტინენტური ევროპისკენ. ტრანსპორტისთვის უფრო ხელ-

საყრელი იყო ოკეანე, ვიდრე მთა-გორიანი გზები. თუმცა გერმანი-

ისადმი პატივისცემა დიდი იყო. მათი სამართალმცოდნეობაში მოღვა-

წე პირები, ისევე, როგორც კანონისა და წესრიგის შესახებ არსებული 

მათი ზოგადი პოლიტიკა დიდ პატივში იმყოფებოდნენ. მეცნიერები მი-

დიოდნენ ამ ქვეყანაში. პოლიციისა და გამოძიების მუშაკები მიდიოდ-

ნენ ამ ქვეყანაში. ისინი გავლენიან მოდელებად ითვლებოდნენ შესაძ-

ლოა ძალზე დიდი ხნის განმავლობაში. 

დღეს ჩვენ მივდივართ ამერიკაში. 

7.2 უდიდესი პატიმრობა

1983 წლის ივნისში ჟურნალი Correctional Magazine აშშ-ის ციხეებ-

ში პატიმრების გაზრდილი რაოდენობის შესახებ წერდა შემდეგს:

„ფანტასტიური ... გრანდიოზული ... შემაშფოთებელი“, იყო სიტყვები, რომლე-
ბიც ნორვალ მორისმა (Norval Morris), ჩიკაგოს უნივერსიტეტის სამართლის 
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სკოლა, აშშ-ის ციხეებში პატიმრების გასულ წელს დაფიქსირებულ ზრდას-
თან დაკავშირებით წარმოთქვა. 

„ეს არის გასაოცარი ზრდა“, ამბობს ალფრედ ბლუმშტეინი (Alfred Blumstein) 
პიცბურგის კარნეგი-მელონის უნივერსიტეტიდან. „ამ ხალხის თავისუფლე-
ბის შეზღუდვისთვის ჩვენ არ გაგვაჩნია რესურსები და საფასურიც იზრდება. 
უნდა მოხდეს აფეთქება“. 

„მე გულწრფელად ვარ გაოცებული; ეს არის გასაოცარი ზრდა“, აცხადებს 
ფრანკლინ ზიმრინგი (franklin Zimring), ჩიკაგოს უნივერსიტეტის კრიმინალუ-
რი მართლმსაჯულების სწავლების ცენტრის დირექტორი. 

„ეს უარესია, ვიდრე ველოდი“, ამბობს კენეტ კარლსონი (Kenneth Carlson), 
კემბრიჯში არსებული აბტ ესოშიეტის (Abt Associates in Cambridge) წარმო-
მადგენელი. „ეს უფრო და უფრო საშიში ხდება“.

ეს არის ის, რაც აღნიშნულმა ექსპერტებმა 1983 წლამდე ამერი-

კულ ციხეებში პატიმართა რაოდენობის ზრდის შესახებ განაცხადეს. 

მაგ დროისთვის ფედერალურ და სახელმწიფო ციხეებში პატიმართა 

რაოდენობამ 419,820 მიაღწია; საპატიმროებში ეს რიცხვი 223,551 პირს 

შეადგენდა; და პენიტენციალური სისტემის საერთო რაოდენობა კი 

643,371 პატიმარს შეადგენდა, ან ყოველ 100,000 მოსახლეზე – 274 პა-

ტიმარს. მეც საკმაოდ შეშინებული ვიყავი ასეთი უშველებელი რიცხ-

ვით, კონკრეტულად კი 1983 წლამდე ამ რიცხვის ზრდით. თუმცა აღ-

ნიშნული მონაცემები და კომენტარები მალე აღარ იყო აქტუალური. 

დიაგრამა 7.2-1 აჩვენებს, თუ რა მოხდა შემდგომ. დიაგრამაზე მო-

ცემულია ფედერალურ და სახელმწიფო ციხეებში არსებულ პატიმარ-

თა რაოდენობა 1925 წლიდან 1998 წლამდე. მე გავზარდე ხაზი 2005 

წლამდე, რადგან გამოჩნდებოდა, რომ უკანასკნელი განვითარება 

გრძელდება. საპატიმროებს აღნიშნული დიაგრამა არ მოიცავს. ის 

ადგილები, სადაც ექსპერტებმა თავიანთი შეშფოთება გამოთქვეს, 

პატარა ვერტიკალური ხაზით აღვნიშნე. მაგ დროიდან ვიდრე 1998 

წლამდე პატიმრების რაოდენობა აშშ-ში გასამმაგდა. 

ზრდის სხვა სურათს ჩვენ შევხვდით მესამე თავში უკვე წარმოდგე-

ნილ დიაგრამაზე 3.4-1, რომელზეც ჩვენ დავითვალეთ, რომ 1998 წლი-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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დან 1999 წლამდე ერთწლიანი ზრდა მოიცავდა 109,170 ახალ პატიმარს. 

აღნიშნული ზრდა იმდენად დიდია, რომ ევროპელებისთვის წარმოუდ-

გენელია მისი მნიშვნელობა ბოლომდე გაიგონ. დანიას, ფინეთს, ნორ-

ვეგიასა და შვედეთს ერთად ჰყავთ 14,066 პატიმარი. ერთწლიანი ზრდის 

შედეგად ამერიკის მონაცემები ახლოსაა იმასთან, რომ იყოს რვაჯერ 

უფრო მეტი, ვიდრე პატიმართა საერთო რაოდენობა მთელს სკანდინა-

ვიაში. დიდ ბრიტანეტთან შედარებითაც კი აშშ-ის მონაცემები გასაოცა-

რია. 1998 წლის ოქტომბერში ბრიტანეთის ციხეებში არსებულ პატიმარ-

თა საერთო რაოდენობა 73,545 პატიმარს შეადგენდა, რაც ნიშნავს იმას, 

რომ აშშ ერთ წელიწადში იმაზე უფრო მეტ პატიმარს ამატებს, ვიდრე 

ბრიტანეთის ციხეებში განთავსებული ყველა პატიმარია ერთად.

დიაგრამა 7.2-1. ყოველ 100,000 მოსახლეზე აშშ-ში სასჯელმისჯილი პირების 
    რაოდენობა ფედერალურ და სახელმწიფო ციხეებში 1925-1998 
    წლებში. 1999-2005 წლებში მოსალოდნელი ზრდა1.

1.  31 დეკემბრისთვის ფედერალურ და სახელმწიფო ციხეებში მოთავსებული პა-
ტიმრების რაოდენობა, ყოველ 100,000 მოსახლეზე (სისხლის სამართლის სტა-
ტისტიკის გზამკვლევიდან (from Sourcebook of Criminal Justice Statistics), 1997 
წელი, გვ. 490). რიცხვები მოიცავს თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში არსე-
ბულ პატიმრებს. 1999-2005 წლების მოსალოდნელი შედეგები ეფუძნება ყოველწ-
ლიურ საშუალო ზრდას 1990-98 წლებში – 6,5% (იუსტიციის სტატისტიკის ბიურო, 
ბიულეტენი, „პატიმრები 1998 წელს“, გვ. 2).
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აშშ-ის სისტემაში ერთწლიანი ზრდის მასშტაბებისთვის რომ მიგ-

ვეღწია ბრიტანეთის ციხეებში არსებული მონაცემებისთვის ავსტრი-

აში, ბელგიაში, ნიდერლანდებსა და შვეიცარიაში არსებულ პატიმარ-

თა საერთო რაოდენობაც უნდა დაგვემატებინა. 

აღნიშნული ზრდის მოცულობის ილუსტრირება შეიძლება ახალი 

ციხეების საჭიროებით მოხდეს. ევროპული სტანდარტების მიხედვით, 

ციხე, რომელშიც განთავსებულია 500 პატიმარი, დიდია, ბევრი იტყო-

და, რომ ძალზე დიდიც კი. თუმცა, მოდით ვიყოთ კონსერვატორები 

და ვთქვათ, რომ არაუშავს, თუ აშენდება ახალი ციხეები, რომლებ-

შიც 1,000 პატიმრის მოთავსება იქნება შესაძლებელი.21 ეს რომ ნორმა 

ყოფილიყო, აშშ-ს იმ წელს (1998 წელს) დამატებით მსგავსი 83 ციხე 

უნდა აეშენებინა, რათა გადაეფარა ზრდა. 1983 წლიდან 1999 წლამდე 

პერიოდში, მათ 1,242 ახალი პატიმარი დასჭირდებოდათ. არ არის გა-

საკვირი, რომ ეს ყოველივე მსხვილ ინდუსტრიას უდევს საფუძვლად. 

ისინი, ვინც ფედერალურ ან სახელმწიფო ინსტიტუტებში აღმოჩნ-

დნენ, სავარაუდოდ, ძალზე დიდი ხნის განმავლობაში დარჩებიან იქ. 

თითქმის ყველას სასჯელი ერთ და მეტ წელს შეადგენს. 1994 წელს 

გათავისუფლებულ პირთა ციხეში გატარებული დროის საშუალო 

ხანგრძლივობა 31 თვეს მოიცავდა.22 თუმცა ყველა არ თავისუფლდე-

ბა. 1990 წელს 11,759 პატიმარი იხდიდა სასჯელს, რომელსაც ამერიკე-

ლები “ბუნებრივი სამუდამო პატიმრობის” სასჯელს ეწოდებენ, რაც 

გულისხმობს, რომ მათ მისჯილი აქვთ დაიხოცონ ციხეში. 1996 წელს 

მათი რიცხვი 17,280 პატიმრამდე გაიზარდა (The Corrections Yearbook, 

1991 წელი და 1996 წელი). 1996 წელს 270,000 პატიმარზე მეტი იხდიდა 

სამუდამო პატიმრობას 20 ან მეტი წლით. 1997 წელს 3,335 პატიმარი 

ელოდებოდა სასჯელის აღსრულებას. 1977 წლიდან 1999 წლის 1 იანვ-

21 1996 წლის The Corrections Yearbook-ის თანახმად, იმ წელს ფედერალურ 
და სახელმწიფო დონეებზე მოქმედებდა 70 ციხე 69,421 „საწოლის“ 
შესაძლებლობით.

22 (იუსტიციის სტატისტიკის ბიურო, გზამკვლევი (Sourcebook), 1997 წელი, გვ. 431.
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რამდე 500 პატიმარი დასაჯეს სიკვდილით. 1930 წლიდან 1998 წლამდე 

სიკვდილით სულ 4,359 პატიმარი დაისაჯა.23 

7.3 შავი ფიგურები 

სქემებზე 3.4-4 და 3.4-6 ჩვენ ვნახეთ, რომ ყველა ის, ვინც პენი-

ტენციური სისტემის კონტროლქვეშაა, შედარებით ახალგაზრდა მა-

მაკაცებს წარმოადგენენ. თუმცა ეს ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, 

შემთხვევით შერჩეულები არ არიან. აშშ-ში ქალაქის ღარიბი მოსახ-

ლეობისთვის ჩვეულებრივ მოვლენას წარმოადგენს, იყოს პატიმარი 

ან პრობაციონერი, ან იყოს გარემოცული ასეთი ადამიანებით, გან-

საკუთრებით კი თუკი ისინი ეთნიკურ უმცირესობას მიეკუთვნებიან. 

აშშ-ში პატიმართა თითქმის ნახევარი შავკანიანია. 1996 წელს შავკა-

ნიანთა დაპატიმრების რიცხვი 6.6% შეადგენდა, ან 100,000 მოსახლეზე 

6,607 პატიმარს. თეთრკანიანების რიცხვი კი  944 პატიმარს შეადგენ-

და. 

მარკ მაუერმა (Marc Mauer) აფრო-ამერიკელებისა და კრიმინა-

ლური სისტემის შესახებ ინტენსიური კვლევა ჩაატარა (მაგალითად, 

მაუერი და ჰულინგი (Mauer and Huling), 1995 წელი და მაუერი, 1999 

წელი). ამ ორიდან უკანასკნელში ის წერს (გვ. 124):

ეროვნულ ციხეებში მყოფი პატიმრების ნახევარი აფრო-ამერიკელია, იმის 
გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობაში მათი რიცხვი 13% შეადგენს და თოთ-
ხმეტი სრულწლოვანი შავკანიანიდან ერთი თითქმის ყოველ დღე ხვდებოდა 
ციხეში. 

ახალგაზრდა შავკანიან მამაკაცებს რაც შეეხებათ, მდგომარეობა აქ უარესად 
იყო. დაპატიმრების პროექტის (Sentencing Project) კვლევის შედეგად დად-
გინდა, რომ 1989 წლისთვის ოთხიდან ერთი 20-29 წლამდე შავკანიანი ახალ-
გაზრდა თითქმის ყოველ დღე გარკვეული სახის სისხლისსამართლებრივი 

23 იუსტიციის დეპარტამენტი (Department of Justice), 1999 წელი, სისხლის 
სამართლის სტატისტიკის გზამკვლევი. ონლაინ, გრაფა 6.75 და 6.88.
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ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფებოდა – ის ან ციხეში და საპატიმროში ხვდე-
ბოდა, ან პრობაციაზე იყო ან პირობით ვადამდე იყო გათავისუფლებული. 
1995 წლის შემდგომმა კვლევებმა დაგვანახა, რომ ეს რიცხვი გაიზარდა და 
გახდა დაახლოებით ყოველ სამში ერთი ახალგაზრდა, ეს დროის მცირე მო-
ნაკვეთში მნიშვნელოვანი ზრდა იყო. დამატებით, 1991 წელს დაბადებულ შავ-
კანიან ბიჭს 29 პროცენტი ჰქონდა იმის, რომ ცხოვრების გარკვეულ მომენტში 
მას დააპატიმრებდნენ, შედარებით ლათინოამერიკელ ბიჭთან, რომელსაც 
ციხეში მოხვედრის 16 პროცენტი ჰქონდა, თეთრკანიან ბიჭს კი – 4 პროცენტი. 

დიდ ქალაქებში მდგომარეობა უფრო რთულადაა. ჯერომ მილე-

რი (Jerome Miller) (1996 წელი, გვ. 7) წერდა:

1992 წელს ინსტიტუტებისა და ალტერნატიული კვლევების ეროვნულმა ცენტ-
რმა (National Centre on Institutions and Alternative Studies) ვაშინგტონის სისხ-
ლის სამართლის სისტემაში ახალგაზრდა აფრო-ამერიკელი მამაკაცების შე-
სახებ გამოკითხვა აწარმოა. დასკვნის მიხედვით, 1991 წელს ყოველდღიურად, 
ათი 18-35 წლის კოლუმბიის რაიონში მცხოვრები აფრო-ამერიკელი მამაკაცი-
დან ოთხზე მეტი (42%) იყო ციხეში, საკანში, პრობაციაზე/ვადამდე ადრე გათა-
ვისუფლებული ან იძებნებოდა. 

...დაითვალეს, რომ ქალაქში მცხოვრები ყველა 18 წლის აფრო-ამერიკელ 
მამაკაცთა დაახლოებით 75%-ს შეეძლო დალოდებოდა, რომ მას იქამდე, სა-
ნამ 35 შეუსრულდებოდა ერთხელ მაინც დააპატიმრებდნენ. ცხოვრებისეულ 
რისკს რაც შეეხება, ეს 80-დან 90 პროცენტამდე მერყეობდა. 

...ბალტიმორში, მერილენდი, საშუალოდ ყველა ახალგაზრდა აფრო-ამერი-
კელის 56% იმყოფებოდა ან ციხეში, ან საკანში, პრობაციაზე/ვადამდე ადრე 
გათავისუფლებული, გირაოთი გამოშვებული, ან იძებნებოდა. 

ყოველივე ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, მარტივი გასაგე-

ბია, რომ მარკ მაუერმა (1991 წელი, გვ. 9) თავისი ადრეული ანგარიშის 

ერთ-ერთი ქვესათაური შემდეგნაირად ჩამოაყალიბა: 

აფრო-ამერიკელი მამაკაცები: გადაშენების პირას მყოფი სახეობა?

და მაუერი აგრძელებს:

აფრო-ამერიკელი მამაკაცები, რომელთაც არაპროპორციულად მცირე შე-
მოსავლები აქვთ, უამრავ პრობლემას აწყდებიან, მათ შორის: ჩვენი ქალა-
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ქების გარეუბნების სოციალური და ეკონომიკური ვარდნა და, შესაბამისად, 
ახალგაზრდობისთვის შემცირებული შესაძლებლობები; ჩვენი სკოლების, 
ჯანდაცვის სისტემის არაქმედუნარიანობა და ახალგაზრდა შავკანიანი მამა-
კაცების მიერ საზოგადოებაში ლეგიტიმური როლის მიღებისთვის მათთვის 
საჭირო დახმარების გასაწევად ინსტიტუციონალური მხარდაჭერის ნაკლე-
ბობა; მუდმივი სიღარიბე და კეთილდღეობის გადანაწილება, რომელმაც 
ბოლო ოცი წლის განმავლობაში მდიდრებსა და ღარიბებს შორის უარესი 
უფსკრული წარმოშვა.

ციხეებში შავკანიანთა ზემოხსენებული რაოდენობა გამუდმებით 

იზრდება. ოსტინი და მაკვეი (Austin and McVey) (1989 წელი, გვ. 5) ამის 

უმთავრეს მიზეზად ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ წარმო-

ებულ ომს ასახელებენ: 

ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა ვიწროდ იყო კონცენტრი-
რებული კრეკზე, ნარკოტიკზე, რომელსაც საზოგადოების შედარებით დაბა-
ლი ფენები ანიჭებენ უპირატესობას. ეს ფენებიც არაპროპორციულად შავ-
კანიანებისგან და ლათინოამერიკელებისგან შედგება. შესაბამისად, ციხეში 
მოხვედრილ იმ დამნაშავეთა პროპორციები, რომლებიც არ არიან თეთრ-
კანიანები, იზრდება. 

მაუერიც ეთანხმება:

ეროვნული მასშტაბით ნარკოტიკული დანაშაულებისთვის შავკანიანი მო-
სახლეობის დაკავების რაოდენობა 1984 წლიდან 1988 წლამდე 30%-დან 
38%-მდე გაიზარდა. მიჩიგანში ნარკოტიკების გამო დაპატიმრებები 1985 
წლიდან გაორმაგდა, მაშინ, როცა ნარკოტიკული დანაშაულის გამო შავკა-
ნიანთა დაპატიმრებები გასამმაგდა. ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ 
წარმოებული ომი უპირატესად სისხლის სამართლის სისტემის ქვეშ მიმდი-
ნარეობდა და არაპროპორციულად იღებდა მიზანში ქალაქის გარეუბნებში 
მცხოვრებ პირებს. შედეგად კი მივიღეთ პატიმართა გაზრდილი რაოდენობა, 
რომლის მეტი წილი შავკანიან პატიმრებზე მოდიოდა. 

ამ მხრივ, ფლორიდის შტატი აშშ-ის ყველა სხვა შტატთან შედარე-

ბით, ყველაზე ექსტრემალურია. 1982/1983 წლებში ნარკოტიკულ დანა-

შაულთან დაკავშირებული 299 შემთხვევა დაფიქსირდა. აქედან 54 საქ-

მე შავკანიანი ახალგაზრდების წინააღმდეგ იყო აღძრული. 1985 წელს 
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თეთრკანიანების წინააღმდეგ 336 საქმე აღიძრა, მაშინ, როდესაც 

შავკანიანების წინააღმდეგ ეს რიცხვი იყო 371. თუმცა შემდეგ 1989/90 

წლებში შავკანიანების წინააღმდეგ წარმოებული საქმეების რიცხვმა 

3,415 შემთხვევას მიაღწია, მაშინ, როცა თეთრკანიანებისთვის ეს რიცხ-

ვი იყო მხოლოდ – 526.24 ასეთი გრანდიოზული ზრდის მიღმა მდგარმა 

არქიტექტორმა, გუბერნატორმა მარტინესმა (Martinez), არჩევნებში 

წააგო და ის ხელახალი ვადით გუბერნატორად აღარ აირჩიეს, სამაგი-

ეროდ, ის მთელი ქვეყნის ნარკოტიკების მეფედ იქცა. 

უსაფუძვლო არ იქნება, ვიფიქროთ, რომ შავკანიანის და ღარი-

ბის კომბინაცია სასამართლოშიც კი ჰანდიკაპს წარმოადგენს, თუმცა 

ეს სადავოა (შდრ. ვილბენკსსა და მანნს (Wilbanks and Mann) შორის 

დისკუსია, 1987 წელი). პირადად მე ვერასდროს შევძელი ვოლფ-

განგის, კელლისა და ნოლდეს (Wolfgang, Kelly and Nolde) პატარა 

კვლევის დავიწყება, რომელიც 1962 წელს ჩატარდა. მათ სიკვდილ-

მისჯილი პატიმრები შეადარეს ერთმანთს. გასაკვირი არ იყო, რომ ამ 

რიგში შავკანიანები გაცილებით უფრო მარტივად დგებოდნენ, ვიდრე 

თეთრკანიანები. შედეგად, მოსალოდნელი იყო, რომ შავკანიან პირ-

თა შედარებით მცირე რაოდენობა მაინც დაისჯებოდა სიკვდილით, 

მიუხედავად მრავალგზის გასაჩივრების პროცედურებისა. თუმცა, შე-

დეგები სრულიად საპირისპირო აღმოჩნდა. შედარებით მეტი შავკა-

ნიანი დაისაჯა, ვიდრე – თეთრკანიანი. მაუერის ბოლო წიგნში (1999 

წელი) მოცემულია რამდენიმე მაგალითი ზოგადი მექანიზმისა, რო-

მელიც სამართლებრივი პროცედურების დროს შავკანიანების საწი-

ნააღმდეგოდ მუშაობს. 

ეს სიტუაცია ძალზე ირონიულია. მონობა გაუქმდა. აფრო-ამერი-

კელები თავისუფალნი იყვნენ გადაადგილებაში. ისინიც ასე მოიქც-

ნენ და საბოლოოდ აღმოჩნდნენ ციხეში. სწორედ ამ მომენტში მათ 

24 ფლორიდის უზენაესი სასამართლოს რასობრივი და ეთნიკური კომპენსაციის 
კომისიისგან, 1991 წელი.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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თავიანთი პოლიტიკური ძალაუფლებაც დაკარგეს. ფელნერისა და 

მაუერის (Fellner and Mauer) თანახმად (1998 წელი, გვ. 2), სისხლის-

სამართლებრივი მსჯავრის გამო ამერიკაში დაახლოებით 3.9 მი-

ლიონმა სრულწლოვანმა დროებით ან სამუდამოდ დაკარგა ხმის 

მიცემის უფლება. საიდანაც 1.4 მილიონი აფრო-ამერიკელი მამაკა-

ცია. ეს კი მთელი სრულწლოვანი შავკანიანი მოსახლეობის 13%-ს 

შეადგენს. შვიდ შტატში ყოველი ოთხიდან ერთ შავკანიან მამაკაცს 

ხმის უფლება სამუდამოდ აქვს დაკარგული. თუკი გავითვალისწი-

ნებთ დაპატიმრებების ამჟამინდელ პროცენტულობას, შავკანიანი 

მამაკაცების მომდევნო თაობის ათიდან ყოველ სამ პირს მათი 

ცხოვრების რაღაც მონაკვეთში ასევე ჩამოერთმევათ ხმის მიცემის 

უფლება. ყველაზე მკაცრი საარჩევნო კანონების მქონე შტატებში, 

აფრო-ამერიკელი მამაკაცების დაახლოებით 40% ხმის მიცემის უფ-

ლების პერმანენტული დაკარგვის საფრთხის ქვეშაა. ფელნერი და 

მაუერი ასევე აღწერენ, თუ როგორი მარტივია დაკარგო ხმის მიცე-

მის უფლება და როგორი რთული – ამ უფლების უკან დაბრუნება/

აღდგენა:

ხმის მიცემის უფლების ჩამორთმევის შესახებ სახელმწიფო კანონების 

უმეტესობის მიხედვით, ნებისმიერი სისხლისსამართლებრივი მსჯავრი, 

რომელიც პატიმრობით ისჯება, ხმის მიცემის უფლების დაკარგვის წინა-

პირობას წარმადგენს. არ არის აუცილებელი დანაშაულს რაიმე საერთო 

ჰქონდეს საარჩევნო პროცესებთან. არც ისაა აუცილებელი, რომ დანაშა-

ული კლასიფიცირებული იყოს აუცილებლად როგორც სერიოზული. მა-

ღაზიის ქურდობა ან მარიხუანას მცირე რაოდენობის ფლობაც კი საკმა-
რისი იქნებოდა. 

...

სულ მცირე 16 შტატში მაინც, ფედერალურ დამნაშავეებს მათი სამოქალაქო 
უფლებების აღსადგენად არ შეუძლიათ სახელმწიფო პროცედურებით სარ-

გებლობა. ყოფილი დამნაშავეებითვის არჩევნებში მონაწილეობის უფლების 

აღდგენისთვის ფედერალური სამართლით წარმოდგენილი ერთადერთი 

მეთოდი პრეზიდენტის შეწყალებაა. 
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თუმცა, მოდით, ნუ დავიჯერებთ, რომ აღნიშნული განსხვავებები 

უნიკალური მხოლოდ აშშ-თვისაა. ყველა ინდუსტრიულ ქვეყანაში, 

სოციალურად დაუცველი უმცირესობები ჭარბად არიან წარმოდ-

გენილები ციხეებში. ევროპული ციხეებიც დამძიმდა. სიღარიბეს 

ფერი რომ ჰქონოდა, ის უფრო გამუქდებოდა. აშშ-სა და ევროპას 

შორის შოვინიზმის არანაირი მიზეზი არ არსებობს. ლანგანი და 

ფარინგტონი (Langan and Farrington) (1998 წელი, გვ. 44) 1991 წელს 

ინგლისსა და უელსში არსებულ სიტუაციას ადარებენ აშშ-ში ამავე 

წელს განვითარებულ მოვლენებს: იმ დროისთვის აშშ-ში ყოველ 

100,000 მოსახლეზე 2,563 შავკანიანი და ყოველ 100,000 მოსახლეზე 

396 თეთრკანიანი იყო დაპატიმრებული. ინგლისსა და უელსში კი 

ყოველ 100,000 მოსახლეზე 667 შავკანიანი და 102 თეთრკანიანი იყო 

ციხეში მოთავსებული. ეს კი ორივე ქვეყანაში 6-ჯერ მეტ შავკანიანს 

ნიშნავს. სწორედ პრობლემის მოცულობაა ის, რაც აშშ-ს სიტუაციას 

ასეთ უნიკალურს ხდის.

7.4 შტატიდან შტატში

ყველაზე ლამაზი შტატებიდან, კალიფორნიის შტატი ალბათ პირ-

ველ ადგილზეა. აქ არის მზე, აქ არის დასვენება, აქ არის ბარკლისა 

და სტენფორდის უნივერსიტეტები და აკადემიული ცხოვრების სა-

მოთხე, აქ არის ბიზნესი, გაფართოვება და სამუშაო, აქ არის ჰოლი-

ვუდი, მსოფლიოს ოცნების ქარხანა.

აქ არის ასევე აშშ-ს ყველაზე ცნობილი ციხეებიდან რამდენი-

მე. ალკატრასი (Alcatraz) აღარ არსებობს, თუმცა სან კენტინი (San 

Quentin) რჩება ციხედ, რომლის სახელიც ბევრად სცდება აშშ-ს 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ფარგლებს. აქ არის ასევე ფოლსომის (Folsom) ციხე 7,000 პატიმ-

რით, საიდანაც 500 სავარაუდოდ არასოდეს გათავისუფლდება. და 

ამ წლებში დიდ კალიფორნიულ ტრადიციებს ახალი სტრუქტურა 

ემატება.

1977 წელს ყოველ 100,000 მოსახლეზე კალიფორნიის შტატს სა-

ხელმწიფო და ფედერალურ ციხეებში ერთი ან მეტი წლით დაპა-

ტიმრებული 80 პატიმარი ჰყავდა. 1998 წელს შესაბამისი რიცხვები 

იყო 483 ან 158,742 პატიმარი. კალიფორნიის საბადრაგო სამსახურის 

ოფიცრების ასოციაციის თავმჯდომარემ იცის, რაშიც შეიძლება იყოს 

გამოსავალი. ის მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ უნდა ააშენოს მეგა-

ციხეები, რომლებიც გათვლილი იქნება თითო 20,000 პატიმარზე. 

მცირეოდენ მეგა-ციხეებს, მისი აზრით,  ახალ საუკუნეში ახალი ცი-

ხეების შესახებ კალიფორნიის მოთხოვნის დაკმაყოფილება შეუძ-

ლიათ.25

დიაგრამას 7.4-1 შტატიდან შტატამდე მივყავართ. რიცხვები ფე-

დერალურ და სახელმწიფო დაწესებულებებში ყოველ 100,000 მო-

სახლეზე ერთ წელზე მეტი ვადით დაპატიმრებულ პირთა რაოდენო-

ბას გვიჩვენებს. თითქმის ყველა მათი პატიმარი ასეთი ხანგრძლივი 

დროით არის დაპატიმრებული. საპატიმროები აქ არ იგულისხმება. 

ეს კი ნიშნავს, რომ აშშ-ს ციხეების მონაცემების დაახლოებით 1/3 არ 

ითვლება. ზოგიერთ შტატს გააჩნია ინტეგრირებული ციხის სისტემა, 

სადაც საპატიმროებიც ითვლება. შტატიდან შტატში შესადარებელი 

მონაცემების მისაღებად, ჩვენ ამ შტატებში 1/3-ით შევამცირეთ ციხის 

მონაცემები.

25 შლუზერი (Schlosser) (1998 წელი), გვ. 76.
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დიაგრამა 7.4-1. 1998 წელს ფედერალურ და სახელმწიფო დაწესებულებებში 
    ყოველ 100,000 მოსახლეზე 1 ან მეტი წლით დაპატიმრებულ 
    პირთა რაოდენობა.1

1.  წყარო: იუსტიციის სტატისტიკის ბიურო (Bureau of JUstice Statistics), ბიულეტენი. 
„პატიმრები 1998“, გვ. 

2. პატიმრები და საპატიმროები ინტეგრირებული სისტემიდან. მონაცემთა ორიგი-
ნალური ბაზა  საპატიმროებსა და ციხეებში განთავსებულ პატიმართა საერთო 
რაოდენობას მოიცავს. თავდაპირველი რიცხვები შემცირებულია 1/3-ით.

3. დაპატიმრებების რიცხვი  დაახლოებით 6,200 პატიმარს მოიცავს, რომლებსაც 1 
ან მეტი წელი ჰქონდათ მისჯილი, თუმცა ეს პერიოდი ადგილობრივ ციხეებში ან 
გამასწორებელ დაწესებულებებში გაატარეს.

4.  ციხეებში განთავსებულ პატიმართა რაოდენობის შესახებ მონაცემები ეფუძნება 
custody counts. 

5.  „1 ან მეტი წლით დაპატიმრებული“ მოიცავს ასევე ზოგიერთ პატიმარს, დაპატიმ-
რებულს „1 ან ნაკლები წლით“.
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7.5. ციხეების მდგომარეობა

1990 წლის 1 მაისს Los Angeles Times-ის მიერ შემდეგნაირად იქნა 

აღწერილი ერთ-ერთი ციხე, რომელსაც კალიფორნიაში არსებულ 

უდიდეს ექსპანსიაზე უნდა ეზრუნა:

პელიკან ბეის (Pelican Bay) ციხე მთლიანად ავტომატურ რეჟიმზეა და ისეა 
დაპროექტებული, რომ პატიმრებს ფაქტობრივად არანაირი კონტაქტი და 
პირადი შეხება დაცვასთან ან სხვა პატიმრებთან არ აქვთ. დღეში 22 1/2 სა-
ათის განმავლობაში პატიმრები გამოკეტილები არიან უფანჯრო საკნებში, 
რომლებიც მყარი ბეტონის ფილებითა და უჟანგავი ფოლადით არიან აგე-
ბულები ისე, რომ პატიმრებს რაიმე სახის მასალის იარაღად გადაკეთების 
შესაძლებლობა არ ექნებათ. ისინი არ მუშაობენ ციხის ინდუსტრიაში; მათ 
არ აქვთ წვდომა რეკრეაციასთან; მათ არ აქვთ შეხება სხვა პატიმრებთან. 
მათ მოწევის უფლებაც კი არ ეძლევათ, რადგან ასანთი უსაფრთხოების რის-
კად აღიქმება. პატიმრები საკვებს თავიანთ საკნებში იღებენ. საკანს ტოვებენ 
მხოლოდ სწრაფი შხაპის მისაღებად და ყოველდღიური 90 წუთიანი შესვე-
ნებისთვის. ისინი შხაპს იღებენ ცალკე და სეირნობენ ასევე ცალკე ცემენტით 
დაფარულ მინიატურულ ეზოში, რომელსაც 20 ფუტიანი ცემენტის კედელი 
შემოსაზღვრავს. კედელზე კი ლითონის ეკრანებია დამონტაჟებული. მათი 
საკნების კარები იღება და იკეტება ელექტრონულად საკონტროლო ჯიხურში 
მყოფი დაცვის მიერ. 

...

დაწესებულებაში ფაქტობრივად არ არის გისოსები; საკნების კარები გაკე-
თებულია უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ნაჭრებისგან. კარში მხო-
ლოდ საკვების გადაცემისთვის საჭირო ღიობია დატოვებული. არც დაცვა შე-
ინიშნება სადმე ქამარზე ჩამოკიდებული გასაღებებით იარუსებს შორის რომ 
დაიარებოდეს. სამაგიეროდ, დაცვა ჩაკეტილია შორს შუშის საკონტროლო 
ჯიხურებში და პატიმრებს დინამიკების მეშვეობით ეკონტაქტება. 

...

უსაფრთხო კორპუსის ბლოკს (SHU - Secure Housing Unit) თავისი საკუთა-
რი ლაზარეთი გააჩნია; ასევე საკუთარი იურიდიული ლიტერატურის ბიბ-
ლიოთეკა (სადაც პატიმრები უსაფრთხო ოთახებში არიან განთავსებულები 
და იურიდიული ლიტერატურაც სლოტების მეშვეობით გადაეცემათ); ასევე 
გააჩნია საკუთარი ოთახი ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესახებ არსებუ-
ლი საქმეების განსახილველად. პატიმრებს ბლოკიდან გაუსვლელად წლები 
შეუძლიათ გაატარონ. 
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Corrections Digest-ის მიხედვით (1990 წლის 27 ივნისი, გვ. 9), კალი-

ფორნიის გუბერნატორმა აღნიშნული ციხის გახსნისას შემდეგი განც-

ხადება გააკეთა: 

„კალიფორნიას ამიერიდან განვითარების დონით უმაღლეს საფეხურზე 
მდგომი ციხე აქვს, რომელიც მთელი ერისთვის გახდება სამაგალითო. ... პე-
ლიკან ბეიში გამოხატულია ჩვენი ფილოსოფია, რომლის მიხედვითაც, და-
ნაშაულის შემცირების საუკეთესო გზა დამნაშავე კრიმინალების გისოსებს 
მიღმა მოთავსებაა“.

გუბერნატორმა ასევე აღნიშნა, რომ პატიმრის შენახვა ციხეს ყო-

ველწლიურად 20,000 დოლარი უჯდება, შედარებით 430,000 დოლარ-

თან, რაც საზოგადოებას უჯდება, როდესაც კრიმინალი ქუჩაში მუ-

შაობს.

ამ მხრივ კალიფორნია მარტო არ არის. ოკლახომიდან The Sunday 

Oklahoma 1991 წლის 24 თებერვალს წერდა შემდეგს: 

პატიმრები, რომლებიც განთავსებულები იყვნენ “high-max” უსაფრთხოების 
ბლოკში, დღეში 23 საათს თავიანთ საკნებში გაატარებენ, დარჩენილ 1 საათს 
კი ისეირნებენ კონკრეტულ პატარა რეკრეაციულ ზონაში, რომელიც 200 ფუ-
ტიანი კედლით არის გარშემორტყმული. სივრცე მეტალის გისოსებით არის 
გადახურული. თეორიულად, პატიმარს შეუძლია ახალ საკანში გადაადგილ-
დეს და არასოდეს გავიდეს გარეთ. ბლოკის პირველი მაცხოვრებელი 114 სიკ-
ვდილმისჯილი მამაკაცი იქნება. სიკვდილით დასჯის სისრულეში მოსაყვანად 
ბლოკში ასევე ახალი ოთახი არის განთავსებული. 

ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა აშშ-ს ციხეებში არსებული 

მდგომარეობა გამოიძია. აღნიშნული კვლევა Helsinki Watch-ის მიერ 

საბჭოთა კავშირის ციხეებში არსებული მდგომარეობის შესახებ გან-

ხორციელებულ კვლევასთან ერთად პარალელურ რეჟიმში მიმდი-

ნარეობდა. თავის დეტალურ ანგარიშში Human Rights Watch აღწერს 

აშშ-ს ციხეებში პატიმართა სრული იზოლაციისკენ არსებულ ტენდენ-

ციებს. ისინი აღნიშნულ ტენდენციას „მარიონიზაციას“ (“Marionization”) 

უწოდებენ. ამავე სახელწოდების ფედერალურმა ციხემ 1983 წელს 
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მსგავსი უსაფრთხოების უკიდურესი ზომები შემოიღო. სხვა შტატებიც 

მიჰყვნენ ტენდენციას და თავიანთი საკუთარი მაქსიმალური უსაფრთ-

ხოების ინსტიტუტები შექმნეს. ასეთ დაწესებულებებს ციხის ჟარგონით 

„მაქსი-მაქსი“ (“Max-Maxi”) ეწოდებოდა. 

„მაქსი-მაქსი“-ებში პატიმრობა ციხის ოფიციალური წარმომადგენლების მიერ 
არის ადმინისტრირებული. მათზე ცალკე დამოუკიდებელი ზედამხედველობა 
აღარ ხორციელდება. ამას კი მიჰყავს სიტუაციამდე, როდესაც პატიმრებს ფაქ-
ტობრივად ორჯერ შეიძლება მიესაჯოთ პატიმრობა: ერთხელ – სასამართლოს 
მიერ გარკვეული ვადით და მეორედ, მდგომარეობის გასაუარესებლად – ცი-
ხის ადმინისტრაციის მიერ. 

მარიონში მდგომარეობა გაცილებით რთულადაა, ვიდრე სხვა ფედერალურ 
ციხეებში, მათ შორის ხდება პატიმართა დღეში 23 საათის განმავლობაში გა-
მოკეტვა და მათთვის მნახველების მიღებაზე უარის თქმა (გვ. 4).

სახელმწიფო ციხეებსაც მსგავსი მოწყობა აქვთ. ფლორიდის შტა-

ტიდან შემდეგი სახის ანგარიში გავრცელდა:

განსაკუთრებით თვალსაჩინო მაგალითს ფლორიდის  სტარკეს სახელმ-
წიფო ციხის (Starke), უფანჯრო Q ფრთა წარმოადგენს. საიდანაც პატიმრე-
ბი არასოდეს გადიან გარეთ და სადაც ზოგიერთი პატიმარი დაახლოებით 7 
წლის განმავლობაში იმყოფება (გვ. 4).

...

ასეთი განთავსების მაქსიმალური ხანგრძლივობის ბოლო ზღვარი დად-
გენილი არ არის და, როგორც ჩვენ გვაცნობეს, შესაძლოა 15 წლამდეც კი 
გაგრძელდეს. პატიმრებს კვირაში სამჯერ შხაპის მიღებისა და ორი საათით 
ეზოში სეირნობის უფლება აქვთ მხოლოდ. ეს არის საკნის გარეთ ნებადარ-
თული ერთადერთი დრო. მას შეუძლია შეიძინოს საქონლის ლიმიტირებუ-
ლი რაოდენობა სატრაპეზოდან (canteen) და ერთი კვირით გამოიტანოს 
ბიბლიოთეკიდან წიგნი (თუკი ის არ იმყოფება ბიბლიოთეკის შავ სიაში, 
მორიგი დისციპლინური სასჯელი Starke-ს ციხეში). კარცერში მოხვედრილ 
პატიმრებს ასევე შესაძლოა ჩამოერთვათ საკნის გარეთ სეირნობის უფლე-
ბა და ეს შესაძლოა წლების განმავლობაშიც კი გაგრძელდეს. ფლორიდის 
წესების თანახმად, „კარცერში პატიმრის მოთავსება თავისი ბუნებით დის-
ციპლინური არ არის და პატიმრები, რომლებიც იქ ხვდებიან, არ ისჯებიან“. 
(გვ. 44).
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დისციპლინური საკნები უფრო სერიოზული რამაა. ისინი ციხის 

შინაგანაწესის დამრღვევი პატიმრებისთვის არის განკუთვნილი. კარ-

ცერთან დაკავშირებული შეზღუდვების გარდა, დისციპლინურ საკნებ-

ში მოთავსებულ პატიმრებს არ ეძლევათ საკითხავი მასალის გაცნობის 

უფლება, გარდა იურიდიული მასალისა. თუმცა, ცხოვრება, შესაძლოა, 

კიდევ უფრო მეტადაც გართულდეს. ციხეს ასევე გააჩნია Q-ფრთა იმ 

პირთათვის, ვინც ზემოხსენებულ ადგილებში (დისციპლინური საკანი, 

კარცერი) ყოფნისას კვლავ გააგრძელებს შინაგანაწესის დარღვევას. 

საკნების მოცულობა არის - 6 ფუტი, 11 დიუიმი 8 ფუტსა და 7 დიუიმზე, 

ცემენტის საწოლით, საპირფარეშოთი და პირსაბანით, არ არის ფანჯა-

რა და ავეჯი. კარები ფოლადისგანაა დამზადებული. საკანში შეინიშნე-

ბა ჰაერის ჩახუთულობა, როგორც ამას Human Rights Watch აღნიშნავს 

(გვ. 45).

1997 წელს ახალი კონსტრუქცია გაიხსნა. როგორც მას Correctional 

Digest 1997 წლის 5 დეკემბერს აღწერს:

დიზაინერებმა, რაც პატიმარს ესაჭიროება, ყველაფრის 105 კვადრატულ ფუტში 
(დაახლოებით 10 კვ. მეტრი) მოთავსება შეძლეს. ყოველ საკანში განთავსებუ-
ლი იქნება 2 პატიმარი, რომლებსაც ორიარუსიანი საწოლი და საპირფარეშო, 
პირსაბანი და შხაპი ექნებათ. და პირველად ციხეების ისტორიაში, საკნებს ასე-
ვე ექნებათ კარი, რომელიც პატიმრებს ძალიან პატარა – დაახლოებით 6 ფუტი 
8 ფუტზე – აივანზე გაიყვანს, მას პატიმრები თავიანთი კუთვნილი 1 საათიანი 
გასეირნებისთვის გამოიყენებენ. 

სასეირნო ადგილას გასასვლელი კარები ელექტრონულად გაკონტროლდება 
ცენტრალური საკონტროლო პუნქტში მომუშავე ოფიცრების მიერ. ისე, რომ 
მათი გადასაწყვეტი იქნება, როდის შეეძლებათ პატიმრებს შესვლა და გასვლა. 

ყოველი საკნის ფოლადის კარი, რომელიც ციხის შიდა კორიდორში გამოდის, 
პატიმრებს ერთმანეთში კომუნიკაციის საშუალებას არ მისცემს. ყოველ კარში 
მოთავსებული შედარებით პატარა ზომის კარი მისცემს ოფიცრებს საშუალე-
ბას, პატიმრებს საკვები გადააწოდონ. 

შტატი  დამატებით 19 ახალი ოფიცრისა და 2 სერჟანტის დაქირავებას გეგმავს, 
რათა მათ ახალ დაწესებულებაში იმუშავონ. ოფიციალური პირები აღნიშნა-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ვენ, რომ ეს რიცხვი ახალ გარემოში 200 პატიმრის საზედამხედველოდ სავ-
სებით საკმარისი და ადექვატური იქნება. 

“Cold Storage” წარმოადგენს Human Rights Watch-ის პატარა ან-

გარიშს (1997 წელი), რომელიც ერთ-ერთ მის პუბლიკაციას ჰქონდა 

დართული. ანგარიშის თანახმად (გვ. 18):

36 შტატი და ფედერალური მთავრობა დღესდრეობით სულ ცოტა 57 სუპერ-
მაქსიმალური უსაფრთხოების დაწესებულებას ამუშავებს. მათ „სუპერმაქ-
სებსაც“ (“supermaxes”) უწოდებენ. ისინი აშენდნენ ან როგორც არსებული 
ციხეების დანამატი, ან – როგორც დამოუკიდებელი ერთეული. ის მშენებ-
ლობები, რომლებიც მოცემულ მომენტში მიმდინარეობს ეროვნული დონის 
„სუპერმაქსის“ შესაძლებლობებს დაახლოებით 25%-ით გაზრდის. 

იგივე ანგარიშში მოცემულია ფედერალური საოლქო სასამარ-

თლოს მოსამართლის, ტელტონ ჰენდერსონის (Thelton Henderson) 

დაკვირვება: 

ყველა პატიმრის დამშვიდებამ ძლიერი მედიკამენტების გამოყენებით, რომ-
ლებიც მათ ხანგრძლივ სტუპორულ მდგომარეობაში ტოვებენ, შესაძლოა, 
შეამციროს უსართხოების რისკები; თუმცა, პატიმრობის ამგვარი პირობები, 
ცალსახაა, რომ არაკონსტიტუციური იქნება.

არსებული სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, აშშ-ში ყველა 

დაპატიმრებული პირის 1.8% მაქსიმალური უსაფრთხოების ციხეებში 

არის განთავსებული, მათ შორის იმ ციხეებშიც, რომლებსაც „სუპერ-

მაქსებს“ უწოდებენ. ბრიტანეთში მსგავსი პროპორცია მხოლოდ 0.1% 

შეადგენს (ქოილე (Coyle) 2000 წელი). თუმცა აშშ არის კონტრასტე-

ბის მიწა. უკიდურესი იზოლაცია ბოროტების ერთი სახეობაა. მაგრამ 

იზოლაციის უკიდურეს კონტრასტსაც თავისი ფასი აქვს. Human Rights 

Watch (1992 წელი) ასევე აღწერს ამ პირობებს (გვ. 19-20): 

საპატიმროები პატიმრების შედარებით უფრო ნაკლები დროით დაკავების-
თვის არიან განკუთვნილნი, ვიდრე ეს ციხეებში ხდება და ეს ფაქტი ასეთი 

ამერიკის შეერთებული შტატები – მოდის ფუძემდებელი
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დაწესებულებების ფიზიკურ სტრუქტურაშიც აისახება. მათ ხშირად არ აქვთ 
რეკრეაციული სივრცეები. პატიმრები განთავსებულები არიან უფანჯრო საკ-
ნებში, და მათ პირადი სივრცე ან ძალიან მცირე დოზით, ან საერთოდ არ ეძ-
ლევათ. 

მაგალითად, ნეშვილის (ტენესის შტატი) სისხლის სამართლის მართლმსა-
ჯულების ცენტრი 1982 წელს აშენდა დაახლოებით 300-მდე პატიმრის ტევა-
დობით. როდესაც ჩვენ 1990 წელს აღნიშნული ცენტრი მოვინახულეთ, იქ 800 
პატიმარზე მეტი იყო განთავსებული. ჩვენ ასევე გვითხრეს, რომ უკანასკნელ 
პერიოდში რაღაც მომენტში პატიმრების რიცხვი 1,100 პირსაც კი აღწევდა. რო-
გორც ერთ-ერთმა თანამშრომელმა განგვიცხადა, დაახლოებით 6 თვეზე მეტი 
ხნის განმავლობაში დაწესებულების სავარჯიშო დარბაზი რამდენიმე ასეული 
წინასწარი პატიმრის განსათავსებლად გამოიყენებოდა. მათ ჰქონდათ 2 აბა-
ზანა და 2 შხაპი. ყველაზე დიდი ხალხმრავლობისას დამატებითი სივრცე მი-
წისქვეშა გვირაბის სახით, რომელიც სასამართლოს დარბაზში გადიოდა, 200 
პატიმრისთვის გამოიყენებოდა. იქ არ იყო არც აბაზანა და არც – შხაპი. 

...ჩვენი ვიზიტის დროს რიკერსის კუნძულზე ნიუ-იორკში 1,516 პატიმრიდან 
300 განთავსებული იყო საკნებში (უმეტესად სეგრეგაცია), მაშინ, როდესაც 
დანარჩენები  საერთო საცხოვრებლებში და კუნძულის სანაპიროზე მიმდ-
გარ და გადაკეთებულ საბორნე კატარღების გემბანებზე ცხოვრობდნენ. ყო-
ველ საცხოვრებელში დაახლოებით 57-მდე პატიმარი იყო განთავსებული. 

...ლოს ანჯელესში სიბილ ბრენდის (Sybil Brand) ციხეში ქალებს დაახლოებით 
130-156 პირის გარემოცვაში ეძინათ. საცხოვრებლები გადატვირთული იყო 
და არანაირი პირადი სივრცე არ არსებობდა. 

აღნიშნული პატიმრების საჩივრები ძალზე წააგავდა რუსი პატიმ-

რების საჩივრებს, რომელთა შესახებაც ზემოთ უკვე იყო საუბარი. ასე 

გამოიყურებოდა აშშ-ში პატიმართა უკმაყოფილებები:

საცხოვრებლები განკუთვნილი იყო 50 ადამიანისთვის, თუმცა ჩვენი ვიზიტის 
დროს იქ განთავსებული იყო 90 პატიმარი. პატიმრები ჩიოდნენ ხალხმრავა-
ლობაზე და იმაზე, რომ არ ჰქონდათ შესაძლებლობა, თავიანთი თანამეოთა-
ხე თვითონ აერჩიათ. როგორც ეს უკიდურესად ჭარბწონიანმა მანდილოსან-
მა (მან გვითხრა, რომ მისი წონა დაახლოებით 127 კილოგრამს შეადგენდა) 
განგვიცხადა, როდესაც ის და მისი თანამეოთახე ერთდოულად იმყოფებოდ-
ნენ პატარა ოთახში, მათ ფაქტობრივად განძვერაც კი არ შეეძლოთ (გვ. 34).

ერთმა პატიმარმა ... აღწერა თავისი საკანი (სხვა ციხეში): „კედლებიდან ჩა-
მოცვენილი საღებავი, დაზიანებული სანტექნიკა, ფანჯრებში ჩამტვრეული 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



141

შუშა, ძალზე სუსტი განათება, ტარაკნები, ვირთხები/თაგვები, ჭიანჭველები, 
მწერები, დაობებული ბალიშები და ჭუჭყით დაფარული ზეწრები, გაუსაძლი-
სი სიცხე ზაფხულში და სასტიკი სიცივე ზამთარში“.

თუმცა აშშ კონტრასტების ქვეყანაა ასევე სხვა მიმართულებითაც. 

ისევ Human Rights Watch-ის თანახმად (გვ. 61):

Human Rights Watch-ის მიერ მონახულებულ დაწესებულებებს შორის მხო-
ლოდ ბედფორდ ჰილის ციხე (Bedford Hills) აძლევს ახალნამშობიარებ პა-
ტიმრებს თავიანთი ბავშის ციხეში დატოვების უფლებას. ნიუ-იორკის შტატის 
კანონის თანახმად, მდედრობითი სქესის პატიმრებს ციხეში ბავშვის მხო-
ლოდ ერთი წლით დატოვების უფლება აქვთ. 

ბავშვისთვის საჭირო აკომოდაციის გარდა, ბედფორდ ჰილის ციხე, სადაც პა-
ტიმრების 75% დედაა, დედებისთვის ასევე მათ უფროს შვილებთან კავშირის 
შენარჩუნებასაც უზრუნველყოფს. ზაფხულში დაწესებულების ორგანიზებით 
ადგილობრივ ოჯახებში მცხოვრები პატიმრების ბავშვებისთვის ერთკვირი-
ანი პროგრამა იმართება. ისინი მთელ დღეს თავიან დედებთან ატარებენ. 
თამაშობენ დიდ, სათამაშოებით სავსე ვიზიტორების ოთახში და ასევე უამ-
რავ ორგანიზებულ აქტივობაში შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება. დამატე-
ბით, მათ ასევე გარეთ არსებული მოედანიც შეუძლიათ გამოიყენონ. ზედამ-
ხედველის თანახმად, წლის განმავლობაში, თვეში ერთხელ ნიუ-იორკიდან 
და ალბანიდან ციხის მიმართულებით ავტობუსები არის ისე ორგანიზებული, 
რომ ბავშვებს თავიანთი დედების მონახულება სხვა ნათესავების თანხლე-
ბის აუცილებლობის გარეშეც შეუძლიათ.

7.6 დანაშაულის ახსნა

ციხეში განთავსებულ პატიმართა რიცხვის ზრდა ჩვეულებრივ და-

ნაშაულის მომატებით შეიძლება აიხსნას. ყველაფერს იწყებს კრი-

მინალი და საზოგადოებას ისღა დარჩენია, რეაგირება მოახდინოს 

მაზე. ეს არის ე.წ. რე-აქტიული აზროვნება და როგორც ჩვენ უკვე 

აღვნიშნეთ, მსგავსი აზროვნება ევროპისთვის აქტულური ვერ იქნება. 

ამერიკაშიც უკეთესი მდგომარეობა არ არის. 

1990 წლისთვის ციხეში განთავსებულ პატიმართა რაოდენობა 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში გაორმაგდა. თუმცა, ეს არის ის, რაც 
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იუსტიციის სტატისტიკის ბიურომ (Bureau of Justice Statistics) იმ პე-

რიოდში არსებულ მსხვერპლთა რაოდენობის შესახებ განაცხადა 

(National Update, იანვარი, 1992 წელი, გვ. 5):

ვიქტიმიზაციის მაჩვენებელი აგრძელებს ვარდნის ტენდენციას, რაც დეკადე-
ბის წინ დაიწყო. 

1990 წელს დაახლოებით 34.4 მილიონი პიროვნებისა და საკუთრების წი-
ნააღმდეგ მიმართული დანაშაული დაფიქსირდა, 1981 წლისგან განსხვავე-
ბით, როდესაც აღნიშნული დანაშაულების რიცხვი 41.4 მილიონს შეადგენდა. 

1973 წლიდან 1990 წლამდე პიროვნების წინააღმდეგ მიმართული დანაშა-
ულის მაჩვენებელმა (გაუპატიურება, ძარცვა, თავდასხმა, პირადი ქურდობა) 
24.5%-ით დაიკლო, ხოლო საკუთრების წინააღმდეგ მიმართილი დანაშა-
ულის (ღაჩაღობა, სახლის ქურდობა, ძრავიანი გადაადგილების საშუალების 
ქურდობა) რაოდენობამ – 26.1%-ით.

იქიდან გამომდინარე, რომ დანაშაულის ვიქტიმიზაციის ეროვნული კვლევა 
(National Crime Victimization Survey – NCVS) ითვლის მხოლოდ იმ დანაშა-
ულებს, რომელთა მსხვერპლებთანაც გასაუბრება შეიძლება, ამიტომ მკვლე-
ლობები არ ითვლება. მათი გამორიცხვა ზოგად გამოთვლებს არსებითად არ 
ცვლის. 

მეტიც, აშშ-ში დანაშაულის შესახებ სახალხო რწმენის საპირისპი-

როდ, სერიოზული კანონდარღვევების რიცხვმა ასევე ძალზე მცირე 

დაღმასვლა აჩვენა. სერიოზული კანონდარღვევების შესახებ გამო-

ძიების ფედერალური ბიუროს სტატისტიკის მიხედვით, 1980 წელს 

5.1 მილიონით დაწყებული შემთხვევა, 1989 წელს 4.8 მილიონით 

დასრულდა. თუმცა ამ დანაშაულებზე არსებული სანქციების სიმძი-

მემ მოიმატა. 1980 წელს ყოველი 1000 დაპატიმრებიდან სერიოზული 

დანაშაულის ჩადენის გამო 196 პირს მიესაჯა პატიმრობა. იუსტიციის 

სტატისტიკის ბიუროს თანახმად, 1990 წელს ასეთი დანაშაულებისთ-

ვის დასჯილ პირთა რიცხვი 332-მდე გაიზარდა. 

მაუერი (Mauer) (1991 წელი, გვ. 7) აღნიშნულის შესახებ შემდეგს 

აცხადებდა: 
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მაშინ როდესაც ცალსახაა, რომ აშშ დანაშაულის რაოდენობის მიხედვით 
ლიდერია, არსებობს უამრავი მტკიცებულება, რომ ბოლო წლებში გისოსებს 
მიღმა აღმოჩენილ პირთა სიმრავლე შედეგია არა იმდენად დანაშაულის 
რიცხვის მატებისა, არამედ უფრო – ბოლო წლებში გატარებული შედარებით 
მკაცრი სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკისა. 

როდესაც საქმე მკვლელობას ეხება აშშ თითქმის ყველა სხვა ინ-

დუსტრიული ქვეყნებისგან განსხვავდება. ინგლისსა და უელსთან შე-

დარებით, ქვეყენაში სულ მცირე 6-ჯერ მეტი მკვლელობა აღინიშნება. 

სკანდინავიასთან შედარებით, აშშ-ში მკვლელობები 10-ჯერ უფრო 

მეტად არის დაფიქსირებული. თუმცა, თვით აშშ-შიც კი მკვლელობა 

იშვიათი მოვლენაა და აქ არსებული განსხვავება ვერ ხსნის იმ უზარ-

მაზარ სხვაობას, რაც აშშ-სა და დასავლეთ ევროპას შორის ციხეებში 

პატიმრების რაოდენობასთან მიმართებით არსებობს. და, რა თქმა 

უნდა, მკვლელობა ნამდვილად ვერ ახსნის ციხეში პატიმრების მომ-

რავლებას. დიაგრამა 7.6-1 აჩვენებს 1960-97 წლებში აშშ-ში არსებული 

მკვლელობების რაოდენობას. 1975 წლის მერე რაიმე სახის დრამა-

ტული მატება არ აღინიშნება. თუმცა რიცხვები მაღალია. და როდესაც 

საქმე სხვა დანაშაულებს ეხება, აშშ ისეთი განსხვავებული არ არის 

სხვა ქვეყნებისგან. ამის ამსახველი სურათის ხილვა შესაძლებელია 

ლანგანისა და ფარინგტონის (Langan and Farrington) მიერ განხორ-

ციელებულ კვლევაში (1998 წელი), სადაც ისინი აშშ-ში დანაშაულისა 

და მართლმსაჯულების მხრივ 1981-96 წლებში არსებულ მდგომარე-

ობას ინგლისსა და უელსში ამ მხრივ არსებულ მდგომარეობას ადა-

რებენ. აღნიშნული კვლევიდან ძირითადი შთაბეჭდილება რჩება, 

რომ, ისეთი ინდიკატორებით, როგორიც არის თვით-აღრიცხული 

დანაშაულები, პოლიციისთვის მიმართვის დონე და კლირენსის გა-

ნაკვეთები, ამ ქვეყნებს შორის გარკვეული მსგავსებები შეინიშნება. 

თუმცა აშშ-ის პოლიცია უფრო მეტ საქმეს აღრიცხავს, ვიდრე მათთან 

განაცხადია შესული. დამნაშავეებს იქ ხშირად აქვთ თავისუფლების 

აღკვეთა მისჯილი და ეს სასჯელიც უფრო მკაცრია. 
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დიაგრამა 7.6-1. ყოველ 100,000 მოსახლეზე აშშ-ში დაფიქსირებული 
    მკვლელობების რიცხვი 1960-1997 წლებში

აშშ-ში პატიმრების რიცხვის მკვეთრი ზრდა ვერ იქნება „დანაშა-

ულით გამოწვეული“. მიზეზი უფრო პენიტენციურ პოლიტიკაში უნ და 

ვეძებოთ. იუსტიციის სტატისტიკის ბიუროს ბიულეტენის 1999 წლის 

დასკვნის თანახმად: 

ფაქტორები, რამაც 1990-1997 წლებში სახელმწიფო ციხეებში პატიმრების რა-
ოდენობის ზრდა გამოიწვია, მოიცავს:

–  ვადამდე ადრე გათავისუფლებულ იმ პირთა 39%-იანი ზრდა, რომლებმაც 
დაარღვიეს ვადამდე გათავისუფლების პირობები და კვლავ ციხეში აღ-
მოჩნდნენ, ასევე 4%-იანი ზრდა სასამართლოს განჩინებების რიცხვისა 
პირის დაპატიმრების შესახებ. 

–  1990 წელს 37%-დან 1997 წელს 31%-მდე ვარდნა წლიურად გათავისუფ-
ლებული პატიმრების რიცხვისა. 

–  საშუალო დროის ზრდა გათავისუფლებული პირების მიერ ციხეში გა-
ტარებულ დროსა (1990 წელს 22 თვიდან 1997 წელს - 27 თვემდე) და იმ 
დროს შორის, რაც მოსალოდნელია რომ ახალმა პატიმარმა გაატაროს 
(38 თვიდან 43 თვემდე).

–  მცირე, თუმცა მზარდი რიცხვი (10%) პატიმრებისა, რომლებიც გათავი-
სუფლებამდე ციხეში 20 ან მეტ წელს გაატარებენ და 5% პატიმრებისა, 
რომლებიც ვერასდროს შეძლებენ გათავისუფლებას.

ეს ძირითადად იმ პატიმრებს ეხება, ვინც ძალადობრივი ქმედების 

ჩადენის გამო ციხეში შედარებით უფრო დიდი ხნის განმავლობაში 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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დარჩება. ზემოთ აღწერილ ტენდენციებს ავტომატურად მივყავართ 

აშშ-ს ციხეებში ძალადობრივი ქმედებისთვის დაპატიმრებულ პირთა 

მეტ პროცენტამდე, თუმცა ასეთი ზრდა უფრო მეტად ადმინისტრაცი-

ული და სასამართლო გადაწყვეტილებების გამო ხდება, და არა – „და-

ნაშაულთან არსებული მდგომარების“ გამო. მიუხედავად ყველაფრი-

სა, ეს ზრდაც კი არ ყოფილა მნიშნელოვანი. 1990 წლიდან 1997 წლამ-

დე სახელმწიფო ციხეებში მოძალადე დამნაშავეების რიცხვმა 46%-

დან 47%-მდე მოიმატა, მაშინ, როდესაც ნარკოტიკული დანაშაულის 

ჩამდენი პირების რაოდენობამ, პირიქით, 22%-დან 21%-მდე იკლო. 

თვითონ ციხეებში კი ძალადობის შემთხვევებმა 30%-დან 26%-მდე 

იკლო, ნარკოტიკული დანაშაულის შემთხვევებმა კი 9%-დან 22%-

მდე ზრდა განიცადა. ეს  1983 წლიდან 1996 წლამდე პერიოდში ხდე-

ბოდა. ფედერალურ ციხეებში, როგოც ჩვენ ეს უკვე 5.3 თავში აღვნიშ-

ნეთ, ნარკოტიკები დომინანტი იყო. 1970 წელს ფედერალური სისტე-

მის ფარგლებში დაკავებული 20,686 პატიმრიდან 16% ნარკოტიკულ 

საშუალებებთან დაკავშირებული დანაშაულის გამო იყო დაკავებუ-

ლი. 1997 წელს პატიმრების რიცხვი 90,992 პირამდე აღწევდა, საიდა-

ნაც 60% ნარკოტიკული საშუალებების გამო იჯდა.26

იმის მაგივრად, რომ ციხე დანაშაულთან გამკლავების საშუალებად 

აღიქმებოდეს, დაინტერესებულ პირს შეუძლია ეს ყოველივე პირიქით 

გაიგოს და სოციალურ ფენომენს ციხეში არსებული პირობების პასუ-

ხად განიხილავდეს. ბავშვებს ბიზნეს სკოლებში აგზავნიან, რათა მათ 

შესაბამისი განათლება მიიღონ. ისინი მთელი ცხოვრების მეგობრებსა 

და კოლეგებს შეიძენენ. ციხეებიც არ განსხვავდება მათგან. პატიმრებ-

საც თავიანთი CV აქვთ. შლოზერი (Schlosser) (1998) ამბობს: 

გაკვეთილი, რომელიც აშშ-ის უმეტეს ციხეებში ისწავლება – სადაც ძალადო-
ბა, გამოძალვა და გაუპატიურება დიდი ხნის რუტინას წარმოადგენს – არის 
ის, რომ ძლიერი ყოველთვის დაჩაგრავს სუსტს. ისეთი პატიმრები, რომლე-

26 იუსტიციის სტატისტიკის ბიურო, გზამკვლევი 1997 წელი, გრაფა 6.52.
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ბიც სისუსტის არანაირი გამოვლინებით არ გამოირჩევიან, სწრაფად ხდებიან 
მტაცებლები. 1950-იანებში და 1960-იანებში კალიფორნიასა და ილინოისში 
თავდაცვისთვის ციხის ბანდები ფორმირდებოდა. დღესდღეობით აღნიშნულ 
ბანდფორმირებებს ფართო გაქანება აქვთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ... ბევ-
რი ჩვეულება, სლენგი და დიდი ხნის მანძილზე ციხის ბანდფორმირებასთან 
დაკავშირებული ტატუები ახალგაზრდებს შორის საკმაოდ მოდური და პო-
პულარული გახდა. აშშ-ს მასშტაბით ქალაქებში ციხის კულტურამ სწრაფად 
გადაინაცვლა ქუჩაში და ის ქუჩის კულტურად გადაიქცა.

აღნიშნული უკვე რამოდენიმე წლის წინაც კი საკმაოდ ნათელი იყო:

რიჩარდ სტრატონი (Richard Stratton), გაზეთ Prison Life-ის რედაქ-

ტორი, ფიქრობს, რომ არსებობს მზარდი ინტერესი ციხის კულტური-

სადმი ზოგადად და რომ ციხის მოდაც ამის ნაწილია. ... „რასაც ხედავ, 

არის ციხის კულტურა, რომელიც გარეთ იღვრება და ზოგადი კულტუ-

რა ხდება“, თქვა მან.

ფართო, ცუდად მორგებული ტანსაცმლის სტილი პირველად ცი-

ხეში დამკვიდრდა. მიზეზი: პატიმრებს არ ჰქონდათ ქამრის ტარების 

უფლება, რათა ის იარაღად არ გადაექციათ ან მისი საშუალებით 

თვითმკვლელობა არ ჩაედინათ. შესაბამისად, ჩაჩაჩული შარვლები 

ციხის ტრადიციაა. სტრატონის თქმით, რეპ-მუსიკა და ტატუებიც ციხი-

დან იღებენ სათავეს. „ეს ყოველივე ციხის კულტურას წარმოადგენს, 

რომელიც გარეთ გამოვიდა და ფართო კულტურის ნაწილი გახდა“. 

USA TODAY, 2 ნოემბერი, 1995 წელი.

7.7. მუხრუჭების არარსებობა

სოციალური ცხოვრების გაგება მნიშვნელოვანწილად წარმოად-

გენს ბრძოლას იმის გასაგებად, თუ ზუსტად რა ფენომენთან და რა-

ტომ გვაქვს საქმე? მეფეები ღმერთების შვილები არიან, თუ რომე-

ლიმე კონკრეტული წარმატებული კრიმინალის შთამომავლები? და 

ბიზნესის ან გართობის სათავეში მდგომი ლამაზი ხალხი? ისინი იქ 

იმის გამო იმყოფებიან, რომ მათი ცხოვრების სტილი ამ სფეროებში 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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არსებულ სიკეთეებს შეესაბამება? ნუთუ ღარიბები უნდა მივიღოთ 

მაინცდამაინც როგორც უაზრო/არაფრისმომტანი მსმელები და ლო-

თები, თუ – როგორც მათ კონტროლს მიღმა არსებული სოციალური 

მდგომარეობის მსხვერპლები? ქალაქის გარეუბნები ისეთი ადგილე-

ბია, სადაც მისწრაფებების არმქონე პირები იკრიბებიან, თუ ეს ად-

გილები ნაგავსაყრელს წარმოადგენს მათთვის, ვისაც თანამედროვე 

საზოგადოების უმცირესი წილიც კი არ მიუღიათ?

ქალაქის გარეუბნები სავსეა სავალალო აქტებით – მეუღლის მიმართ 

ძალადობა, სქესობრივი აქტითა და ისეთი ნარკოტიკული საშუალებე-

ბით, როგორიცა, მაგალითად კრეკი, ვაჭრობა, მკვლელობა. ქმედებე-

ბით, რომლებიც დანაშაულად არიან მიჩნეულნი. ისეთი დანაშაულები, 

რომლებიც ომის სამიზნედ შეილება გადაიქცნენ. თუმცა კვლავაც უნდა 

აღინიშნოს, რომ ამ ფენომენს შესაძლოა, დამატებით და ამავე დროს, 

სხვაგვარი მნიშვნელობაც მიენიჭოს. ასეთი ქმედებები, პირველ რიგში, 

შესაძლებელია სიღარიბის ინდიკატორი იყოს, ასევე ეკონომიკური, სა-

განმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებების იმ მასშტაბებით 

მოთხოვნის ინდიკატორიც, რა მასშტაბებზეც ეროვნულ საზღვრებს 

მიღმა წარმოებული ომების ინვესტირება ხდება. მესამე პირის პერს-

პექტივიდან იკვეთება საინტერესო კითხვა, თუ რატომ მიიჩნევიან აშშ-ს 

ქალაქების გარეუბნები ომის სამიზნეებად, იმის მაგივრად, რომ ისინი 

მკვეთრი სოციალური რეფორმების სამიზნეები გახდნენ.

უკვე 1831 წელს ალექსის დე ტოკევილლემ (Alexis de Tocqueville) 

(აქ 1990 წელი) დაადგინა, რომ დემოკრატიული სული და თანასწო-

რობისთვის ბრძოლა, რასაც ის აშშ-ში თავისი მოგზაურობების დროს 

გადააწყდა, ასევე გარკვეული პოტენციური პრობლემური ასპექტე-

ბით გამოირჩეოდნენ. კონკრეტულად კი, მას მთელი ამ თანასწორო-

ბის პოტენციური ტირანიის ეშინოდა (1990 წელი, გვ. 231):

თუკი მე ჩემს შუბლზე ძალაუფლების მძიმე ხელს ვგრძნობ, მე ვიქნებოდი 
ცოტა შეშფოთებული და მომინდებოდა მცოდნოდა, ვინ არის ის, ვინც მჩაგ-
რავს; თუნდაც მილიონ ადამიანს რომ ეჭიროს ჩემთვის უღელი, მე მაინც არ 
ვიქნები მზად თავი გამეყო მასში. 
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სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით კი ის აცხადებს შემ-

დეგს: 

ჩემი ყველაზე დიდი საჩივარი და უკმაყოფილება ისეთი დემოკრატიული მთავ-
რობის წინააღმდეგ, როგორიც აშშ-ია, არის არა მისი სისუსტე, როგორც ამას 
ბევრი ევროპელი თვლის, არამედ – მისი უკიდურესი სიძლიერე. ამერიკაში 
რაც ჩემთვის ყველაზე შემაშფოთებელია, არის არა უკიდურესი თავისუფლება, 
რაც იქ მეფობს, არამედ – ტირანიის წინააღმდეგ გარანტიების ნაკლებობა.

როდესაც ადამიანი ან პარტია აშშ-ში უსამართლობას განიცდის, ვის შეუძ-
ლია მას რომ მიმართოს? ხალხის აზრს? ეს არის ის, რაც ქმნის უმრავლესო-
ბას. საკანონმდებლო ორგანოს? ის წარმოადგენს უმრავლესობას და ბრმად 
ემორჩილება მას. აღმასრულებელ ხელისუფლებას? ის დანიშნულია უმრავ-
ლესობის მიერ და მსახურობს, როგორც საზოგადოების პასიური ინსტრუმენ-
ტი. პოლიციას? ისინი სხვა არაფერია, თუ არა უმრავლესობა იარაღით. სა-
სამართლოს? ეს არის უმრავლესობა, რომელსაც აქვს განაჩენის გამოტანის 
უფლება; თვით მოსამართლეებიც კი გარკვეულ შტატებში უმრავლესობის 
მიერ აირჩევიან. შესაბამისად, რაც არ უნდა უსამართლო და დაუსაბუთებე-
ლი იყოს ზომა, რომელიც გვნებს, შენ ის მაინც უნდა მიიღო. 

ზოგიერთი იტყვის, რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. ეს იქნე-

ბა ძალზე ძვირი და შესაბამისად, უნდა შეწყდეს. 

მე ამაში ეჭვი მეპარება. ვინ ითვლის ფულს შუა ომში? ომი ნარკო-

ტიკების წინააღმდეგ, ომი ძალადობის წინააღმდეგ, ომი პორნოგრა-

ფიის წინააღმდეგ – უსაფრთხო ქუჩებისა და საკუთრების გადაუდე-

ბელი საჭიროება, ეს ყოველივე არქეტიპული სიტუაციაა, სადაც ფულს 

არ აქვს ბატონობის უფლება.

ამ სიტუაციაში კონკრეტულ საფრთხეს წარმოადგენს ის, რომ 

აშშ-ში განვითარებულმა მოვლენებმა შესაძლოა გაამყაროს ის, რაც 

ხდება რუსეთში, და პირიქით. ერთ დიდ სახელმწიფოს ციხეებში პა-

ტიმართა რაოდენობის ზრდის შესახებ თეორიის ოპონენტები ად-

ვილად ჩუმდებიან იმით, რაც ხდება მეორეში. რუსეთში პატიმართა 

მზარდი რაოდენობის მიმართ არსებულ კრიტიკას მარტივად შეიძ-

ლება უპასუხო ფრაზით, „შეხედე, რა ხდება ამერიკაში“. ხოლო, რაც 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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შეეხება აშშ-ს, რუსეთის ციხეებში პატიმართა რაოდენობის შესახებ 

მონაცემების ფლობამ შესაძლოა ასევე დაამშვიდოს სინდისი. 

ორმხრივი გამხნევების ზემოხსენებულ ელემენტს, რაც მსოფ-

ლიოს ორ ყოფილ ლიდერს შორის დამყარდა, შესაძლოა ასევე და-

ნარჩენ ინდუსტრიულ ქვეყნებზეც ჰქონდეს გავლენა. როდესაც აშშ 

ყველა არსებულ სტანდარტს არღვევს იმით, როგორც ის მისი მოსახ-

ლეობის ნაწილს ექცევა, და, როდესაც რუსეთი რეგრესს განიცდის 

და თავის ყოფილ სტანდარტებს უბრუნდება, მაშინ საფრთხე ექმნე-

ბა იმას, რაც, როგორც წესი, ინდუსტიულ ქვეყნებს შორის აღიქმება, 

როგორც პატიმართა დასაშვები რაოდენობა. დგინდება მოქმედების 

ახალი ჩარჩო. შედეგად კი, დასავლეთ ევროპა მათი შედარებით ჰუ-

მანური სადამსჯელო პოლიტიკის შენარჩუნებაში შესაძლოა სიძნე-

ლეების წინაშე აღმოჩნდეს. არის შანსი, რომ აღმოსავლეთ ევროპის 

სხვა ქვეყნებიც ასევე გავლენის ქვეშ მოექცნენ და დაპატიმრებებში 

მსოფლიოს ორ ლიდერს მიბაძონ.
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დანაშაულის კონტროლზე ჩვენ, როგორც წესი, ვფიქრობთ, რო-

გორც მოვლენაზე, რომელიც ფულსა და ბაზრის მდგომარეობაზე 

დამოკიდებული არ არის. თავიანთ მანტიებში გახვეული სერიოზუ-

ლი მოსამართლეები და უფრო მეტად კი, პენიტენციალური სისტემა, 

შორს დგანან ბაზრისგან. სასჯელი სახელმწიფოს ვალდებულებაა; 

ტვირთია, რომელიც უნდა ვატაროთ, თუ გვინდა, მოწესრიგებული სა-

ზოგადოების შენარჩუნება; ეს არის ვაჭრობის, ფულისა და მოგების 

მიღმა არსებული საქმიანობა. 

მოცემული თავი სხვა მოსაზრებას გამოხატავს. მასში პენიტენცი-

ალური სისტემა ნაჩვენებია, როგორც მნიშვნელოვნად დამოკიდე-

ბული ბაზარზე არსებულ ვითარებაზე. ტკივილის მიყენებას მიმყენებ-

ლებისთვის უდიდესი ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს.

ქვემოთ მოცემულ თავში თავდაპირველად აღვწერ ტკივილის 

ბაზარს ისე, რომ ბაზარი სპეციალიზირებულ ბიზნეს ჟურნალებში ავ-

ლენს თავს - ციხის ინდუსტრიაში მოღვაწე პერსონალისა და მეწარ-

მეებისთვის არსებულ გამოცემებში. შემდგომ კი, სამ ძირითათ თე-

მას განვავითარებ, რომელთა საშუალებითაც სისტემაში არსებული 

ზოგიერთი ზრდა აიხსნება: კერძო ბიძგი, ტექნოლოგიური ბიძგი და 

ეროვნული ეკონომიკისთვის ციხის ინდუსტრიის მნიშვნელობა. 

თავი 8
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8.1 თვითპრეზენტაცია 

ფოლკლორიდან ვიცით, რომ აშშ-ში ყველაფერი უფრო დიდია, 

ვიდრე დანარჩენ მსოფლიოში. თუმცა, უცხოელისთვის საინტერე-

სო გამოცდილებაა American Correctional Association-ის ოფიცი-

ალური გამოცემის ახლოს გაცნობა. სათაურია – გამოსწორებები 

დღეს (Corrections Today), ჟურნალი პრიალა გვერდებით, ფერადი 

და უმაღლესი ხარისხის პრინტით, რომელშიც უამრავი რეკლამაა 

განთავსებული, რაც, სავარაუდოდ, ასოციაციისთვის შემოსავლის 

მნიშვნელოვანი წყაროა. უფრო მეტი რეკლამაა გაზეთში Correctional 

Building News, რომელიც 1994 წელს გამოჩნდა ბაზარზე და რომელ-

საც ასევე პრიალა გვერდები აქვს. გაზეთი თავის თავს „გამასწორე-

ბელი სამშენებლო ინდუსტრიის“ (“Correctional Building Industry”) 

შესახებ საინფორმაციო ბიულეტენს უწოდებს და მშენებლებისა და 

მწარმოებლების მიერ მიწოდებული რეკლამებით არის უმეტესად 

დაკომპლექტებული. 1999 წელს გაზეთს სახელი გადაერქვა და ეწო-

და – გამასწორებელი ახალი ამბები (Correctional News). რედაქტორი 

შემდეგნაირად ხსნის ზემოხსენებულს (ივლისი/აგვისტო, გვ. 6): „ეს 

ნიშნავს გაფართოებულ დაფარვას, რაც უკვე ნათელია ჩვენი ისტო-

რიაში პირველად 48-გვერდიანი გამოცემით. ახლა დაწესებულების 

მენეჯერებსა და მომსახურების გამწევ პირებს შეეძლებათ გაეცნონ 

მეტ ინფორმაციას მომსახურების ხელშეკრულებებსა და ციხეებთან, 

საკნებთან და წინასაპატიმრო დაწესებულებებთან დაკავშირებული 

მენეჯმენტის სხვა მახასიათებლებზე“.

Corrections Today-ის 1991 წლის გამოცემა 111 რეკლამას შეიცავს. ეს 

იყო ჩემი პირველი შეხება ჟურნალთან, რამაც ისეთი დიდი შთაბეჭ-

დილება მოახდინა ჩემზე, რომ უხეშად შევაფასე ამ, ისევე, როგორც 

სხვა თვეებში არსებული რეკლამების შინაარსი. ჟურნალის მუდმივი 

მკითხველი ვარ. წლების განმავლობაში ტენდენცია არ შეცვლილა. 

ისე, რომ 1991 წელს გაკეთებული ჩემი უხეში შეფასებები დღესდღე-
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ობითაც აქტუალურია. რეკლამებში სამი უმთავრესი კატეგორია იყო 

ყველაზე მეტად გაშუქებული:

1. ციხეების მშენებლობა, მთლიანი ციხის, ან მისი ნაწილის. ამას-

თან დაკავშირებით 16 ასეთი რეკლამა იყო. თქვენ რეკავთ, ჩვენ კი 

ვაშენებთ. თქვენი ზარიდან 6 თვის თავზე ციხე მზადაა. ბესტილის ციხე 

(Besteel) ამის ერთ-ერთი მაგალითია. ერთგვერდიან განცხადებაში 

ვკითხულობთ:

Albany County Jail and Penitentiary. 64 საწოლიანი საერთო საცხოვრებლის 
ტიპის ციხე (...) დამთავრებულია 6 თვეში. 

ბელის კონსტრუქციასაც სრული ერთი გვერდი აქვს დათმობილი, 

სათაურით: დადებითი და უარყოფითი მხარეები

20 წელზე მეტია, რაც ჩვენ ვაშენებთ. ვაშენებთ რეპუტაციას. ვაშენებთ კლიენ-
ტების სიას და ვაშენებთ გამასწორებელ დაწესებულებებს. მხოლოდ ესაა, 
რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ჩვენ ვაშენებთ. ... და ჩვენ ამას კარგად ვაკეთებთ. 300 
მილიონი დოლარის ღირებულების 25-მა გამასწორებელმა დაწესებულებამ 
მოგვცა გამოცდილება და ახლა ჩვენი კლიენტები ჩვენ პროფესიონალებს გვე-
ძახიან.

ახალი გამასწორებელი დაწესებულების აშენება გსურთ, თუ უკვე არსებუ-
ლის განახლება? დაინტერესებულები ხართ დაწესებულების გარანტირებუ-
ლი ფასით აშენებით? ჩვენი გამოცდილების შესახებ მეტი ინფორმაციის მი-
საღებად, დაუკავშირდით დონ ესტესს (Don Estes), უფროს ვიცე პრეზიდენტს... 

ზოგიერთი ციხის ადმინისტრაციას ესაჭიროება ვებ-გვერდი. The 

Bibby Line არის კომპანია, რომელსაც მსგავსი პრობლემის მოგვარე-

ბა „სულელების გემის“ ძირძველი ტრადიციით შეუძლია: 

საზღვაო გამასწორებელი დაწესებულებები

დრო იცვლება. ... Bibby მიწაზე არსებული დაწესებულებების ალტერნატივას 
გთავაზობთ. Bibby გთავაზობთ: 
– კრიზისისგან გათავისუფლება 90-120 დღეში
– 650-მდე საწოლი 9-12 თვეში
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2. ციხისთვის საჭირო აღჭურვილობა. ამასთან დაკავშირებით ივ-

ნისის ნომერი 43 სარეკლამო განცხადებას შეიცავდა. მათ შორის სამი 

ეხებოდა ტელეფონებს, რომლებიც განსაკუთრებით ციხეებზე იყო 

მორგებული, ოცი განცხადება ყველანაირი სახის ელექტრონულ სათ-

ვალთვალო სისტემებს ეხებოდა, სამი – იარაღს, შვიდი განცხადება კი 

– უსაფრთხოების სხვა მოწყობილობას. 

ტელეფონები, რომლებიც აღასრულებენ

ეს არის USWEST კომუნიკაციების მიერ წარმოდგენილი ერთგ-

ვერდიანი სარეკლამო განცხადება:

ეს ტელეფონი აკეთებს მხოლოდ იმას, რაც თქვენ გინდათ, რომ მან გააკეთოს. 

ის აკონტროლებს აბონენტების სასაუბრო დროს. ის ზღუდავს პირებს კონკ-

რეტული ნომრის აკრეფვისგან. ტელეფონს, ბრძანების მიხედვით, შეუძლია 

მონიტორინგი გაუწიოს და ჩაიწეროს ყველა სატელეფონო აქტივობა. ...გა-

ნახორციელებინეთ პატიმრებს სატელეფონო პრივილეგია მკაცრად თქვენს 

კონტროლს ქვეშ...

ან:

დაპროექტებულია სისხლის სამართლის პროფესიონალებისთვის: ნარკო-

ტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებული დანაშაული? კი თუ არა 3 წუთში. ... 

სწრაფი შედეგი ალიბისთვის დროს არ ტოვებს. ... ONTRAK არ იძლევა გასა-

სამართლებელ დროს და გაძლევთ სატესტო სიტუაციის სრული კონტროლის 
შესაძლებლობას. 

„ციხის სიხშირე“ (“Prison Band”)

მოახდინეთ გაძლიერებული წყალგაუმტარი ბრასლეტის მფლობელი პატიმ-

რების იდენტიფიკაცია. ორი მეტალის ჩამკეტი არატრანსფერირებადი უმაღ-

ლესი ხარისხის არაწელვად საიდენტიფიკაციო სისტემას უზრუნველყოფს. 

არანაირი ზედმეტი ხელსაწყო საჭირო არ არის ჩვენი მეტალის ჩამკეტების 

ჩასაკეტად. ხელმისაწვდომია ორივე, როგორც ზედაპირზე წარწერის გასაკე-

თებელი, ისე ბარათის განთავსების სისტემები. 
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Corrections Today-ის ივნისის გამოშვება უამრავ სარეკლამო გან-

ცხადებას მოიცავდა, თუმცა, აღნიშნული გამოშვება მალე მეორე-

ხარისხოვანი უნდა გამხდარიყო. ივლისში გვერდების რაოდენობა 

160-დან 256 გვერდამდე გაიზარდა. ჩვეულებრივი სარეკლამო განც-

ხადებები კი 111-დან 130-მდე გამრავლდა. აღნიშნული განცხადებები 

მსგავსი იყო ივნისში გამოქვეყნებული სარეკლამო განცხადებებისა, 

მაგალითად, ცრემლსადენი გაზის რეკლამა:

TG Guard სისტემა, რომელიც ქვეყნის უმთავრეს ციხეებშია დამონტაჟებული, 
ჭერის დონეზე განთავსებული ცრემლსადენი გაზის დანადგარის სტრატე-
გიულ გამანაწილებელს წარმოადგენს. აღნიშნული დანადგარების ამოქმე-
დება დაცული მომსახურე პერსონალის მიერ დისტანციური მართვის პულ-
ტითაც არის შესაძლებელი. სროლა შესაძლოა განხორციელდეს არჩეული 
ნიმუშის მიხედვით და კონცენტრაციის სხვადასხვა დონის გათვალისწინებით 
თქვენს მიერ დადგენილი მარშრუტით პატიმართა ევაკუაციის მიზნით. 

თუკი ცრემლსადენი გაზი საკმარისი არ არის, Point Black Body 

Armour კვლავ არის ხელმისაწვდომი: 

ზოგიერთ პატიმარს მოუნდება შენი დანით დაჭრა, აჩეხვა, დასახიჩრება, მუშ-
ტების მოქნევა ან დაწვა. მაგრამ ისინი ვერ შეძლებენ გვერდი აუარონ შენი 
სპეციალური S.T.A.R.-ის ტაქტიკური აჯანყების და ბუნტის საწინააღმდეგო 
ჟილეტს. 

ჩვეულებრივი სარეკლამო განცხადებების გარდა ივლისის ნო-

მერში ასევე მოცემული იყო 60 ყვითელი გვერდი სახელწოდებით:

გამასწორებელი პროდუქტებისა და მომსახურების შესახებ მყიდ-

ველის გზამკვლევი.

აქ ჩამოთვლილი იყო 269 კომპანია, თავიანთი პროდუქტების სპე-

ციფიკებით, დაწყებული ასო-ბგერა A-დან – Access Control Systems 

(ხელმისაწვდომობის კონტროლის სისტემა), და დამთავრებული 

X-ით – X-ray and security screening equipment (რენტგენისა და უსაფ-

რთხო სკრინინგის აღჭურვილობა). სიაში ნაჩვენებია ელექტრო მოწ-
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ყობილობებს შორის უახლესი, თუმცა ასევე ტრადიციებით მყარად 

გაჯერებული, როგორიცაა, მაგალითად:

Human Restraint Company
ტყავის მაღარხარისხიანი ქამრები. დამზადებული აშშ-ში 1876 წლიდან. უფა-
სო ბროშურისთვის, დაგვირეკეთ ან მოგვწერეთ.

ამერიკის გამასწორებელი ასოციაციის აღნიშნული ოფიციალური 

გამოცემა მხოლოდ ფასიან სარეკლამო განცხადებებს არ შეიცავს, 

მასში ასევე შესაძლებელია ვიხილოთ სტატიები, გაჭირვებით მოთავ-

სებული სარეკლამო განხადებებს შორის. თუმცა, ზოგიერთი სტატია 

დაწერილია სწორედ იმ კომპანიის თანამშრომლების მიერ, რომე-

ლიც რეკლამას ათავსებს ჟურნალში. ივლისის ნომერშია სტატია, 

რომლის ავტორებიც არიან: რონი და ოსტროსკი (Rohn და Ostroski), 

ორივე საინდენტიფიკაციო სისტემის მწარმოებელი ზუსტი სიმუ-

ლაციის კორპორაციიდან. ქვემოთ მოცემულია მათი განცხადებები 

ლოს-ანჯელესიდან, რომელსაც, მათივე სიტყვებით, „თავისუფალ 

მსოფლიოში“ ყველაზე დიდი ერთადგილიანი საპატიმრო დაწესე-

ბულება აქვს. ამ საოცარ ადგილას უკვე 14 წელია რაც ავთენტური 

სამაჯურები გამოიყენება. თუმცა, ჯორჯიას შტატს გაცილებით უფრო 

რთული სისტემა გააჩნია:

ატლანრტასთან ახლოს მდებარე ხალხმრავალი DeKalb County-ის ციხე 1200 
პატიმარზე მეტს იტევს. 1989 წლის ზამთარში ციხის ადმინისტრაციამ გადაწყ-
ვიტა, დაეწყოთ შტრიხკოდიანი სამაჯურების გამოყენება, რომლებიც იგივე 
ტექნოლოგიით ფუნქციონირებდნენ, როგორც შტრიხკოდები – სუპერმარკე-
ტებსა და ტანსაცმლის მაღაზიებში. 

...

სარეაბილიტაციო ატმოსფეროს შესაქმნელად და ამავე დროს უსაფრთ-
ხოების მაღალი დონის შესანარჩუნებლად, ციხის ოფიციალურმა წარმო-
მადგენლებმა პატიმართა საიდენტიფიკაციოდ და მონიტორინგისთვის ლა-
ზერული სკანირებისა და მონაცემთა შეგროვების პორტატული სისტემები 
დაამონტაჟეს.
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სამაჯურების სკანირებისთვის ხელის ლაზერული მოწყობილობების გამოყე-
ნებით ხდება ინფორმაციის პატარა კომპიუტერში მოთავსება. ინფორმაციის 
შეგროვების ასეთი მეთოდი გამორიცხავს პატიმართა გადაადგილების მონი-
ტორინგთან დაკავშირებულ საქაღალდე სამუშაოებს.

...

ამ ეტაპზე ვითარდება ტექნოლოგიები იმისთვის, რომ შტრიხკოდიან სამა-
ჯურზე პატიმრის ფოტოს გამოჩენაც გახდეს შესაძლებელი. პატიმრებს არ 
შეუძლიათ სამაჯურის გამორთვა/სხვა დიაპაზონზე გადაყვანა, რაც გამორიც-
ხავს მათ შეცდომით გათავისუფლებას. 

3. ციხეების მართვასაც უმთავრესი ადგილი უკავია 20 სარეკლამო 

განცხადებით ჟურნალის ივნისის თვის გამოშვებაში:

„როდესაც ყოველი საკვების მიღება მორალის საკითხია, გქონდეთ ჩვე-
ნი იმედი ... Service America მთელი ქვეყნის მასშტაბით მუშაობს გისოსებს 
მიღმა და მხოლოდ სანიმუშო ქცევით გამოირჩევა ... თუკი დაპატიმრებული 
აუდიტორიის გამოკვება თქვენი სამუშაოს ნაწილია, დაელაპარაკეთ საკვე-
ბის მომსახურების სპეციალისტს, რომელმაც იცის, როგორ განახორციელოს 
მართლმსაჯულება. დაგვიკავშირდით ...“

მშვიდობის შესანარჩუნებლად კიდევ ერთი გარანტია ეფექტური 

იარაღის ფლობაა. ეფექტური ფირმები წარმოადგენენ როგორც ლე-

ტალურ, ისე არალეტალურ იარაღს. არალეტალურ იარაღს შორის: 

Cap-Stun II

გამოიყენებოდა ფედერალური ბიუროს აგენტებისა და 1100 სამართალდამ-
ცავი ორგანოს მიერ;

14 წლიანი არსებობის მანძილზე არც ერთი საქმე Cap-Stun II-ის მონაწილე-
ობით;

ეფექტური იარაღი ნარკოტიკული საშუალებების მომხმარებლებისა და ფსი-
ქოპათების წინააღმდეგ;

ხელმისაწვდომი სამომხმარებლო მოდელები მეგობრებისა და საყვარელი 
ადამიანებისთვის.
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ივნისის გამოშვებაში არსებული 111 სარეკლამო განცხადებიდან 

რამდენიმე ასევე ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის და არა სპეციფი-

ურად ციხის ბაზრისთვის განკუთვნილი ჩვეულებრივი პროდუქტების 

რეკლამას წარმოადგენდა.

ივლისის გამოშვებაც ასევე შეიცავს ორ სხვა უჩვეულო საგნის რეკ-

ლამას. ერთი მოიცავს რამდენიმე გვერდიან სამადლობელო სიტყვას 

იმ ბანკეტის სპონსორების მიმართ, რომელიც მინეაპოლისში ყო-

ველწლირი კონგრესის ფარგლებში უნდა გაიმართოს. ტელეფონის 

კომპანიიდან დაწყებული და დამთავრებული ტყვიაგამძლე შუშის 

მწარმოებლებით, ისინი იხდიან, ციხის ოფიცრები კი ზეიმობენ. კონგ-

რესი დამატებით იმითაც არის მიმზიდველი, რომ შენ შესაძლებლო-

ბა გაქვს დატოვო ქალაქი „1991 წლის ლამაზი, სპორტული, უახლესი 

Dodge Daytona ES კლასის ავტომობილით, რომელიც სრულად არის 

აღჭურვილი ყველა შესაძლო აქსესუარით!“ ერთადერთი პირობა ის 

არის, რომ უნდა მოინახულო საგამოფენო დარბაზი, სადაც ინდუსტ-

რია თავისი პროდუქტის დემონსტრირებას ახდენს და დაადასტურო 

იქ ყოფნა. მისაღებ ჰოლში დარეგისტრირების შემდეგ, თქვენ ავტო-

მატურად ერთვებით ლატარეაში, რომელიც მანქანას ათამაშებს. 

* * *

ადამიანის ადაპტაციის შესახებ ერთი პერსონალური შენიშვნა: 

როდესაც პირველად ვეცნობოდი ჟურნალ Corrections Today-ს, სა-

კუთარ თვალებს არ ვუჯერებდი. პატიმრების სახე, რაც სარეკლა-

მო განცხადებების კითხვისას წარმოსახვაში ჩნდებოდა, თითქმის 

დაუჯერებელი იყო. ასევე იყო გულწრფელი ექსპოზიცია გამასწო-

რებელ დაწესებულებასა და ინდუსტრიულ ინტერესს შორის ურ-

თიერთობისა. სამედიცინო ჟურნალებიც, რა თქმა უნდა, მსგავსია 

და ფარმაცევტული კომპანიები გამოირჩევიან ექიმების „გადაბირე-

ბით“ მათთვის კონგრესების, სემინარების, ჰავაიზე მეუღლეებთან 
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ერთად მგზავრობების სპონსორობით. თუმცა, ექიმებს, ითვლება 

რომ, სარგებელი მოაქვთ თავიანთი პაციენტებისთვის. ამერიკის 

გამასწორებელი ასოციაცია (American Correctional Association) კი 

სხვა შემთხვევაა. ეს არის ორგანიზაცია უფლებამოსილი ადმინისტ-

რირება გაუწიოს საზოგადოების უკანასკნელ ძალას (ultimate power 

of society). ეს არის ორგანიზაცია, რომლის მოვალეობაშიც შედის 

ტკივილის მიყენება.

რომ გავაგრძელო პერსონალური შენიშვნა: მომდევნო შოკი რამ-

დენიმე კვირის შემდეგ განვიცადე, როდესაც ჟურნალები თავიდან გა-

დავიკითხე. ამჯერად სარეკლამო განცხადებებს ისეთი ეფექტი აღარ 

ჰქონდა. ვნახე ციხის ჭერში არსებული გაზის დისპენსერის სარეკლა-

მო განცხადებები და ამაზე მაშინვე თვალწინ სიკვდილის ბანაკების 

ძველი გამოსახულებები არ დამიდგა. და მე დიდი ემოციის გარეშე 

წავიკითხე პატიმრებზე, ვინც მე და სხვა მკითხველებს სიამოვნებით 

დაჭრიდა დანით, აჩეხავდა, დაასახიჩრებდა, მუშტებს მოუქნევდა ან 

დაწვავდა. მე ამას შევეჩვიე, მოვიშინაურე ძალზე უცნაური და თავი-

სებური დამოკიდებულება სხვა ადამიანებზე და მე ასევე გამიჩნდა 

ახალი (შემცირებული) მინიმალური სტანდარტები იმაზე, თუ რა სახის 

გარემო პირობებში შეუძლიათ ადამიანებს გადაუწყვიტონ სხვებს, 

რომ იცხოვრონ.

8.2. კერძო ბიძგი

ციხე ნიშნავს ფულს. დიდ ფულს. რაც უფრო დიდია შენობა, მით 

დიდია აღჭურვილობით უზრუნველყოფის დონე. 1994 წლის მაისში 

ამერიკის ციხის ასოციაციამ (American Jail Association) ინდიანა-

პოლისში სასწავლო კონფერენციას გაუწია ორგანიზება. ინდუს-

ტრიამ კონფერენციისთვის მოსამზადებლად შემდეგი მოსაწვევი 

მიიღო:

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



159

ციხეების ექსპო 1994
შეადგი ფეხი ადგილობრივი ციხეების 65 მილიარდიან ბაზარზე

ციხეების ექსპოს მონაწილე პირებს ადგილობრივ გამასწორებელ დაწესე-
ბულებებში გადაწყვეტილების მიმღები პირები წარმოადგენენ – შერიფები, 
ციხის ადმინისტრატორები, ადგილობრივი არჩეული სამთავრობო პირები, 
გამასწორებელი დაწესებულებების ოფიცრები, ჯანდაცვის ხელმძღვანე-
ლები, საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფაზე უფლებამოსილი პირები, 
ტრენერები, არქიტექტორები, ინჟინრები – ადამიანები მთელი ქვეყნიდან, 
რომლებიც ციხის ადმინისტრაციის, ახალი ტენდენციების, მომსახურებისა და 
პროდუქტების საკითხებში არიან ჩართულნი. 

100,000-ზე მეტი ადამიანია, ვინც აშშ-ს დაახლოებით 3,400 ადგილობრივ ცი-
ხეში მუშაობს. მარტო წინა წელს ინდუსტრიაზე 65 მილიარდზე მეტი დოლარი 
დაიხარჯა. ადგილობრივი ციხის ბაზარი ძალზე მომგებიანია. ციხეები დიდი 
ბიზნესია. (ხაზგასმა ჩემი არ არის)

კნეპერისა და ლილის (Knepper and Lilly) (1991) მიხედვით, ჯანდაც-

ვა და საკვები პროდუქტების მომსახურება აყვავებულ გამასწორებელ 

ინდუსტრიაში ორ ყველაზე სწრაფად მზარდ სექტორს წარმოადგენდა. 

თუმცა ყველაზე დიდი მოგება მაინც მშენებლობისა და ფინანსირები-

დან რჩება (გვ. 5):

1991-1992 წლებში ციხის საწოლები აშშ-ს საშუალოდ 53,100 აშშ დოლარი 
დაუჯდა, რაც 1987-1988 წლებთან შედარებით, როდესაც ხარჯი 42,000 აშშ დო-
ლარი იყო, აშკარად გაზრდილ თანხას წარმოადგენდა. გასაკვირი არ არის, 
რომ ასზე მეტი კომპანია სპეციალიზდება მხოლოდ ციხის არქიტექტურაზე და 
აღნიშნული კომპანიები ციხის მშვენებლობის ბიზნესიდან ყოველწლიურად 
დაახლოებით 4-დან 6 მილიარდამდე აშშ დოლარს იღებენ. 

სწორედ ასეთი მშენებლობების ბუმის ბუნებრივ შედეგს წარმოად-

გენდა 1994 წელს პირველად გამოცემული ჟურნალი – Correctional 

Building News. მორიგ თემას აქ წარმოადგენს: 

პატიმრები, როგორც არასდროს,
ისეთი ძლიერები არიან.

საბედნიეროდ, ჩვენი ავეჯიც.
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XX ავეჯი დამზადებულია,
რომ, ფაქტობრივად, იყოს ურყევი.

გასაკვირი არ არის, ციხეში ამხელა პატივისცემას რომ ვიღებთ.

ან, ტექსტი უშველებელ ფოტოზე, რომელზე გამოსახული სამი მა-

მაკაციც ძალზე საშიშად გამოიყურება:

სანამ ჩვენ წარმოვადგინეთ ჩვენი Hi. Impact Wallboard,
მანამდე ის რამდენიმე ექსპერტმა გამოცადა.

და ჩვენ გვარწმუნებენ, რომ პროდუქტი: 

აღუდგება ყველაფერს, რასაც კი მას ესვრიან.

ან, Y საწარმოსგან სასჯელებთან დაკავშირებულ ტერმინოლო-

გიასთან მსგავსი ადაპტაცია:

ყველაფერი ის, რაც ცხოვრების მომდევნო 20 წელიწადში დაგჭირდებათ.

მშენებლები ბედნიერები არიან. ასევე ბედნიერია საფონდო ბა-

ზარიც. 1996 წლის 10 აპრილის Wall Street Journal-ის მიხედვით, 

Corrections Corporation of America და მისი კონკურენტი Wackenhut-ი 

ორი ყველაზე პერსპექტიული საინვესტიციო ობიექტია აშშ-ს ბაზარზე. 

საფონდო ბროკერმა Wackenhut-თან დაკავშირებით განაახლა თა-

ვისი რეკომენდაცია „შესყიდვიდან“ „ძლიერ ყიდვაზე“ (strong buy) და 

აღნიშნული შემდეგნაირად ახსნა: 

ციხის მართვის ბიზნესის მიმზიდველობა ...იმაში გამოიხატება, რომ დაპატიმ-
რების რიცხვი უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე ბევრი შტატის და მუნიცი-
პალიტეტის ციხეების ბიუჯეტი. იმის მიუხედავად, რომ დანაზოგის აღრიცხ-
ვა ძნელია, ანალიტიკოსები ამტკიცებენ, რომ Wackenhut-ს, როგორც წესი, 
15%-ის შემცირება შეუძლია 50 აშშ დოლარიდან, რომელსაც სახელმწიფო 
ყოველდღიურად პატიმართა კვებისთვის, მათი ტანსაცმლით მომარაგების-
თვის და დაცვისთვის ხარჯავს.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



161

„ეს არის ყველა მხარისთვის მომგებიანი სიტუაცია“, ამბობს ბ-ნ. რუტენბური 
(Mr. Ruttenbur), ხსნის რა, რომ ამით როგორც გადასახადების გადამხდელე-
ბი, ისე ციხის კომპანიებიც სარგებელში რჩებიან. 

ის არაფერს ამბობს იმაზე, თუ სად შეიძლება იყოს სიტუაცია წამ-

გებიანი.
* * *

პრივატიზაცია ახალი არ არის. ყველაფერი სწორედ პრივატიზა-

ციით დაიწყო. თავდაპირველად – ინგლისში, შემდგომ კი – აშშ-ში. 

გამოძიება იყო კერძო, პოლიცია იყო კერძო, ადგილობრივი ციხეები 

იყო კერძო. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი, ტრანსპორტირება კერძო 

ინიციატივისა და ბიზნეს ინსტინქტების შედეგს წარმოადგენდა. საბო-

ლოოდ კი, დაახლოებით 50,000 მსჯავრდებული იქნა გადაყვანილი 

ატლანტის ოკეანეზე. ფილეის (Feeley) სიტყვებით (1991 წელი, გვ. 3):

ვირჯინიაში 1607 წელს გამოჩენილ პირველ კოლონისტებს ცოტა ხანში რამ-
დენიმე მსჯავრდებულიც მოჰყვათ, რომლებიც იქ შეწყალების პირობით იქ-
ნენ ტრანსპორტირებულნი. შემდგომ ისინი ვინმესთვის მოსამსახურეებად 
უნდა მიეყიდათ. შესაბამისად, ახალმა პენიტენციალურმა სისტემამ მოქმე-
დება დაიწყო. სისტემამ, რომელიც დაახლოებით 250 წლის განმავლობაში 
წარმატებით ფუნქციონირებდა...

...ახალ სამყაროში ტრანსპორტირება ეფექტურობისა და შედეგიანობის ქორ-
წინებას წარმოადგენდა. ყველაზე მეტად მისი ხარჯები კომერციული ვაჭრე-
ბის მიერ იყო გაღებული, რომლებიც თავიანთ ადამიანურ რესურსს/ტვირთს 
ყიდნენ, ისევე, როგორც – პლანტატორების მიერ, რომლებიც აღნიშნულ 
ტვირთს ყიდულობდნენ. ყოველივე ზემოხსენებული ეფექტური იყო, იქიდან 
გამომდინარე, რომ ასე ათასობით პატიმარი, რომლებიც სხვა შემთხვევაში 
დაუსჯელად შეიძლებოდა დარჩენილიყვნენ, სათანადოდ ისჯებოდნენ. 

...ტრანსპორტირება იყო ინოვაცია, რომელიც სავაჭრო, მერკანტილური ინ-
ტერესებით იყო გაპიარებული. საჯარო პირებმა ის მხოლოდ მას მერე აღი-
არეს, რაც ნელ-ნელა მის ეკონომიკურ ეფექტურობაში დარწმუნდნენ. 

...ტრანსპორტირების პოლიტიკამ ხელი შეუწყო სახელმწიფოს სასჯელაღს-
რულების მეტ შესაძლებლობებსა და რაც მთავარია, ეს მოხდა მთავრობის-
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თვის დაბალ დასად. ტრანსპორტირებამ ცენტრალიზებული ბიუროკრატიის 
საჭიროების გარეშე გააფართოვა სისხლისსამართლებრივი სასჯელის მოქ-
მედების სივრცე და მისი ეფექტურობა. 

და პრივატიზაციის ტრადიცია პირდაპირ შევიდა ციხის სისტემაში. 

როდესაც დასრულდა ტრანსპორტირება, ზოგიერთი ზედმეტი გემი 

სან-ფრანცისკოს ყურეში განათავსეს. საზღვაო გამასწორებელ და-

წესებულებებს, როგორც ეს Bibby Line ჯგუფის მიერ იყო რეკლამირე-

ბული, დიდი ხნის ისტორია აქვთ. მსჯავრდებულები, სანამ ისინი San 

Quentin-ის ციხეს აშენებდნენ, სან-ფრანცისკოს ყურეში იყვნენ გან-

თავსებულნი. აშშ-ს ტერიტორიაზე ადრეულ პერიოდში აშენებული 

ბევრი ცნობილი ციხე ასევე იმ კერძო კონტრაქტორების ფულზე იყო 

დამოკიდებული, ვინც მსჯავრდებულების შრომას იყენებდა. რამდე-

ნიმე დიდი ციხე კერძო კონტრაქტორებს იჯარით გადაეცა.

ციხეში განთავსებულ პატიმართა რიცხვი განისაზღვრებოდა არა დანაშა-
ულის რაოდენობის მიხედვით, ან სოციალური კონტროლის საჭიროებით 
ანდა პოლიციის ეფექტურობით, არამედ – სურვილით, ჩადენილი დანაშა-
ულისთვის შესაბამისი პასუხისმგებლობა დამდგარიყო – მთავრობისა და 
კერძო თანამშრომლების სასარგებლოდ.

ამას ამბობს ნოვაკი (Novak) (1982 წელი), რომლის ციტირებასაც 

აქ ერიქსონი, მაკმაჰონი და ევანსი (Ericson, McMahon, Evans) (1987 

წელი, გვ. 358) ახდენენ ძალზე ბევრისმთქმელი სათაურის მქონე სტა-

ტიაში „დასჯა მოგების მიღები მიზნით“. ისინი აგრძელებენ:

მისისიპის ციხის სისტემა აღნიშნავდა ფაქტს, რომ ის მეორე მსოფლიო 
ომამდე ყოველ წელს იღებდა შემოსავალს. მხოლოდ 1920-იანი და 1930-
იანი წლების ბოლოს კანონმდებლობამ მსჯავრდებულთა იჯარის სისტემის 
ლიკვიდაცია მოახდინა, როგორც ჩანს, სოფლის ისეთი მწარმოებლებისა და 
პროფკავშირების ზეწოლის საპასუხოდ, რომლებიც კონკურენციას ვერ უძ-
ლებდნენ, განსაკუთრებით კი დეპრესიის დადგომასთან ერთად.

იმის შესახებ ცენტრალური იდეაც კი, თუ როგორები უნდა ყოფი-

ლიყვნენ ციხეები, ადამიანების მიერ იყო ჩამოყალიბებული, რომელ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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თაც ციხეებიდან მოგების მიღება სურდათ. ცნობილია, რომ ჯერემი 

ბენტამმა (Jeremy Bentham) პანოპტიკონის ციხე (Panopticon) დააპ-

როექტა. შენობა, რომელიც, ასე რომ ვთქვათ, ტოტალური კონტ-

როლის სიმბოლოს წარმოადგენს. “Pan Opticon” ნიშნავს ტოტალურ/

საერთო ხედვას. ბენტამის გამოგონება აგებულია, როგორც წრე-

ში არსებული უშველებელი ნიჟარა, ცენტრში მაღალი კოშით. გარე 

წრეზე საკნებია განთავსებული. მათ აქვთ ორივე – გარეთ და შიგ-

ნით გამავალი ფანჯრები. ცერნტში არსებულ კოშკში დაცვა არის გან-

ლაგებული. იმ პოზიციიდან მათ აქვთ შესაძლებლობა ყველა საკანი 

დაინახონ და ირგვლივ ყოველივე თვალთახედვის არეში ჰქონდეთ, 

თან ისე, რომ თვითონ არ ჩანდნენ. ეს ყოველივე უზრუნველყოფს 

მაქსიმალურ ზედამხედველობას მინიმალური ხარჯებით. ჯერემი ბენ-

ტამმა დააპროექტა ასევე მილები, ისე რომ ყოველი საკნიდან მომა-

ვალი ხმის გაკონტროლებაც შესაძლებელი ყოფილიყო. 

ბენტამმა დააპროექტა და განავითარა გეგმები კერძო კონტრაქ-

ტორებისთვის, რათა მათ მისი ინსტიტუტები აემოქმედებინათ. უფრო 

მეტიც, ფილეის (Feeley) (1991ა, გვ. 4-5) მიხედვით, ბენტამი „დაუღალა-

ვად შრომობდა, რათა მოეპოვებინა კონტრაქტი, რადგან სჯეროდა, 

რომ ეს მას მდიდარ ადამიანად აქცევდა. 1780-იანი წლების დასაწ-

ყისიდან 1800-იანი წლების დასაწყისამდე, ის შეპყრობილი იყო ამ 

იდეით. თავისი საკუთარი ბიუჯეტიდან ათასობით ფუნტს ხარჯავდა 

მიწის ნაკვეთის მოპოვებისა და პანოპტიკონის პროტოტიპის განვი-

თარებისთვის“.

მან ეს ინვესტიციები დაკარგა. თუმცა, მისი საწყისი დიზაინი, რო-

გორც არქიტექტურული, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით, ძალზე 

გავლენიან მოდელად იქცა. 

როგორ ჩვენ დღეს მოგვეხსენება, კერძო ციხე არ წარმოად-

გენს ნიჩბოსანი მონებისა და ღარიბების სამუშაოდ განკუთვნილი 

ადგილების ძველი იდეის გაგრძელებას. ხშირად იმართებოდა აუქ-

ციონები. ხშირად ისინი იღებდნენ საქონელს, ვისაც ყველაზე ნაკ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც პროდუქტი
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ლები შეთავაზება ჰქონდა – ეს იყო ღარიბებზე ზრუნვა. ღარიბების 

სამუშაო ადგილების მართვაში მოგების მიღების შესაძლებლობები 

სადავო საკითხია. თუმცა, მოცემულ მომენტში მზარდ ფართომასშ-

ტაბიან მოლაპარაკებებში ეჭვის საფუძველი არ არსებობს. აქ დიდ 

ფულზეა საუბარი. და რაც ყველაზე მთავარია, კერძო შემოსავ-

ლის ინტერესებთან ასეთი დონის ურთიერთქმედების მასშტაბების 

გათვალისწინებით, კერძო ციხეების დონემდეც კი, ჩვენ სისტემაში 

ზრდის ფაქტორს ვქმნით. უმთავრესი კითხვა, როგორც ამას ფილეი 

(Feeley) აღნიშნავს (1991ა, გვ. 2), ისმის შემდეგნაირად: რა დონეზე 

აფართოვებს და გარდაქმნის პრივატიზაცია სახელმწიფოს მიერ 

დასჯის შესაძლებლობას?

ლოგანის (Logan) (1990 წელი) შეხედულებით, არ არის აუცილებე-

ლი, პრივატიზაციის შედეგად ციხის შესაძლებლობები გაიზარდოს.

მთლიანობაში, ბიზნესი ვითარდება არა ყალბი მოთხოვნის სტიმულირებით, 

არამედ – რეალური მოთხოვნის ხასიათისა და მისი დონის ზუსტი პროგნო-

ზირებით (გვ. 159).

მაშ, როგორ გავიგოთ, რა არის „რეალური მოთხოვნა“? ლოგანს 

ამაზე პასუხი გააჩნია: 

... ციხის ნაკადი უნდა პასუხობდეს დანაშაულის მაჩვენებელს, რომელიც 

ხშირად ქვეყნის კონტროლს მიღმაა დარჩენილი; შესაბამისად, ციხის შესაძ-

ლებლობები უნდა იყოს მოქნილი (გვ. 170).

სწორედ ახლა, ლოგანის მიხედვით, დაპატიმრებებზე რეალურად 

დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნაა (გვ. 161). და ეს უარესია, ვიდრე 

ზედმეტობა:

თუკი ორივე შემთხვევას, ზედმეტობასაც და ნაკლებობასაც უსამართლობამ-

დე მივყავართ, ჩვენ პრინციპში, უნდა გადავიხაროდ ზედმეტობისკენ, თუმცა 

ეს ძნელად მოხდება უახლოესი დროის განმავლობაში (გვ. 151-152).

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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თუკი დანაშაულს მივიღებთ, როგორც დანაშაულის კონტროლის 

ინდუსტრიის შეუზღუდავ ბუნებრივ რესურსს, მსგავსი ტიპის მსჯელო-

ბაში გარკვეული საფრთხეები შეინიშნება. ინდუსტრიის ეკონომიკური 

ინტერესები, ლოგანის მტკიცებით, ყოველთვის იქნება ზედმეტობის 

მხარეს, ორივე, პოლიციისა და ციხის შესაძლებლობების მხრივ. ეს 

კი სისტემის გაფართოებისთვის უჩვეულოდ ძლიერ სტიმულს ქმნის. 

დამატებით აღსანიშნავია ფაქტი, რომ პრივატიზაცია აიოლებს ცი-

ხის როგორც აშენებას, ისე მის მართვას. აქ კერძო ციხეების დამცვე-

ლები პრობლემის წინაშე დგანან. რთულია, იდავო კერძო ციხეების 

სიჩქარეზე, მოქნილობასა და ეკონომიკურ უპირატესობაზე და ამავე 

დროს ამტკიცო, რომ ეს უპირატესობები არ მიიყვანენ ზედმეტობამ-

დე. ლოგანი აღწერს უპირატესობებს (გვ. 79):

კერძო კომპანიებს არაერთხელ დაუმტკიცებიათ, რომ მათ შეუძლიათ მოძებ-
ნონ, დააფინანსონ, დააპროექტონ და ააგონ ციხეები გაცილებით უფრო სწრა-
ფად, ვიდრე სახელმწიფოს შეუძლია. Corrections Corporations of America-ს ან-
გარიშის მიხედვით, მის მიერ მშენებლობებზე გაწეული ხარჯები სახელმწიფოს 
მიერ გაწეული ხარჯების დაახლოებით 80%-ს შეადგენს. CCA აღნიშნავს, რომ 
მას არამარტო უფრო სწრაფად შეუძლია ციხის მშენებლობა და ამით ინფლა-
ციის ხარჯების დაზოგვა, არამედ – გაცილებით ნაკლები ხარჯებითაც, იქიდან 
გამომდინარე, რომ კონსტრუქციის კონტრაქტორები სახელმწიფოს უფრო მე-
ტად ბეგრავენ, ვიდრე კერძო კომპანიებს. 

კერძო დაფინანსება ასევე ამარტივებს სახელმწიფოს ცხოვრებას. 

არ არის აუცილებელი ამომრჩევლებისგან ახალი ციხის მშენებლო-

ბის ნებართვა ითხოვო. სამაგიეროდ, სახელმწიფოს შეუძლია იჯარით 

აიღოს კერძო კომპანიებისგან ციხე, ან ახალი ციხის მშენებლობისთ-

ვის ამ კომპანიებისგან ფული ისესხოს. ლოგანის სიტყვებით, „...ამ  გვა-

რად ხდება რეფერენდუმის ხარჯების დაზოგვა“ (გვ. 79). ეს ასევე 

ამარტივებს ციხის მართვასაც, რადგან თანამშრომლების გამოსვლე-

ბი უფრო მარტივად აღსაკვეთია:

იქიდან გამომდინარე, რომ ნებისმიერი სახის გამოსვლა, თუ სხვაგვარი უკმა-
ყოფილება სახელმწიფოს კონტრაქტის/ხელშეკრულების შეწყვეტის შესაძ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც პროდუქტი
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ლებლობას მისცემს, გამოსვლების შედეგად მიღებული უმუშევრობა კერძო 
კომპანიებისთვის უმთავრესი საფრთხე იქნება. პირიქით, ასეთი საფრთხეები 
ყოველთვის ვერ უდგებიან წინ გამოწვევებს საჯარო სექტორში.

ლოგანის სიტყვებით, საჯარო სექტორისთვის შემდეგი სახის გა-

მოსავალი შეიძლება არსებობდეს: 

... კანონმდებლობის მიხედვით, აუცილებელი უნდა გახდეს გამასწორებელი 
დაწესებულებების ყველა ოფიცრის – კერძო და საჯარო სექტორიდან – სერ-
თიფიცირება, რაც მათი გამოსვლებში მონაწილეობის შემთხვევაში ავტომა-
ტურად უნდა წყდებოდეს.

კერძო ციხეებთან მიმართებაში, როგორც უკიდურესი მაგალითი, 

მაგრამ ამავე დროს როგორც ეკონომიკურ/ინდუსტრიული დაწესე-

ბულება, რომელიც საზოგადოების მიერ მართულ ციხეებში საჭირო 

სერვისს წარმოადგენს, სისტემა ზრდის მაღალეფექტურ ფაქტორს 

ითვალისწინებს. როგორც ამის ილუსტრირება ჟურნალ Corrections 

Today-ის მეშვეობით მოვახდინეთ, დაინტერესებული გამყიდვე-

ლები რიგში დგებიან, მათ მიერ ტკივილისა და ტანჯვის ეფექტური 

მიყენების ყველა გზა არის ნაჩვენები. პოტენციური მყიდველები კი 

აღნიშნულს უყურადღებოდ არ ტოვებენ და მიდიან ყოველივეს სა-

ნახავად. ამომრჩევლების თავიდან ასაცილებლად და თანამშრომ-

ლების გამოსვლების აღსაკვეთად როდესაც ხდება სახელმწიფოს-

თვის დახმარების გაწევა, გაფართოების მაღალეფექტური მექანიზ-

მები იქმნება. ამასთან დაკავშირებით ლოტკე (Lotke) (1996 წელი, გვ. 

21) შიშობს, რომ: 

მომავალ წლებში, როდესაც კერძო ციხის კომპანიები თავიანთი მოქმედების 
ფარგლებს გააფართოვებენ, ციხის ინდუსტრიული კომპლექსების გავლენა 
სისხლისსამართლებრივ პოლიტიკაზე მნიშვნელოვნად გაიზრდება. სისხ-
ლისსამართლებრივი პოლიტიკა ერთ დღესაც შესაძლოა ისეთი გავლენის 
ქვეშ იყოს მოქცეული Corrections Corporations of America-ს მიერ, როგორც 
თავდაცვის პოლიტიკაზე ლოკჰიდ მარტინი (Lockheed Martin) და მაკდონელ 
დუგლასი (McDonnell Douglas) ახდენენ გავლენას.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ერთი პრობლემა მაინც შეიძლება დარჩეს. თუმცა ინდუსტრიას 

ამასთან დაკავშირებით თავისი გამოსავალი აქვს: მშენებლობის ბუმი 

შესაძლოა ძალზე შორს წავიდეს, ზოგიერთი შტატი შესაძლოა ცარი-

ელი ციხეების ამარა დარჩეს. ასეთ ვითარებაში, კერძო კომპანიები 

დახმარებისთვის „საწოლის ბროკერებს“ მიმართავენ, რათა პატიმ-

რების სხვა შტატებიდან გადმოყვანა მოხდეს. ერიკ შლუზერი (Eric 

Schlosser) შემდეგნაირად აღწერს მექანიზმს (1998 წელი, გვ. 65-66):

1990 წლის შუა პერიოდში, აშშ-ის მასშტაბით ათასობით პატიმრის გადაყვანა 
მოხდა გადატვირთული ციხეების სისტემებიდან ტეხასის პატარა ქალაქებში 
არსებულ „იქირავე საკანი“-ის ტიპის დაწესებულებებში. ...

მომხმარებლებისთვის ციხის კერძო ინდუსტრია, როგორც წესი, ყოველი პა-
ტიმრისთვის ყოველდღიურ საფასურს აწესებს; კერძო ციხის წარმატება ან 
მარცხი „ადამიანი-დღეების“ (“man-days”) რაოდენობაზეა დამოკიდებული. 
„იქირავე საკანი“-ის ტიპის შეთანხმებაში შტატი, რომელიც პატიმართა სი-
ჭარბით გამოირჩევა, დასახმარებლად კარგად დამკვიდრებულ „საწოლის 
ბროკერს“ მიმართავს ... ბროკერი კი მოძებნის დაწესებულებას თავისუფალი 
საწოლებითა და მისაღები ფასით. „ადამიანი-დღეები“-ის ფასი განსხვავდე-
ბა და ის შეიძლება 25 აშშ დოლარიდან 60 აშშ დოლარამდე მერყეობდეს. ეს 
დამოკიდებულია დაწესებულების ტიპსა და მასში თავისუფალი ადგილების 
ხელმისაწვდომობაზე. ... „საწოლის ბროკერები“ იღებენ საკომისიოს, რომე-
ლიც შეადგენს „ადამიანი-დრეზე“ 2.50%-დან 5.50%-მდე.

1987 წელს კერძო კომპანიების საკუთრებაში არსებულ ციხეებში 

დაახლოებით 3,000-მდე პატიმარი იყო განთავსებული. 1996 წელს 

კი მათი რიცხვი 85,000-მდე გაიზარდა.27 შემდგომი დეკადის განმავ-

ლობაში აშშ-ში კერძო ციხეებში არსებული საწოლების რაოდენობა 

მოსალოდნელია, რომ 360,000 გახდეს, აცხადებს გაზეთი USA TODAY, 

1996 წლის 5 ივნისი. შემდგომ ის ეხება ასევე საკითხებს: 

27 იუსტიციის ეროვნული ინსტიტუტი (National Institute of Justice), 1999 წლის 
აპრილი. ციხეების ფედერალური ბიუროს (Federal Bureau of Prisons) 
პრივატიზაციის ტესტირება. შუამდგომლობა.
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ინვესტორები, რომლებიც Wackenhut Corrections-ის აქციებს ფლობენ, მიხვ-
დნენ, რომ მათი დედები ცდებოდნენ: დანაშაული იხდის. 

კერძო ციხის მენეჯერის წილი ამ წელს 203%-ით გაიზარდა. ორშაბათს აქ-
ციებმა 52-კვირიან მაქსიმუმს მიაღწიეს. 

...

სამშაბათის ნაბიჯის უკან:

პირველი, კომპანიამ განაცხადა, რომ მან მოიგო 49 მილიონი აშშ დოლარის 
ღირებულების კონტრაქტი იმიგრაციისა და ნატურალიზაციის მომსახურების-
თვის 200-საწოლიანი ციხის ამოქმედებისთვის. 

...

შემდგომ, ვირჯინიას გამასწორებელმა დეპარტამენტმა (Virginia Department 
of Correction) განაცხადა, რომ მან Wackenhut-ი აირჩია, რათა ამ უკანასკ-
ნელს 1,000-საწოლიანი ციხე აემოქმედებინა. 

8.3. ტექნოლოგიური ბიძგი

ცივი ომის დასრულების შემდეგ, სამხედრო-ინდუსტრიული კომპ-

ლექსი პრობლემას წარმოადგენდა. თუმცა, ასეთი სიტუაცია დიდხანს 

არ გაგრძელებულა. ასპარეზზე ახალი მტერი გამოჩნდა: მტერი სახ-

ლში. 1993 წელს ჯონს ჰოპკინსის (Johns Hopkins) უნივერსიტეტში სე-

მინარი ჩატარდა. თემა იყო „არა-ლეტალური თავდაცვა“. ჟანეტ რენო 

(Janet Reno), აშშ-ს გენერალური პროკურორი, სემინარის გახსნაზე 

იყო წარდგენილი.28 მისი ფორმულირებით: 

იმ დროს, როდესაც თქვენ თავს იცავდით, სადაზვერვო კომუნები და ინდუს-
ტრიული სექტორი სახელმწიფოსთვის ცივ ომს იგებდა, თუმცა, ჩვენ ნელ-ნე-
ლა ვაგებდით ომს დანაშაულის წინააღმდეგ აქ, სახლში. ხუთი წლის განმავ-
ლობაში, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლით დასრულდა, დანაშაულის 
დონემ აშშ-ში 30%-ით მოიმატა.

28 გენერალური დირექტორის სახელით დეივიდ ჯ. ბოიდის (David G. Boyd) მიერ, 
ტექნოლოგიისა და მეცნიერების ხელმძღვანელი, იუსტიციის ეროვნული 
ინსტიტუტი.
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ასე რომ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ისეთი სახის ომში, რომელშიც 
ჩვენი პოლიცია ყოველდღიურად არის ჩართული. და ნება მომეცით, გამო-
გიწვიოთ თქვენ, რომ თქვენი შესაძლებლობები, რითიც ასე კარგად გვემსა-
ხურებოდით ცივი ომის დროს, დაგვეხმაროს ომში, რომელიც ჩვენი ქალაქე-
ბის ქუჩებში და ქვეყნის მასშტაბით არსებულ სხვა ქალაქებში ყოველდღი-
ურად მიმდინარეობს. 

და გენერალური პროკურორი შემდეგი სიტყვებით აჯამებს თავის 

გამოსვლას:

ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, რომ ცივი ომის დროს თქვენს 
მიერ გაწეული შრომის ნაყოფით ვისარგებლოთ. თუ ჩვენ ავიღებთ იმას, რაც 
თქვენ უკვე გაგიკეთებიათ და მოვნახავთ გზას, ეს ყოველივე ჩვენ მშვიდობიან 
დროს არსებულ პრობლემებს მოვარგოთ, ჩვენ შევძლებთ ამერიკის ქუჩების 
უკან დაბრუნებას ჩვენი შვილებისთვის და მათთვის, ვინც ჩვენს მერე მოვა. 

ხომ არ შემოგვიერთდებოდით ამ უკანასკნელ და ძალზე მნიშვნელოვან ჯვა-
როსნულ ლაშქრობაში?

კონფერენციის წარმოდგენილი თემები იყო: 

– კანონის აღსრულების მოთხოვნებთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება
– კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიის ფასის მეტად 

დაფასება/გაგება
– თავდაცვით-ინდუსტრიული ბაზისთვის გამოკვეთილი ტექნოლოგიის 

ტრანსფერის შესაძლებლობები
– კანონის აღსრულების ბაზარზე ინდუსტიული შესაძლებლობების გამოყოფა

ერთი წლის მერე ჩატარდა მეორე კონფერენცია, რომლის თემაც 

იყო შემდეგი: „კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებული ტექნო-

ლოგია 21-ე საუკუნეში“. კონფერენციის გახსნა ამჯერად უილიან ჰ. 

ვებსტერს (William H. Webster), გამოძიების ფედერალური ბიუროს 

ყოფილ დირექტორს, ხვდა წილად:

როგორც კონფერენციის თავმჯდომარე, მინდა მივესალმო თითოეულ 
თქვენგანს კანონის აღსრულებიდან, კრიმინალური მართლმსაჯულებიდან, 
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ინდუსტრიიდან, თავდაცვიდან, ტექნოლოგიებიდან და საჯარო პოლიტიკის 
კომუნებიდან.

...

აშშ-ს იუსტიციის დეპარმატემენტისა და თავდაცვის, ისევე, როგორც ინდუსტ-
რიის თანამშრომლობა უმნიშვნელოვანესია კანონის აღსრულების კვლევა-
სა და განვითარებაში. მოხარული ვარ, ვხედავდე აღნიშნულ პარტნიორებს 
ერთად შეკრებილებს ერთ ღონისძიებაზე. და მინდა მადლობა გადავუხადო 
ასეთი ღონისძიების სპონსორებს, ვინც ტექნოლოგიას ხელმისაწვდომს ხდის 
მათთვის, ვინც საზოგადოებრივი ინსპექტირების 95% აკეთებს - სახელმწი-
ფო და ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს. 

და ვინ იყვნენ აღნიშნული სპონსორები? ისინი კონფერენციის ყო-

ველდღიურ ბროშურაში შემდეგნაირად იყვნენ მოხსენიებულნი:

მაშინ, როდესაც აღნიშნულ კონფერენციას უამრავი მხარდამჭერი ჰყავს, 
უმთავრეს სპონსორს წარმოადგენს იუსტიციის ეროვნული ინსტიტუტი (NIJ 
(National Institute of Justice)), ამერიკის თავდაცვის მზაობის ასოციაციის 
(American defense Preparedness Association (ADPA)) უდიდესი მხარდა-
ჭერით და ბოლოს ოპტიკური ინჟინერიის საერთაშორისო საზოგადოება 
(International Society for Optical Engineering (SPIE)).

...

ოპტიკური ინჟინერიის საერთაშორისო საზოგადოება წარმოადგენს არაკო-
მერციულ ტექნიკურ საზოგადოებას, რომელიც მუშაობს ოპტიკური, ელექტ-
რო-ოპტიკური და ოპტო-ელექტრონული ტექნოლოგიების საინჟინრო და 
სამეცნიერო გამოყენების გაუმჯობესებაზე პუბლიკაციების, სიმპოზიუმებისა 
და მოკლე კურსების მეშვეობით. ოპტიკური ინჟინერიის საერთაშორისო 
საზოგადოებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ორგანიზაციებისა და კერძო 
პირების კართან მიაქვს უკანასკნელი ტექნოლოგიური ინოვაციები, ინტერაქ-
ციის დამყარებით მათ შორის, ვინც ფლობს ინფორმაციას და ვისაც სურს ის. 

ასეთი თანამშრომლობა სამხედრო დაწესებულებასა და სამარ-

თლისა და წესრიგის დაწესებულებას შორის ორივე მხარისთვის 

მომგებიანი იქნება. მორისონი (Morrison) (1994 წელი, გვ. 891) ანიტა 

კ. ჯონსის (Anita K. Jones), პენტაგონის თავდაცვის კვლევისა და შე-

მუშავების დირექტორის (Pentagon Director of Defense Research and 
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Engineering), ციტირებას ახდენს როდესაც მიმართავს ამერიკელ პო-

ლიტიკოსებს: 

არსებობს ძალზე მნიშვნელოვანი სამხედრო მოტივაცია, რომ გავერთიან-
დეთ (მართლმსაჯულებასთან). ... ცივი ომის ეპოქის მიწურულს, აშშ სამხედ-
რო ძალები უფრო და უფრო ხშირად არიან ჩართულნი მისიებში, რომლებიც 
საკმაოდ განსხვავედებიან ტრადიციული ნგრევისა და განადგურების ომე-
ბისგან. 

(სამშვიდობო და ჰუმანიტარულ მისიებში) სამხედრო ჩართულობის წესე-
ბის მიხედვით, მკაცრი შეზღუდვებია დაწესებული სამხედრო ოპერაციების 
დროს მსხვერპლებთან და შესაბამის ზარალთან დაკავშირებით, რასაც ხში-
რად იმავე ვარიანტებთან მივყავართ, რაც პოლიციელებისთვის არის გან-
კუთვნილი/შეთავაზებული.

და რას სწავლობენ ისინი სხვადასხვა კონფერენციებზე?29 ისინი, 

რა თქმა უნდა, სწავლობენ იმას, რომ იმყოფებიან საომარ რეჟიმში, 

მტერი ყველგანაა, ის საშიშია და მობილური. მას უნდა გაუმკლავდ-

ნენ სამხედრო ძალებით, დააკავონ, ჩასვან ციხეში და ამის შემდგომ, 

თუკი ოდესმე მოახერხებს გათავისუფლებას და ციხიდან გამოსვ-

ლას, მიყვნენ მთელი ცხოვრება კვალ და კვალ და უთვალთვალონ 

გამუდმებით. ელექტრონული ინდუსტრიისთვის ეს არის ოქროს ხანა. 

ერთ-ერთი კონფერენციის მშვენიერ პამფლეტში, ჩვენ დისტანციური 

კონსულტაციის სისტემის შესახებ მივიღეთ ინფორმაცია. ქვემოთ მო-

ცემულია ტექსტიც: 

29 გამუდმებით იმართება ახალ-ახალი კონფერენციები. აქ, ჩემი ნორვეგიის 
პერიფერიიდან არ შემიძლია ყველას თვალი ვადევნო. ყველაზე ბოლო 
კონფერენცია, რომლის მოსაწვევიც ჩემს სამუშაო მაგიდაზე დევს, არის 1996 
წელს იუსტიციის ეროვნული ინსტიტუტის (The National Institute of Justice) 
თაოსნობით და ამერიკის თავდაცვის მზაობის ასოციაციის (American Defense 
Preparedness Association) დახმარებით ორგანიზებული კონფერენცია. 
მოსაწვევში შემდეგი ტექსტი წერია: „მზარდ ბაზარში მონაწილეობის 
არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა“, მონაწილეები მიწვეულნი იყვნენ 
პლენარულ სხდომაზე, რომლის შემდეგაც გაიმართებოდა „საგამოფენო 
დარბაზში ეკრანებს შორის ტექნოლოგიის მიღება“.
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ტექნოლოგიის აღწერილობა: მუდმივი მეთვალყურეობის მექანიზმი წარ-
მოადგენს უჟანგავი ფოლადის მაჯის საათს ან სამაჯურს, რომელიც გათავი-
სუფლებულის ტერფზეა მიმაგრებული და დაბლოკილი. გლობალური პოზი-
ციონირების სისტემის ბარათი (a global positioning system chip), რომელიც 
მუდმივ საათშია მოთავსებული, გააკონტროლებს პირის ადგილმდებარე-
ობის ცვალებადობას და ინფორმაციას პირდაპირ პოლიციის განყოფილე-
ბაში გადასცემს კავშირის ტექნოლოგიის (B-CDMA) ფართოზოლოვანი/
მაღალგამტარიანი არხების კოდური გაყოფის მეშვეობით და არსებული ფი-
ჭური და პირადი საკომუნიკაციო სისტემების (PCS) გამოყენებით. ინფრასტ-
რუქტურა უკვე ხელმისაწვდომია. 

ტექნოლოგიის მოქმედება: როგორ ვადევნოთ თვალი პოტენციურად საშიშ 
გათავისუფლებულ პირებსა და დანაშაულის ხელმეორედ ჩამდენებს? თუკი, 
პირობით ვადამდე გათავისუფლებული დაარღვევს მისთვის გამოყოფილ 
თავისუფლად გადაადგილების ზონას ან მოიშორებს მუდმივი მეთვალყურე-
ობის მექანიზმს, აღნიშნული მექანიზმის კომპიუტერული სისტემა ამის შესა-
ხებ დაუყოვნებლივ აცნობებს პოლიციის ოფიცრებს, რომლებიც სიტუაციის 
გამოსწორებასა და კანონდამრღვევის დაკავებას შეძლებენ. იმ პირთა მუდ-
მივი მეთვალყურეობა, რომლებიც ციხიდან გაათავისუფლეს, მაგალითად, 
ციხის გადატვირთულობის გამო, გაზრდის შანსებს კანონმორჩილი მოქა-
ლაქეებისთვის, რომლებიც გაუცნობიერებლად იმყოფებიან სიკვდილის ან 
დასახიჩრების საფრთხის ქვეშ, რაც გათავისუფლებული კრიმინალისგან 
შეიძლება მოდიოდეს. 

დაახლოებით ორ მილიონამდე სრულწლოვანია ამ ქვეყანაში, რომელიც ან 
პრობაციაზე იმყოფება ან პირობით ვადამდეა გათავისუფლებული. უბრა-
ლოდ წარმოიდგინეთ მათი თვალთვალის, ადგილსამყოფელის დადგენისა 
და მათ მიერ გადაადგილების კონტროლის ამოცანაზე. შემდეგ კი იფიქრეთ, 
თუ როგორ გაუმჯობესდება და გამარტივდება აღნიშნული ამოცანა პრობა-
ციისა და პირობით ვადამდე გათავისუფლების პერიოდში პირებისთვის სა-
მაჯურის მუდმივად მიმაგრებით. 

ელექტრონული სამაჯურის სისტემა გამუდმებით უმჯობესდება. 1996 

წლის 2 მაისს ჟურნალ Business Wire-ის მიხედვით, საზოგადოებრივმა 

უსაფრთხოებამ ხელსაწყოს პრეზენტაციასთან ერთად წინ გიგანტური 

ნახტომი გააკეთა. ხელსაწყო, რომელიც თვალყურს ადევნებს და გა-

მუდმებით აკონტროლებს დამნაშავეებისა და სტალკერების ადგილმ-

დებარეობას და ამით შესაძლო მსხვერპლის წინასწარ გაფრთხილე-

ბას უზრუნველყოფს:
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იმ შემთხვევაში, თუკი დამნაშავე გადაკვეთს დაშვებულ თავისუფალ ზონას, 
გაფრთხილების სახით ხმაურიანი შეტყობინება მიუვა მას. მაგალითად, სექ-
სუალური ხასიათის დანაშაულის ჩამდენ პირებს აკრძალული აქვთ სკოლებ-
თან და ბავშვების სათამაშო მოედნებთან მიკარება. ნებისმიერი დარღვევის 
შემთხვევაში, ირთვება სიგნალიზაცია და ამის შესახებ შესაბამის სააგენტოებს 
ეცნობება. 

...

ხელისუფლებას შეუძლია დააპროგრამოს SMART-ი ისე, რომ პოტენციური 
დაზარალებული გააფრთხილოს, თუკი ახლო-მახლო დამნაშავე იმყოფება, 
რომელმაც სასამართლოს მიერ მის მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილება 
დაარღვია. მსხვერპლის ხელსაწყო აღჭურვილია პანიკის გამომწვევი ღილა-
კით. როდესაც მსხვეპლი აღნიშნულ ღილაკს თითს დააჭერს, განგაშის სიგნალი 
და მსხვერპლის ადგილსამყოფელი უმალვე იგზავნება მონიტორინგის ცენტრში. 

„ჩვენ ვფიქრობთ, რომ SMART-ი მნიშვნელოვანი ინოვაციაა სისხლის სა-
მართლის სისტემისთვის“, განაცხადა აშშ-ის ყოფილმა „ნარკოტიკების მე-
ფემ“ და ფლორიდის გუბერნატორმა, PRO TECH მონიტორინგის კომპანიის 
პრეზიდენტმა, ბობ მარტინესმა (Bob Martinez). 

სამაჯურის ტექნოლოგია უფრო რთულია, შედარებით უფრო 

ძვირადღირებულიც და შესაბამისად, ლიმიტირებული შედარებით 

უფრო სერიოზული შემთხვევებისთვის. “Ameritech” უფრო იაფფა-

სიანი სისტემაა, თუმცა, მას თითქოს ყველასთვის აქვს გამოსავალი, 

ვინც ამ ბაზარზე მოღვაწეობს. (დაახლოებით 4 მილიონი ადამიანი, 

რომელიც პრობაციაზე იმყოფება ან პირობით ვადამდეა გათავი-

სუფლებული). ეს არის ხმის ვერიფიკაციის სისტემა პირთათვის, ვისი 

მონიტორინგიც ხდება. აღნიშნული სერვისი მინიმალური ზედამხედ-

ველობით იღებს ზარებს დამნაშავე პირებისგან, ხმის ვერიფიკაციით 

პოზიტიურად ახდენს პირის იდენტიფიკაციას და იმ ტელეფონის ნომ-

რის დახმარებით, რომლიდანაც დამნაშავე რეკავდა, მის ადგილსამ-

ყოფელსაც ადგენს.30

30 Corrections Digest, 1996 წლის 9 აგვისტო, გვ. 5.
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სატელიტებისა და ტელეფონების დამხარებით შესაძლებელი ხდება 

პირობით ვადამდე გათავისუფლებული პირების ადგილსამყოფელის 

დადგენა. თუმცა სასჯელაღსრულების სისტემას შესაძლოა გათავისუფ-

ლებული პირების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღებაც სურდეთ, 

მაგალითად, მათი მდგომარეობის შესახებ. მიცუბიში იყო ერთ-ერთი 

პირველი კომპანია, რომელმაც ზემოხსენებულთან დაკავშირებით დახ-

მარების ხელი გამოიწოდა. მათი სისტემა სპეციალურად „სახლის ცი-

ხეებზე“ იყო გათვლილი,31 თუმცა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ასევე ის 

პრობაციონერებისთვის ნებისმიერ ადგილას გამოიყენონ.

ჟურნალ Corrections Today-ის 1991 წლის ივნისის გამოშვებაში გან-

თავსებულ ერთგვერდიან სარეკლამო განცხადებაში ჩვენ მთლიანი 

საკონტროლო პაკეტის რეკლამას ვხვდებით. პაკეტში შედის: ელექტ-

რონული სამაჯური, და დამატებით, ტელეფონი, რომელიც სატელე-

ვიზიო გადამცემებთან არის კომბინირებული და ხელსაწყო, რომლის 

საშუალებითაც სისხლში ალკოჰოლის რაოდენობა დგინდება. თითქ-

მის დარწმუნებული ვარ, სულ მალე სატელევიზიო შარდვაც დაემატე-

ბა პაკეტს. ქვემოთ მოცემუალი ნაწყვეტი მიცუბიშის აღწერიდან: 

სახლის პატიმრობების მზარდი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, მონი-
ტორინგის სისტემა უნდა იყოს უნივერსალური, სანდო და სისხლში ალკოჰო-
ლის დონის დამდგენი. რისკი ძალზე დიდია იმისთვის, რომ ნაკლების იმედი/
მოლოდინი გვქონდეს. 

...

სისტემა ავტომატურად უკავშირდება კლიენტს (დაახლოებით 4-ჯერ ზედი-
ზედ), ითხოვს გარკვეული მოქმედებების გატარებას (ნებისმიერ ენაზე), და 
იწერს ფოტოს, რომელზეც გამოსახულია დრო, თარიღი და სახელი (წარ-
მოადგენს მყარ მტკიცებულებას).

31 „სახლის ციხეში“ პატიმარი იღებს ელექტრონულ მოწყობილობას, რომელიც 
პირს მაჯაზე და ტერფზე უკეთია. სამაჯური ტელეფონთანაა დაკავშირებული. 
თუკი სახლის პატიმარი დატოვებს სახლს, ტელეფონთან არსებული კავშირი 
გაწყდება და ამავე დროს პოლიციაში ან პრობაციის მთავარ ოფისში განგაშის 
ზარი გაისმება.
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...

როდესაც საქმე ალკო-ტესტამდე მიდის (Breath Alcohol Testing (BAT)), მხო-
ლოდ MEMS-ი წარმოადგენს დისტანციურ, გარეშე დახმარების გარეშე, პო-
ზიტიურ ვიზუალურ მტკიცებულებას კლიენტის სისხლში ალკოჰოლის შემც-
ველობის შესახებ. და ეს ყოველივე ხდება ავტომატურად კომპიუტერული 
საბაზო სადგურიდან. 

თუმცა, ამ დრომდე პირობით, ვადაზე ადრე გათავისუფლებული ან 

პრობაციაზე მყოფი პატიმრების გასაკონტროლებლად კვლავ „ძველი“ 

ტექნოლოგია ინარჩუნებს დომინირებულ პოზიციებს. ძველი ტექნო-

ლოგია კი ნიშნავს ნარკოტიკების მოხმარების ჩვეულებრივ ტესტს და 

იარაღს.

უპირველესად შევეხოთ იარაღის თემას: კალიფორნიაში, ისევე, 

როგორც რამდენიმე სხვა შტატში, იარაღის ინდუსტრიაში პრობაცი-

აზე მყოფი პატიმრები დასაქმდნენ, ისეთი პირები, ვინც ადრე თავის 

თავს სოციალურ მუშაკად და მათ ახალ კლიენტად მიიჩნევდა. პრო-

ბაციას კალიფორნიაში მისი საფუძველის გამოცლის საფრთხე ემუქ-

რებოდა და შესაბამისად სამუშაო ადგილების დაკარგვაც იყო მოსა-

ლოდნელი. რომ გადარჩენილიყვნენ, პრობაციის ოფიცრებს მხარე-

ები უნდა აერჩიათ – ყოფილიყვნენ სოციალური მუშაკები სამსახურის 

გარეშე თუ – დანაშაულის მაკონტროლებლები. მათ ეს უკანასკნელი 

აირჩიეს ისეთი ქმედებით, რომელიც იმის ილუსტრირებას ახდენდა, 

რასაც სტენ კოჰენმა (Stan Cohen) (1985) როლების აღრევა უწოდა. ამ 

შემთხვევაში, მათი ნაბიჯი ვადამდე ადრე გათავისუფლების ოფიცრე-

ბისთვის იარაღის მიცემით იყო სიმბოლიზებული. სმიტი (Smith) (1991 

წელი, გვ. 124) წერს:

ჩვენ ავირჩიეთ სმიტ ვესონი (Smith & Wesson) მოდელი 64, 34 კალიბრიანი 
რევოლვერი. ის შედარებით მსუბუქია, უჟანგავია, 5 სანტიმეტრიანი ბარელით. 
ის 6 ვაზნიანია და ადვილია მისი ტარება ისეთი ტანსაცმლის ქვეშ, რომელსაც 
აგენტები, როგორც წესი, იცვამენ. ჩვენ ავირჩიეთ საბრძოლო მასალა, რო-
მელსაც ფრაგმენტაციის გარეშე მაქსიმალურად შეჩერების ძალა ექნებოდა.
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და შემდგომ ნარკოტიკების შესახებ. მესინჯერის (Messinger and 

Berecochea, 1991 წელი) მიხედვით:

...დაახლოებით 400,000-მდე ნარკო-ტესტი ჩატარდა გასულ წელს პირობით 
ვადამდე გათავისუფლებული პირებისა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შარდის 
უსაშველოდ დიდი რაოდენობა, რომელიც უნდა მივიღოთ. 

რაც მოხდა არის ის, რომ ადრე გათავისუფლებულების მიმართ 

გაძლიერებული კონტროლი მიმდინარეობდა და ახლა, როდესაც 

ტექნოლოგია ასეთი ხელმისაწვდომია, ამის საჭიროება ნაკლებადაა. 

შუალედებში გათავისუფლებული პატიმრები იძულებულები არიან 

თავიანთი შარდი ჩააბარონ. ისინი მოსახლეობის იმ სეგმენტს წარ-

მოადგენენ, რომლისთვისაც ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარე-

ბა ყოველდღიური ცხოვრების წესს წარმოადგენს. ადრე, როდესაც 

პრობაცია ჯერ კიდე სოციალური სამსახურს მოიცავდა, მათ შესაძ-

ლოა მხოლოდ მსუბუქი გაფრთხილება და გადარჩენისთვის გარკ-

ვეული დახმარებაც კი შეიძლებოდა მიეღოთ. ახლა უკვე არსებობს 

გათი გასაკონტროლებელი ტექნიკა და ისინიც უკან ბრუნდებიან. ეს 

კი სახიფათო კლასების მართვის ძალიან კარგ მაგალითს წარმოად-

გენს. ახლა არ არის აუცილებელი, რომ, ის რაც მათ უკან ციხეებში 

აბრუნებს, მაინცდამაინც პირველადი დანაშაული იყოს; ეს შესაძლოა 

მათი ცხოვრების სტილის გარკვეული ასპექტის გამოც მოხდეს. ნარ-

კოტიკული საშუალებების კონტროლი შედარებით დაბალი ფენების 

კონტროლსაც ნიშნავს. 

უკვე 1980-დან 1990 წლებში კალიფორნიის ციხეებში პატიმართა 

რაოდენობის უჩვეულო ზრდის უმთავრესი მიზეზი შესაძლოა სწო-

რედ იარაღითა და ნარკო-ტესტებით ყოფილიყო განპირობებული. 

ამ მხრივ, ის წლები ძალიან ბარაქიანი იყო. ფრენკ ზიმრინგმა (Frank 

Zimring) (1991 წელი, გვ. 22) აღნიშნული პერიოდისთვის სქემა შეად-

გინა, რომელიც კალიფორნიაში უმუშევრობის დონეს ასახავდა. ის 
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კატასტროფულად ეცემოდა, მაშინ, როდესაც დაპატიმრებების რიც-

ხვი საგრძნობლად იმატებდა. მესინჯერი ზემოხსენებულს პირდაპირ 

იარაღისა და ნარკო-ტესტების კომბინაციას უკავშირებს: პატიმრები 

თავისუფლდებიან პრობაციაზე. და პრობაციამ მთლიანად შეიცვალა 

თავისი ხასიათი: „... უკან ციხეში დაბრუნება პატიმრებისთვის არა უჩ-

ვეულო მოვლენად, არამედ ძალზე მიღებულ ფაქტად/გამოცდილე-

ბად რჩებოდა“.

პირობით ვადამდე გათავისუფლების დროს ნარკოტიკული სა-

შუალებების მოხმარების გამო ციხეში უკან დაბრუნებულ პატიმრებს 

ისინიც ემატებათ, ვინც უშუალოდ ნარკოტიკული საშუალებების მოხ-

მარების გამო მოხვდნენ ციხეში. ასეთი კატეგორიები კომბინაციაში 

ციხეში განთავსებულ პატიმართა უმრავლესობას ქმნიან. 1986 წელს 

მათი რიცხვი 30%-ს შეადგენდა, 1988 წელს – 35%-ს და 1991 წელს 

მათმა რიცხვმა 53%-ს მიაღწია.

აღნიშნული პოლიტიკა მუდმივი განვითარების პროცესშია. აშშ 

იუსტიციის დეპარტამენტის (U.S. Department of Justice) ((ჰენრი და 

კლარკი) Henry and Clark, 1999 წელი) ანგარიშის მიხედვით, 1995 წელს 

პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა (Bill Clinton) გენერალურ პროკურორს 

ჯენეტ რენოტს (Janet Renot) უნივერსალური პოლიტიკის განვითარე-

ბა და მისი შემუშავება დაავალა. გეგმა გულისხმობდა ყველა ფედე-

რალური პატიმრის მიმართ ნარკო-ტესტის ჩატარებას იქამდე, სანამ 

მათი გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება მოხდებო-

და. გენერალურ პროკურორს პრეზიდენტმა ასევე დაავალა სხვადას-

ხვა ნაბიჯების გადადგმა, რათა აღნიშნული პოლიტიკის მიღებასა და 

იმპლემენტაციაში სხვა შტატების დარწმუნებაც მომხდარიყო. 

ჰენრი და კლარკის ანგარიში ასევე სხვადასხვა გამოყენებულ მე-

თოდსაც ეხება. ტექნიკის სიმარტივე კონკრეტულად გამოიხატება, რო-

გორც ისინი აღწერენ, შარდის პორტატული ტესტირებაში (HAND-HELD 

URINE TESTING). ამ ხელსაწყოების უმეტესობა გავს ერთმანეთს და 
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ისინი დაახლოებით საკრედიტო ბარათის ზომის და ფორმისაა. შედეგი 

მიიღება შარდის წვეთების სინჯარაზე დაწვეთებით. შედეგი რამდენიმე 

წუთის შემდეგ ხდება ცნობილი და გამოიხატება გაფერადებული ზო-

ლით. აღნიშნული ხელსაწყოებიდან ზოგიერთი მხოლოდ კონკრეტუ-

ლი ნარკოტიკული საშუალების ტესტირებას ახდენს, მაშინ, როდესაც 

სხვები – ერთდოულად რამდენიმე ნარკოტიკული საშუალების მოხმა-

რების შესახებ იძლევა ინფორმაციას.

აღნიშნული ხელსაწყოები, მათი პორტატულობის, შედეგის სწრაფად მიღე-
ბისა და ოპერაციების სიმარტივის გამო, სისხლისსამართლებრივ სააგენ-
ტოებში ძალზე პოპულარულები გახდნენ. იმის გამო, რომ მათ შემოწმებით-
ვის არ ესაჭიროებათ რაიმე სახის ტექნიკური მომსახურება/დახმარება, ისინი 
კრიმინალური ოფიცრების მიერ ნარკო-ტესტირებაში ყოველგვარი მათი 
წინასწარი მომზადების გარეშე გამოიყენება. 

თუმცა, არსებობს ასევე სხვა ტექნიკური ხელსაწყოებიც. ერთი 

ხელსაწყოს დახმარებით ხდება, მაგალითად, პერსპირაციის ტესტი-

რება, რაც შემდეგნაირად ხორციელდება: 

პერსპირაციის PharmChek პლასტირი წარმოადგენს წებოვან პლასტირს, 
რომელიც კანზე მაგრდება, როგორც წესი, ტესტირების ობიექტის მხართან. 
პლასტირი კანზე ერთი კვირის განმავლობაში ჩერდება და არ ექვემდება-
რება მოძრობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ობიექტის მიერ მისი მოძრობის ნე-
ბისმიერი მცდელობა გამოაშკარავებას ექვემდებარება. როდესაც ობიექტი 
იწყებს ოფლიანობას, ოფლი პლასტირის ქვედა ფენაში გროვდება და მისი 
შემდგომი ტესტირება მომწოდებლის ლაბორატორიაში ხდება.

ჰენრი და კლარკის მიხედვით (გვ. 5), თმის ანალიზი მესამე მე-

თოდს წარმოადგენს. იქიდან გამომდინარე, რომ ნარკოტიკული სა-

შუალებები თმის ლილვებში შეიწოვება, მათი მოხმარების ისტორია 

თმის ყოველი ღერის ზრდასთან ერთად იწერება. დროის ერთა-

დერთი ლიმიტი, როცა ნარკოტიკების მოხმარების ფაქტი შეიძლება 

დადგინდეს, არის თმის სიგრძე – თმის 2 სანტიმეტრის დახმარებით 

60 დღის მანძილზე ორგანიზმში ნებისმიერი სახის ნარკოტიკული 
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საშუალების დადგენა არის შესაძლებელი. თუმცა, ეს ძვირადღირე-

ბული მეთოდია და ძალზე მოკლე თმის მქონე პატიმრებზე ძნელად 

გამოიყენება. 

როგორც ეს ზემოთ იყო ნაჩვენები, ნარკოტიკული საშუალებების 

მომხმარებლების უკან ადევნების ზემოხსენებული ტენდენცია კარ-

გად ჩანს ასევე განვითარებულ ევროპულ სახელმწიფოებშიც. ნარ-

კოტიკული საშუალებები ყველგან თანამედროვე მსოფლიოში სა-

ხელმწიფოს მხრიდან გადახვევის უმთავრეს ფორმად აღიქმებიან და 

საზოგადოების უმდაბლესი ფენის კონტროლის მთავარ ბერკეტად 

გამოიყენებიან. ნარკო-ტესტების ინდუსტიის მცირეოდენი დახმარე-

ბით კი, აღნიშნული შესაძლებლობები თითქმის ულიმიტოა. 

* * *

ტექნოლოგია ასევე ზრდის ციხეებში თავის ეფექტურობას. ზემოთ 

ჩამოთვლილ უამრავ სარეკლამო განცხადებასთან ერთად, ნება მო-

მეცით ყურადღება ჟურნალ Correctional News-ის ქვემოთმოცემულ 

სტატიაზე გავამახვილო (ივლისი/აგვისტო, 1999 წელი):

სან-ფრანცისკო – სხვადასხვა მაღალტექნოლოგიური ინსტრუმენტი და არა-
ლეტალური იარაღი, რომლის დახმარებითაც ურჩი პატიმრების გაკონტ-
როლება ხდება, კალიფორნიის გამასწორებელი დეპარტამენტის (California 
Department of Corrections) ინტენსიური მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. 
სასჯელაღსრულების ოფიცრები რიცხობრივად უკვე შვიდჯერ ჩამორჩებიან 
მსჯავრდებულებს. იმის გათვალისწინებით, რომ შტატის 160,000 პატიმარი 
მომდევნო 5 წლის განმავლობაში, ყველა მონაცემით, 19%-ით გაიზრდება და 
პატიმრების რიცხვი დაახლოებით 191,000-ს მიაღწევს, შედარებით გონიერი 
და უსაფრთხო ციხეების შესაქმნელად, ახალი ხელსაწყოების შემოღება უკი-
დურესად აუცილებელი ხდება. 

ერთ-ერთ ასეთ ხელსაწყოს TSI Prism სისტემა წარმოადგენს. ეს არის პატიმ-
რების ადგილსამყოფელის დამდგენი და განგაშის შემქმნელი კომპიუტერი-
ზებული სისტემა, რომელიც მსგავსია იმისა, რასაც სამხედროები გამოიყენე-
ბენ. ყოველ ორ წამში ერთხელ სისტემა იმ პატიმართა ადგილმდებარეობის 
განახლებას ახდენს, რომლებსაც მაჯის საათისხელა ხელსაწყო უკეთიათ. 
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აღნიშული ხელსაწყოს მეშვეობით ხდება უკაბელო სიგნალების გადაცემა, 

რომლებსაც იღებს სიგნალის მიმღები. ის კი მათ თავის მხრივ პატიმართა 

საკონტროლო ოთახში არსებულ კომპიუტერებს გადასცემს. სიგნალის გა-

დაცემის შესაძლებლობა არის იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი ხელსაწყოს წყალი 

მოხვდა ან დასველდა.

სასჯელაღსრულების დაწესებულების ოფიცრებს ქამარზე პეიჯერისხელა 

ერთეული აქვთ მიმაგრებული. ჩამოვარდნის ან ჰორიზონტალურ მდგომა-

რეობაში განთავსების შემთხვევაში, ის ავტომატურად რთავს განგაშის ზარს. 

იარაღი, რომელიც არალეტალურ საბრძოლო მასალას ისვრის, ასევე – უხე-

ში სპონჯის ხელსაწყო, რომელსაც აშშ-ის სამხედრო ძალები ბოსნიასა და 

სომალიში იყენებდნენ, სხვა ვარიანტებს წარმოადგენენ. ასევე ხელმისაწვ-

დომია ცრემლსადენი გაზის ხელსაწყოები, რომლებიც ქამარზე შეიძლება 

მიმაგრდეს, შესაძლოა გამოყენებულ იქნას როგორც ცეცხლმაქრით, ასევე 

წყლის პისტოლეტებით, ან პატიმრების წინააღმდეგ მისი გამოყენება შესაძ-
ლებელია დაახლოებით 45 მეტრის სიშორიდან. 

ციხეებისთვის განსაკუთრებით სასარგებლო ხელსაწყოს სატე-

ლევიზიო ინდუსტრია წარმოადგენს. მე არ მაქვს მხედველობაში 

ჩვეულებრივი სატელევიზიო პროგრამები, რომლებსაც ციხეში გან-

თავსებული პირების დასამშვიდებლად უშვებენ. როდესაც ციხე-

ში პატიმრის სიკვდილით დასჯაა დაგეგმილი, კინოთეკაში კარგი 

ფილმის არსებობა აუცილებელია. ის, რაც მე მაქვს მხედველობაში, 

ვიდეო-კონფერენციებსა და ტელემედიცინაში ახალი შესაძლებლო-

ბების არსებობაა. პატიმრის ტრანსპორტირება მძიმე გამოწვევაა სის-

ტემისთვის. იზრდება გაქცევის რისკი, საჭირო ხდება აღჭურვილობა 

და პერსონალი, დრო და ფული. ვიდეო-კონფერენციამ შესაძლოა 

შეამციროს პატიმართა გადაადგილება და ამავე დროს დაწესებულე-

ბის დატოვების აუცილებლობის გარეშე მაინც მისცეს შესაძლებლობა 

პატიმრები წარსდგნენ სასამართლოს წინაშე და ჰქონდეთ განხილვა 

მათ მიმართ არსებულ ბრალდებებთან, პირობით ვადამდე გათავი-

სუფლებასთან, ან პრობაციასთან დაკავშირებით, წერს Corrections 

Forums, იანვარი, 1996 წელი. და აგრძელებს (გვ. 24):
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ზემოხსენებული ვიდე-სისტემის გამოყენებით პატიმრებს შესაძლებლობა აქვთ 
მათთან დაკავშირებული ყოველგვარი სასამართლო განხილვა მათი დაწესებუ-
ლებიდან და თუნდაც მათი საკნიდან გასვლის გარეშე განხორციელდეს. 

...

Lincoln Hill-ი ვიდეო-კონფერენციებთან დაკავშირებულ პრობლემებს აგვა-
რებს სისტემით, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელი ხდება „ვირტუალუ-
რი სასამართლო დარბაზის“ შექმნა, ისე რომ მსჯავრდებულებისთვის შესაძ-
ლებელი იყოს სასამართლო დარბაზში გამოცხადება თავიანთი საკნებისა 
თუ დაწესებულების ფაქტობრივად დატოვების გარეშე. 

...

მის უკანასკნელ ინოვაციას წარმოადგენს MultiView 5 Plus 1. ყველა მონაწილე 
ერთდროულად ჩნდება ექვს სექციად გაყოფილ მონიტორზე. ამ ექვსიდან ყვე-
ლაზე გამოკვეთილ და დიდ ეკრანს ჩართული აქვს ხმოვანი სიგნალი და აჩვე-
ნებს იმათ, ვინც მოცემულ მომენტში საუბრობს. დანარჩენი 5 ეკრანი კი შესაძ-
ლებლობას იძლება ყველა მონაწილეს ერთდოულად დააკვირდე და უყურო. 

პატიმრის გადაყვანასთან და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით საჭირო 
მომზადებისა და ყველა ხარჯის გათვალისწინებით, ამგვარ ტექნოლოგიას დიდი 
პერსპექტივები აქვს ხარჯების შემცირებასთან, მგზავრობის დროისა და ხარჯე-
ბის დაზოგვასთან და გაძლიერებული დაცვის აუცილებლობასთან მიმართებით. 

კამერები შეიძლება დამონტაჟდეს მოლოდინის ზონებში, ციხეებ-

ში, წინასაპატიმრო დაკავების ცენტრებში, სასამართლო დარბაზებში, 

მოსამართლის პალატაშიც კი. 

პატიმრები შესაძლებელია ასევე ცუდადაც გახდნენ. კვლავ ჩნდება 

ტრანსპორტის, უსაფრთხოებისა და ხარჯების პრობლემა. და კვლავ, 

ტექნოლოგია ახალ შესაძლებლობებს გვთავაზობს, ამჯერად ტელე-

მედიცინის სახელწოდების სახით. იუსტიციის ეროვნულ ინსტიტუტს 

(National Institute of Justice) 1999 წლის შესაძლებლობების თაობაზე 

ანგარიში აქვს წარმოდგენილი. სათაური აჯამებს ყოველივეს: ტელე-

მედიცინას გამასწორებელი ჯანდაცვის ხარჯების შემცირება შეუძლია. 

ჟურნალ Corrections Digest-ის მოკლე ანალიზის მიხედვით, ციხეებს, 

რომლებიც ტელემედიცინის სისტემას იყენებენ, ციხეში არსებული 

ჩვეულებრივი სამედიცინო მომსახურების მაგივრად, ყოველ ერთ პა-
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ციენტზე 102 აშშ დოლარის ოდენობით შრომითი ხარჯების შემცირება 

შეუძლიათ. და Corrections Forums-ი32 ხსნის: 

იქიდან გამომდინარე, რომ დაწესებულებების უმეტესობა დაუსახლებელ და 
იზოლირებულ ადგილებში შენდება, სამედიცინო მუშაკებს, პატიმრებს და პერ-
სონალს, რომელიც ესკორტისთვის არის აუცილებელი, ციხის ლაზარეთს მიღმა 
საჭირო დახმარების მისაღებად ხშირად დიდი მანძილების გადალახვა უწევთ. 

...

დამატებითი ფუნქცია, ხელმისაწვდომი ზოგიერთი ისეთი ტელემედიცინის 
სამედიცინო მომსახურების პროვაიდერების მიერ, როგორიცაა Wexford-ი, 
არის ფსიქიკური მდგომარეობისა და ქიმიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებუ-
ლების კომპონენტები, რომელთა გამოყენებაც გონებააშლილი და დამოკი-
დებული პატიმრების სამკურნალოდ შეიძლება. 

მსგავსი ტექნოლოგიური ინოვაციების ერთობლივ შედეგს წარ-

მოადგენს ყველა დონეზე გაუმჯობესებული შესაძლებლობები. გაუმ-

ჯობესდა პატიმართა თვალყურის დევნების ტექნოლოგია, პრობაცი-

აზე მყოფი პატიმრის სხეულის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღების 

შესაძლებლობა არსებობს, ციხეში დაბრუნების შესაძლებლობებიც 

გაზრდილია, და როდესაც პატიმარი ციხის კედლებშია, ვიდეო-ტექ-

ნოლოგია იძლევა საშუალებას, რომ ის დარჩეს ციხეში როგორც 

სასამართლო პროცედურების დროს, ისე ავადმყოფობისას. მის მა-

გივრად მისი გამოსახულება ან გამოსახულების ნაწილი შეიძლება 

წარსდგეს სასამართლოში ან ჰოსპიტალში. თუმცა, ჩვენ შეჩვეულები 

ვართ, რომ, პიროვნებაზე, მთელი თავისი სირთულეებით, სრულ-

ფასოვან ადამიანზე, ვიფიქროთ, როგორც სუბიექტზე. ეს სუბიექტი 

რჩება ციხის კედლებში, ან წარმოდგენილია მხოლოდ როგორც ხმა, 

ან გამოსახულება, ან როგორც – ქიმიური ტესტი. თუ ეს სიმართლეა, 

და ეს არის სიმართლე, რომ ფიზიკური და სოციალური დისტანცია 

აიოლებს სხვა პიროვნების წინააღმდეგ უსიამოვნო ღონისძიებების 

32 28 მაისი, 1999 წელი, გვ. 1.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



183

გატარებას, მაშინ უკანასკნელ ელექტრონულ განვითარებებს ამისთ-

ვის იდეალური გარემო შეუქმნია. 

8.4. ციხეები, როგორც წარმოების ერთეულები 

ციხეები და პატიმრები არც ისეთი ზეწოლაა ეკონომიკაზე, რო-

გორც ეს ვინმემ შეიძლება იფიქროს. საკონცენტრაციო ბანაკები და 

გულაგები ამის ნათელი დადასტურებაა. თანამედროვეობასაც შეუძ-

ლია ასევე თავისი მაგალითების წარმოდგენა. 

პირველი, ახალი ციხის შენობა შეიძლება იაფი დაჯდეს, იქიდან 

გამომდინარე, რომ მშენებლები უნდა იტანჯებოდნენ. ისინი შეიძ-

ლება აიძულო დიდ ხნის განმავლობაში და დისკომფორტში აშენონ, 

რადგან მიზანი არის მათი დასჯა. ტეხასი აღნიშნულის ილუსტრირე-

ბას ახდენს. მათი ციხის სისტემის აღმასრულებელმა დირექტორმა 

1996 წლის იანვარში „მათი ზრდისა და ცვლილებების ... მიმოხილვა“ 

წარმოადგინა. ის აღწერს არსებულ გაფართოებას: 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში რაც ტეხასის ციხის სისტემაში მოხდა, 
არის სრულიად წარმოუდგენელი რამ. 10 წელიწადში ჩვენ 37,000 პატიმრი-
დან 145,000 პატიმრავდე გავიზარდეთ. ეს არის სისტემის ოთხმაგად ზრდა, 
108,000 პატიმრით ზრდა, რომელიც უფრო მეტია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ცი-
ხის მთლიანი სისტემა ამერიკაში, კალიფორნიის შტატის გარდა. 

... 

და ბოლოს, ჩვენი გაფართოება შესაძლებელი გახდა ქვეყანაში ციხის მშენებ-
ლობისთვის საჭირო საშუალო თანხის მხოლოდ ნახევარი ხარჯის გაწევით! 
იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ კერძო მშენებლები გამოვიყენეთ, ასეთ რიცხვს 
ციხის დიზაინების პროტოტიპების გამოყენებით მივაღწიეთ, ნაცვლად ბორბ-
ლის თავიდან გამოგონებისა და ყოველ ერთეულზე ახალი არქიტექტორის 
დაქირავებისა. ასევე – ბევრი შიდა კომპონენტის გამოყენებით, როგორიცაა, 
მაგალითად, ფოლადი, რომელიც ჩვენს ციხეში ძვირი იმის გამო არ დაჯდა, 
რომ ის პატიმართა აუნაზრაურებელი შრომის შედეგად იქმნებოდა. 

სხვა სიტყვებით, ერთი ციხე ქმნის ახალი ციხის მოდელს, რომე-

ლიც თავის მხრივ კიდევ ახალი ციხის მოდელს ქმნის - და ამგვარად 
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გრძელდება მანამ, სანამ ტეხასი არ გადაივსება, როგორც ეს ფაქტობ-

რივად ამ წლების განმავლობაში მოხდა. 

აღმასრულებელი დირექტორი აგრძელებს მის მოხსენებას შემ-

დეგი შენიშვნებით: 

–  ყოველ პატიმარს ჩვენს სისტემაში აქვს თავისი საქმე და ის ყოველ დღე 

სრულ განაკვეთზე მუშაობს. გამონაკლისია მხოლოდ მისი ავადმყოფო-

ბა ან მისი გადაყვანის აუცილებლობა. არც ერთ სხვა შტატს ამის თქმა არ 

შეუძლია.

–  არც ერთი პატიმარი სამუშაოს შესრულებისთვის ანაზღაურებას არ 

იღებს. სხვა არც ერთ შტატს ამის თქმა არ შეუძლია. 

–  დილის გაღვიძებებს ვიწყებთ არაუგვიანეს დილის 3:30 საათისა.

–  ყველა პატიმარი სამუშაოს შესრულებას არაუგვიანეს დილის 5:30-ზე იწ-

ყებს. 

– ყველა პატიმარს აცვია თეთრი უნიფორმა, რომელიც ციხის ინდუსტრი-

აში იქმნება და ყველა პატიმარს მოკლედ შეჭრილი თმა აქვს და სუფთად 

არიან გაპარსულები. სხვა არც ერთი სისტემა ამას არ მოითხოვს. 

–  ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 40-ზე მეტი ინდუსტრია, დაწყებული საბურავე-

ბის აღმდგენი ქარხნით და დამთავრებული სამკერვალო ფაბრიკებით ... 

და დიახ, ჩვენ კვლავ ვაწარმოებთ მანქანის სანომრე ნიშნებს, ისევე რო-

გორც – ყველა საგზაო ნიშანს, რომელიც ტეხასის გზატკეცილებზე შეიძლე-

ბა შეგხვდეთ. 

და შემდგომ:

ციხის მართვა ყოველდღიურად უფრო ძნელი საქმე გახდება, თუკი პატიმ-
რებს სასჯელის მოხდის მინიმალური ვადა გაეზრდებათ. ამ შემთხვევაში 
კარგად მოქცევის სტიმული ნაკლებია პატიმრის მხრიდან, რომელიც არის 32 
წლის და ციხეში კიდევ 40 წლის გატარებას აპირებს. თუკი მოახერხებს ამ 
რთული წლების გადალახვას და საბოლოოდ გათავისუფლდება, ის უკვე 72 
წლის იქნება.

აღმასრულებელი დირექტორი შემდეგნაირად ასრულებს თავის 

მოხსენებას: 

ეს ერთდოულად გამოწვევაცაა და შესაძლებლობაც დიდი მასშტაბებით.
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* * *

გარდა იმისა, რომ ციხის მშენებლობა ძალზე იაფი ჯდება, რჩება 

ასევე ციხის მუშახელის მიერ გამომუშავებული პირდაპირი მოგება. 

პატიმრები ჩართულნი არიან ფედერალური და სახელმწიფო ხელი-

სუფლებისთვის ავეჯის, საგზაო ნიშნების და ა.შ. წარმოებაში. 

Corrections Digest-ს 1999 წლის 14 ოქტომბერს შემდეგი სახის სა-

თაური აქვს გამოქვეყნებული: ციხის მუშები: დიდ ბიზნესებს ისინი 

ესაჭიროება, მცირე ბიზნესებს და კავშირებს კი დასუსტების ეშინიათ. 

და ისინი ამბობენ: 

ციხის ფედერალური ინდუსტრიების (Federal Prison Industries, Inc (FPI)), აშშ 
იუსტიციის დეპარტამენტის შვილობილი სისტემის, ცნობით, გასულ წელს 
მისი ერთადერთი მომხმარებლის, ფედერალური სააგენტოებისთვის, გა-
ყიდვების რაოდენობამ 540 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობას მიაღწია. 
დღესდღეობით პატიმრები, რომლებიც ქვეყნის მასშტაბით 94 ციხეში მსახუ-
რობენ, სხვა უამრავ რამეს შორის ელექტრონულ კომპონენტებს, ავეჯსა და 
სამხედრო ტანსაცმელსაც აწარმოებენ. ახლა ციხის ფედერალურ ინდუსტ-
რიას საქმიანობის ფარგლების კერძო სექტორზე გავრცელებაც სურს. 

სახელმწიფო პატიმრები უკვე მუშაობენ კერძო ინდუსტრიისთ-

ვის. 30 შტატზე მეტმა აღნიშნული უკვე დააკანონა. მათი ზოგიერთი 

პროდუქტი ძალზე პოპულარულიცაა. USA TODAY თავის 1995 წლის 2 

ნოემბრის გამოშვებაში აღნიშნავს, რომ: 

ციხის მოდა მზარდად პოპულარული მოდის გამოვლინებაა და არაფერია 
უფრო ჰიპური, ვიდრე ტანისამოსი, რომელიც პატიმრებს აცვიათ. 

...

პატიმრები ორეგონის სახელმწიფო ციხიდან 1990 წლიდან მოყოლებული ცი-
ხის ტანსაცმლის თავიანთ დიზაინერულ ხაზს ყიდიან ... სარეკლამო სლოგა-
ნები მოიცავს: „დამზადებულია შიგნიდან გარეთ ჩასაცმელად“. 

არაფრის კეთებასთან შედარებით ციხის ინდუსტრიაში მუშაობა 

პრივილეგიად შეიძლება მიიჩნეოდეს. თუმცა, ეს ასევე შეიძლება 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც პროდუქტი
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აღიქმებოდეს, როგორც მონობის მძიმე ფორმა. ეს არის ევანს და 

გოლდბერგის (Evans and Goldberg) პერსპექტივაც (1999 წელი): 

ამერიკელი მუშა-მოსამსახურე, რომელიც ერთ დროს საათში 8 აშშ დოლარს 

გამოიმუშავებდა, კარგავს თავის სამსახურს, როდესაც კომპანია მიმართავს 

ტაილანდს, სადაც მუშახელს მხოლოდ 2 აშშ დოლარს უხდიან საათში. უმუ-

შევარი და გაუცხოებული საზოგადოებისგან, რომელსაც არ აინტერესებს 

მისი მოთხოვნილებები, გადარჩენის მიზნით ნარკოტიკული საშუალებების 

ბიზნესში, ან სხვა უკანანო საქმიანობაში ერთვება. მას აპატიმრებენ, უშვებენ 

ციხეში და იქ ამუშავებენ. მისი ახალი შემოსავალი: საათში 22 ცენტი. 

მუშა-მოსამსახურიდან უმუშევრამდე, უმუშევრიდან კრიმინალამდე, კრიმი-

ნალიდან კრიმინალ მუშა-მოსამსახურემდე. წრე შეიკრა. და ერთადერთი 

გამარჯვებული დიდი ბიზნესია. 

კერძო ბიზნესისთვის ციხის შრომა ოქროს ზოდივითაა. არც მუშა-მოსამ-

სახურეთა გამოსვლები. არც ორგანიზებული კავშირები. არც უმუშევრობის 

დაზღვევის საჭიროება ან მუშა-მოსამსახურეთათვის კომპენსაციის გა-

დახდის აუცილებლობა. არც ენის პრობლემა არსებობს, როგორც ეს უცხო 

ქვეყნებში ხდება. ახალი უშველებელი ციხეები მის კედლებში განთავსე-

ბული უამრავი ფაბრიკა-ქარხნებით შენდება. პატიმრებს Chevron-თვის 

მონაცემები შეჰყავთ, TWA-თვის სატელეფონო დაჯავშნებს ახორციელე-

ბენ, ზრდიან ღორებს, აწარმოებენ საქონლის ფეკალიების აქანდაზებს, 

აკეთებენ სქემის დაფებს, ლიმუზინებს, წყლის საწოლებსა და თეთრეულს 

Victoria’s Secret-თვის. ყოველივე ეს კი „უფასო მუშახელის“ ხარჯზე ხორ-

ციელდება. 

...

და, უფრო და უფრო ციხეები ფასს ადებენ პატიმრის აუცილებელ მოთხოვ-

ნილებებს, დაწყებული სამედიცინო დახმარებით, დამთავრებული – ტუალე-

ტის ქაღალდით, ან იურიდიული ბიბლიოთეკით სარგებლობით. ბევრი შტატი 

უკვე აწესებს გადასახადს „ოთახისა და საკვებისთვის“. პენსილვანიის შტატში 

არსებული Berks-ის ციხე პატიმრებს ციხეში ყოფნისთვის დღეში 10 აშშ დო-

ლარის ოდენობის თანხას ახდევინებს. კალიფორნიაშიც მუშავდება მსგავსი 

კანონმდებლობა. შესაბამისად, მაშინ, როდესაც მთავრობას (ჯერ კიდევ) არ 

შეუძლია დაავალდებულოს პატიმრები, რომ მათ საარსებო მინიმუმზე და-

ბალ თანხაზე კერძო ინდუსტრიისთვის იმუშაონ, პატიმრები იძულებულები 
ხდებიან ასე მოიქცნენ საჭიროებიდან გამომდინარე. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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8.5. სოფლის განვითარების სტიმული

იმაზე მთავარი, რასაც ციხე აწარმოებს, არის ის, რასაც ის მოიხმარს. 

ასეთი მოხმარებით ციხეები სოფლის განვითარებას უწყობენ ხელს. ეს 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმასთან დაკავშირებით, რომ ციხის 

ინდუსტრია რაიონების ეკონომიკურ დაღმასვლას უკეთებს სტიმული-

რებას. ძველ დროს არავის უნდოდა ციხე თავის ხეობასა და რაიონში. 

ციხეები სირცხვილის ადგილებს წარმოადგენდნენ. მათ საცხოვრებელ 

ადგილზე შესაძლოა არასასურველი სტიგმა გავრცელებულიყო. 

დღესდღეობით ეს ყოველივე შეიცვალა. არსებობს სასტიკი კონ-

კურენცია რაიონში ციხის მისაღებად. პოლიტიკოსები და ჩინოვნიკები 

ლობირებენ, რომ ასეთი შესანიშნავი სტიმულატორი მიიღონ ეკონო-

მიკისთვის. ისინი შრომისა და წახალისების პროვაიდერები არიან. და 

ისინი არიან სტაბილური პროვაიდერები. თუკი ეკონომიკა დაღმასვ-

ლას განიცდის ეროვნულ დონეზე, ის გაიზრდება ინსტიტუტებში, რომ-

ლებიც მიიღებენ რეცესიისგან ყველაზე მეტად დაზარალებულებს.

სწორედ იმ დღეს, როდესაც მე ზემოხსენებული სიტყვები დავწე-

რე, 1999 წლის მაისი/ივნისის გამოშვების Correctional Building News-ი 

დამიკავშირდა ელექტრონული პოსტით. აქ, როგორც პირველი გვერ-

დის ტოპ-ნიუსი, მე ვპოულობ შემდეგს: 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 

აღმოსავლეთ კენტუკიში ცვლიან ქვანახშირს

ლექსინგტონი, კენტუკის შტატი. თუკი ციხის შეთავაზებული სამი პროექტი გა-
იმარჯვებს, აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ კენტუკი შესაძლოა 10 
სხვადასხვა სოფელში 10 ციხის სახლად იქცეს.

...

კენტუკის ქვანახშირის სოფელში, ციხეები ეკონომიკური განახლების ქვა-
კუთხედად იქცნენ. ეკონომიკური განახლებისა, რომელიც ქვანახშირის მო-
პოვების ზრდის შემცირების ასანაზღაურებლად გახდა საჭირო. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც პროდუქტი
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საკმარისად შესაფერის ადგილად ფედერალური ციხისთვის სოფელ მარ-
ტინში (Martin Country) ყოფილი მაღაროს ტერიტორია აღმოჩნდა, ისევე, 
როგორც სოფელ ნოტში (Knott Country) შესაფერის ადგილსამყოფელზე 
895-საწოლიანი სახელმწიფო ციხის მშენებლობაა შესაძლებელი. ნოემბერ-
ში სოფელი მარტინის უმუშევრობა 18%-ს შეადგენდა.

...

895-საწოლიანი ციხის წყალობით შეიქმნებოდა 300-დან 400-მდე სამუშაო ადგილი.

აღნიშნული პრაქტიკა ახალი არ არის. ლოტკე (Lotke) (1996 წელი, 

გვ. 21) სასჯელს აღწერს, როგორც სოფლის განვითარების წამყვან 

ინდუსტრიას. „1980-იანებში ქალაქის გარეუბნებიდან იმდენი პირი 

მოათავსეს სოფლის ციხეებში, რომ 1980-დან 1990 წლამდე სოფლის 

მოსახლეობის ზრდის 5 პროცენტი სწორედ პატიმრებზე მოდიოდა და 

მათი დამსახურება იყო“. მოგებული დარჩა სოფელი, მოგებულები 

დარჩნენ კერძო კომპანიები და მოგებულები დარჩნენ სასჯელაღს-

რულების დაწესებულების ოფიცრები. კალიფორნიაში არსებული 

პროფკავშირი იყენებს თავის გავლენას, რათა ლობირება გაუწიოს 

შედარებით მკაცრ კანონებს, ციხის მეტ დაცვას და შედარებით მა-

ღალ ხელფასებსა და სარგებელს. ლოტკეს მიხედვით, კალიფორნი-

აში ციხის საშუალო სტატისტიკური დაცვა იღებს 10,000-ით მეტს ვიდ-

რე კალიფორნიის საშუალო სტატისტიკური სკოლის მასწავლებელი.

შლოზერმა (Schlosser) (1998) ნიუ-იორკის ჩრდილოეთ ნაწილში 

მშვენიერი განვითარებების შესახებ წარმოადგინა ანგარიში – თითქ-

მის კანადის საზღვრამდე. თითქმის ყველა ახალი ციხე იმ ადგილებ-

შია აშენებული. 

ციხეები შრომის ინტენსიურ ინსტიტუტებს წარმოადგენენ. ისინი წლიურ და-
საქმებას გთავაზობენ. გამოირჩევიან გარდატეხების მიმართ მდგრადობით 
და, როგორც წესი, სწორედ მძიმე დროებში ფართოვდებიან. ისინი არ აბინ-
ძურებენ გარემოს – მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნდა იქნას გათვალისწინე-
ბული რეგიონებში, სადაც განვითარების სხვა ფორმები, როგორც წესი, გა-
რემოს დამცველების მიერ არის დაბლოკილი. ციხეებს მოაქვთ სტაბილური, 
მდგრადი შემოსავალი რეგიონისთვის, რომელიც მიჩვეულია ძალზე სეზო-
ნურ და არამდგრად ეკონომიკას. 
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შტატის ჩრდილოეთში არსებულმა ციხეების ბუმმა უდიდესი გავ-

ლენა მოახდინა ადგილობრივ კულტურაზე. ახლა უკვე თითქმის ყვე-

ლას ყავს სულ მცირე ერთი ნათესავი მაინც, რომელიც სასჯელაღს-

რულების დაწესებულებაში მუშაობს. ციხის სამსახურების წყალო-

ბით, მიეცათ რა ახალგაზრდებს თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში 

დარჩენის შესაძლებლობა, პატარ-პატარა ქალაქებიდან ხალხის მა-

სიური გადინება მკვეთრად შენელდა. 

მხოლოდ ერთი პრობლემაა: ციხეები აშენებულია ჩრდილოეთში, 

მაშინ, როდესაც თითქმის ყველა პატიმარი სამხრეთიდანაა. უხეშად 

რომ ვთქვათ, შტატის პატიმართა თითქმის 80% ნიუ-იორკ სითიდან 

და მისი გარეუბნებიდანაა. ზემოხსენებულის ეფექტის ნახვა მანჰე-

ტენში კოლუმბის წრესთან არის შესაძლებელი. ყოველ პარასკევ 

დღეს დაახლოებით 800 ადამიანი, უმეტესად ქალები და ბავშვები, 

თითქმის ყველა აფრო-ამერიკელი ან ლათინოამერიკელი, კოლუმ-

ბის წრესთან იკრიბება და ჩრდილოეთით მიმავალ ავტობუსებს ავ-

სებს. ავტობუსები მთელი ღამის განმავლობაში მოძრაობენ და და-

ნიშნულების ადგილზე ჩასვლას სწორედ კვირას მონახულების სა-

ათებისთვის ახერხებენ. როდესაც ავტობუსების კომპანიამ 1973 წელს 

ფუნქციონირება დაიწყო, მგზავრების გადასაყვანად მხოლოდ ერთი 

ავტობუსიც საკმარისი იყო. ახლა მგზავრებს ჩვეულებრივ გამოსასვ-

ლელ დღეებში 35 ავტობუსი და მინი-ვენი ემსახურება, ისეთ სადღე-

სასწაულო დღეებში კი, როგორიცაა მამის დღე ან მადლიერების დღე 

– ავტობუსების რაოდენობა გაცილებით მეტია. 

8.6. ციხეები ეროვნულ ეკონომიკაში

დასჯის უფლება ხშირად დიდ პრივილეგიად მიიჩნეოდა. ეს ძა-

ლაუფლების გამოვლინება იყო, ამასთან – მომგებიანიც. დასჯა ხში-

რად ჯარიმის ან კონფისკაციის სახით ხდებოდა – პირდაპირ იმპერა-

ტორის საცავში. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც პროდუქტი



190

რაში გამოიხატება მათი მოგება დღეს? 

პოლიტიკური სარგებელი ნათელია: ხმები, ოფისი და ძალაუფ-

ლების გამოვლინება.

თუმცა, დამატებით არსებობს კიდევ სხვა სარგებლებიც. დიდი 

ოდენობით მოგება. ცხრილი 8.6-1 ამის ნათელ ილუსტრაციად შეიძ-

ლება მოვიყვანოთ. ის სასჯელაღსრულების დაწესებულებებისთვის 

გაწეულ ფედერალურ და სახელმწიფოს ხარჯებს ასახავს, რაც 1980-

დან 1999 წლის ჩათვლით მილიონობით აშშ დოლარს შეადგენს. 1980 

წელს 6.9 მილიარდი აშშ დოლარით დაწყებული, ხარჯებმა 1999 წლის-

თვის დაახლოებით 55.4 მილიარდ აშშ დოლარს უნდა მიაღწიოს. ეს 

ბოლო 19 წლის განმავლობაში 8-ჯერ მეტ ზრდას წარმოადგენს. 

ციხეების შენახვის პირდაპირი ხარჯები მთლიანი თანხის მხო-

ლოდ ერთ ელემენტს წარმოადგენს. დამატებით მოდის პოლიციისა 

და სასამართლოს ხარჯები. უხეში დათვლები მიუთითებენ, რომ 1999 

წელს პოლიციის დაცვის ხარჯებმა 66 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღ-

წია, მაშინ როდესაც სამართლებრივი და სასამართლო ხარჯები 36 

მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენდა, ან მთლიანობაში – 102 მილიარდ 

აშშ დოლარს33. აღნიშნული თანხის ნაწილი დანაშაულის კონტრო-

ლის მაგივრად სხვა მიზნებისთვის იხარჯება. თუმცა, მოდით ვივარა-

უდოთ, რომ სულ ცოტა ნახევარი მაინც – 51 მილიარდი – დანაშაულის 

კონტროლს ხმარდება. აღნიშნულის შედეგად კი სახელმწიფოს და 

ფედერალურ სისტემას მთლიანობაში 106 მილიარდი აშშ დოლარის 

ოდენობის თანხა უგროვდება დასაფარად. 

თუმცა, საერთო თანხა, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალია და ეს ნიშ-

ნული დიდი ხნის განმავლობაში იყო შენარჩუნებული. 1994 წლის ივ-

ნისში ვაშინგტონში გამართული კონფერენციის – სასჯელაღსრულე-

ბის ტექნოლოგიები 21-ე საუკუნეში – გახსნაზე იუსტიციის ეროვნული 

33 იუსტიციის სტატისტიკის ბიურო: Sourcebook of Criminal Justice Statistics, 1997 
წელი, გვ.3.
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ინსტიტუტის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის დირექტორმა, დეივიდ 

ჯ. ბოიდმა (David G. Boyd) თავის სიტყვაში გარკვეული სტატისტიკური 

მონაცემები წარმოადგინა. 

ცხრილი 8.6-1. სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე 1980-დან 1999 წლამდე1 
    გაწეული ხარჯები მილიონობით აშშ დოლარებში. ფედერალური 
    და სახელმწიფო ხელისუფლება. 

  წელი        მილიონი აშშ დოლარი

  1980          6900

  1981           7868

  1982          9048

  1983          10411

  1984          11793

  1985          13534

  1986          15759

  1987          17548

  1988          20299

  1989          22566

  1990          26153

  1991           29297

  1992          31461

  1993          31946

  1994          35013

  1995          38374

  1996          42058

  1997          46096

  1998          50521

  1999          55371

1.  წყარო: სისხლისსამართლებრივი სტატისტიკის წყარო, 1997 წელი, გვ. 3. 1993 
წლის მონაცემები გაზრდილია 1988-1993 წლებში არსებული ყოველწლიური მა-
ტების შედეგად, რაც ყოველ წელს 9.6%-ს შეადგენდა. 
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1988 წლიდან მოყოლებული, სასჯელაღსრულებასა და სისხლის სამართლის 
სისტემაში არსებული ინვესტიციები სხვა ფედერალურ ხარჯებთან შედარე-
ბით ორჯერ გაიზარდა იქამდე, სანამ ჩვენ, როგორც ერი, დღეს უსაფრთხო-
ების კერძო სააგენტოებზე 75 მილიარდ აშშ დოლარს ვხარჯავთ. საიდუმლო 
რაოდენობის თანხა კი ხშირად ჩვენი სახლებისა და ბიზნესების დაცვის წა-
რუმატებელ მცდელობებზე იხარჯება. (კვლავ, აღნიშნული მონაცემები ძალზე 
კონსერვატულია და მოძველებული. ორივე ჟურნალმა, Business Week-მა 
და U.S. News and World Report-მა უკანასკნელ პერიოდში გაცილებით დიდი 
რიცხვები გამოაქვეყნა). 

ამას ადასტურებს ასევე იუსტიციის ეროვნული ინსტიტუტის ადრე-

ული ანგარიში (1991 წელი, გვ. 1-5), რომელშიც ნათქვამია:

კერძო უსაფრთხოება დღეს ნათლად წარმოადგენს სახელმწიფოს პირვე-
ლად დამცავ რესურსს. დღესდღეობით კერძო უსაფრთხოებისთვის წლიური 
დანახარჯი 52 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენს, უსაფრთხოების კერძო სა-
აგენტოები კი 1.5 მილიონ ადამიანს სამუშაო ადგილით უზრუნველყოფენ. 

ანგარიშში მოცემულია, რომ კერძო უსაფრთხოების ინდუსტრიაში 

გაწეული ხარჯების წლიური ზრდა 8%-ს შეადგენს. ზრდის ასეთი ტემ-

პით, კერძო უსაფრთხოების ხარჯები 2000 წლისთვის 104 მილიარდი 

აშშ დოლარი იქნება. 

როდესაც აღნიშნული მონაცემები სახელმწიფოს ხარჯებს ემა-

ტება, ჩვენ ვიღებთ 210 მილიარდ აშშ დოლარის ოდენობის თანხას, 

რომელიც აშშ-ში დანაშაულის კონტროლზე იხარჯება. აღნიშნული 

თანხები მოცემული ავტორის გონების მიღმაა. თუმცა, შეგვეძლო 

წარმოგვედგინა მისი მნიშვნელობა, თუკი აღნიშნულ რიცხვებს აშშ-ს 

მიერ სამხედრო ძალებზე გაწეული თანხების რაოდენობას შევადა-

რებდით. ეს თანხა 1998 წელს 256 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენდა. 

სხვა სიტყვებით: შიდა მტრის წინააღმდეგ წარმოებული ომის ხარჯე-

ბი ნელ-ნელა უახლვდება გარეშე მტრის წინააღმდეგ წარმოებული 

ომების ხარჯებს. მაშინ, როდესაც სამხედრო დანახარჯი დაღმასვლას 

განიცდის, დანაშაულზე გაწეული ხარჯები იმატებს. ამის შედეგად კი 
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ხარჯები თანაბრდება. აღნიშნული აშშ ეკონომიკის ბუნების მნიშვ-

ნელოვანი დეტალის შესახებ გვეუბნება. დეივიდ ლაპიდოს (David 

Lapido) აღნიშულთან დაკავშირებით შემდეგი აქვს სათქმელი: 

ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან, რომ ამერიკის ეკონომიკის დინამიკა განპირო-
ბებულია მისი შრომის ბაზრის დერეგულირებული მდგომარეობითა და აშშ 
მთავრობის ჩაურევლობის გავლენით. არაფერი შეიძება იყოს სიმართლი-
დან ასე შორს. ამერიკის შრომის ბაზარი ისევეა რეგულირებული (და მისი 
მთავრობა ისევეა მასში ჩარეული), როგორც ნებისმიერი მისი ევროპული 
ანალოგი. განსხვავება არა რაოდენობაში, არამედ – ისეთი სახის რეგული-
რებაში, როგორიც აშშ-ის ფარგლებში პრაქტიკაში გამოიყენება. 

...

თუმცა, თუკი სამხედრო-ინდუსტრიული კომპლექსის აშშ-ის შრომის ბაზარზე 
გავლენის იდეა ფართოდ არის გავრცელებული ეკონომისტებსა და სხვა სო-
ციალურ მეცნიერებს შორის, იგივე არ შეიძლება ითქვას ციხის-ინდუსტრიულ 
კომპლექსზე. სინამდვილეს შეესაბამება ის ფაქტი, რომ სამხედრო ხარჯები 
ორჯერ აღემატება ციხის ხარჯებს. (ლაპიდო აქ მხოლოდ სახელმწიფო ხარ-
ჯებზე საუბრობს. ნ.კ.). სხვა მხრივ, „ხალხის ინტენსიურობით“ გამორჩეული 
აშშ-ის კრიმინალური სისტემა ნიშნავს, რომ ციხეზე გაწეულ ხარჯებს შრომის 
ბაზრისთვის უფრო მეტი იმწუთიერი შედეგი მოაქვს, ვიდრე აშშ-ის მეტად 
„კაპიტალზე ორიენტირებულ“ თავდაცვით ხარჯებს. 

ამ ყოველივეს თამაშის სხვა მოგებამდეც მივყავართ: ციხის ინ-

დუსტრია აშშ-ში პოტენციური სამუშაო ძალის მნიშვნელოვან ნაწილს 

შთანთქავს. ეს შეიძლება სხვადასხვა გზით გამოიხატოს. ცხრილი 8.6-

2 ერთი მცდელობის ილუსტრირებას ახდენს. ჩვენ აქ ჩავრთეთ 1999 

წელს ციხეში მოთავსებული ყველა პატიმარი, ისევე, როგორც – იმ 

დროს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მომუშავე პირები. და-

მატებით, ჩვენ ჩავრთეთ პოლიციის ძალების ნახევარი და სასამარ-

თლო და სამართლებრივ სექტორებში მომუშავე პირების ნახევარი. 

ჩვენ ასევე ჩავამატეთ კერძო უსაფრთხოების ინდუსტრიაში მოღვაწე 

პირები, რომლებიც ჩვენი გამოთვლებით, 2,5-ჯერ მეტნი არიან, ვიდ-

რე სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მომუშავე პირები. ეს ყო-

ველივე კი ჯამში 5.6 მილიონ ადამიანს შეადგენს. 1999 წელს მუშა-მო-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც პროდუქტი
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სამსახურეთა რიცხვი ამერიკაში 139.2 მილიონ პირს შეადგენდა. ეს კი 

ნიშნავს, რომ დანაშაულის კონტროლის ინდუსტრია სამუშაო ძალის 

4%-ს შთანთქავს. 

ცხრილი 8.6-2. სასჯელაღსრულების სექტორში შთანთქმული სამუშაო ძალები, 
    აშშ, 1999. მინიმალური მონაცემები. 

                 1999 წელი

პატიმრები1               1,934,532

სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მომუშავე პირები2   775,947

პოლიცია3               467,351

სასამართლო და სამართლებრივ სექტორებში მომუშავე პირები4 440,315

კერძო უსაფრთხოების ინდუსტრიაში მოღვაწე პირები5   1,939,868

სულ                5,558,013

ყოველ 100,000 მოსახლეზე6           2036

ყოველ 100,000 სამოქალაქო სამუშაო ძალაზე7      3993

1. იხ. ცხრილი 3.4-1.

2. Sourcebook of Criminal Justice Statistics, 1997 წელი, გვ. 25. 1993 წლის მონაცემები 

გაზრდილია 1988-1993 წლებში არსებული წლიური ზრდის შედეგად, რაც წელი-

წადში 4.8% შეადგენდა.

3. წყარო, როგორც მე-2 შენიშვნაში. 1993 წლის მონაცემები გაზრდილია 1988-1993 

წლებში არსებული წლიური ზრდის შედეგად, რაც წელიწადში 1.3% შეადგენდა. 

ეს მონაცემები მცირდება 50%-ით, რათა სისხლის სამართალში მოღვაწე პირთა 

ზუსტი რაოდენობა გაირკვეს. ეს დაბალი შეფასებაა. 

4. წყარო, როგორც მე-2 შენიშვნაში. 1993 წლის მონაცემები გაზრდილია 1988-1993 

წლებში არსებული წლიური ზრდის შედეგად, რაც წელიწადში 2.7% შეადგენდა. 

ეს მონაცემები მცირდება 50%-ით, რათა სასჯელაღსრულებაში მოღვაწე პირთა 

ზუსტი რაოდენობა გაირკვეს. ეს დაბალი შეფასებაა. 

5. სტატისტიკა ეფუძნება იუსტიციის ეროვნული ინსტიტუტის კვლევას, რომლის მი-

ხედვითაც, კერძო უსაფრთხოების ინდუსტია ასაქმებს 2,5-ით მეტ პირს, ვიდრე 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები (კანინგჰემი (Cunningham et al.) 1991 წელი, 

გვ. 1-5).

6. ეფუძნება 1999 წელს არსებულ 273 მილიონ მოსახლეს. წყარო: აშშ აღწერის ბი-

ურო (U.S. Census Bureau).

7. ეფუძნება 1999 წელს არსებულ 139.2 მილიონ სამუშაო ძალას. წყარო: სამუშაო 

ძალების სტატისტიკის ბიურო. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ყოველივე ზემოხსენებული ძალზე მოძველებულ მონაცემებს წარ-

მოადგენს. ჩვენ არ ჩაგვითვლია მამაკაცების ძალა, რომლებიც აგე-

ბენ ციხეებს, უზრუნველყოფენ ციხის აღჭურვილობას და წარმოადგე-

ნენ ციხის მართვისთვის აუცილებელ ყველა კომპონენტს. თუმცა ჩვენ 

მაინც შეგვიძლია უყოყმანოდ დავასკვნათ, რომ დანაშაულის კონტ-

როლის ინდუსტრიის გარეშე, აშშ-ში სამუშაო ძალების სტატისტიკა 

არ იქნებოდა ისეთი შთამბეჭდავი. საერთო ჯამში, იმპერატორები 

დარჩებოდნენ მოგების გარეშე. აშშ-ს ეკონომისტები მნიშვნელოვან 

კმაყოფილებას გამოხატავენ, მიუთითებენ რა უმუშევართა რიცხვის 

დაბალ მაჩვენებელზე – საბაზრო ეკონომიკის წარმატების კრიტერი-

უმი. კრიმინოლოგიური პერსპექტივიდან, წარმატების ისტორია ოდ-

ნავ გაზვიადებულია. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც პროდუქტი
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9.1 გასაყიდი ტკივილის მიწოდება

დღესდღეობით თვით სიკვდილით დასჯაც კი ზოჯგერ კერძო კონტრაქტორე-
ბის მიერ არის აშშ-ში ადმინისტრირებული. 

ზემოხსენებული წინადადება კერძო ციხეების შესახებ ყველაზე 

მნიშვნელოვან წიგნში ვნახე (ლოგანი (Logan), 1990 წელი, გვ. 59). სიკ-

ვდილით დასჯის თაობაზე წიგნში მხოლოდ ეს ერთი წინადადებაა, 

რომელიც კერძო აგენტების მიერ ადმინისტრირებული სხვა საკით-

ხების შესახებ მაგალითებს შორის გვხვდება. ასე, რომ ყველაფერი 

დანარჩენისთვის ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი წარმოსახვის უნარი მოვიშ-

ველიოთ. და მე ვიყენებ ჩემსას: კერძო კონტრაქტორები სიკვდილით 

დასჯისთვის - ვინ არიან ისინი თანამედროვე დროში და როგორ 

ფუნქციონირებენ ისინი? არეკლამებენ თუ არა ისინი თავიანთ საქმი-

ანობას? არის ეს კერძო, პერსონალურ საკუთრებაში მყოფი ფირმა, 

თუ ის საფონდო ბირჟაზე დარეგისტრირებულია, როგორც შპს ტკი-

ვილის მიმყენებელი? შეზღუდული პასუხისმგებლობა – შეზღუდული 

რასთან მიმართებით? და რაც შეეხება საჭირო აღჭურვილობას, სკა-

მები, ნემსები, საწამლავი? ამ ყოველივეს ისინი თვითონ უზრუნვეყო-

ფენ, თუ ქვე-კონტრაქტორები ჰყავთ? და პერსონალის ტრენინგები 

თავი 9
კონფლიქტური ღირებულებები
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– თუ იყენებენ უკვე არსებულ know-how-ს? ჯოსეფ ინგლი (Joseph 

Ingle) (პერსონალური კომუნიკაცია, თუმცა იხილეთ ასევე მისი 1990 

წლის ნაშრომიც) აღწერს მარცხენა-ფეხიანი ადამიანის ფენომენს – 

ის, ვინც 6 სპეციალისტიან ჯგუფში, სრულყოფს მარცხენა ფეხის ქამ-

რით მოჭერის ტექნიკას მარჯვენა-ფეხიანთან შედარებით. 

ჩვენ ამაზე ვრეაგირებთ, როგორც კერძო კონტრაქტორების მიერ 

ადამიანის მკვლელობაზე? ის, ვინც უნდა დაისაჯოს სიკვდილით, ნა-

თელია, რომ ჩვეულებრივი სასამართლოების გადაწყვეტილების 

შედეგად ხვდება ციხეში. ყოველივე მიყვება ჩვეულებრივად მიღე-

ბულ წესებს და სახელმწიფოს წარმომადგენლები ნახავენ, რომ ყვე-

ლაფერი მათი გადაწყვეტილების შესაბამისად ხდება. უკანასკნელი 

საკვებიც შეიძლება უკეთესად იყოს მომზადებული, ფსიქიატრები და 

მღვდელი თავიანთ პროფესიაში შეიძლება საუკეთესოები იყვნენ, 

რაც სცდება ჩვეულებრივ სახელმწიფო ბიუჯეტს და მკვლელობაც 

შესაძლებელია პროცესის რამდენიმეჯერ შეურაცმყოფელი და უხერ-

ხული შეწყვეტების გარეშე განხორციელდეს, რის შესახებაც ზოგჯერ 

ვრცელდება ინფორმაცია. ისინი, ვინც უნდა დაისაჯონ სიკვდილით 

სავარაუდოდ დააფასებენ კერძოს ხარისხს.

ლოგანის წიგნში ეს არის მსჯელობის ძირითადი ხაზი. ერთადერ-

თი განსხვავება ის არის, რომ ავტორი ახასიათებს კერძო ციხეებს და 

არა კერძო აღსრულებას. მისი დასკვნა კერძო ციხესთან მიმართე-

ბით ნათელია. ყოველივე იმის გეკეთება, რასაც სახელმწიფო აკე-

თებს, კერძო სექტორს უკეთესად შეუძლია. ან ყოველშემთხვევაში 

სახელმწიფოსნაირად მაინც და არა უარესად:

კერძო ციხეების წინააღმდეგ არსებული არგუმენტები სიმყარითა და დამა-
ჯერებლობით განსხვავდებიან, თუმცა ვერც ერთ სფეროში ვერ ვნახე კერძო 
ციხეებთან მიმართებით ვერც ერთი პოტენციური პრობლემა, რაც თუნდაც 
მსგავსი ან ახლოსმყოფი არ იქნებოდა პრობლემებისა, რომელიც სახელმ-
წიფოს მიერ მართულ ციხეებში გვხვდება... იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი 
არ წარმოქმნიან რაიმე სახის უნიკალურ ან გადაულახავ პრობლემებს, კერ-
ძო ციხეებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა კონკურენცია გაუწიოს (და ითა-

კონფლიქტური ღირებულებები
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ნამშრომლოს) სახელმწიფო ორგანოებთან ისე, რომ გავარკვიოთ, როგორ 
ვმართოთ უკეთესად ციხე, რომელიც იქნება უსაფრთხო, დაცული, ჰუმანური, 
ეფექტური და სამართლიანი (გვ. 5). 

ყოველივე ზემოხსენებულის მიუხედავად, ჩემი დარწმუნება მაინც 

ვერ შეძლეს და ცოტა გამანაწყენეს კიდეც. რატომ არის, რომ ის, რაც 

ლოგანისთვის ნათელია, ასეთი გაუგებარია ჩემთვის? მისი კარგად 

მოწესრიგებული/აწყობილი წიგნი კერძო ციხეების მართებულობის 

შესახებ მთელ თავს შეიცავს (გვ. 49-75). მისთვის ეს ყოველივე მისა-

ღებია: 

ჩვენს მიერ არჩეული ლიდერები ფაქტობრივად ვერ ახორციელებენ პირ-
დაპირ ძალაუფლებას; სამაგიეროდ, ისინი გამოსცემენ ინსტრუქციებსა და 
დირექტივებს, რომლებიც ქვემდგომი პირების მიერ ხორციელდება... თუმცა, 
მცდარია იმის მტკიცება/ვარაუდი, რომ საჯარო პირების ჯაჭვის მთლიანო-
ბა აუცილებლად უფრო მაღლა უნდა იდგეს, ვიდრე საკონტრაქტო ჯაჭვის 
მთლიანობა. 

ზემოხსენებული მსჯელობის უკან ჯონ ლოკი დგას, უფრო კონკრე-

ტულად კი – რობერტ ნოზიკი (Robert Nozik) თავის ადრეული ნაშრო-

მებით. ლოგანი თავის დასკვნებამდე სწორედ მათ მიჰყავთ (გვ. 52):

კლასიკური ლიბერალური (ან თანამედროვე ტერმინით, ლიბერტარიანუ-
ლი) ტრადიციით, რომელზეც აშშ-ს მართვის სისტემა არის დაფუძნებული, 
ყველა უფლება ინდივიდუალურია და არა კოლექტიური. სახელმწიფო არის 
ხელოვნური და მას არ გააჩნია საკუთარი უფლებამოსილება, ლეგიტიმური 
ძალაუფლება ან უფლებები, გარდა იმისა, რაც მას ინდივიდებმა გადასცეს. 

ამ გადმოსახედიდან, შეიძლება გავიგო ლოგანის კერძო მკვლე-

ლობის და სურვილის, რომ მოხდეს ტკივილის მიყენების პრივატიზა-

ცია ზოგადად. თუმცა, ეს ყოველივე ამავე დროს შეიძლება მონსტრად 

გადაიქცეს, მონსტრად რბილი ზედაპირით. რობერტ პ. ვეისი (Robert 

P. Weiss) (1989 წელი, გვ. 38) აღწერს სწორედ ხსენებულ ზედაპირს: 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ციხის კერძო კომპანიები ... არ საჭიროებენ სამხედრო უნიფორმასა და თა-
ნამდებობებს; საბრძოლო ლექსიკა და პოლკი, რაც პენიტენციის დაარსების 
დღიდან პენიტენციურ საქმიანობას ახასიათებს, აღარ არის აქტუალური. ცი-
ხის კომპანიებს კვლავ სურთ ლეგიტიმური ხელისუფლების ილუზიის შექმნა, 
თუმცა ფსევდო-ოფიციალური ხელისუფლების ნაცვლად მაინც საქმიანი იმი-
ჯი იქმნება. მაგალითად, ობიექტებზე, რომელსაც CCA მართავს, პატიმრებს 
არ მოიხსენიებენ, როგორც „პატიმრებს“, სამაგიეროდ მათ „მოსახლეობას/
რეზიდენტებს“ უწოდებენ. კერძო დაცვას კი – „მოსახლეობის/რეზიდენტების 
ზედამხედველად“ მოიხსენიებენ. გამოწყობილს აქლემისფერ ჯემპრებში, 
რომლებშიც კომპანიის განმასხვავებელი ნიშნებია ფარულად დატანილი, 
კერძო დაცვა როგორც ამას მავანი უწოდებდა, „კორპორატიული უსაფრთ-
ხოების სპეციალისტად“ არის წარმოდგენილია.

ლოგანის სახელმწიფო სახელშეკრულებო სახელმწიფოა. კერძო 

პირები ირჩევენ წარმომადგენლებს. წარმომადგენლები სასჯელის 

აღსასრულებლად ფირმებს ქირაობენ. თუკი ფირმა ცუდია, იქირავე-

ბენ ახალს. კერძო დაცვა წარმოადგენს მის ფირმას. სხვა არაფერია, 

რაც შეიძლება, რომ წარმოადგინო. სახელმწიფო არის არტეფაქტი. 

თუმცა, ეს ნიშნავს, რომ დაცვა მკაცრი კონტროლის ქვეშ იმყოფება. 

სხვა შემთხვევაში, სადაც არსებობს სახელმწიფო, ციხის ოფიცე-

რი ჩემი ადამიანია. მის გასაღებს მოვკიდებდი ხელს, ან მის ნაცვლად 

ელექტრონული სკამის გადამრთველს დავაჭერდი. ის შესაძლოა 

იყოს ცუდი ოფიცერი. და მეც შესაძლოა ვიყო ცუდი. ორივე ერთად 

ჩვენ ვქმნით ცუდ სისტემას, რომელიც ასე კარგად არის ცნობილი 

სასჯელის ისტორიიდან. თუმცა მე მეცოდინებოდა, რომ მე ვარ შე-

თანხმებაზე პასუხისმგებელი პირი. დიდი იქნებოდა იმის შანსიც, რომ 

სისტემაში არსებული ადამიანები მხოლოდ ცუდები არ ყოფილიყვ-

ნენ. ისინი უფრო ადვილად იქნებოდნენ პირადად მობილიზებულ-

ნი. დაცვა იყო მათი დაცვა, მათი პასუხისმგებლობა, და არა General 

Motors-ის ან Volvo-ს ფილიალის თანამშრომელი. სასჯელების კომუ-

ნალური ხასიათი კერძო ციხის შესახებ შეთავაზებებში ორთქლდება. 

იქიდან გამომდინარე, რომ თანამედროვე კერძო ციხე იმდენად ამე-

რიკული გამოგონებაა, რომ ძალზე დიდია ცდუნება შეკითხვისთვის, 

კონფლიქტური ღირებულებები
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ხომ არ დაივიწყეს მათ მათი ძველი მასწავლებელი, ჩარლზ ჰორტონ 

ქული (Cahrles Horton Cooley) (1864-1929 წლები), რომელიც საზოგა-

დოებას, როგორც ინდივიდუალურობის საწოლს ისე ხედავდა.

ძველად, ჩვენ დავცინოდით საჯარო მოხელეებს, როგოროც პი-

რებს, რომლესაც თავიანთ სამუშაო მაგიდებზე ორი მელანი ედოთ, 

ერთი ოფიციალური, მეორე კი კერძო წერილებისთვის განკუთვნი-

ლი. ეს დღეები წარსულს ჩაბარდა, თუმცა არა მთლიანად. მსგავსი 

რამ იკვეთება, როდესაც, საჯარო პირს რაიმე სახის უკანონო ქმედე-

ბის ჩადენაში დამნაშავედ სცნობენ, მაგალითად, როდესაც ორჯერ 

წარადგენს ერთი საჰაერო მიმოსვლის ანგარიშს, და ა.შ. მსგავსი ქმე-

დებები უფრო სერიოზულ დანაშაულად აღიქმება, ვიდრე იმ შემთხ-

ვევაში, როდესაც ჩვეულებრივი, კერძო პირი ჩაიდენდა მათ. საჯარო 

პირი თავის თავზე მეტს წარმოადგენს, ის (კაცი იქნება თუ ქალი) წარ-

მოადგენს საზოგადოებას, რომელიც ვარ მე. შესაბამისად, საჯარო 

მოხელეს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აკისრია, ვიდრე მათ, ვინც 

უბრალოდ კერძო ფირმებს ემსახურებიან. ამ ყოველივეს კი ღირ-

სების საკითხამდეც მივყავართ. თუკი მე “კომუნალურ პირობებში” 

ვცხოვრობ, პოლიტიკოსები ჩემს ნაწილს წარმოადგენენ. თუმცა ასევე 

ჩემს ნაწილს წარმოადგენენ საჯარო მოხელეები, ვისაც, მნიშვნელო-

ვანი ფუნქციების შესრულების მანდატით, ამოცანები და სიმბოლური 

ხარისხი მიენიჭათ. მათი მარცხი ჩემი სირცხვილია, ისევე, როგორც 

მათი წარმატება და კეთილსინდისიერება - ჩემი სიამაყეა.

შესაძლოა, აღნიშნული მიდგომა უფრო უცხოა მკითხველისთვის 

ამერიკაში, სადაც კერძო ინტერესებსა და სახელშეკრულებო სახელ-

მწიფოს უფრო მეტი ძალა აქვს, ვიდრე - მკითხველისთვის ევროპაში, 

სადაც სახელმწიფო არსებობს მარად. დაჰრენდორფი (Dahrendorf) 

(1985 წელი) 1945 წელს ბერლინში არსებულ იმ დაუჯერებელ დღეებს 

აღწერს, ინტერვალს ორ რეჟიმს შორის, როდესაც ფაშისტური გერ-

მანია დაეცა და ძალაუფლება ხელში საბჭოთა კავშირმა აიღო. ზო-

გიერთი დღე სახელმწიფო ძალაუფლების გარეშე და შემდეგ უკან 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ნორმალური პირობებისკენ, როდესაც სახელმწიფო, უბრალოდ 

სხვა სახელმწიფო, მოექცა სათავეში. შესაძლოა, ფლემინგ ბალვიგი 

(Flamming Balvig) (ჩემი მანუსკრიპტის კომენტირებისას) მართალია, 

ამბობს რა, რომ ევროპელები მნიშვნელოვანწილად ორივე, ეროვ-

ნულ სახელმწიფოსაც და ეროვნულ კულტურასაც, ისეთ რამედ მიიჩ-

ნევენ, რაც ყოველთვის არსებობდა, რაც მოცემული იყო თავისთა-

ვად, მაშინ, როდესაც ამერიკელებისთვის ეს უფრო მეტად არის ის, 

რაც მათ, როგორც ინდივიდებმა, თვითონ შექმნეს. ლოგანის სახელ-

შეკრულებო სახელმწიფოები შესაძლოა ჰარმონიაში იყოს ამერიკის 

თვითშეგნებასთან. თუმცა, ეს განსხვავებები კვლავ ბუნდოვანია. ჯე-

სიკა მიტფორდი (Jessica Mitford) შემდეგნაირად ასრულებს თავის 

წიგნს (1974 წელი, გვ. 297): 

ციხის გისოსებს გარეთ დარჩენილებს არ გვინდა მანდატურებსა და დაცვაზე, 
როგორც ჩვენს სუროგატებზე, ისე ვიფიქროთ. თუმცა, ისინი არიან სუროგა-
ტები და ისინი ციხის კედლებს მიღმა მათ ადამიანურ ტყვეებთან ერთად სა-
სიკვდილოდ არიან გამოკეტილები. ასე ვართ ჩვენც. 

ამგვარად, საშინელი ორმაგი მნიშვნელობა ენიჭება ადამიანური ეთიკის 
ორიგინალურ კითხვას – განა ჩემი ძმის დარაჯი ვარ? 

შესაძლოა, საჯარო მოხელისადმი პატიმისცემის დონე ატლანტი-

კის ორივე მხარეს მცირდება. ისტორიულად, საჯარო მოხელე მეფის 

ადამიანად ითვლებოდა. სამოქალაქო პირი მხოლოდ სამხედრო პი-

რისგან განსხვავებით. მეფის ძალაუფლების შემცირებასთან ერთად, 

ის, თეორიულად, სახელმწიფოს მსახურად გადაიქცა. ამ მხრივ, ასეთ 

მსახურს ჰქონდა პოტენციალი, კონკრეტულ საზოგადოებაში არსე-

ბულ ყველა სახის ღირებულებას მორგებოდა. ღირებულებებს, გა-

მოხატულს პოლიტიკოსების, ხალხის მიერ ზოგადად ან ყველა სახის 

ექსპერტების მიერ. სკანდინავიაში არსებული უკანასკნელი განვი-

თარებები იმედის საფუძველს იძლევა: პოლიტიკურ ატმოსფეროში, 

დანაშაულის ირგვლივ მძიმე მორალური პანიკისა და გამკაცრებუ-

კონფლიქტური ღირებულებები
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ლი სასჯელის მოთხოვნით კანონისა და წესრიგის პოპულისტური 

გამოსვლების ფონზე, საჯარო მოხელეები მნიშვნელოვანწილად 

გამოდიოდნენ, როგორც ჯანსაღი და დამამშვიდებელი ელემენტე-

ბი. პოლიციის უფროსები აცხადებდნენ, რომ სიტუაციას აკონტრო-

ლებდნენ და მეტი პოლიცია ალბათ არ იქნებოდა კარგი იდეა. ციხის 

უფროსებმა ნათლად აჩვენეს, რომ გადაჭარბებულ დაპატიმრებებს 

გადაჭარბებული ნეგატიური ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს და უნდა გა-

მოიყენებოდეს, როგორც შეზღუდვის უკიდურესი ზომა. ერთად მათ 

პოლიტიკოსებსა და საზოგადოებას შეახსენეს, რომ კრიმინალები 

ასევე უნდა იყვნენ კანონით დაცულნი, რომ ისინიც ადამიანები არიან 

და რომ ადამიანის უფლებების პრინციპები მათთვისაც არსებობს. 

9.2 ინსპექტირება/მონიტორინგი

კერძო საპოლიციო კონტროლთან მიმართებით კერძო ციხეებ-

თან დაკავშირებული მსჯელობის მსგავსი ხაზის განვითარება არის 

შესაძლებელი. ევროპის საბჭოსადმი მიმართულ ანგარიშში როზენ-

ტალი და ჰუგენბუმი (Rosenthal and Hoogenboom) სწორედ ზემოხსე-

ნებულს აკეთებენ (1990 წელი, გვ. 39):

წარმოიდგინეთ, რომ კერძო პოლიცია პოლიციის სამთავრობო ძალებზე 
უფრო ეფექტურად უმკლავდება პრობლემებს. წარმოიდგინეთ, კიდევ უფრო 
წინ რომ გადაიდგას ნაბიჯი, კერძო პოლიცია ასევე თანასწორად და სამართ-
ლიანობის ყველა სტანდარტის შესაბამისად უნდა ექცეოდეს ხალხს. შემდ-
გომ, მიუხედავად ყველა გარეგანი მოთხოვნის შესრულებისა, ეს მაინც არ 
იქნება საკმარისი არგუმენტი კერძო პოლიციის არსებობის გამართლებისთ-
ვის. კონტინენტურ გარემოში ხალხი შესაძლოა თავს უკეთესად გრძნობდეს, 
როდესაც სახელმწიფო საქმეს აკეთებს – მიუხედავად შედეგის ხარისხისა. 

თუმცა, ინდუსტრიული ქვეყნების უმეტესობებში განვითარებუ-

ლი მოვლენების შედეგადაც კი ამ პრობლემისადმი ინტერესი არ 

ვლინდება. პირიქით, არსებობს კერძო საპოლიციო სექტორის მნიშ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ვნელოვანი გაფართოების კონკრეტული ტენდენცია. მოვლენათა 

მსგავსი განვითარების შედეგად წინ წამოიწევა რიგი სერიოზული 

პრობლემებისა. თუმცა ციხის სფეროსთან მსგავსებები სრული არ 

არის. ეს კი შეარინგისა და შტენინგის (Shearing and Stenning) მას-

ტიმულირებელ ნაშრომებში (მაგ., 1987 წელი), ისევე როგორც ფილიპ 

რობერტის (Phillipe Robert) მნიშნელოვან სტატიაში (1989 წელი) არის 

გამოხატული. ისინი სამი ძირითადი მიმართულებით იწყებენ მსჯე-

ლობას. პირველი, პოლიცია, რა თქმა უნდა, კერძო სტრუქტურიდან 

სახელმწიფოს საჯარო ინსტრუმენტად გადაიქცა. შესაბამისად, კერ-

ძო პოლიციაში არაფერია ახალი. მეორე, მატერიალურად მდიდარი 

ფენის, ფართო გაქანების მქონე საზოგადოების განვითარებასთან 

ერთად, ჩვეულებრივ პოლიციას მის წინაშე არსებული ყველა პრობ-

ლემის თუნდაც მცირედ ფრაგმენტზე მეტის მოგვარების შესაძლებ-

ლობა მინიმუმამდე აქვს დაყვანილი. ამ ყოველივეს ალტერნატიული 

გამოსავლები უნდა მოჰყვეს. და აქვე იკვეთება მათი მესამე მოსაზ-

რებაც: კერძო პოლიცია ჩვეულებრივ პირობებში ასევე იძულებულია 

მოიქცეს, როგორც კერძო პირები ან ორგანიზაციები იქცევიან. მათ 

განკარგულებაში არ არის სასჯელაღსრულების აპარატი და ისინი, 

შესაბამისად, არ არიან განსაკუთრებულად ორიენტირებულები სას-

ჯელზე:

... უსაფრთხოების კერძო სისტემების ლოგიკა ცალსახად მენეჯერულია და 
მართვის რისკებს უკავშირდება, ამცირებს რა ინვესტიციას შესაძლო ყველა-
ზე დაბალი ფასით. რეპრესია დიდი ხანია უკვე პრიორიტეტს აღარ წარმოად-
გენს: ეს კონტრპროდუქტიულია/წამგებიანია ფირმის მიზნებისთვის, ისევე, 
როგორც ძვირია, იქიდან გამომდინარე, რომ ის, როგორც წესი, სახელმწი-
ფო დაწესებულებების ჩართულობასაც მოიცავს. შესაბამისად, პრევენცია, 
რაციონალიზაცია და კომპრომისი უმაღლეს პრიორიტეტად იქცა. (რობერტი 
(Robert), გვ. 111).

ყოველივე ზემოხსენებულს კი კონფლიქტებთან დაკავშირებით 

კვლავ მეტ სამოქალაქო გამოსავლამდე მივყავართ. კონფლიქტების, 

კონფლიქტური ღირებულებები
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რომელთან გასამკლავებლადაც სასჯელაღსრულების სამართალი 

ერთადერთ და თან ცუდად ფუნქციონირებად ალტერნატივად დარ-

ჩებოდა. 

კერძო პოლიცია დამოკიდებულია სახელმწიფო პოლიციის ხელ-

მისაწვდომობაზე – როგორც უკანასკნელი რესურსი. თუმცა, სახელმ-

წიფო პოლიციისთვის მიმართვის აუცილებლობა დაბლა წევს კერძო 

სააგენტოს ავტორიტეტს. და ეს ასევე საშიში სტრატეგიაცაა. კერძო 

პოლიციის ეფექტურობა დამოკიდებულია ხალხის მიერ იმის რწმენა-

ზე, რომ ჩვეულებრივი პოლიცია მოთხოვნის შემთხვევაში სრულად 

დაუჭერდა კერძო სააგენტოს მხარს. შესაძლოა არც მომხდარიყო 

ასე. 

მაშინ როდესაც კერძო ციხეებში დაპატიმრებების მეტი შესაძლებ-

ლობები ჩნდება, კერძო პოლიციამ შესაძლოა პირიქით შეამციროს 

დაპატიმრებების რიცხვი. ამ პერსპექტივიდან, უკანასკნელი განვითა-

რებები საკმაოდ მიმზიდველია. შეარინგისა და შტენინგის მოსაზრე-

ბებით, თანამედროვე კერძო პოლიცია არის მტკიცებულება ისეთი 

კერძო ავტორიტეტების თავიდან აღზევებისა, რომლებიც ზოგჯერ 

ეფექტურ კონკურენციას უწევენ წესრიგის განმარტებაზე სახელმწი-

ფოს მიერ თვითაღიარებულ მონოპოლიას (1987 წელი, გვ. 13):

... ის, რაც ამჟამად კერძო საპოლიციო კონტროლთან მიმართებით ვიცით, 
იძლევა იმის უტყუარ მტკიცებულებას ... რომ, რასაც ჩვენ კერძო საპოლიციო 
კონტროლის ზრდასთან ერთად ვადევნებთ თვალს, საზოგადოებრივი წეს-
რიგის დასაცავად არამარტო პასუხისმგებლობის გადანაცვლებაა, არამედ – 
კერძოდ განსაზღვრული ახალი წესრიგის გაჩენაც, რომელსაც საპოლიციო 
კონტროლს კერძოდ დაქირავებული აგენტები ახორციელებენ. ისინი კი ზო-
გიერთ შემთხვევაში შეუსაბამოა ან ზოგჯერ კონფლიქტურიც კია სახელმწი-
ფოს მიერ განსაზღვრულ საზოგადოებრივ წესრიგთან. 

თუმცა, სასჯელაღსრულების სამართლის სფეროზე კონტროლის 

მიღების შესაძლო მოგება – აბოლიციონისტების (პირები, ვინც მხარს 

უჭერენ რომელიმე პრაქტიკის თუ ინსტიტუციის გაუქმებას, განსაკუთ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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რებით, როგორიცაა სიკვდილით დასჯა ან მონობა) საოცნებო სიტუ-

აცია – დაბალანსებული უნდა იყოს კერძო პოლიციის ორ უმთავრეს 

დეფექტთან მიმართებით: მათი კლასობრივი კავშირები და სერი-

ოზული პოლიტიკური კონფლიქტის დროს მათი ძალების ბოროტად 

გამოყენების პოტენციალები. 

კლასობრივ აღრევას ორი მხარე აქვს. ყველაზე ნაკლებად პრობ-

ლემატურს ის გამოკვეთილი ფაქტი წარმოადგენს, რომ მაღალი 

კლასის საზოგადეობისთვის უფრო მარტივად არის შესაძლებელი 

სამარცხვინო სიტუაციიდან დაიძვრინონ/გამოისყიდონ თავი. ეს ასევე 

სასჯელაღსრულების სამართლის ჩვეულებრივ სისტემასაც ეხება. ნა-

თელია, რომ კონტროლის ყველა ფორმალური სისტემა ყურადღებას 

მოსახლეობის იმ ფენებზე ამახვილებს, რომლებიც ძალაუფლების 

მქონე პირებისგან უსაფრთხო მანძილზე იმყოფებიან. ძალაუფლების 

მქონე პირების სასამართლოსთვის გადაცემის გამონაკლისი შემთხ-

ვევები უბრალოდ მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებს წარმოადგე-

ნენ. კერძო საპოლიციო კონტროლის უფრო მეტად პრობლემატურ 

ეფექტს წარმოადგენს ის, რომ კერძო პოლიცია შედარებით დაბალი 

ფენების ადგილსამყოფელსა და მათ ინტერესებს დაუცველს დატო-

ვებს. ეს დიდი ბრიტანეთის ახალი რეალისტების (იანგის და მეთიუსის 

(Young and Metthews), (1992 წელი), იანგის და ლის (young and Lea) 

და იანგის (1984 წელი)), როგორც უმთავრესი მაჩვენებლების ცენტ-

რალურ მესიჯს წარმოადგენს. ისინი არიან სრულიად მართლები, 

როდესაც ამბობენ, რომ მუშათა და მათზე დაბლა მგომი კლასის 

წარმომადგენლებს განსაკუთრებით ემუქრებათ ჩვეულებრივი ქურ-

დობის, ძალადობის და ვანდალიზმის მსხვერპლად ქცევა. გადახდის 

შესაძლებლობისა და სურვილის მქონე პირების უსაფრთხოებაზე 

მზრუნველმა კერძო პოლიციამ შესაძლოა შეამცროს მაღალი კლა-

სების ინტერესი, ჰყავდეთ კარგი, საჯარო პოლიცია და, შესაბამისად, 

სხვა დარჩენილი კლასები და მათი უბნები უფრო უარეს სიტუაციაში 

დატოვონ. 

კონფლიქტური ღირებულებები
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დამატებით ჩნდება მაკონტროლებლების გაკონტროლების პრობ-

ლემა. როგორ აღვკვეთოთ არსებულ საჯარო პოლიციასთან შედა-

რებით კერძო პოლიციის უფრო გაძლიერება? როგორ გავაკონტრო-

ლოთ, რომ, საჯარო პოლიციამ, ფორმალურად ან არაფორმალურად, 

იმ საქმის განსახორციელებლად, რისი გაკეთებაც საჯარო პოლიციას 

არ ევალება, კერძო პოლიციის წარმომადგენლები არ დაიქირავოს? 

როგორ აღვკვეთოთ სახელმწიფო ძალაუფლებისთვის ისეთი კერძო 

ჯგუფების მხრიდან გაწეული საჭირო დახმარების მიღების ფაქტები, 

რომლებიც ხელშეუხებლები არიან რბილი მოსამართლეებისა და 

ადვოკატების მხრიდან. 

გესტაპო ან სსრკ-ის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი (სუკ) 

დიქტატორების მიერ დაქირავებული კერძო ფირმების განყოფი-

ლებები რომ ყოფილიყვნენ, თავიანთ მეთოდებში ისინი თანაბრად 

ეფექტურები და მახინჯები შეიძლებოდა ყოფილიყვნენ, თუმცა, თა-

ვიანთ სახელმწიფო რეჟიმებს მსგავს დონემდე ვერ დააშინებდნენ. 

როდესაც დანაშაულის კონტროლის სისტემის გარკვეული ნაწილები 

ეკუთვნის სახელმწიფოს, მცირეოდენი იმედი მაინც არსებობს იმისა, 

რომ ეს ნაწილები სახელმწიფოს განადგურებასთან ერთად განად-

გურდებიან. არსებობს ამის მხოლოდ იმედი და არა დარწმუნებუ-

ლობა, როგორც ეს ზოგიერთ აღმოსავსეთ ევროპულ ქვეყნებში შექმ-

ნილმა განვითარებებმა აჩვენა. თუმცა, თუკი ისინი კერძო ფირმებს 

წარმოადგენენ, რეჟიმის დაცემის შემთხვევაში ისინი უფრო მეტადაც 

კი იქნებიან დაცულნი. რეჟიმის დაცემის შემდგომ ისინი გახდებიან 

ისეთი სახის ორგანიზაციები, რომელთა საჭიროებასაც ორივე, საერ-

თაშორისო და ეროვნული ინტერესები გაითვალისწინებენ. მეორე 

მსოფლიო ომის შემდგომ განადგურდა გესტაპოსა და ესესის ჯარები, 

თუმცა ის ფირმები, რომლებიც პატიმრებს მონებად ამუშავებდნენ და 

ბანაკებს საჭირო აღჭურვილობით ამარაგებდნენ, გერმანიაში დღეს-

რეობითაც ცოცხლობენ, ისევე, როგორც უნივერსიტეტები, რომლე-

ბიც ბანაკებიდან საკვლევ მასალას იღებდნენ.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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10.1 4,926 განმცხადებელი

წინა დღეებში პრობლემები მქონდა, თუმცა მცირეოდენი. ჩვენთან 

არსებობს ჩემი უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლის 

სურვილის მქონე განმცხადებლების მიმღები კომისია, რომლის წევ-

რიც მე გახლავართ. წელიწადში ერთხელ კომისია ახალი სტუდენ-

ტების რაოდენობის შესახებ იღებს გადაწყვეტილებას. ამ ზაფხულს 

განმცხადებლების რაოდენობა შეადგენდა 4,928 ადამიანს. აქედან 

მხოლოდ 500 უნდა აგვერჩია. ახალგაზრდებს შორის არსებული უმუ-

შევრობის დონემ უმაღლესი განათლების სისტემაზე დიდი გავლენა 

იქონია. თუმცა, ჩვენთვის ამოცანა მარტივი იყო. უნივერსიტეტში მი-

ღების შესახებ უმეტესი გადაწყვეტილება სკოლის დამამთავრებელ 

კლასებში განმცხადებლის მიერ დაგროვილ ქულებს ეფუძნება. ქუ-

ლები ერთ დიდ მონაცემში ჯამდება. სხვადასხვა სახის სამუშაო გა-

მოცდილების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია რამდენიმე 

დამატებითი ქულის მიღებაც. კეთილსინდისიერი და ძალზე ეფექ-

ტური მდივანი ამზადებს ყოველივეს და განმცხადებლებს აფასებს. 

კომიტეტის მოვალეობაში მხოლოდ გამსვლელი მინიმალური ქულის 

განსაზღვრა რჩება. მიიღება ყველა ის განმცხადებელი, რომელსაც 

აღნიშნულ ქულაზე მეტი ექნება დაგროვილი. 

თავი 10
თანამედროვეობა გადაწყვეტილებებში
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თუმცა დამატებით ასევე ორ სხვა პრობლემასაც ვაწყდებით. ზო-

გიერთი განმცხადებელი მათი ჯანმრთელობისა თუ სოციალური მი-

ზეზების გათვალისწინებით რიგგარეშე მიღებას ითხოვს. შესაძლოა, 

ფინალური გამოცდების დროს ისინი მძიმე ავადმყოფობას უჩიოდნენ, 

ან ოჯახის წევრი გარდაეცვალათ, ან დაბრმავდნენ და დაყრუვდნენ, 

ეტლს მიეჯაჭვნენ, ან ნარკოტიკულ საშუალებებთან, კრიმინალთან 

ან გონებრივ აშლილობასთან დაკავშირებული მძიმე პრობლემები 

ჰქონდათ. ჩვენ ყოველ ცალკეულ შემთხვევას განვიხილავთ და, რო-

გორც წესი, უმეტესი მათგანის მოთხოვნას ვაკმაყოფილებთ. ფაკულ-

ტეტმა უნდა იზრუნოს მათზე, ვინც გასაჭირშია. თუმცა, ამავე დროს, 

მინიატურულად, ჩვენ კეთილდღეობის ზოგად პრობლემას ვაწყდე-

ბით: არის თუ არა სწორი, რომ ისევე მარტივია ციხიდან ან ფსიქიატ-

რიული კლინიკიდან უნივერსიტეტში მოხვედრა, როგორც სკოლიდან 

– ბეჯითი შრომისა და კარგი ქულების დამსახურებით? ამ კითხვაზე 

ჩვენ, როგორც წესი, დადებითად ვპასუხობთ. საბედნიეროდ, ამგვარი 

განაცხადების რაოდენობა დიდი არ იყო. 

პრობლემებს ქმნის ასევე სხვა კატეგორიაც, არა ინდივიდუალური 

განაცხადების გამო, არამედ – იმ სკოლის კატეგორიის გამო, რომლი-

დანაც ისინი მოდიან. აღნიშნული სკოლები ჯიუტად აცხადებენ უარს 

მოსწავლეების შეფასების ოფიციალური სქემის მიხედვით შეფასება-

ზე. ისინი ამტკიცებენ, რომ საბოლოო გამოცდები და ქულები მოსწავ-

ლეების შესახებ არასაკმარის ინფორმაციას იძლევა. სამაგიეროდ, ამ 

სკოლებში ყოველი მასწავლებელი ყოველი მოსწავლის შესახებ ყო-

ველ საგანში წერს პატარა ესსეს და ამ ყოველივეს მოსწავლის მიერ 

შესრულებული ერთი დიდი ნაშრომის დეტალურ შეფასებასაც უმა-

ტებს, იქნება ეს ნახატი, ფოტო-გამოფენა თუ ესსე სარტრის შესახებ.

შესარჩევი კომისიისთვის ეს შეუძლებელია. წელს ასეთი სკო-

ლებიდან ჩვენ სამი განმცხადებელი გვყავდა. ყველა კარგად მახ-

სოვს, რაც გარდაუვალი იყო, მათი სიახლოვის გამო. ყველა მათ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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განი, როგორც მათ სკანდინავიაში უწოდებენ, ე.წ. ვალდორფის 

(Waldorf Schools) ან რუდოლფ შტაინერის (Rudolf Steiner) სკოლე-

ბიდან არიან. მოსწავლეებს ამ სკოლებში 12 წლის განმავლობაში 

ხშირად ერთი და იგივე მასწავლებლები ასწავლიან. მოსწავლეები 

მათ იცნობენ, ალბათ ძალიან კარგადაც კი. თავიანთი მოსწავლე-

ების შესახებ ისინი ხშირად წერენ გაგებით და უმეტეს შემთხვევა-

ში, სიყვარულით. ისინი ახლოს არიან თავიანთ მოსწავლეებთან 

და ჩვენც გვაახლოვებენ მათთან. ეს კი გადაწყვეტილების მიღებას 

შეუძლებელს ხდის. 

სამი განმცხადებელი საერთოდ შეფასების გარეშე იყო წარმოდ-

გენილი. და რამდენიმე „სოციალური საქმე“. ესენი იყვნენ განმცხა-

დებლები, რომლებთანაც მქონდა შეხება. თუმცა, იყო ასევე სხვა სულ 

ცოტა 4,400 განმცხადებელი მაინც, რომელთა მიღებაც ვერ მოხერხ-

და. ახალგაზრდები მიღებისთვის საჭირო ყველანაირი კრიტერიუმი-

თა და საჭიროებით. თუმცა, მათი კვალიფიკაცია გადაკონვერტირდა 

ციფრებში და ეს ციფრები არასაკმარისი აღმოჩნდა. 

რაც უარესია – და ეს ძალზე აქტუალურია ჩემი თემისთვის თანა-

მედროვეობის შესაძლებლობების შესახებ, მე, ბევრი პრინციპული 

მოსაზრებიდან გამომდინარე, წინააღმდეგი ვარ მოსწავლეების გა-

მოცდისა და ქულების სისტემის. მე ვიყავი აქტიური წევრი სამეფო 

კომისიისა, რომელიც ჩვენს სავალდებულო სასკოლო სისტემაში 

ქულების გაუქმებისთვის იბრძოდა. და რაც უფრო უარესია, მე ასე-

ვე წინააღმდეგი ვარ უნივერსიტეტში ლიმიტირებული მიღების, რის 

წინააღმდეგაც არაერთგზის მიმიცია ხმა. თუმცა, მე წავაგე აღნიშნუ-

ლი საქმეები და თავს ვალდებულად ვთვლი, მონაწილეობა მივი-

ღო ჩემთვის გადმოცემულ ადმინისტრაციულ დავალებებში. ეს რომ 

მე არ გამეკეთებინა, სხვა ვინმე გააკეთებდა. შესაძლოა, მე მეხსნა 

ერთი ან ორი, რომლებიც სხვაგვარად ვერ მოხვდებოდნენ წმინდა 

მიწაზე. 
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10.2 დაბრკოლებები

ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც მართლმსაჯულების აღსრულებისთვის 

ამდენი დროა საჭირო, არის ის, რომ სასამართლოები გადატვირთულე-

ბი არიან საქმეებით, რომელთა საწარმოებლადაც ისინი ძალზე ცუდად 

არიან აღჭურვილნი. აღნიშნულის შესახებ ზოგადად ცნობილია. დრომ 

ჩაუარა უამრავ სასამართლოს. პარიკები ძირითადად გადავარდა მო-

დიდან და აღარ არის აქტუალური, თუმცა კვლავ დარჩა შენელებული 

ტემპი. საბეჭდმა მანქანამ შეცვალა ბატის ბუმბული და ზოგიერთ სასა-

მართლოს კომპიუტერიც კი აქვს, თუმცა, ყოველივედან გამომდინარე, 

სასამართლოები კვლავ რჩებიან სუსტ, დაბრკოლებებით სავსე დაწესე-

ბულებებად, რომლებსაც ახალ მოთხოვნებთან ადაპტაცია არ ძალუძთ. 

დამატებით, მათი შედეგები ვერ უძლებს ხარისხის კონტროლს. უამრა-

ვი კვლევა სასჯელებთან მიმართებით დიდ უთანასწორობას აჩვენებს. 

მსგავსი ქმედების ჩადენისთვის ერთ უბანში თვეები მიუსჯიათ, მეორეში 

კი - წლები. ეს კი დამატებით საქმეს აჩენს სააპელაციო სასამართლოს-

თვის, გაუსაჩივრებლობის შემთხვევაში კი – უსამართლობას. 

აშშ-ში ეს ყოველივე შეცვლის პირასაა და ამისთვის უკვე ბევრი 

რამ გაკეთდა. 

1984 წელს კონგრესმა აამოქმედა სასჯელის რეფორმის აქტი 

(Sentencing Reform Act). აქტის უმთავრეს მიზანს ეფექტიანი და სა-

მართლიანი სასჯელაღსრულების სისტემის მეშვეობით დანაშაულ-

თან ბრძოლის კუთხით სისხლის სამართლის სისტემის გაძლიერება 

წარმოადგენდა. სამართლიანი განსაკუთრებით ნაკლებ განსხვავებას 

ნიშნავდა. მსგავსი ქმედებების ჩადენისთვის სასჯელიც მსგავსი უნდა 

ყოფილიყო. ამ მიზნით, რეფორმის შედეგად სასამართლოებს უფრო 

მეტი და უფრო ნაკლები უფლებამოსილება მიენიჭა. გაურკვეველი 

სასჯელისა და პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისიის ძველი 

სისტემების გაუქმებით სასამართლოებს მეტი უფლებამოსილება და 

ძალაუფლება მიენიჭათ. პირის გათავისუფლების დრო ახლა უკვე 
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სასამართლოების მიერ გადაწყდება. თუმცა, ყოველ კონკრეტულ 

შემთხვევაში სასჯელის დაკისრების შესახებ დეტალური სახელმძღ-

ვანელო პრინციპების სისტემის შემოღებით სასამართლოების უფ-

ლებამოსილება შეიზღუდა. 

ამ მიზნით, კონგრესმა აშშ-ის სასჯელის დაკისრების კომისია (United 

States Sentencing Commission) შექმნა, რომელიც წარმოადგენს: 

სასამართლო სისტემაში არსებულ დამოუკიდებელ ორგანოს, რომელიც 
შვიდი ხმის უფლების მქონე და ორი ხმის უფლების არმქონე, ex officio წევ-
რისგან შედგება. ორგანოს უმთავრეს მიზანს ფედერალური სისხლისსა-
მართ ლებრივი სისტემისთვის სასჯელის დაკისრების ისეთი პოლიტიკისა და 
პრაქტიკის შექმნა წარმოადგენს, რომელიც მართლმსაჯულების აღსრულე-
ბას ფედერალური დანაშაულის ჩამდენი მსჯავრდებულებისთვის შესაბამი-
სი სასჯელის დაკისრების შესახებ დეტალური რეკომენდაციების გამოქვეყ-
ნების გზით უზრნველყოფს. (აშშ-ის სასჯელის დაკისრების კომისიის (U.S. 
Sentencing Commission) რეკომენდაციები, 1990 წელი, §1.1)

აშშ-ის უზენაესმა სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებაში (მის-

რეტა აშშ-ის წინააღმდეგ (Misretta v. United States)) მხარი დაუჭირა 

სხვადასხვა გამოწვევასთან დაკავშირებით სასჯელის დაკისრების 

კომისიის კონსტიტუციურობას, შესაბამისად, დღესდღეობით კომისია 

ამტკიცებს, რომ ის ფედერალურ დონეზე აშშ-ში სასჯელაღსრულების 

სამართალთან მიმართებით განმსაზღვრელ ფაქტორს წარმოადგენს. 

ცხრილი 10.3-1. სასჯელის დაკისრების ცხრილი (პატიმრობა თვეების მიხედვით)  
     სისხლისსამართლებრივი ისტორიის კატეგორია 

    (სისხლისსამართლებრივი ისტორიის ქულები 
    (Criminal History Points))

დანაშაული  I   II   III   IV   V  VI
დონე   (0 ან 1)   (2 ან 3)  (4,5,6)  (7,8,9)   (10,11,12) (13 ან მეტი)

1    0-6   0-6   0-6   0-6   0-6  0-6

2    0-6   0-6   0-6   0-6   0-6  0-6

3    0-6   0-6   0-6   0-6   0-6  0-6

4    0-6   0-6   0-6   2-8   4-10 6-12

5    0-6   0-6   1-7   4-10  6-12  9-15
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6    0-6   1-7   2-8   6-12   9-15 12-18

7    1-7   2-8   4-10  8-14  12-18 15-21

8    2-8   4-10  6-2   10-16  15-21 18-24

9    4-10   6-12   8-14  12-18  18-24 21-27

10    6-12   8-14  10-16  15-21  21-27 24-30

11    8-14   10-16  12-18  18-24  24-30 27-33

12    10-16   12-18  15-21  21-27  27-33 30-37

13    12-18   15-21  18-24  24-30  30-37 33-41

14    15-21   18-24  21-27  27-33  33-41 37-46

15    18-24   21-27  24-30  30-37  37-46 41-51

16    21-27   24-30  27-33  33-41  41-51 46-57

17    24-30  27-33  30-37  37-46  46-57 51-63

18    27-33  30-37  33-41  41-51  51-63 57-71

19    30-37  33-41  37-46  46-57  57-71 63-78

20    33-41   37-46  41-51  51-63  63-78 70-87

21    37-46  41-51  46-57  57-71  70-87 77-96

22    41-51   46-57  51-63  63-78  77-96 84-105

23    46-57  51-63  57-71  70-87  84-105 92-115

24    51-63   57-71  63-78  77-96  92-115 100-125

25    57-71   63-78  70-87  84-105  100-125 130-137

26    63-78  70-87  78-97  92-115  110-137 120-150

27    70-87   78-97  87-108  100-125  120-150 130-152

28    78-97   87-108  97-121  110-137  130-162 140-175

29    87-108  97-121  108-135  121-151  140-175 151-188

30    97-121  108-135  121-151  135-168  151-188 168-210

31    108-135  121-151  135-168  151-188  168-210 188-235

32    121-151  135-168  151-188  168-210  188-235 210-262

33    135-168  151-188  168-210  188-235  210-262 235-293

34    151-188  168-210  188-235  210-262  235-293 262-327

35    168-210  188-235  210-262  235-293  262-327 292-365

36    188-235 210-262  235-293  262-327  292-365 324-405

37    210-262 235-293  262-327  292-365  324-405 360-სამუდამო

38    235-293 262-327  292-365  324-405  360-სამუდამო 360-სამუდამო

39    262-327 292-365  324-405  360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო
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40    292-365 324-405  360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო  360-სამუდამო

41    324-405 360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო

42    360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო 360-სამუდამო

43    სამუდამო  სამუდამო  სამუდამო  სამუდამო  სამუდამო  სამუდამო 

 

10.3 სახელმძღვანელო პრინციპები ტკივილის შესახებ 

  გადაწყვეტილებებისთვის

სასჯელის დაკისრების კომისიის მუშაობის ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი შედეგი აღბეჭდილია ცხრილში 10.3-1. ეს არის ე.წ. 

პატიმრობის ცხრილი. ცხრილის გამოყენების მთავარი პრინციპი საკ-

მარისად მარტივია. პირველ რიგში გადავხედოთ დანაშაულის დონის 

რამდენიმე მაგალითს, ვერტიკალურ სვეტს ცხრილში. მოსამართლის 

ამოცანას აქ დანაშაულის ტიპის დადგენა წარმოადგენს. დანაშა-

ული შესაძლოა იყოს თვითმფრინავის გატაცება, ან ამ უკანასკნელის 

მცდელობა. სახელმძღვანელო, თავი 2.14, ნათელია. 

ა) საბაზისო დანაშაულის დონე: 38
ბ) სიკვდილის დადგომის შემთხვევაში, იზრდება 5 დონით.

სიკვდილის შემთხვევაში, დამნაშავე დაასრულებს 38 + 5 = 43, რაც 

ცხრილის მიხედვით სამუდამო პატიმრობას ნიშნავს. 

უფრო რთული შემთხვევაა საცხოვრებელი ადგილის დაყაჩაღება. 

ამ შემთხვევაში ინსტრუქციები არის შემდეგი: 

საცხოვრებელი ადგილის დაყაჩაღება

ა) საბაზისო დანაშაულის დონე: 17
ბ) კონკრეტული დანაშაულის მახასიათებლები
1)  თუკი დანაშაული მინიმალურ დაგეგმვაზე მეტთან არის დაკავშირებული, 
 უნდა გაიზარდოს 2 დონით.
2)  თუკი ზარალი 2,500 აშშ დოლარზე მეტს შეადგენს, დანაშაულის დონე 
 გაიზრდება შემდეგნაირად:

თანამედროვეობა გადაწყვეტილებებში
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ზარალი          დანაშაულის დონეების ზრდა
(მოქმედებს ყველაზე დიდი რიცხვი)   (Increase in Level)

(A)  2,500 აშშ დოლარი ან ნაკლები     არ იზრდება

(B)  2,500 აშშ დოლარი ან მეტი      ემატება 1

(C)  10,000 აშშ დოლარი ან მეტი     ემატება 2

(D)  50,000 აშშ დოლარი ან მეტი     ემატება 3

(E)  250,000 აშშ დოლარი ან მეტი     ემატება 4

(F)  800,000 აშშ დოლარი ან მეტი     ემატება 5

(G)  1,500,000 აშშ დოლარი ან მეტი     ემატება 6

(H)  2,500,000 აშშ დოლარი ან მეტი     ემატება 7

(I)  5,000,000 აშშ დოლარი ან მეტი     ემატება 8

როგორც ვხედავთ, სასჯელის მინიმალური დონე იქნება 17. უარეს 

შემთხვევაში კი, მაქსიმუმ იქნება 30.

აქედან გამომდინარე, საქმის ნახევარი გაკეთებულია. რაც რჩება 

არის ის, რომ უნდა დადგინდეს დანაშაულის ისტორიის კატეგორია. 

სახელმძღვანელოს თავი 4.1 ასახავს, თუ როგორ უნდა დადგინდეს 

აღნიშნული კატეგორია:

(ა)  ყოველ წინასწარ პატიმრობას, რომელიც სცილდება 1 წელიწადსა და 1 
თვეს, დაემატოს 3 ქულა. 

(ბ)  ყოველ წინასწარ პატიმრობას, რომელიც გრძელდება არანაკლებ 60 
დღისა (რომ არ ჩაითვალოს პუნქტ (ა)-ში მითითებული პერიოდი), და-
ემატოს 2 ქულა. 

(გ)  ყოველ წინასწარ პატიმრობას (პირველ ორ პუნქტში მითითებული პერი-
ოდის გამოკლებით) დაემატოს 1 ქულა, ამ პუნქტისთვის სულ 4 ქულამდე. 

(დ)  დაემატოს 2 ქულა, თუკი მსჯავრდებული ჩაიდენს მყისიერ სამართალ-
დარღვევას სასჯელის მოხდის პერიოდში, რომელიც მოიცავს პრობაციას, 
პირობით ვადამდე გათავისუფლებას, ზედამხედველობით გათავისუფლე-
ბას, პატიმრობას, სამუშაო გათავისუფლებას ან გაქცევის შემთხვევებს. 

(ე)  დაემატოს 2 ქულა, თუკი მსჯავრდებული მყისიერ სამართალდარღვევას 
ჩაიდენს გათავისუფლებიდან 2 წელიწადზე ნაკლებ დროში ისეთი პატიმ-
რობიდან, რომლის სასჯელიც პირველი ორი პუნქტის მიხედვით დადგინ-
და, ან იმ დროს, როდესაც ასეთი სასჯელით პატიმრობაში იმყოფება ან 
გაქცეულის სტატუსი აქვს მინიჭებული. თუკი პუნქტ (D)-თვის 2 ქულა და-
ემატება, მოცემული პუნქტისთვის მხოლოდ 1 ქულა დაემატოს. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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სასჯელის ცხრილში მაქსიმუმი შეადგენს 13 ქულას. წარსულის 4 

მსჯავრი, რომელიც პატიმრობის 13 თვეს აღემატება, და 1 მცირე სას-

ჯელი, არის ის, რაც აღნიშნულ შედეგს იძლევა. 

ასეთი ინსტრუქციებითა და მითითებებით ჩვენ ყველას შეგვიძლია 

შევასრულოთ სამუშაო. 

ადგილი ჰქონდა ყაჩაღობას (დონე 17), რომელიც კარგად იყო 

დაგეგმილი (იზრდება მე-19 დონემდე), ამას მოჰყვა ზარალი 10,000 

აშშ დოლარზე მეტი (იზრდება 21-ე დონემდე), თუმცა არც იარაღი და 

არც ნარკოტიკული საშუალებები არ მოუპარავთ და ცეცხლსასრო-

ლი იარაღის გამოყენებაც არ მომხდარა, დანაშაულის დონე კვლავ 

რჩება 21. 

სამართალდამრღვევს 2-ჯერ მიესაჯა სასჯელი, რომელიც 13 თვე-

ზე მეტხნიან პატიმრობას მოიცავდა, შესაბამისად, მისი კრიმინალუ-

რი/დანაშაულის ისტორიის კატეგორია ჰორიზონტალური შკალის 

მიხედვით არის 6. ამ პუნქტიდან ვეშვებით ქვემოთ იქამდე, სანამ არ 

შევხვდებით 21-ე დონის ჰორიზონტალურ ხაზს და შედეგიც ნათელი 

ხდება: მოსამართლე თავისუფალია აირჩიოს პატიმრობის ხანგრძ-

ლივობა 46-დან 57 თვემდე. 

დაბრკოლებები გადალახულია. 

10.4 გაკეთილშობილებული სამართლიანობა

ასეთი სახელმძღვანელოს უპირატესობას მისი გულწრფელობა 

წარმოადგენს. ის ნათლად გამოხატავს იმას, რასაც მოიცავს, თუმცა 

ასევე იმასაც აჩვენებს, რაც არ იყო გათვალისწინებული. ამასთან და-

კავშირებით კონგრესი კომისიისთვის განკუთვნილ თავის რეკომენ-

დაციებში ძალზე კონკრეტული და სპეციფიური იყო. ის: 

კომისიისგან ითხოვდა იმის გარანტიას, რომ მისი სახელმძღვანელო პრინ-
ციპები და პოლიტიკური განცხადებები ასახავდა იმ ფაქტს, რომ პატიმრობის 

თანამედროვეობა გადაწყვეტილებებში
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სახესთან ან ვადასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას მსჯავრ-
დებულის განათლების, პროფესიული უნარ-ჩვევების, შრომითი ჩანაწერე-
ბის, ოჯახური კავშირებისა და მოვალეობების, ისევე, როგორც საზოგადოებ-
რივი კავშირების გათვალისწინება მიუღებელია/გაუმართლებელია. 

უნდა ვაღიარო, რომ ორჯერ მომიწია წაკითხვა: მიუღებლობა/

გაუმართლებლობა? ჩემი ტრადიციით, მე უფრო ისეთი მოთხოვნის 

მოლოდინი მექნებოდა, რომლის მიხედვითაც სახელმძღვანელო 

პრინციპები ასახავდნენ ყოველი ზემოხსენებული ფაქტების, პირი-

ქით, გათვალისწინების მიზანშეწონილობას. თუმცა, ეს ასე არ არის 

და კომისიაც მიყვება კონგრესის მოთხოვნებს, რომ არ გაითვალის-

წინოს: 

ასაკი.

განათლება და პროფესიული უნარ-ჩვევები.

ფსიქიკური და ემოციური მდგომარეობა.

ფიზიკური მდგომარეობა, მათ შორის ნარკოტიკულ საშუალებებზე და 
ალკოჰოლურ სასმელებზე დამოკიდებულება.

წარსული სამუშაო ჩანაწერები.

ოჯახური მდგომარეობა და პასუხისმგბელობები, ასევე საზოგადოებრივი 
კავშირები.

რასა, სქესი, ეროვნება, რელიგიური და სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი.
(აშშ. სასჯელის დაკისრების კომისია, 1989 წელი, გვ. 5.35-5.37)

მოძველებული ევროპული კრიმინალური პოლიტიკის ტრადიციას 

მიჩვეული პირისთვის ასეთი დირექტივები, რბილად რომ ითქვას, 

გასაკვირია. დადებითად ინტერპრეტაციისას, გადაწყვეტილება იმის 

შესახებ, რომ აღნიშნული ფაქტორები გამოირიცხოს, მაჩვენებელია 

სხვაგვარი სახის მართლმსაჯულების მიღწევის მცდელობისა. კონგ-

რესი შესაძლო შიშობდა, რომ იმათ, ვინც ყველა კრიტერიუმს აკმა-

ყოფილებდა, პრეფერენცია მიეღო; უბრალოდ ამ მიზეზით მიეღოთ 

მკურნალობა. საზოგადოების მაღალი ფენის კრიმინალებს შესაძ-

ლოა მიემართათ ოჯახისთვის და საზოგადოებრივი კავშირებისთ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ვის, ისევე, როგორც მნიშნელოვანი პასუხისმგებლობებისთვის და 

შესაბამისად, უსამართლოდ გაქცეოდნენ სასჯელს, განსხვავებით იმ 

პირებისგან, რომლებიც მსგავსი კავშირებითა და პასუხისმგებლობე-

ბით არ გამოირჩეოდნენ.

ისეთი პირი, რომელიც ეკონომიკურად შეძლებულია და სოცი-

ალური კავშირებიც კარგი აქვს, ამ მდგომარეობის გამო არ უნდა 

გაექცეს სასჯელის სრულ ტვირთს. კარგი, ეს მისაღებია, მაგრამ რაც 

შეეხება ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვთ შესაბამისი კავშირები და 

პასუხისმგებლობები და გამოირჩევიან განსაკუთრებით დაბალი სო-

ციალური სტატუსით? თუკი სასამართლოს არ ექნება შესაძლებლობა 

ყველა ეს ფაქტორი გაითვალისწინოს – ისე, რომ დამატებითი უპი-

რატესობით არ ისარგებლოს უკვე პრივილეგირებულმა პირმა – სა-

სამართლოს ამავე დროს არ ექნება შესაძლებლობა გამოავლინოს 

მეტი თანაგრძნობა მათ მიმართ, ვინც განსაკუთრებით დაუცველია. 

ამით ისინი სოციალური სამართლიანობის მთლიან საკითხს აღ-

მოფხვრიან. რაც შეეხება ძალზე გაჭირვებულ სამართალდამრღვევს, 

რომელიც მხოლოდ შიმშილის გამო იპარავს? ან როგორ მოვიქცეთ 

მარტოხელა ადამიანთან მიმართებით, რომელსაც არ აქვს შესა-

ბამისი სოციალური კავშირები. (მცირე რაოდენობის) შეძლებული 

ადამიანის მიერ თავისი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების აღკ-

ვეთასთან ერთად კანონმდებელი უკანონოდ თვლის მართლმსაჯუ-

ლებისთვის, რომ მოხდეს ზუსტად იმ ფაქტორების გათვალისწინება, 

რომლებიც ასე დამახასიათებელია ციხეში მოთავსებული პირების 

უმრავლესობისთვის: სიღარიბე და გაჭირვება, „კარგ ცხოვრებაში 

წილის არარსებობა“, „სახიფათო ფენის“ არაპროდუქტიულობის ყვე-

ლა უმთავრესი ატრიბუტი.

კონგრესს რომ მართლა მოენდომებინა შეძლებული ადამიანე-

ბის მიერ თავიანთი სოციალური მდგომარეობის ბოროტად გამოყე-

ნების თავიდან აცილება, კონგრესი მოაგვარებდა პრობლემას. სო-

ციალური ფაქტორების ამოქმედება არ არის იმაზე რთული, ვიდრე 

თანამედროვეობა გადაწყვეტილებებში
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ისეთი ქმედებების განხორციელება, რომლებიც დანაშაულად არიან 

მიჩნეულნი. მინდა დავეხმარო კომისიას ქვემოთ მოცემული დანაშა-

ულის დონის ცხრილის შედგენაში:

თავდაპირველად, რამდენიმე სიტყვა უნდა ითქვას გაზრდასთან 

(increases) დაკავშირებით: 

სამართალდამრღვევს უმაღლესი განათლებით (ვისაც შესაბამისად, 
უკეთესად უნდა სცოდნოდა) ემატებათ 2 ქულა;

სამართალდამრღვევს ბოლო ორი წლის განმავლობაში X-ზე მეტი 
შემოსავლით ემატება 4 ქულა;

სამართალდამრღვევს მნიშვნელოვანი წარსული სოციალური კავშირებითა 
და პასუხისმგებლობებით ემატება 5 ქულა. 

შემდგომ კი – ორიოდე სიტყვა შემცირებებზე (reductions):

მინიმალური სავალდებულო განათლების მქონე სამართალდამრღვევს 

აკლდება 3 ქულა;

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრებ სამართალდამრღვევს აკლდება 4 ქულა;

სამართალდამრღვევს, რომელსაც ახალგაზრდობაში არაორდინალური ტრავ-

მა აქვს მიღებული და რომელიც სოციალური საგამოძიებო ორგანოების მიერ 

არასაკმარისი სოციალური ფენის მქონე პირად არის მიჩნეული, გამოაკლდეს 
5 ქულა. 

აღნიშნული ჩამონათვალი უფრო გრძელი და უფრო წონადი შეიძ-

ლებოდა ყოფილიყო. ბრალეულობის რა რაოდენობა დარჩება ქალ-

ზე, რომლის მიმართაც ბავშვობიდან გამუდმებით ხდებოდა მამამისის 

მხრიდან ფიზიკური და სექსუალური ძალადობა და რომელმაც, სიღა-

რიბესა და გაჭირვებაში მცხოვრებმა, ბოლოს სასოწარკვეთის ნიადაგ-

ზე მოკლე მამამისი? ან, ასეთი ნათელი რომ არ იყოს: რაც შეეხება ისეთ 

გარემოებებს, როდესაც, დამატებით დედამისმა ყოველივეს შესახებ 

იცოდა და ერეოდა? რა დონის შემამსუბუქებელი გარემოება უნდა 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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იქნეს ასეთ ვითარებაში გათვალისწინებული? და დამატებით იმასაც 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს პიროვნება გარეუბნებში/ბარაკებში 

იზრდებოდა? შესაძლოა მომხდარიყო ისე, რომ, როდესაც ყველა შე-

მამსუბუქებელი გარემოება იქნებოდა გათვალისწინებული, ზოგიერთი 

დამნაშავის დანაშაულის I დონის ქვემოთ გადაყვანა გახდებოდა საჭი-

რო, ისე, რომ მოსამართლე იძულებული გახდებოდა მათთვის კომპენ-

საციის გადახდის ვალდებულება საზოგადოებისთვის დაეკისრებინა? 

ამ საკითხის უფრო ღრმად შესწავლას უნდა გამოეწვია დანაშაულის 

კონტროლის, როგორც პოლიტიკურ დებატებში მონაწილე პირებისთ-

ვის ძალზე გამოსადეგი თემის, განადგურება. 

რაძინოვიჩი და ჰუდი (Radzinowicz and Hood) (1981 წელი) აღწერენ 

იმ განვითარებებს, რომლებმაც ასეთ მდგომარეობას შეუწყო ხელი. 

რეფორმების უმეტესი ნაწილი გამოწვეული იყო გულწრფელი სურ-

ვილით შეემცირებინათ პატიმრობის რაოდენობის გამოყენება. გავ-

ლენიანი კომიტეტი, რომელიც პატიმრობას შეისწავლიდა (ვონ ჰირში 

(von Hirsch)) (1976 წელი) იყო ძალზე გასაგები სასჯელის ნაკლებად 

და არა მეტად დაკისრებასთან დაკავშირებით. კომიტეტის თანახმად, 

დაპატიმრებების რიცხვის შემცირების გარეშე სარეაბილიტაციო მო-

დელის მიტოვება, იქნებოდა წარმოუდგენელი სისასტიკე და საშიში 

ქმედება. ხუთი წელი, მკვლელობების გამოკლებით, იქნება უმაღლე-

სი სასჯელი. რაძინოვიჩი და ჰუდი ასევე ყოფილი მოსამართლე, ბაზე-

ლონის, სიტყვების ციტირებას ახდენენ (1978 წელი): 

ის სწორად იქცევა, როდესაც აკრიტიკებს სენატის კანონპროექტს, რომელიც 

კომისიის შექმნის ინიციატივით გამოდის, იმ მოტივით, რომ თანასწორობის 

რიტორიკით ის „ითვალისწინებს კრიმინალურ პროცესს, როგორც სოცი-

ალური კონტროლის უდიდეს ძრავს“. იქიდან გამომდინარე, რომ დანაშა-

ულის პრობლემა ჩადებულია საზოგადოების სოციალურ პირობებში, „შე-

საბამისად, გადაწყვეტილებები სამართალდამრღვევის მდიდარი წარსულის 

გამოცდილებიდან გამომდინარე უნდა იქნას მიღებული“. ამ დელიკატური 

პროცესის „ავტომატიზირების“ მცდელობა „მონაწილეებს და საზოგადოებას 

მთლიანად ართმევს ინფორმაციას, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანია სისხ-

ლისსამართლებვირი მართლმსაჯულების ცნებისთვის“.
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მიზეზები, რატომაც არ მომხდარა სოციალური ფაქტორის სასჯე-

ლის ცხრილში ჩართვა, მყარად ეფუძნება just deserts-ის იდეოლო-

გიას. ამ იდეის უმთავრეს შინაარსს წარმოადგენს ის, რომ სასჯელი 

კრიმინალური ქმედებების დასჯადობას უნდა ასახავდეს. და რაც 

უფრო ნაკლები სოციალური ფაქტორია თვალთახედვის არეში, მით 

უფრო ნათელი ხდება კონკრეტულ ქმედებასა და სასჯელს შორის 

კავშირი. სოციალურ ფაქტორებს შეუძლიათ აურიონ ნათელი და 

სავარაუდოდ სამართლიანად დამსახურებული სასჯელი, რომელიც 

ბოროტმოქმედების შედეგია. Just deserts-ის ფარგლებში, ეს ჩანს, 

როგორც ზიანის მომტანი. მორალური მასშტაბი – და საზოგადოები-

სადმი მიმართული მესიჯის სიცხადე – ბუნდოვანია, ისევე, როგორც 

– უსამართლობის პრევენციის შესაძლებლობა, იგივე ქმედებისთ-

ვის სხვადასხვა სასჯელების დაკისრების გაგებით. მიზანს წარმოად-

გენს უთანასწორობის პრევენცია, თუმცა სოციალური შედეგები გა-

მოიხატება იმაში, რომ გადაწყვეტილების მიღების სისტემიდან სხვა 

მნიშვნელოვანი ღირებულებები იდევნება. Just deserts ხდება სა-

მართლიანი ერთ შემთხვევაში და სასტიკად უსამართლო, როდესაც 

სხვადასხვა ღირებულებები უნდა დადგეს ერთმანეთის პირისპირ 

სასწორზე. იქიდან გამომდინარე, რომ სხვა ღირებულებები ძირითა-

დად სოციალურად დაუცველი პირებისთვის უპირატესობის მინიჭე-

ბად ითვლებოდა, just deserts-ში არსებული შეზღუდვები მთლიანო-

ბაში უკიდურესად უსამართლო სისტემას ქმნიან. თავისი სიმარტივის 

გამო, სწრაფი მართლმსაჯულებისთვის და სისხლისსამართლებრივ 

პროცესებზე სამართალდამრღვევის დეპერსონალიზაციისთვის აღ-

ნიშნული თეორია ყველაზე გამოსადეგი და მისაღებია. 

10.5 კანონდამრღვევთან თანამშრომლობა

ამერიკის უფლებათა ბილის მიხედვით, ყველა ამერიკელს, რო-

მელსაც ბრალად ედება დანაშაულის ჩადენა, აქვს უფლება მისი საქ-

მე მიუკერძოებელმა სასამართლომ განიხილოს. თუმცა რეალობაში, 

ბრალდებულთა ძალზე მცირე პროცენტი თუ იყენებს აღნიშნულ უფ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ლებას. 90%-ზე მეტი – ზოგან კი 99%-მდე – თავს დამნაშავედ ცნობს. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუკი აღიარებების რიცხვი თუნდაც მცირე 

პროცენტით მაინც შემცირდებოდა, აშშ-ში არსებული მთელი სასა-

მართლო სისტემა ფაქტობრივად პარალიზებული იქნებოდა. 

მაგრამ რატომ ცნობენ თავს დამნაშავედ? 

იმიტომ, რომ ისინი თავის უდანაშაულოდ ცნობის რისკს საკუთარ 

თავზე ვერ იღებენ. 

კანონდამრღვევთან ასეთი წარმოუდგენელი თანამშრომლობის 

მიღწევის მექანიზმი მარტივია და მას საპროცესო გარიგება ეწოდება. 

პროკურორს სჯერა, რომ მას შეუძლია დაამტკიცოს სავარაუდო კა-

ნონდამრღვევის მიერ ა, ბ, გ და დ ქმედების ჩადენა. აქედან გამომდი-

ნარე, პროკურორი ბრალდებულს აღნიშნული ქმედებების ჩადენაში 

მისი ბრალის აღიარების სანაცვლოდ ჰპირდება, რომ მხოლოდ ა და 

ბ ქმედებისთვის აგებინებს პასუხს. 

შესაბამისად, ამერიკელები გასამართლებულნი არიან არა იმის-

თვის, რაც მათ სინამდვილეში ჩაიდინეს, არამედ იმისთვის, რაზეც 

პროკურორთან მოლაპარაკება შეძლეს. 

სასჯელის დაკისრების კომისია აღნიშნული სისტემისადმი დადე-

ბითად არ იყო განწყობილი და შეეცადა, გაეუქმებიან ბრალის აღი-

არება34, თუმცა, საბოლოოდ საქმის ბოლომდე მიყვანაზე უარი თქვეს, 

იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ვერ შეძლეს:

34 კომისია წერს (1990 წელი, გვ. 1.4-1.5): კომისიისთვის ერთ-ერთ ყველაზე 
მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენდა იმის გადაწყვეტა, სასჯელის დაკისრება 
უნდა მომხდარიყო რეალური ქმედების გათვალისწინებით, რომელშიც 
ბრალდებული იყო გარეული მიუხედავად ბრალდებისა, რომლის საფუძველზეც 
მოხდა მისი დაკავება („რეალური დანაშაულის“ სასჯელი), თუ ისეთი ქმედების 
გათვალისწინებით, რომელიც დანაშაულის ელემენტს წარმოადგენს, 
რომლისთვისაც ბრალდებულს ბრალი წაუყენეს და რომლისთვისაც ის იყო 
მსჯავრდებული („ბრალდების დანაშაულის“ სასჯელი). ბანკის მძარცველს, 
მაგალითად, შესაძლოა გამოეყენებინა იარაღი, შეეშინებინა ხალხი, აეღო 
50,000 აშშ დოლარი, ზიანი მიეყენებინა მოლარესთვის, გაფრთხილებაზე 
რომ გაჩერებულიყო, უარი განეცხადებინა და გაქცეულიყო გზად შემხვედრი 
საკუთრების დაზიანებით. რეალური დანაშაულის სისტემა გადახედავდა 
ზოგიერთ ზიანს, რაც არ შეესაბამება დანაშაულის შემადგენელ ნაწილებს, 
რომლის გამოც პირს ბრალი წაეყენა. 
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... სამართლიანი სასამართლო პროცედურების საჭიროებისა და სასჯელის 
სწრაფი დაკისრების საჭიროების ერთმანეთთან შეთავსების პრაქტიკული 
გზის გამონახვა (1990 წელი, გვ. 1.5). 

შესაბამისად, როდესაც მოსამართლე სასჯელის დაკისრების 

ცხრილს იყენებს, ქმედება, რომლის კატეგორიზაციაც უნდა მოხდეს 

არის არა ის, რაც დამტკიცდა რომ ბრალდებულმა ჩაიდინა, არა-

მედ ის, რაზეც ბრალდებული და პროკურორი შეთანხმდნენ – თუკი 

ბრალდებული იმდენად გულკეთილია, რომ აღიაროს დანაშაული და 

შესაბამისად უზრუნველყოს მარტივი და სწრაფი სასამართლო პრო-

ცესი. 

ასეთი სისტემის შედეგად ლანგბეინი (Langbein) (1978 წელი) გამო-

ყოფს ორ მიმართულებას. პირველი, ის უზარმაზარი ძალის კონცენტ-

რირებას პროკურატურის ხელში ახდენს (გვ. 18):

სასამართლო პროცესის შესახებ არსებული ჩვენი ფორმალური კანონი პა-
სუხისმგებლობის განაწილებას ითვალისწინებს. ჩვენ ველით პროკურორის-
გან ბრალდებას, მოსამართლისგან და განსაკუთრებით ნაფიცი მსაჯულისგან 
– შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას და მოსამართლისგან – სასჯელის 
ზომის დადგენას. საპროცესო გარიგების შედეგად კი სამივე ფაზა – ბრალდე-
ბის, დადგენის და ფუნქციური – პროკურორის ხელში ხვდება. 

რაძინოვიჩი და ჰუდი სრულად თანხმდებიან ზემოხსენებულზე 

(1981 წელი, გვ. 142-143):

სასამართლოს დისკრეციული უფლებამოსილების მკვეთრი შეზღუდვა და 
მისი ზედამხედველობა ამცირებს მოსამართლის როლს კრიმინალურ პრო-
ცესებში და ზრდის პროკურორის ძალაუფლებას. 

თუმცა, რომ აიძულო ბრალდებული დანაშაული აღიაროს, რაიმე 

სახის საშინელება უნდა მოხდეს, მან რომ არ აღიაროს. ლანგბეინის 

(Langbein) სიტყვებით (გვ. 12):

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



223

მეოცე საუკუნის ამერიკაში ჩვენ გავიმეორეთ შუა საუკუნეების ევროპული 
ცენტრალური გამოცდილება სისხლის სამართლის პროცესთან მიმართება-
ში: ჩვენ სასამართლოს სისტემიდან აღიარების სისტემაზე გადავინაცვლეთ. 
ჩვენ ვაიძულებთ ბრალდებულს, რომლის წინააღმდეგაც მისი დამნაშავეობის 
სავარაუდო მტკიცებულებებს ვნახულობთ, რომ აღიაროს თავისი ბრალი. რა 
თქმა უნდა, ჩვენი საშუალებები გაცილებით გასაგები და მისაღებია; ჩვენ არ 
ვიყენებთ წამების ადრე გავრცელებულ მეთოდებს, არამედ, როგორც შორე-
ული საუკუნეების ევროპელები, რომლებიც აღნიშნულ მეთოდებს იყენედ-
ნენ, ჩვენ ვქმნით ისეთ სისტემას, რომლის შედეგადაც ბრალდებულისთვის 
მისი უფლებების დაცვა ძალიან ძვირი ჯდება. ჩვენ ვემუქრებით მას სანქცი-
ების მატერიალური გაზრდით, თუკი ის ისარგებლებს თავისი საკონსტიტუ-
ციო უფლებებით და შემდგომ მაინც გახდება მსჯავრდებული. სანქციებს შო-
რის განსხვავება არის ის, რაც საპროცესო გარიგებას რეალურს ხდის. 

და სქოლიოში (გვ. 17) ის წინ წევს საკითხს იმის შესახებ, საპრო-

ცესო გარიგების სისტემა წარმოადგენს თუ არა აშშ-ში დასჯადობის 

მაღალი დონის არსებობის მიზეზს? მისი თქმით: 

მეცხრამეტე და მეოცე საუკუნეებში, როდესაც ევროპელები აუმჯობესებდნენ 
თავიანთ სასჯელებს, ჩვენ ამას არ ვაკეთებდით. ჩნდება კითხვა, არის თუ არა 
საპროცესო გარიგების სისტემის მოთხოვნები ამაში გარკვეულწილად დამ-
ნაშავე? 

10.6 დეპერსონალიზაცია

პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ ბრალდებულის სოციალუ-

რი წარმომავლობისთვის ყურადღება არ მიექციათ, მოიცავს უფრო 

მეტს, ვიდრე ტკივილის შესახებ გადაწყვეტილებასთან მიმართებით 

აღნიშნული ნიშნების შეუსაბამობას. ამის გარდა, ბრალდებული უმე-

ტესწილად აღარ აღიქმება, როგორც პიროვნება. არ აქვს მნიშვნე-

ლობა სოციალურ წარმომავლობას, ბავშვობას, ოცნებებს, მარცხებს 

– აღრეულს ბედნიერი დღეების ერთგვარ გამოვლინებებთან – სო-

ციალურ ცხოვრებას, ყველა ეს მცირე დეტალი, რაც უმთავრესია სხვა 

პირის, როგორც სრული პიროვნების აღსაქმელად. სასჯელის შესახებ 
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სახელმძღვანელო და მისი უპირველესი შედეგი, სასჯელის დაკისრე-

ბის ცხრილი, დანაშაული სტანდარტიზებულია როგორც კანონდარღ-

ვევის დონე, ადამიანის სიცოცხლე – როგორც კრიმინალური ისტო-

რიის ქულები და ტკივილის მიყენების შესახებ გადაწყვეტილება კი 

მცირდება იქამდე, სანამ ორი ხაზი ერთმანეთს არ გადაკვეთს. სწორი 

გადაწყვეტილება სივრცეში წერტილად იქცევა, და ტკივილად. 

ამგვარად, სისხლის სამართლის პროცესი ხდება მსგავსი იმისა, 

რასაც გეორგ ზიმელი (Georg Simmel) (აქ 1950 წელი) აღწერს ეკო-

ნომიკური ცხოვრებიდან. მისთვის, ფული წარმოადგენს კონდენსი-

რებულ, ანტი-ინდივიდუალურ ერთეულს, რომელიც თანამედროვე 

ცხოვრებას შესაძლებელს ხდის. მის შეშფოთებას იწვევს ის, რომ 

თანამედროვეობა ავტონომიასა და ინდივიდუალობას ანადგურებს. 

...მოვლენათა ინდივიდუალობა არ თავსდება მატერიალურ პრინციპებთან. 
ამ თვისებებმა ასევე უნდა გააფერადონ ცხოვრების შინაარსი და მხარი და-
უჭირონ იმ ირაციონალურ, ინსტინქტურ, სუვერენულ კვალსა და იმპულსებს, 
რომლებიც ცხოვრების წესის შიგნიდან განსაზღვრას ისახავენ მიზნად, გარე-
დან მიღებული ზოგადი და სპეციალურად სქემატური ცხოვრების წესის მი-
ღების მაგივრად (გვ. 409-413).

სასჯელის გამოტანის მიზნიდან გამომდინარე, ბრალდებული ასე-

ვე შესაძლებელია არ იმყოფებოდეს სასამართლოში. ყველაფერი 

უკავშირდება ქმედებასა და წარსულში განხორციელებულ ქმედე-

ბებს, რომლებიც დანაშაულს წარმოადგენენ. ბრალდებულს მინიმა-

ლური შესაძლებლობები აქვს, თავისი თავი კაცობრიობის სამყაროს 

როგორც ჩვეულებრივი და, შესაბამისად, თავისებური წევრი, ისე წა-

მოადგინოს. 

გადაწყვეტილების მიღების აღნიშნულ სისტემას აქვს აშკარა შე-

დეგი ადამიანთან მიმართებით დისტანციის შექმნის. როდესაც სო-

ციალური კუთვნილებები უგულვებელყოფილია, თითქოს „ობიექტუ-

რი“ და მიუკერძოებელი სისტემა იქმნება. ზიანი ფულადი ერთეულია 
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– ზიანი ტკივილით, როგორც მისი ფასი. ეს არის სისტემა, რომელიც 

სრულად შეესაბამება ნორმალურ ბიუროკრატიულ სტანდარტებს და 

ამავე დროს უჩვეულოდ კარგად ერგება ძალაუფლების მქონე ადა-

მიანებს. 

მანძილი შეიძლება შეიქმნას ფიზიკურად შორ მანძილზე გამოსა-

ყენებელი (long-range) იარაღის მოხმარებით, სოციალურად – კლა-

სით, პროფესიონალურად – მომზადებული/ნასწავლი უუნარობით 

დაინახო მთლიანი ადამიანი ისეთი, როგორიც ის იქნებოდა აღქმუ-

ლი, რომ ყოფილიყო მეზობელი, მეგობარი ან საყვარელი. უფლება-

მოსილებათა სტრუქტურაში დამატებითი მანძილი იქმნება ბრძანებე-

ბის მიხედვით მოქმედებიდან გამომდინარე. სასჯელის დაკისრების 

ცხრილი სწორედ ასეთი ბძანებაა ზემოდან. მოსამართლე შესაძლოა 

თავისი სირბილით გამოირჩეოდეს. მან შესაძლოა გაიგოს სიღატაკე-

ში ცხოვრების გემო. თუმცა ცხრილი იქვეა. ძალიან ვწუხვარ, მაგრამ 

თქვენი დანაშაულის დონე არის 38. ეს არ არის ჩემი პერსონალური 

გადაწყვეტილება, მე ის უბრალოდ უნდა განვახორციელო.

სასჯელის აღნიშნული სისტემით, ძალაუფლების მქონე პირებს შე-

დარებით უფრო მეტი კონტროლის შესაძლებლობა ექნებათ, ვიდრე 

მანამდე. განვითარდა სასჯელის დაკისრების შესახებ ყველა გადაწ-

ყვეტილების რეგისტრაციის სისტემა და უფრო მეტი სიახლეა მოსა-

ლოდნელი (აშშ-ის სასჯელის დაკისრების კომისიის წლიური ანგა-

რიში, 1989 წელი). ამ ყოველივეს კი ძალაუფლება კიბის შემდგომ სა-

ფეხურზე აყავს, ბრალდებულის შესაძლო იდენტიფიკაციისგან ერთი 

საფეხურით მოშორებით და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთი 

ნაბიჯით ახლოს. 

სასჯელის დაკისრების კომისიები უკვე აშშ-ის არაერთ შტატშია 

ამოქმედებული: მინესოტა, ორეგონი, პენსილვანია და ვაშინგტონი. 

მინესოტა კი ზოგადად მიჩნეულია აღნიშნულის როგორც ძალზე წარ-

მატებული შემთხვევა (მაგ, ვონ ჰირში (von Hirsch), 1982 წელი), მაშინ, 

თანამედროვეობა გადაწყვეტილებებში



226

როდესაც ტონრი (Tonry) (1991 წელი, გვ. 309) ფედერალურ სისტემას 

კატასტროფას უწოდებს. თუმცა, მათი ნაშრომების მიღმა არსებული 

ძირითადი პრინციპები თითქოს მსგავსია. ისინი ქმნიან გამარტივებუ-

ლი ცხრილების თავიანთ ვარიანტებს, რომლებიც დანაშაულის ტიპი-

დან და წარსულში არსებული მსჯავრის რაოდენობიდან გამომდინა-

რეობენ და პასუხებიც მოცემულია.35

35 ნაშრომში სასტიკი სახელწოდებით „სასჯელაღსრულების რეგრესიები“, 
რაძინოვიჩი ამბობს: 

 მიმაჩნია, რომ სასჯელის დაკისრების კომისიებს აქვთ ამა თუ იმ სახის 
სერიოზული ხარვეზები. ისინი არ უნდა იყვნენ მიჩნეულნი გამოსავლად 
პრობლემიდან, რომელსაც სასჯელაღსრულების თანამედროვე სისტემა აწყდება. 
რჩევის სახით გამოსავლის მიწოდება – მისაღებია, მაგრამ არა პირდაპირი 
დირექტივების გაცემა. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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გაზეთ The New Yorker-ში განთავსებული ხუმრობები ხშირად 

გაუგებარია ევროპელებისთვის. ჩვენ არ ვიზიარებთ საერთო კულ-

ტურულ ფონს და ამიტომ ხშირად ვერ ვიგებთ ერთმანეთის სიმბო-

ლოებსა და მათ ორმაგ მნიშვნელობას. კულტურული სიმბოლოები 

მხოლოდ მსგავსი და გაზიარებული გამოცდილების შემთხვევაში 

შეიძლება იყოს გაგებული. 

ჩვენ დროში, ადამიანების უმეტესობისთვის და ატლანტიკის ორივე 

მხარეს, ქალბატონი იუსტიციის (Lady Justice) იმიჯი კარგად ნაცნობია 

და თავისი მნიშვნელობითაც არის დატვირთული. ერთ ხელში მას, ბა-

ლანსის პრინციპზე დაყრდნობით, სასწორი უჭირავს, რა თქმა უნდა, 

ძველმოდური სახის, მეორე ხელში კი – მახვილი. უმეტესად, მას თვა-

ლებზე ნაჭერი აქვს ახვეული და თეთრ სამოსშია წარმოდგენილი.

აღნიშნულ სიმბოლოს დიდი მნიშნელობა აქვს. მაგრამ, რა თქმა 

უნდა, ყველასთვის – არა. შესაძლოა, ჩვენ სამართალი უკეთესად 

გავიგოთ, თუკი ისეთ სოციალურ სისტემებს გადავხედავთ, სადაც ამ 

ქალბატონს არავითარი მნიშვნელობა არ გააჩნია და შევადარებთ 

მათ ისეთ სისტემებს, სადაც მას ფაქტობრივად წმინდა მნიშვნელო-

ბა აქვს. მოდით, სწორედ ასე მოვიქცეთ და შევადაროთ სამი სახის 

სამართლებრივი ორგანიზაცია: სოფლის სამართალი, წარმომად-

გენლობითი სამართალი და დამოუკიდებელი სამართალი. ეს იქნება 

თავი 11
სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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იდეალურ-ტიპიური დახასიათება, სამართლებრივი რეგულირების 

მიღმა არსებული რამოდენიმე ზოგადი პრინციპის ნათლად გაგების 

მცდელობა. 

11.1 სოფლის სამართალი

...იქნებოდა ისეთი ადგილი, სადაც მართლმსაჯულების სიმბოლოს 

მნიშვნელობა არ ენიჭება. 

პირველი, რატომ უნდა იყოს ის სოფელში თვალებახვეული? წარ-

მოიდგინეთ სოფელი, საკმარისი ავტონომიით რომ შიდა კონფლიქ-

ტები დაარეგულიროს. სოფელი, დიდი ხნის ისტორიითა – ყოველ 

შემთხვევაში, იმდენი ხნის ისტორიით მაინც, რომ დაედგინა, თუ რა 

არის კარგი და რა – ცუდი – და მოსახლეობას შორის შედარებით 

თანასწორი ურთიერთობით. ასეთ სისტემაში სამართალს ყველა იქ 

მცხოვრებისთვის დიდი მნიშვნელობა ექნებოდა. მათ მონაწილეობის 

შედეგად ეცოდინებოდათ წესები. იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი სამარ-

თლებრივი გადაწყვეტილებები გარკვეულ დონეზე მაინც იქნებოდა 

ფორმალიზებული, საკუთრება იურიდიულ ცოდნაზე არ იქნებოდა 

მონოპოლიზებული. სოფელში ცხოვრების შედეგად, მათ ეცოდინე-

ბოდათ და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყველა ბუნებრივი 

მონაწილე იქნებოდა. ეს არ იქნებოდა მარტივი გადაწყვეტილებები. 

იქიდან გამომდინარე, რომ არ იარსებებდნენ სპეციალისტები, ვერა-

ვის ხელში ვერ მოექცეოდა ძალაუფლება ისე, რომ მას დავის საზ-

ღვრებისა და ტიპის განსაზღვრა მოეხდინა. განხილვები შესაძლოა 

დღეების განმავლობაში გაგრძელებულიყო. ძველი ისტორიები გა-

ნახლდებოდა და ძველი გადაწყვეტილებები წინ წამოიწევდა. 

ძალზე ფუნდამენტური გაგებით, ასეთ სოფელში სასამართლო 

მოსახლეობასთან ძალზე მჭირდოდ იმუშავებდა. ხშირად ყველა მი-

იღებდა მონაწილეობას, ყველას გააჩნია შესაბამისი ცოდნა და ყვე-

ლას მოუწევდა თავისი გადაწყევტილების შედეგებით ცხოვრება. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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თუმცა, მსგავსი აღწერა ასევე ნათელს ხდის ფაქტს, თუ რატომ არ 

არის ქალბატონი იუსტიცია სოფელში აქტუალური. ის ყველაზე მა-

ღალა დგას. ის ხელშეუხებელია, თეთრებშია გამოწყობილი და არ 

წარმოადგენს მთლიანის ნაწილი. ამასთან, თვალებახვეულია და 

თან მახვილით დგას ისეთ სიტუაციაში, როდესაც ყველაფერს აქვს 

მნიშვნელობა – როდესაც საჭიროა ყველაფერი ჩანდეს – და რო-

დესაც მახვილის გამოყენება არ იქნება მართებული, რადგან ეს გა-

მოიწვევს კონფლიქტს, რომელსაც სოფლის დაქცევა შეუძლია. სადაც 

ხელისუფლება პასიურობს, კონსენსუსის მიღწევაა აუცილებელი. 

შესაბამისად, სოფლის სამართალი სამოქალაქო გამოსავლების ძი-

ებისკენ იხრება; კომპენსაციები და კომპრომისები – და არა ბრალის/

უდანაშაულობის დიქოტომიები და წაგებული მხარისთვის ტკივილის 

მიყენება. 

ეს იყო ძირითადი თავისებურებები. თუმცა, ნება მომეცით, დავამა-

ტო: სოფლის სამართალი არ არის აუცილებელი, რომ „სამართლი-

ანი“ იყოს. კერძოდ, ის მისცემდა მცირე დაცვას მათ, ვისაც სოფელში 

არ გააჩნდათ ძალაუფლება და კავშირები. ესეთ პოზიციაში ხშირად, 

მაგრამ ყოველთვის არა, მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები 

იყვნენ. ეს იყო კანონი, რომელიც დიდი ხნის წინ გადავარდა, თუმცა 

მისი კვალი დარჩა. 

სოფლის ტრადიციის შესახებ მოგონებების ნახვა შესაძლებელია 

ტერმინში „მშვიდობის მოსამართლეები“ (justices of the peace). რო-

დესაც ხელისუფლება არც ძლიერი იყო, არც – განყენებული. აუცილე-

ბელი გახდა გამოსავლის ძიება, რომელიც მხარეებისთვის მისაღები 

იქნებოდა, რომ ამგვარად მშვიდობა შექმნილიყო. რაც უფრო ახლოს 

არიან გადაწყვეტილების მიმღებები კონფლიქტის მონაწილეებთან, 

მით უფრო მნიშვნელოვანი ხდება საქმე. მშვიდობასთან ერთად 

მშვიდობისმყოფელი იღებს ღირსებასაც და მშვიდობიან გარემოცვა-

ში უკეთესი ცხოვრების შესაძლებლობასაც. 

სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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მშიდობისმყოფელებმა შესაბამისად იციან საერთო ღირებულებე-

ბის გამონახვის აუცილებლობის შესახებ. თუმცა, მშვიდობისმყოფე-

ლები ვერ იქნებიან თვალებახვეულნი. პირიქით, მათ ყველა გრძნო-

ბის გამახვილება დასჭირდებათ იმისთვის, რომ მიაგნონ საერთო 

ღირებულებებს, რომელთა დახმარებითაც მხარეები კომპრომისის 

მიღწევას შეძლებენ. მახვილი კი ასეთ სიტუაციაში სრულიად ზედმეტი 

იარაღი იქნებოდა, რადგან ის სიმბოლურად ძალის შესაძლო გამო-

ყენებას გამოხატავს. 

11.2 წარმომადგენლობითი სამართალი 

სოფელში ქალბატონი იუსტიციის იმიჯი არარელევანტურია. მას 

ვერ გაუგებენ. თუმცა, თანამედროვეობის ბავშვებსაც შესაძლოა სირ-

თულეები ჰქონდეთ მის იმიჯთან მიმართებით, კერძოდ კი, თუ ისინი 

ადგილობრივი დემოკრატიის ძლიერი დამცველები არიან. უამრავი 

ღირებულების მიხედვით, რა თქმა უნდა, კარგია, რომ სამართლის 

ინსტიტუტი ხალხთან ახლოს დგას. ამან შესაძლოა ორი ფორმა მი-

იღოს:

რომ მოსამართლეები და პროკურორები დემოკრატიულად არიან 

არჩეულნი, 

ან

რომ კანონმდებლებს აქვთ ძლიერი გავლენა იმაზე, რაც ხდება 

სასამართლოში. 

პირველი ფორმის ამოქმედება გამოიხატება იმაში, რომ ქალ-

ბატონმა იუსტიციამ პირდაპირ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა 

და თავის საქმიანობას არჩეული მოსამართლის სახით შეუდგეს. ეს 

დემოკრატიულად ჟღერს, მითუმეტეს თუ საოლქო პროკურორი და 

პოლიციის უფროსიც არჩეულები არიან. თუკი ისინი ელექტორატის 

სურვილებისდა მიხედვით არ იმოქმედებენ, შესაძლოა მათ დაატო-

ვებინონ პოზიცია შემდეგ არჩევნებამდე.

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



231

მაშ, რატომ არის ქალბატონი იუსტიცია თვალებახვეული? ურთიერ-

თსაწინააღმდეგო იქნებოდა, ის რომ ახლოს მისულიყო ხალხთან და 

ამავე დროს მათ არგუმენტებთან ბრმა დარჩენილიყო. ქალბატონი 

იუსტიციის თვალებახვეულობის უკან, რა თქმა უნდა, მისი ობიექტუ-

რობის შენარჩუნების სურვილი დგას, ასევე ის, რომ არ დაინახოს და 

არ მოექცეს იმის გავლენის ქვეშ, რისი დანახვაც მისთვის არ შეიძლება. 

მაგრამ, იყო დემოკრატიულად არჩეული, ნიშნავს, რომ იმ შემთხვე-

ვაში, თუკი ქალბატონი იუსტიცია არ გადაწყვეტს საქმეს ისე, როგორც 

ამას მისი ელექტორატი მოითხოვს, მისთვის ძალაუფლების ჩამორთ-

მევაც კი არის შესაძლებელი. ამ ყოველივეში კი კონფლიქტის ნიშნები 

შეინიშნება. მართლმსაჯულება, რომელიც ახლოს არის ხალხთან და 

მართლმსაჯულება, რომელიც თუნდაც იდეალურად წარმოადგენს ამ 

ხალს, ამავე დროს აღიშნული ხალხის მაქსიმალური კონტროლის ქვე-

შაა მოქცეული. ასეთი არის სოფლის მართლმსაჯულება, სადაც ქალბა-

ტონ იუსტიციას არაფერი ესაქმება. ის ასევე არ არის აქტუალური თა-

ნამედროვე არჩევნებში. იმისთვის, რომ არჩევნებზე მიზანს მიაღწიოს, 

აუცილებელია, რომ მოისმინოს და ამავე დროს დაინახოს კიდეც. ამას 

გარდა, თანამედროვე საზოგადოებების რეალობაში, იყო დემოკრა-

ტიულად არჩეული არ ნიშნავს წარმოადგენდე ყველას. არჩევნებში 

მონაწილეობას იღებს 50%. გამარჯვება კი ნიშნავს, წარმოადგინო იმა-

თი უმრავლესობა, ვინც არჩევნებში ხმა მისცა. ხშირად კი ეს ნიშნავს 

წარმოადგენდე მოსახლეობის 1/3-ს, ან თუნდაც – 1/4-ს და არა ყველას 

და განსაკუთრებით პატარა ანკლავებს, რომლებიც უმრავლესობისგან 

შესაძლოა სტილითა და ზოგიერთი უმთავრესი ღირებულებით განსხ-

ვავდებოდნენ. მაშასადამე, ჩვენი ტიპის საზოგადოებაში იყო ხალხთან 

ახლოს ნიშნავს, იყო ახლოს მხოლოდ ამ მოსახლეობის გარკვეულ 

სეგმენტთან. ამავე დროს, ეს ნიშნავს იყო განყენებული ისეთი სიტუ-

აციებიდან, სადაც მართლმსაჯულებას ტოვებენ ტოტალურობისთვის 

მნიშვნელოვან ღირებულებებს შორის ბალანსის მოსაძებნად. აღ-

ნიშნული განსაკუთრებით ასეა ისეთ საზოგადოებაში, სადაც ძლიერი 

სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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გავლენა სწორედ საზოგადოებრივი აზრის კვლევებით გაჯერებული 

მას-მედიის მხრიდან აღინიშნება. მედია დანაშაულით იკვებება და თა-

ვის მხრივ წარმოადგენს ძალზე დამახინჯებულ სურათს იმისა, რასაც 

ყოველივე ეხება. კვლევები კი მიღებულ ზედაპირულ შეხედულებებს 

ასახავენ, რაც თავის მხრივ მას-მედიაში ტენდენციებს აძლიერებს. 

მაგრამ ქალბატონი იუსტიცია ასევე წარმოადგენს ანაქრონიზმს 

მეორე ფორმაში, რომელიც ზემოთ იყო ნახსენები. როდესაც, რაც სა-

სამართლოში ხდება, წუთობრივად კონტროლდება კანონმდებლის 

მიერ. კვლავ უნდა ითქვას, რომ, დემოკრატიული იდეალების შესაბა-

მისად, ასეთი კონტროლის არსებობა სავსებით ნორმალურია. მთე-

ლი ძალაუფლება ხალხს, მაშასადამე, ძალაუფლება უფრო მეტად 

კანონმდებელს და არა მოსამართლეს.

და კანონების გამოცემა, რასაკვირველია, კანონმდებლის ამოცა-

ნას წარმოადგენს და ეს ყოველთვის ასე იყო იმ საზოგადოებაში, რო-

მელიც თავის თავს დემოკრატიულად მიიჩნევს. რეალური პრობლემა 

დაკავშირებულია კანონმდებლის მიერ გამოცემული კანონების დე-

ტალიზაციის დონესთან. კანონი შესაძლოა ამბობდეს: 

ქურდობა არის დანაშაული, რომელიც უნდა ისჯებოდეს,

ან

ქურდობა არის დანაშაული, რომელიც უნდა ისჯებოდეს 3 წლამდე 

თავისუფლების აღკვეთით,

ან

ქურდობა არის დანაშაული, რომელიც უნდა ისჯებოდეს 2-დან 3 

წლამდე თავისუფლების აღკვეთით,

ან 

მე-19 ტიპის ქურდობა არის დანაშაული, რომელიც უნდა ისჯებო-

დეს 30 თვით თავისუფლების აღკვეთით.

სკანდინავიის სისხლის სამართლის კათედრის დეკანი, პროფე-

სორი ჯოს ანდენესი (Johs. Andenaes) აცხადებდა (1991 წელი, გვ. 386, 

ჩემი თარგმანი):

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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პირადად მე კრიტიკულად ვარ განწყობილი საკანონმდებლო და სასამართ-
ლო ხელისუფლებას შორის განვითარებული ცვლილებების მიმართ, რომ-
ლებიც სასამართლოს მიერ სასჯელის გამოყენების დეტალურ რეგლამენ-
ტირებას ახდენენ... პოლიტიკურ დემოკრატიაში, არაფერი შეიძლება ითქვას 
საკანონმდებლო ორგანოს უფლების წინააღმდეგ, ღირებულებების ძირითა-
დი არჩევანი გააკეთოს იმასთან მიმართებით, თუ რა უნდა იყოს კრიმინალი-
ზებული და როგორი სასჯელი უნდა იყოს აღნიშნულისთვის გათვალისწინე-
ბული. თუმცა, კანონმდებლის დონეზე რთულია ჩამოყალიბდეს კონკრეტუ-
ლი და რეალისტური კონცეფცია რეალობებისა, რომლებსაც სასამართლო 
ინდივიდუალურ და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის განხილვისას 
გადააწყდება. ზოგადი გამოცდილებაა, რომ არაპროფესიონალი ადამიანები 
განსხვავებულად რეაგირებენ, როდესაც ინდივიდუალურ საქმეს ეცნობიან, 
ვიდრე მაშინ, როცა ისინი დანაშაულთან და სასჯელთან მიმართებით ზოგად 
განცხადებებს აკეთებენ. არ არსებობს მიზეზი, გვჯეროდეს, რომ აღნიშნული 
მოსაზრება პარლამენტარებთან მიმართებაშიც ასევე მართებულია.

ანდენესი სავარაუდოდ არაპროფესიონალ მოსამართლეებთან 

თავის გამოცდილებას გულისხმობდა. ხშირად იკვეთება და ლიტერა-

ტურაშიც დასტურდება, რომ ასეთი მოსამართლეები დამნაშავეების 

მიმართ შედარებით უფრო რბილები არიან, ვიდრე გამოცდილი მო-

სამართლეები. მათ ზოგადად შეუძლიათ იდავონ დანაშაულის პო-

ლიტიკისა და მკაცრი ზომების შესახებ, მაგრამ შემდეგ ისინი გამო-

ნაკლისს უშვებენ ბრალდებულის მიმართ, რომელსაც ისინი კონკრ-

ტული საქმის განხილვის დროს შეხვდნენ. ასეთ შემთხვევაში იმდენი 

განსაკუთრებული გარემოებაა სახეზე. უმთავრესად ის, რომ ბრალ-

დებული იყო კეთილსინდისიერი პიროვნება და არა „ნამდვილი“ 

დამნაშავე; ყოველ შემთხვევაში, ცხოვრების განმავლობაში ის იმდენ 

ხანს იტანჯებოდა, რომ მკაცრი სასჯელის დაკისრება ძალზე არასა-

მართლიანი იქნებოდა. 

სასჯელის დაკისრების კომისიის მიერ შედგენილი სასჯელის 

ცხრილები წარმომადგენლობითი სამართლის უკიდურეს მაგალითს 

წარმოადგენენ. სასჯელის დაკისრება მთლიანად პოლიტიკოსების 

მიერ არის კონტროლირებული და მოსამართლე სასჯელის დაკის-

რების ეტაპზე მთლიანად უფუნქციოდ რჩება. მოსამართლეს არ აქვს 

სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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თავისუფლება, განიხილოს საქმის განსაკუთრებული გარემოებები. 

სასამართლოებს შეუძლიათ მხოლოდ კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრ-

დნობით გადაწყვიტონ საქმე. ჩაიდინა თუ არა დანაშაული ბრალდე-

ბულმა? თუმცა, შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოებების 

მთელი საკითხი ამოღებულია დღის წესრიგიდან. ასეთ სიტუაციაში 

არ არის აუცილებელი, რომ ქალბატონი იუსტიცია თვალებახვეული 

იყოს. არაფერია, რასაც შეიძლება მან შეხედოს, გარდა ცხრილისა. 

სასჯელის დაკისრების კომისიის ფორმით წარმოდგენილმა ცენტრა-

ლურმა ხელისუფლებამ უკვე ყველაფერი გადაწყვიტა. და მისი სას-

წორის საჭიროებაც აღარ არის. ყოველივეს აწონ-დაწონვაც ცხრი-

ლების მეშვეობით ხდება. ამოცანა გამარტივებულია. რა გასაკვირია, 

რომ საქმეების განხილვაც უფრო სწრაფ ტემპებში მიმდინარეობს. 

თანამედროვეობის პროგრესი. თუმცა, ქალბატონი იუსტიციის მახვი-

ლის გამოყენებაც უფრო იოლია. მახვილის, რომელიც ასევე ცხრი-

ლის მიერ იმართება. 

11.3 დამოუკიდებელი სამართალი

ბავშვები გარკვეულ წესებზე თანხმდებიან. ისინი მათ წესების 

შექმნის პროცესში სწავლობენ. მცირე მასშტაბების სისტემაში მცხოვ-

რები სოფლის მოსახლეობა სამართლებრივი სისტემის ძირითად 

პრინციპებს მემკვიდრეობით იღებს, თუმცა შემდგომ - ზოგადი მონა-

წილეობის პროცესში – აგრძელებს თამაშს. მათი დისკუსიები ერთ-

ერთი ნორმის განმარტებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ნელ-ნელა დღის 

სინათლეზე გამოდის საქმის მთლიანი სირთულე. არგუმენტები და-

ლაგებულია, მიღებულია ან დაბლოკილია, ან წონადობა აქვს მიცე-

მული და შეჯამებულია. ეს არის ფაქტების გამუდმებით გადახედვისა 

და შემდგომ ამ ფაქტების ნორმებთან შედარების პროცესი. ადგილი 

აქვს ე.წ. ღირებულებების კრისტალიზაციას, სისტემის ძირითადი ღი-

რებულებების ყველასთვის განმარტებას. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ძველ-მოდურ სასამართლოებს აღნიშნულ ტრადიციაში კვლავ 

აქვთ თავიანთი ფესვები გადგმული. მოსამართლე არ არის ისეთი თა-

ვისუფალი, როგორც ბავშვი, რომ წესები დაადგინოს, არც – როგორც 

სოფლის შედარებით თავისუფალი მოსახლე. ასეთი ტიპის მოსამართ-

ლეს ამოძრავებს მხოლოდ კანონი და გამოცდილება, თუკი ის პროფე-

სიონალი მოსამართლეა. თუმცა, კვლავ რჩება თავისუფალი ადგილი 

მოულოდნელი და ისეთი პრობლემებისთვის, რომელთა თაობაზეც 

არავის უფიქრია იქამდე, სანამ მათ შესახებ ცნობილი არ გახდა.

თუმცა, ძირითადად, ეს არ არის დემოკრატიული. ასეთი ტიპის 

მოსამართლეები არ დგანან ხალხთან ახლოს, როგორც ეს სოფლად 

ხდება. ისინი ასევე არ იმართებიან ხალხის მიერ, როგორც ეს წარ-

მომადგენლობითი სამართლის დროს აღინიშნება. დამოუკიდებელი 

მოსამართლე არის ტერმინი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ. თუმცა აღ-

ნიშნული დამოუკიდებლობა განსხვავდება. უკიდურესი თავისუფლე-

ბა და დამოუკიდებლობა მომდინარეობს მაშინ, როდესაც მოსამართ-

ლედ არჩევა სხვა მოსამართლეებით დაკომპლექტებული შესარჩევი 

ორგანოს მიერ ხდება, როდესაც მათ თავიანთი ცხოვრების ამოცანა 

აქვთ და როდესაც გასაჩივრების მთლიანი პროცესი მხოლოდ მათ 

ხელშია მოქცეული და როდესაც ისინი დარჩენილი მოსახლეობისგან 

რანგითა და ქონებით არიან დაცულნი. 

ადვილი გასაგებია ამგვარი მოსამართლის დემოკრატიული კრი-

ტიკა. პარლამენტის ან სასჯელის დაკისრების კომისიის მხრიდან დე-

ტალური ინსტრუქციების გაცემა ამის ერთგვარი პასუხია, მოსამართ-

ლეთა გაკონტროლების ერთგვარი მცდელობა. მეორე სახის პასუხს 

საზოგადოებრივი აზრის კვლევები წარმოადგენენ. ასეთ კვლევებს 

შეუძლიათ გადმოსცენ მოსახლეობის შეხედულებები, რაც სწორი 

სასჯელის დაკისრების სტანდარტად შეიძლება იქნეს გამოყენებული. 

თუმცა, არსებული კითხვები საკმარისად სიღრმისეული არ არის და 

ჩვენ დროში უმეტესად მედიის მიერ შექმნილი სტერეოტიპების ფერ-

მკრთალ ანარეკლს წარმოადგენენ. კითხვარზე პასუხების გაცემა 

სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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სავალდებულო არ არის. ქმედებები – შეხედულებების შემოწმებაა. 

კონკრეტული ქმედებები. კონკრეტულ საქმეებში სწორედ ჩვეულებ-

რივი ადამიანების პასუხისმგებლობით აღსავსე მონაწილეობის შე-

დეგია ის, რომ ჩვენ სამართლიანობაზე მათი პრინციპების შესახებ 

წარმოდგენას ვიქმნით. როდესაც მათ ტკივილის გამოყენების შესა-

ხებ გადაწყვეტილების მიღება და ამ გადაწყვეტილების აღსრულებაც 

პერსონალურად და დამოუკიდებლად უწევთ, მხოლოდ ასეთ შემთხ-

ვევაში ვიგებთ მონაწილეობის პროცესში ჩამოყალიბებული ძირითა-

დი შეხედულებების შესახებ. 

შესაძლოა, უნდა ვაღიაროთ, რომ გამოსავალი არ არსებობს. 

იქნებ, აღმასრულებელ, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელი-

სუფლებას შორის არსებული დისტანციის ძველ იდეას ამასთან 

კავშირი აქვს. და სწორედ ასეთ სიტუაციაში ქალბატონი იუსტიციის 

იდეა მნიშვნელობას იძენს. ძველმოდური მოსამართლე თავისუფა-

ლი ადამიანია, თუმცა არ არის გარკვეული შეზღუდვებიც. ზოგიერთი 

ფუნდამენტური ღირებულებები მისი აზროვნების/მსჯელობის საფუძ-

ველი უნდა იყოს. გადაწყვეტილებები არ იყიდება. სწორედ აქ ჩნდე-

ბა ქალბატონი იუსტიციის თვალებახვეულობა. ის არ უნდა მოექცეს 

ისეთი შეუსაბამობების გავლენის ქვეშ, როგორიცაა ფული, კავშირე-

ბი, ნათესაობა. ის უნდა დარჩეს სუფთა – თეთრი და მას ესაჭიროება 

სასწორი. მისი ამოცანა რთულია. სამართლებრივ ბრძოლებში არ-

სებული ცენტრალური შეკითხვა ყოველთვის უკავშირდებოდა იმას, 

თუ რა არის დასაშვები, რომ მისი სასწორის თეფშებზე განთავსდეს. 

პირველ რიგში, რა სახის არგუმენტები შეიძლება იქნეს გამოყენებუ-

ლი, და შემდგომ, რა წონა ექნება აღნიშნულ არგუმენტებს. 

11.4 ჩუმი რევოლუცია

გასაკვირი არ არის, რომ თანამედროვე მენეჯერები ძველმოდურ 

სასამართლო დარბაზებს ხშირად სიძულვილით/ამრეზით ტოვებენ. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ისინი იქ შესაძლოა მოწმის სახით იმყოფებოდნენ, ან როგორც და-

ზარალებულები ან, ბრალდებულები. და მათ უწევთ ფორმალობების 

დაცვა: მანტიები, მოსამართლის შემოსვლისას ყველას ფეხზე წამოდ-

გომა, ფიცის დადება ბიბლიაზე. შემდგომ ნელი ტემპი. დეტალური 

დოკუმენტაცია, დაუსრულებელი განმეორებები, სანამ ყოველივე არ 

დასრულდება – ან ასე ჩათვლის მენეჯერი, სანამ არ გაარკვევს, რომ 

ვერდიქტის გამოტანამდე შესაძლოა კვირეები ან თვეებიც კი გავიდეს. 

მენეჯერის მოუთმენლობა ადვილი გასაგებია. გადაწყვეტილების 

მიღების მექანიზმის იმ ტიპთან შედარებით, რომელსაც ის თანამედ-

როვე ინდუსტრიიდან კარგად იცნობს, სასამართლოები არქაულო-

ბით გამოირჩევიან. ისინი არ თავსდებიან თანამედროვე დროში და 

აუცილებლად უნდა შეიცვალონ. 

ეს არის სწორედ ის, რაც ხდება. 

მართლმსაჯულების ამერიკულ სისტემაში უკანასკნელი წლების 

განმავლობაში რელოვუციურ განვითარებებს აქვს ადგილი. თუმცა, 

სახელმწიფო თითქოს საკუთარ რევოლუციაში ბოლომდე არ არის 

გათვითცნობიერებული. ეს არც არის გასაკვირი. პირველი ინდუსტ-

რიული რევოლუცია ხმაურიანი და გამურული აპარატურით შემოიჭ-

რა, რომლის შესახებაც არ შეიძლებოდა ყველას არ სცოდნოდა. 

მეორეს მხრივ, თანამედროვე წარმოებისა და არსებული რევოლუ-

ციური პროცესების დამახასიათებელ ნიშანს მათი სიჩუმე წარმოად-

გენს. მათი უმეტესობა სიმბოლურ დონეზე ხდება. ფული ელექტრო-

ნული ფორმით გადაცემული მცირე ნიშნების მეშვეობით მოძრაობს. 

პროდუქტს, უმეტესწილად, სიმბოლოები, სიტყვები, პერსპექტივები, 

სიცოცხლის დაბადებისა და ცხოვრების დაგეგმვის ახალი გზები წარ-

მოადგენენ. უკანასკნელ პერიოდში განვითარებული რევოლუცია გა-

რეგნულად ნაზი და ფაქიზია, მშვიდობიანია და უამრავი ადამიანისთ-

ვის კომფორტის დაპირებას იძლევა.

სამართლებრივი კუთხით, კანონისა და წესრიგის სისტემა ჩუმად, 

მაგრამ ძალზე ეფექტურად ესადაგება თანამედროვეობას. ადაპტი-

სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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რებს, რომ გახდეს ინდუსტრიალიზაციის ბავშვი. ცენტრალურ ღირე-

ბულებას აქ დასახული მიზნის ზუსტად ჩამოყალიბება, წარმოების 

კონტროლი, ფასების დაკლება, რაციონალურობა და შრომის გა-

დანაწილება წარმოადგენს. ყოველივე ეს კომბინირებულია ყველა 

ქმედების ხელმძღვანელობის უმაღლესი დონიდან (higher level of 

command) კოორდინირებით. ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით მაქს ვებერ-

სა (Max Weber) და ნათლად განსაზღვრული მიზნების მიღწევის უკი-

დურესი ეფექტურობის სისტემას.

როგორც ეს ფლემინგ ბალვიგის (Flemming Balvig) მიერ ამ წიგნის 

შემდგომ წერილობით კომენტარებშია ფორმულირებული: 

ადაპტაცია სასამართლო დარბაზებში ფიზიკური ცვლილებების სახით გა-
მოიხატება. ნელ-ნელა დარბაზები მსხვილ ფირმაში უმცროსი დირექტორის 
ოფისს ემსგავსებიან. აღარ არის აქტუალური მანტიები. კედლებზე ძველი 
ნახატები თანამედროვე ლიტოგრაფიებით იცვლება, გამოხატვის ფორმები 
უფრო პირდაპირი ხდება და ადგილების განთავსებაც უფრო და უფრო ემ-
სგავსება ჩვეულებრივ გადაწყვეტილების მიმღებებს. კომპიუტერი ბუნებრივ 
ადგილს იკავებს დარბაზში. ძალაუფლების რადიაცია, ძველი მემკვიდრეობა 
და სამართლიანობა კომფორტითა და ეფექტურობით იცვლება. 

ადაპტაციის ნახვა ასევე სასჯელაღსრულების სისტემის შედეგებ-

შიც არის შესაძლებელი. წარმოება უფრო სწრაფია, მეტი ადამიანი 

შეიძლება გახდეს მსჯავრდებული გაცილებით ნაკლები ძალისხმე-

ვით. გადაწყვეტილებები შედარებით ერთგვაროვანია. მსგავსი ქმე-

დებები, რომლებიც დანაშაულად არიან აღქმულნი, უფრო თანაბრად 

ისჯებიან. მათთვის, ვინც მართლმსაჯულებას განსაზღვრავს, როგორც 

თანასწორობას, და თანასწორობა მიიღწევა, როდესაც მსგავსი ქმე-

დების ჩამდენი ყველა პირი მსგავსი კრიმინალური ჩანაწერებით გან-

კუთვნილი ტკივილის მსგავს სახეს იღებს პასუხად, სამართლიანობის 

დონე მაღლდება. სისტემის ფარგლებში ასევე გაიზარდა პროგნოზი-

რებადობის დონე. ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია წაიკითხოს სასჯელის 

დაკისრების ცხრილი, მონახოს განზრახული ქმედების დანაშაულის 

დონე და გადაწყვიტოს, ღირს თუ არა მისი ჩადენა ამ ფასად. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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უმთავრესი დაბრკოლებები გადალახულია. საპროცესო გარიგება 

უზრუნველყოფს სწრაფ აღიარებით ჩვენებას, სასჯელის დაკისრების 

სახელმძღვანელოების შედეგად კი ასევე სწრაფად მიიღება გადაწყ-

ვეტილებები სასჯელთან დაკავშირებით. ეს კი საქმეების დასამუშა-

ვებლად/განსახილველად თითქმის შეუზღუდავ კომპეტენციას ქმნის. 

სახელძღვანელოები მალე ელექტრონული ფორმის გახდება, თუ ეს 

უკვე არ განხორციელებულა. ყველა იმ საჭირო ფაქტორის დახმარე-

ბით, რომელსაც აღნიშნული სახელმძღვანელოები მოიცავენ, მდი-

ვანს ყოველივე შეუძლია იმ დონემდე მოამზადოს, რომ მოსამართ-

ლე მხოლოდ უკანასკნელ ღილაკს აჭერს თითს და ამით არჩევანის 

ინტერვალებს იძლევა.

სისწრაფე, ანგარიშვალდებულება, მსგავსება, პოტენციური კრი-

მინალებისთვის ნათელი მესიჯები, სისტემა, რომელიც სასჯელის და-

კისრების კომისიის ფორმით წარმოდგენილი ცენტრალური ხელი-

სუფლების მხრიდან ადვილად ოპერირებად კონტროლს სთავაზობს. 

აღნიშნული კომისიები კი ხალხის მიერ არჩეული წარმომადგენლე-

ბის კონტროლქვეშ არიან მოქცეულნი. ეს ყოველივე კი თანამედრო-

ვეობის სრულყოფილ ადაპტაციას წარმოადგენს. 

და კიდევ ერთხელ: ის რაც ხდება აშშ-ში, ხდება სხვაგანაც. ინგლი-

სი და უელსიც კი სასამართლო ხელიფუფლებაზე მეტი ცენტრალური 

კონტროლისკენ მიმავალ გზას ადგას. კრიმინალის, მართლმსაჯულე-

ბისა და საზოგადოების დაცვის შესახებ ოფიციალურ დოკუმენტში 

(White Paper on Crime, Justice and Protecting the Public (ჰოუმ-ოფი-

სი (Home Office), 1990 წელი) ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ სასჯელი 

სრულად შეესაბამებოდეს ჩადენილ დანაშაულს (იდიომა - მიესალ-

მებიან სამართლიანი უდაბნოების მოდელს the just desert model is 

hailed). აღნიშნული მოცემულია მთავრობისთვის შეთავაზებული უმ-

თავრესი წინადადებების პირველ პუნქტში: 

– სასჯელისთვის გამოყოფილი თანმიმდევრული საკანონმდებლო ჩარჩო, სა-
დაც სასჯელის სიმძიმე ჩადენილი დანაშაულის სერიოზულობას შეესაბამება ...

სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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და შემდგომ, 1-2 გვერდებზე ვხვდებით:

სააპელაციო სასამართლომ მეტად სერიოზული დანაშაულების ჩადენისთ-
ვის სასჯელის დაკისრების შესახებ სახელმძღვანელო პრინციპები გამოსცა, 
რომელსაც ხელისუფლება დიდად მიესალმება. მაგისტრატების ასოციაციამ 
დროებითი სახელმძღვანელო პრინციპები მოამზადა ისეთი საქმეებისთ-
ვის, რომლებიც მაგისტრატების სასამართლოში იხილება. თუმცა, კვლავ 
არსებობს უამრავი გაურკვევლობა და მცირე ინსტრუქცია იმ პრინციპებთან 
მიმართებით, რომლებიც სასჯელის ზომის შესახებ გადაწყვეტილებას უნდა 
ედოს საფუძვლად. გაურკვევლობაა ასევე პატიმრის პირობით ვადამდე გა-
თავისუფლებასთან დაკავშირებითაც.
...
შესაბამისად, სახელმწიფოს სასჯელის დაკისრებისთვის ახალი და მეტად 
შეთანხმებული საკანონმდებლო ჩარჩოების შესახებ წინადადება შემოაქვს. 
ის დაეფუძნება იმ სახელმძღვანელო პრინციპებს, რომლებიც სააპელაციო 
სასამართლოს მიერ იყო შემოთავაზებული.
...
ხელისუფლების შემოთავაზების მიზანს სასჯელისადმი მეტად თანმიმდევრუ-
ლი დამოკიდებულებით მიღწეული უკეთესი მართლმსაჯულების ჩამოყალი-
ბება წარმოადგენს, ისე, რომ მსჯავრდებული კრიმინალები თავიან საკადრის 
სასჯელს (Just deserts) იღებენ. სასამართლოს მიერ დადგენილი სასჯელის 
სიმძიმე პირდაპირკავშირში უნდა იყოს ჩადენილი დანაშაულის სერიოზუ-
ლობასთან. 

თუმცა, ინგლისსა და უელსში სახელმწიფოს მიერ სასამართლო ხე-

ლისუფლებაში ჩარევის დონე გარკვეულწილად შეზღუდულია (გვ. 8-9):

კანონმდებლობა იქნება ზოგადი ხასიათის. ხელისუფლების მიზანს არ წარ-
მოადგენს, პარლამენტი აიძულოს სასამართლოები მკაცრი საკანონმდებლო 
სახელმძღვანელო პრინციპებით რომ შებოჭოს. სასამართლოებმა მრავალ-
გზის გამოავლინეს თავიანთი უნარ-ჩვევები, როდესაც საქმე განსაკუთრე-
ბულ შემთხვევებში ადექვატური სასჯელის დაკისრებას ეხებოდა. სასამართ-
ლოებს სავარაუდოდ მომავალშიც ექნება ფართო დისკრეცია იმ შემთხვე-
ვებში, როდესაც საქმე მათ წინაშე არსებული შემთხვევების სამართლიანად 
გადაწყვეტას შეეხება. ხელისუფლება უარყოფს უხეშ საკანონმდებლო ჩარ-
ჩოს, ან გარკვეული დანაშაულებისთვის გათვალისწინებული მინიმალური 
სავალდებულო სასჯელის სისტემას. ეს კი გამონაკლის შემთხვევებში სამარ-
თლიანი სასჯელის დაკისრებას უფრო გაართულებდა. ეს ასევე გამოიწვევდა 
გამამართლებელი განაჩენების რიცხვის ზრდას და შესაბამისად, მეტი დამნა-
შავე მამაკაცისა და ქალის უსამართლო გათავისუფლებას. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მაშასადამე, ორი ნაბიჯი წინ და ერთი უკან ინგლისსა და უელსში. 

თუმცა, გენერლური პროკურორის თანამდებობა ახალი მოვლენაა ამ 

მხარეებში. ხელისუფლება იძლევა დაპირებას, რომ მიიღებს ზომებს 

იმისთვის, რათა გადაამზადოს პირები, რომლებიც სასჯელს აწესებენ. 

ეს ყოველივე კი სასჯელის დაკისრების ახალი პოლიტიკის ეფექტუ-

რად ამოქმედებასა და სააპელაციო სასამართლოების მიერ კანონ-

მდებლობის უფრო მეტად დეტალურ ინტერპრეტაციას ემსახურება. 

შემდგომ: 

ახალი საკანონმდებლო დებულებები, ცალკეული დანაშაულისთვის მაქ-
სიმალური ჯარიმები, სააპელაციო სასამართლოს მიერ გაცემული სახელმ-
ძღვანელო პრინციპები და გენერალური პროკურორის ახალი უფლებამო-
სილება, რომ სააპელაციო სასამართლოს მიმართოს იმ შემთხვევაში, თუკი 
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის ძალზე მსუბუქი სასჯელის დაკის-
რება მოხდა. ეს ყოველივე ხელს უნდა უწყობდეს შესაბამისი სასჯელის და-
კისრების პრაქტიკას, რომელიც შეიძლება სასამართლოებში სასამართლო 
კვლევების საბჭოს (judicial studies board) მიერ გავრცელდეს, ასეთი ფონის 
საწინააღმდეგოდ (იტალიკი ჩემია), ხელისუფლება სასჯელის დაკისრების 
კომისიის მიერ სასჯელის დაკისრების პოლიტიკისა და სახელმძღვანელო 
პრინციპების განვითარების საჭიროებას არ ხედავს.

შესაძლოა, უკან გადადგმული ნაბიჯი მხოლოდ ნახევარი იყო. 

11.5 გამომწვევი ქცევა

თანამედროვეობა არის რაციონალურობა. თუმცა, დანაშაულის 

ზოგიერთი ასპექტი რაციონალურობის მიღმა ხვდება. მსხვერპლის-

თვის, საქმე – თუკი ეს საქმე სერიოზულია – როგორც წესი, ერთჯე-

რად მოვლენას წარმოადგენს. ეს არის ემოციურად უაღრესად დატ-

ვირთული მოვლენა. თუკი დანაშაული აღქმულია, როგორც მძიმე 

დანაშაული, მსხვერპლი შესაძლოა გრძნობდეს ბრაზს, ან თუნდაც 

მწუხარებას. ვერც ერთი სასამართლო – სოფლის სასამართლოს 

გარდა – ასეთ ემოციებს ვერ უმკლავდება. უმეტესობა მათგანი არის 

სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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მოსაწყენი და მხოლოდ საქმეზე ორიენტირებული. მსხვერპლი არ 

წარმოადგენს თამაშში მთავარ პერსონაჟს. საქმე ისეთი ხალხის 

მიერ იმართება, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ მხარეებს წარმოად-

გენენ. მსხვერპლის მიმართ არსებული დისტანცია მსხვერპლის უკმა-

ყოფილების ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს და ასევე მათი უამრავი უკ-

მაყოფილო განცხადებისა, რომ კრიმინალმა ძალიან იოლად შეძლო 

მისთვის განკუთვნილი სასჯელისთვის თავის არიდება. შედარებით 

უფრო მძიმე სასჯელის მოთხოვნა შესაძლოა მსხვერპილის საჭირო-

ებების მიმართ გამოჩენილი ყურადღების ნაკლებობის შედეგია, რო-

მელიც მსხვერპლის გამომხატველ საშუალებებს ეხება და არა მათ 

შურისძიების სურვილებს.

აღნიშნულის გამოსწორების ერთი გზა შეიძლება პროცესზე 

მსხვერპლისთვის მეტად უფრო ცენტრალური პოზიციის მინიჭება 

იყოს და ამავე დროს მთლიანი ოპერაციის უტილიტარული ხასიათის 

შემცირების მცდელობა. მე სხვა შემთხვევებში შევეცადე შემედარე-

ბინა ერთმანეთისთვის ბრაზი და მწუხარება (კრისტი, 1987 წელი). 

სიკვდილი – ეს არის მოვლენა, რომელიც ხშირად უკიდურეს მწუხა-

რებას იწვევს. დაკრძალვებზე ლეგიტიმურია აღნიშნული გრძნობის 

გამოხატვა. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ჯერ-ჯერობით ვერავინ 

ვერ გაბედა ასეთ სიტუაციაში ჩარევა. კრემატორიუმის კედლებზე არ 

არის ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პროპაგანდა: „მას რომ არ მო-

ეწია, ჩვენ დღეს აქ არ ვიქნებოდით“. დაკრძალვები სავარაუდოდ 

ერთ-ერთი იმ მცირე სივრცეთაგანია, სადაც გამომწვევი/ექსპრესი-

ული ქცევის გამოხატვა ხდება. 

სასამართლოები დიდი ხნის განავლობაში ცუდად იყვნენ აღჭურ-

ვილნი გამომხატველობითი ქცევებისთვის. თანამედროვეობასთან 

ერთად ისინი ცუდიდან უარესობისკენ წავიდნენ. სასჯელის დაკის-

რების დეტალური ინსტრუქცია, განსაკუთრებით კი ელექტრონული, 

შესაძლოა სასჯელის დაკისრების პროცესისთვის ისეთივე უცხო მოვ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ლენა იყოს, როგორც ის ცოდვილსა და მღვდელს შორის ურთიერ-

ქმედების შემთხვევაში იქნებოდა. შურისძიება, რომელიც ცხრილით 

ან ღილაკზე თითის დაჭერით რეგულირდება ისეთი სიტუაციიდან წინ 

გადადგმულ ნაბიჯს გამოხატავს, როდესაც ბრაზსა და მწუხარებას 

ლეგიტიმური გამოხატვის საშუალებას აძლევენ. სისტემამ ექსპრესი-

ული რიტუალიზმიდან მენეჯერული ეფექტურობისკენ გადაინაცვლა. 

აშშ-ის რიცხვებში არსებული ზოგიერთი აფეთქება შესაძლოა უწ-

ყებათაშორის ერთგვარ გაუგებრობასთან იყოს დაკავშირებული. კა-

ნონის ინსტიტუტი ძალიან ახლოს მივიდა პოლიტიკასთან.

სამართლიანობა განხორციელებულია თუ მართული?
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12.1 თანამედროვეობის ბავშვები

მოცემული თავის სათაური დიდი ფიქრის შედეგად დაიწერა. მის 

მიზანს ზიგმუნდ ბაუმანის (Zygmunt Bauman) მნიშვნელოვან წიგნთან, 

„თანამედროვეობა და ჰოლოკოსტი“ (1989 წელი), კავშირის დამყა-

რება წარმოადგენს. 

მეორე მსოფლიო ომის დროს არსებული საკონცენტრაციო ბანა-

კების გაგების მხრივ ბაუმანი მესამე ტალღას წარმოადგენს. 

თავიდან გაჩნდა პირველი ტალღა, რომელიც ბანაკებს ხსნიდა, 

როგორც არანორმალური გონების პროდუქტს. ჰიტლერიდან დაწ-

ყებული ქვემოთ ბანაკების დაცვით დასრულებული, ყველა, ვინც 

მუშაობდა იქ, აღქმული იყო, როგორც დევიანტი, შეშლილი და, რა 

თქმა უნდა, როგორც ცუდი, ან აშლილი ავტორიტარული პიროვნე-

ბა (Adorno et al. 1950 წელი), ან სულ მცირე, როგორც სხვა ამგვარი 

პირების მეთაურობის ქვეშ მყოფი პირი. სხვაგვარად როგორ უნდა 

ახსნილიყო ის საშინელება, რაც იქ ხდებოდა? სხვანაირად როგორ 

უნდა ყოფილიყო გაგებული, რომ გოეთეს, შილერისა და მეცნიერე-

ბის ყველაზე განვითარებული ნაწილის ქვეყანა ასე შეცდა? 

მეორე ტალღა საკონცენტრაციო ბანაკების ასახსნელად დევიან-

ტი პირებიდან დევიანტ სოციალურ სისტემაზე გადავიდა. ჩადენილ 

თავი 12
თანამედროვეობა და ქცევის კონტროლი
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დანაშაულებს რაიმე უნდა ჰქონოდათ საერთო გერმანული ერის 

ღრმა დეფექტებთან, სავარაუდოდ თავისებურ პოლიტიკურ სპექტრ-

თან, სადაც ყოველივე პირველი ტალღის წარმომადგენლების მიერ 

დახასიათებული პირების მიერ იყო გამოწვეული, ცუდი ან შეშლილი 

ან ღრმად ავტორიტეტული პირების მიერ. ნორმალური ადამიანები 

არანორმალურ ქმედებებს მაშინ სჩადიან, როდესაც სიტუაცია ხდება 

არანორმალური. საკონცენტრაციო ბანაკებში არსებული დაცვის შე-

სახებ მე პირადადაც ამ კონტექსტში ვწერდი (კრისტი, 1952-53 წლები). 

მესამე ტალღას რაც შეეხება, ის რადიკალურად განსხვავებულია. აქ 

საკონცენტრაციო ბანაკებს არა როგორც გამონაკლისს, არამედ, რო-

გორც ჩვენი სოციალური ორგანიზაციის უმთავრესი ტიპის ლოგიკურ 

გაგრძელებას, ისე აღიქვამენ. ამ პერსპექტივიდან, ჰოლოკოსტი ჩვენი 

ტიპის საზოგადოების ბუნებრივი შედეგია და არა მისი გამონაკლისი. 

განადგურება უფრო თანამედროვეობის ბავშვია და არა ბარბარიზმის 

ადრეულ საფეხურებთან დაბრუნება. ჰოლოკოსტის გამომწვევი მიზე-

ზები სწორედ ისინია, რომელთა დახმარებითაც ინდუსტირული საზო-

გადოება შეიქმნა: შრომის გადანაწილება, თანამედროვე ბიუროკრა-

ტია, რაციონალური სული, ეფექტურობა, სამეცნიერო მენტალობა და 

კონკრეტულად, საზოგადოების მნიშვნელოვანი სექტორიდან ღირე-

ბულებების გამოდევნა. ამ პერსპექტივიდან, ჰოლოკოსტი წარმოად-

გენს ერთ მაგალითს, მაგრამ მხოლოდ ერთს იმისა, თუ რა შეიძლება 

მოხდეს, როდესაც საქმიანობის ფართო სექტორები თავისუფლდებიან 

ღირებულებების მთლიანი ნაკრებიდან რომ იყვნენ შეფასებულები - 

წესიერების ჩვეულებრივი სახლის სტანდარტები. აუშვიცის საკონცენტ-

რაციო ბანაკის მეთაური ალბათ არასოდეს მიიწვევდა მის საყვარელ 

დეიდას იქ მისი ვიზიტისთვის. ერთ-ერთმა ექიმმა მიიწვია იქ თავისი 

მეუღლე, რაც შემდგომ ძალიან ინანა (ლიფტონი (Lifton), 1986 წელი).

საკონცენტრაციო ბანაკები რაციონალურად ორგანიზებული სა-

ზოგადოების ნახაზებს/გეგმებს წააგავდა. როგორც ბაუმანი გამოხა-

ტავს (გვ. 11-12):

თანამედროვეობა და ქცევის კონტროლი
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...არც ერთი იმ სოციალური პირობიდან, რამაც აუშვიცი შესაძლებელი გახა-
და, სინამდვილეში ბოლომდე ჯერაც არ გამქრალა. და მსგავსი შესაძლებ-
ლობებისა და პრინციპების დახმარებით მომხდარი აუშვიცის მსგავსი კატას-
ტროფების თავიდან ასაცილებლად არც ერთი ეფექტური ზომა არ მიღებულა. 

...

ჩემი ვარაუდით, ჰოლოკოსტის გამოცდილება, რომლის გამოკვლევაც დეტა-
ლურად ხდება თანამედროვე ისტორიკოსების მიერ, უნდა განიხილებოდეს, 
როგორც, ასე ვთქვათ, სოციოლოგიური „ლაბორატორია“. ჰოლოკოსტმა 
ჩვენი საზოგადოების ისეთი ატრიბუტები გამოაჩინა და გამოიკვლია, რომ-
ლებიც ჯერ არ გამომჟღავნებულა, და შესაბამისად, „არალაბორატორიულ“ 
პირობებში ემპირიულად ხელმისაწვდომები არ არიან. სხვა სიტყვებით, ჩემი 
შემოთავაზება იქნება, რომ ჰოლოკოსტს მივუდგეთ, როგორც თანამედროვე 
საზოგადოების დაფარული შესაძლებლობების იშვიათ, თუმცა მნიშვნელო-
ვან და სანდრო ტესტად. 

ბედნიერი ოპტიმისტები36 და კაცობრიობის მდგრად და დაუსრუ-

ლებელ პროგრესში დარწმუნებული პირები ბაუმანის წიგნში ბევრ 

სანუგეშოს ვერ ნახავენ. არსებობს ფარული ალიანსი, სადაც სჯერათ 

პროგრესის. უფრო მეტნი არიან ისინიც, ვისაც თანამედროვე „ედემის 

სახელმწიფოსი“ (“gardenian state”) სჯერა. ისინი ხედავენ საზოგადო-

ებას, როგორც პროექტირების, კულტივაციისა და სარეველების მო-

წამვლის ობიექტს. ბაუმანი აღნიშნულს რადიკალურად ეწინააღმდე-

გება. ის მუშაობს ივან ილიჩისა (Ivan Illich) და მის ირგვლივ მომუშავე 

36 ნორბერტ ელიასი (Norbert Elias) (1978 წელი, 1982 წელი) ხშირად მოიაზრება 
ასეთ პიროვნებად. მისი ოპტიმისტური პერსპექტივები შემდეგია: 
ბრძოლისთვის მუდმივ მზადყოფნაში ცხოვრებიდან, და ფიზიკური შეტევისგან 
პირის სიცოცხლისა და საკუთრების დასაცავად ემოციების თავისუფალი 
გამოვლინებიდან, ჩვენ გადავინაცვლეთ კომპლექსურ საზოგადოებაში, 
რომელიც ცივილურობასა და პირად თავშეკავებას ითხოვს. თუმცა, მის ამ 
მესიჯს რადიკალურად ეწინააღმდეგება მისი მიძღვნა: მისი მშობლების 
ხსოვნას, რომლებიც ბრესლაუში 1940 და აუშვიცში 1941 წელს დაიხოცნენ. 
აღნიშნულ წიგნებში სახელმწიფოს/თვის ქცევა უმეტესწილად თითქოს 
ელიასის ინტერესებს მიღმა დგას. ელიასის შესახებ მეტად პოზიტიური 
შეხედულებისთვის, იხილეთ, გარლანდი (Garland) (1986 წელი).

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ჯგუფის ტრადიციების მიხედვით, რაც უკანასკნელ პერიოდში გამო-

იხატა ნაშრომში – „პროგრესის ლექსიკონი“ (“Dictionary of Progress”) 

(საჩს (Sachs), 1992 წელი). ბაუმანისთვის ჰოლოკოსტი უფრო მეტია, 

ვიდრე მისი საკუთარი საშინელებები. ჰოლოკოსტი ასევე გამაფრთ-

ხილებელი ნიშანიცაა. ამ დრომდე, ის ყველაზე ნათელი ინდიკატო-

რია იმისა, რომ ინდუსტრიალიზაცია მაინცდამაინც პროგრესს არ 

ნიშნავს, რომ ჩვენ არასწორ გზას ვადგავართ და რომ მკურნალობად 

არ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ მსგავსი სახის წამლის მეტი რა-

ოდენობით მიღება.

ბაუმანი გაფრთხილებას იძლევა ებრაელების ტენდენციის შესა-

ხებ, რომ მოახდინონ ჰოლოკოსტის მონოპოლიზაცია, რომ ის მხო-

ლოდ ებრაელებისთვის დამახასიათებელ ფენომენად აქციონ. ივან 

ილიჩი იზიარებს მსგავს შეხედულებებს და ამტკიცებს (ზეპირი კომუ-

ნიკაცია), რომ ანტი-სემიტიზმისადმი მიმართული ყურადღების შედე-

გად, ვეღარ ვამჩნევთ ჰოლოკოსტის გაცილებით საფუძვლიან ფეს-

ვებს. აღნიშნული მონოპოლიზაცია ასევე გვაბრმავებს საკონცენტრა-

ციო ბანაკებში არსებული სხვა ისეთი ჯგუფების ბედთან მიმართებით, 

როგორებიც არიან ბოშები, ჰომოსექსუალები, კომუნისტები. ასევე 

ვეღარ ვამჩნევთ გულაგებში საბჭოთა რეჟიმის სავარაუდო მტრებსაც. 

ჰოლოკოსტის შესახებ ბაუმანის განმარტების ცენტრალური ნაწი-

ლი თანამედროვე საზოგადოებაში მორალური ინდეფერენტულობის 

სოციალურ წარმოებას ეხება. რომ გულგრილობა იდეოლოგიური 

განსაზღვრებებისა და ინდოქტრინაციის შედეგად მსხვერპლთა ავ-

ტორიზაციის, რუტინიზაციისა და დეჰუმანიზაციის გამო წარმოიშვა. 

აღნიშნულ პროცესში ბიუროკრატიზაცია უმნიშვნელოვანეს მოვ-

ლენას წარმოადგენდა. როგორც ეს ევროპელ ებრაელთა განადგუ-

რების (The Destruction of the European Jews) შესახებ ჰილბერგის 

(Hilberg) მონუმენტურ ნაშრომშია (1985 წელი, ტომი III, გვ. 1011) გად-

მოცემული: 

თანამედროვეობა და ქცევის კონტროლი
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დასავლური ბიუროკრატია ადრე არასოდეს მდგარა მორალურ მოძღვრება-
სა და ადმინისტრაციულ ქმედებებს შორის არსებული ამხელა უფსკრულის 
წინაშე; ადმინისტრაციული მანქანა მანამდე არასოდეს დაუტვირთიათ ამგ-
ვარი დავალებით. იმ გაგებით, რომ ებრაელების განადგურების ამოცანამ 
გერმანული ბიუროკრატია უდიდესი გამოცდის წინაშე დააყენა. 

ისინი კი არ იყვნენ განსაკუთრებულები. ზედა ინსტანციებიდან 

ქვედა ინსტანციებამდე, ყველა ჩვეულებრივი იყო. ჰილბერგი განაგრ-

ძობს: 

წესრიგის პოლიციის (Order Police) ნებისმიერ წევრს გეტოში ან მატარებელში 
დაცვად შეეძლო ემუშავა. რეიხის უსაფრთხოების მთავარი ოფისის (Reichs 
Security Main Office) ნებიემიერი იურისტი მობილური მკვლელობების ქვე-
დანაყოფის ხელმძღვანელობაში შეიძლებოდა განხილულიყო; ეკონომიკუ-
რი ადმინისტრაციის მთავარი ოფისის (Economi-Administrative Main Office) 
ნებისმიერი ექსპერტი ბუნებრივ არჩევანს წარმოადგენდა სიკვდილის ბანა-
კებში მსახურებისთვის. სხვა სიტყვებით, ყველა საჭირო ოპერაცია ნებისმი-
ერი ხელმისაწვდომი პერსონალის მიერ ხორციელდებოდა. 

საკონცენტრაციო ბანაკების შექმნა თავიდანვე არ იყო გადაწყ-

ვეტილი. თავდაპირველად, მიზანს გერმანიის ებრაელებისგან გათა-

ვისუფლება წარმოადგენდა. შემდგომ გერმანიას დაემატა ავსტრია, 

რომელიც ასევე უნდა დარჩენილიყო ებრაელებისგან თავისუფალი. 

ებრაელები შესაძლოა აზიის ტერიტორიებისკენ გადაესროლათ, თუმ-

ცა ადგილობრივი ადმინისტრაციის მხრიდან ამას პროტესტი მოჰყვა. 

მადაგასკარი იყო ასევე ერთ-ერთი გამოსავალი; აიხმანს (Eichmann) 

ეს იდეა თითქმის ერთი წელი ამოძრავებდა, თუმცა, ბრიტანეთი მარ-

თავდა ტალღებს და შედეგად, იგი იძულებული გახდა, გეგმები შეეც-

ვალა და ებრაელთა ფიზიკური განადგურება მოეხდინა:

დანარჩენი კი სახელმწიფო ბიუროკრატიის სხვადასხვა დეპარტამენტს შო-
რის თანამშრომლობის საკითხს წარმოადგენდა; ასევე დეტალური დაგეგმ-
ვის, შესაბამისი ტექნოლოგიის დაპროექტების, ტექნიკური აღჭურვილობის, 
ბიუჯეტირების, კალკულაციისა და მობილურობის საკითხიც მოიაზრებოდა. ... 
არჩევანი ცვალებადი გარემოებების შედეგად განვითარებადი „პრობლემის“ 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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რაციონალურად გადაჭრის გზების ძიების სერიოზული ძალისხმევის შედე-
გად იყო გაკეთებული. (ბაუმანი, გვ. 16-17). 

პროცესი არ იმართებოდა მონსტრების მიერ. მისი ორგანიზება ად-

მინისტრაციისა და ეკონომიკის სექციის (Section of Administration and 

Economy) მიერ განხორციელდა. პროცესი მიმდინარეობდა ზუსტად, 

სწრაფად და გამოთვლადი უნივერსალისტების წესების (Calculable 

universalistic rules) მიხედვით. “ირაციონალურობა” მთლიანად იყო 

გამორიცხული. ადამიანები, რომელთა მიმართაც იყო ეჭვი, რომ მათ 

სიამოვნებას ჰგვრიდათ მკვლელობა, აუცილებლად გამოირიცხე-

ბოდნენ.

ასეთი რაციონალურობიდან გამომდინარე, პროცესი ცივილიზე-

ბული პროცესის ელემენტებთან ჰარმონიაში მოდიოდა. პროცესი, 

რომლისთვისაც საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან ძალადობის და-

უღალავი აღმოფხვრა იყო დამახასიათებელი. ან, ბაუმანის მნიშვ-

ნელოვანი დამატებით, პროცესი, რომელსაც ძალადობის სახელმ-

წიფოს კონტროლქვეშ კონცენტრაცია ახასიათებდა. რაც აქ ხდება, 

ასევე მოითხოვს ზნეობრიობის, როგორც უმთავრესი პრობლემის, 

დადუმებას. ბაუმანი ამბობს (იტალიკი მისი) (გვ. 28-29):

...ცივილიზაციის პროცესი, სხვა დანარჩენთან ერთად, ამავე დროს არის მორა-

ლური გათვლებიდან ძალადობის გამოყენებისა და სარგებლიანობის გამო-

ცალკევების პროცესი და სასურველი რაციონალურობის, მიზანშეწონილობის 

ეთიკური ნორმებისა და მორალური აკრძალვებისგან გათავისუფლება.

... ბიზნესის (როგორიცაა, მაგალითად, შინამეურნეობისა და საწარმოს შო-

რის, ან კერძო შემოსავალსა და საჯარო „საფულეს“ შორის განხორციელე-

ბული გამიჯვნა/განცალკევება) რაციონალურად მართვის პირობები ამავე 

დროს ფუნქციონირებენ, როგორც ძლიერი ფაქტორები საბოლოო მიზანზე 

ორიენტირებული, რაციონალური ქმედების სხვა (განსაზღვრებით ირაცი-

ონალური) ნორმების მიერ მართული პროცესებისგან იზოლაციისთვის და, 

ამგვარად, ერთობლივი დახმარების, სოლიდარობის, ურთიერთპატივისცე-

მის და ა.შ. პოსტულატების შეზღუდული გავლენის მიმართ მას იმუნიტეტს 
ანიჭებენ. 

თანამედროვეობა და ქცევის კონტროლი
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ბაუმანისთვის ჰოლოკოსტი არ იყო ბარბაროსული ტენდენციების 

ირაციონალური გამოვლინებები, მისთვის ჰოლოკოსტი “თანამედ-

როვეობის სახლის ლეგიტიმურ მოსახლეს წარმოადგენდა”. და მე 

მინდა დავამატო: ჰოლოკოსტი არის ევროპული კოლონიური ისტო-

რიის უმთავრესი მიმართულების მხოლოდ გაგრძელება. 

ჩვენ მხოლოდ ახლა ვიმყოფებით აფრიკაში რამდენიმე დიდი 

ევროპული გამარჯვების ასწლეულში. ინტელექტუალურ საფუძველს 

იმისა, რამაც დაუჯერებელი დანაშაულები გამოიწვია, განვითარების 

თეორიები და ბუნებრივი გადარჩევა წარმოადგენდა. ყველაზე ძლი-

ერების გადარჩენის ხელსაწყო ცეცხლსასროლი იარაღი იყო ისრე-

ბის წინააღმდეგ. ნუთუ ჰიტლერმა თავისი მეთოდები სტალინისგან 

ისწავლა? სწორედ ეს არის ისტორიკოსებსა და სოციოლოგებს შო-

რის დებატების მიზეზი გერმანიაში. აბსურდი, ამბობს ლინდკვისტი 

(Lindqvist) (1992, gv. 199-200). ჰიტლერმა ამ მეთოდების შესახებ ბავ-

შვობიდან იცოდა. ჰაერი, რომელიც მას და მისი ბავშვობისდროინ-

დელ სხვა დანარჩენ ევროპელს გარემოიცავდა, გაჟღენთილი იყო 

რწმენით იმის შესახებ, რომ იმპერიალიზმი ბიოლოგიურ საჭიროებას 

წარმოადგენდა, რასაც შედარებით დაბალი ფენების გარდაუვალ გა-

ნადგურებამდე მიყავდა საქმე. 9 წლის ადოლფ ჰიტლერი 1898 წლის 

4 მაისს არ იმყოფებოდა ალბერტ ჰოლში. მისთვის უდიდეს დღეს - 

აფრიკაში დიდი გამარჯვებების პიკში - ლორდმა სალისბურმა (lord 

Salisbury), დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა, განაცხადა, რომ 

მსოფლიოს სახელმწიფოები შესაძლოა მომაკვდავ და ცოცხალ სა-

ხელმწიფოებად დაიყოს. ჰიტლერი იქ არ იმყოფებოდა. ასე რომც 

ყოფილიყო, მან იცოდა, ისევე როგორც ყველა ევროპელმა იცოდა. 

მათ იცოდნენ, რაც საფრანგეთმა აფრიკაში ჩაიდინა, რაც ინგლისმა 

ჩაიდინა და როგორც ბოლოს მოსულებმა, რაც გერმანიამ 1904 წლის-

თვის მოიმოქმედა. მომაკვდავი ეროვნებები დახმარებას საჭიროებ-

დნენ, რომ როგორმე გადაელახათ აღნიშნული. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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შესაბამისად, საკონცენტრაციო ბანაკები ახალი მოვლენა არ 

არის. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ასეთი შოკირებულები. ჰიტლერისა და 

სტალინის ბანაკები ტრადიციის მხოლოდ ნაწილს წარმოადგენდნენ. 

თუმცა ეს ევროპის შიგნით მოხდა. ეს კი ნიშნავდა, რომ ისინი ახლოს 

მოვიდნენ – და, ამავე დროს, მეტად გაუგებრები გახდნენ.

12.2 ეშმაკის ტანისამოსი

აზრები წარმოუდგენელია, ვიდრე მათი ფორმულირება არ მოხდე-

ბა. ამგვარად: ჰიტლერის იდეა ეფუძნებოდა ხალხს, ჯიშის სიწმინდეს 

და ამ წმინდა პროდუქტისთვის სასიცოცხლო სივრცეს (Lebensraum). 

მას ჰქონდა უნარი გაეანალიზებინა აღნიშნული. საკონცენტრაციო 

ბანაკი ინდუსტრიალიზაციის პროდუქტს წარმოადგენდა. ერთი პრო-

დუქტი ბევრ სხვა პროდუქტს შორის, რომელიც მსოფლმხედველობის, 

სოციალური მოწყობისა და ტექნიკური საშუალებების კომბინაციას 

შეადგენდა. ჩემი მტკიცებით, აშშ-ში არსებული ციხის სისტემა სწრაფი 

ტემპებით მიემართება იგივე მიმართულებით. არსებული ტენდენცია 

სავარაუდოდ სხვა ინდუსტრიულ ქვეყნებშიც განვითარდება, განსა-

კუთრებით კი აღმოსავლეთ ევროპაში. უფრო გასაკვირი იქნება, ასე 

რომ არ მოხდეს, ვიდრე აღნიშნული ამ ათწლეულში რომ მოხდეს.

ზოგიერთისთვის, თვითონ იდეა, რომ ინდუსტრიულ დემოკრა-

ტიულ საზოგადოებებში არსებული კრიმინალური პოლიცია შეიძ-

ლება რამით მაინც ემსგავსებოდეს ფაშისტების დროს არსებულ 

ვითარებას და საკონცენტრაციო ბანაკებს, აბსურდულად ჟღერს. 

ჩვენი ძალზე ინდუსტრიული საზოგადოებების უმეტესობა დემოკრა-

ტიულად იმართება, სადაც დაცულები არიან დანაშაულის, როგორც 

მათი მიზნის, და არა განადგურების წინააღმდეგ. 

ეს, რა თქმა უნდა, სიმართლეს შეესაბამება. და მე არ ვთვლი, რომ 

თანამედროვე ინდუსტრიულ საზოგადოებებში არსებული ციხეები 
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252

საკონცენტრაციო ბანაკების ასლებად გადაიქცევიან. ყველაზე უარე-

სი განვითარების შემთხვევაშიც კი თანამედროვე ციხის სისტემაში 

პატიმრების უმეტესობის განზრახ მკვლელობა მაინც არ იქნება მოსა-

ლოდნელი. ამოქმედდება მთელი რიგი სიკვდილით დასჯა, თუმცა პა-

ტიმრების უმეტესობა მაინც გათავისუფლდება, ან სიცოცხლეს თვით-

მკვლელობით, ან პატიმრობის დროს ძალადობით37, ან ბუნებრივი 

მიზეზების გამო დაასრულებს. შესაბამისად, უფრო მოსალოდნელია, 

ყოველივე გულაგებში გადაიზარდოს, ვიდრე – საკონცენტრაციო 

ბანაკებში. ჩემი ყველაზე ცუდი პროგნოზი იზღუდება მხოლოდ იმის 

თქმით, რომ შედარებით დაბალი ფენებიდან მომავალი მამაკაცების 

დიდმა პროცენტმა შესაძლოა თავისი ცხოვრების ყველაზე აქტიური 

ნაწილი ციხეებსა ან ბანაკებში გაატაროს. მე იმასაც კი არ ვამტკიცებ, 

რომ აღნიშნული აუცილებლად მოხდება, თუმცა ამის დიდი შანსები 

არსებობს. ინდუსტრიული პროგრესი და ცივილიზაცია ამგვარი გან-

ვითარებების წინააღმდეგ არანაირ გარანტიას არ იძლევა. 

პირიქით, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ცვლილებების ენერგიული და-

საწყისები იურიდიულ აპარატში, სათანადო სასჯელის იდეოლოგიაში, 

მაკონტროლებელი ძალების ზრდასა და ეფექტურობაში, პატიმრების 

გაზრდილ რაოდენობასა და ასევე აღნიშნულ პატიმრებთან გამკლა-

ვებასთან მიმართებით. მალკოლმ ფილეი (Malcolm Feeley) (1991ბ, გვ. 

66-67) „ახალი პენოლოგიის“ (“the new penology”) შესახებ საუბრობს. 

ამაში ის გულისხმობს პენოლოგიას, რომელიც არ არის ორიენტირე-

ბული ინდივიდუალურ პირებზე, კონკრეტულად კი რეაბილიტაციის 

ან სასჯელის გამოყენებით მათ გამოსწორებაზე. სამაგიეროდ, უმთავ-

რეს ყურადღებას მოსახლეობის აგრეგაციის მართვას უთმობს. 

37 Human Rights Watch-ის (1992 წელი) ანგარიშის მიხედვით, უკანასკნელი 10 წლის 
განმავლობაში, სახელმწიფო ციხეებში თანაპატიმრის მიერ განხორციელებული 
მკვლელობა სიკვდილის დადგომის მეორე ან მესამე წამყვან მიზეზს 
წარმოადგენს. პირველ მიზეზად დასახელებულია ავადმყოფობები და სხვა 
ბუნებრივი გამომწვევი მიზეზები, თვითმკვლელობა და პატიმრის მიერ 
პატიმრის მკვლელობა კი მეორე ადგილს იკავებს.
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ამოცანა მენეჯერულია და არა ტრანსფორმაციული.

...

აღნიშნულის ინსტრუმენტებს წარმოადგენენ „ინდიკატორები“, პროგნოზირე-
ბადი ცხრილები, კლასიფიკაციის სქემები, რომლებშიც სათვალთვალო, პატიმ-
რობის ან კონტროლის მიზნებისთვის აგრეგაციის საკლასიფიკაციო სისტემის 
მიერ ინდივიდუალიზებული დიაგნოსტიკა და რეაგირება არის მოცემული.

ახალი სასჯელის ცენტრალურ მახასიათებელს პიროვნების მორალური ან კლი-
ნიკური დახასიათების მოსახლეობაზე მორგებული შესაძლო კალკულაციებისა 
და სტატისტიკური დისტრიბუციებით აქტუალური ენით შეცვლა წარმოადგენს. 

ფილეისთვის (Feeley) სასჯელაღსრულების ახალი პოლიტიკა 

არც დასჯას ეხება და არც დამნაშავის რეაბილიტაციას. სამაგიეროდ, 

ის დაუმორჩილებელი ჯგუფების იდენტიფიკაციასა და მართვასთან 

არის დაკავშირებული. წინამდებარე წიგნში ჩვენი პერსპექტივიდან, 

სწორედ ეს არის ის, რაც სახიფათო კლასების კონტროლისთვის 

არის საჭირო. ამან ახალი პენოლოგიის შედეგად შექმნილ დისტან-

ციასთან არსებული პრობლემის გამკლავებასთანაც მნიშვნელოვანი 

დახმარება გაგვიწია. ინდივიდებიდან კატეგორიებამდე, ზნეობრი-

ობიდან მართვამდე და აქტუარულ აზროვნებამდე.

თუ ჩვენს გვსურს, გავაკონტროლოთ ეშმაკი, ჩვენ მას უნდა ვიც-

ნობდეთ. ჩვენ უნდა გავიგოთ, თუ რა პრინციპები მოქმედებდა გერმა-

ნიასა და, სასურველია, საბჭოთა კავშირში მომხდარი ამბების მიღმა, 

და ამის შემდგომ უნდა შევეცადოთ აღნიშნული პრინციპები გადმოვ-

თარგმნოთ ისე, რომ აქ და ახლა არსებული მდგომარეობის შესაბა-

მისად გაანალიზება შევძლოთ.

თუმცა, ეშმაკს თავისი ხრიკები აქვს. ის იცვლის თავის გარეგნო-

ბას. თუ ჩვენ გვსურს, რომ ეშმაკს ნიღაბი ჩამოვგლიჯოთ, ჩვენ ის, რო-

გორც ზოგადი კატეგორია, ისე უნდა დავინახოთ და ამის საფუძველზე 

განვჭვრიტოთ, თუ რა სახით წარმოგვიდგება ის მომავალში.

ყოველივე ზემოხსენებულის განსახორციელებლად პირველი ნა-

ბიჯი ჩვენს არსებულ სტრუქტურაში უმთავრესი პრობლემებისა და 

თანამედროვეობა და ქცევის კონტროლი
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ნეგატივის წყაროს მონახვა და შემდეგი კითხვის დასმა უნდა იყოს: 

როგორ ხდება ჩვენს ინდუსტრიულ სახელმწიფოში ამ პრობლემების 

გამოვლენა?

ჰიტლერი ჯიშის სიწმინდეზე ზრუნავდა და ამ წმინდა პროდუქტის-

თვის სასიცოცხლო სივრცის (lebensraum) არსებობის საჭიროებას ხე-

დავდა. სუპერინდუსტრიული სახელმწიფოები ორი უკვე ხსენებული 

პრობლემის წინაშე დგანან: პირველი, თავიანთი პროდუქტებისთვის 

lebensraum-ის მონახვა; მეორე, როდესაც გაიზრდება მანქანის ეფექ-

ტურობა, მოვნახოთ გამოსავალი მათთვის, ვინც აღარ იქნება საჭირო 

(to find a solution for those no longer needed when the efficiency of the 

machinery increases.)

აქ კი უსიამოვნო დაკვირვება იჩენს თავს: ჩვენ ვნახეთ, რომ ცი-

ხეები ყველაზე გამოსადეგი იქ არსებული ორი პრობლემით არიან: 

ყველაზე სტაბილურ განვითარებულ ქვეყნებში, მეტად პროვოკაცი-

ული არაკონტრიბუტორების მიმართ განხორციელებული მკაცრი 

სისხლისსამართლებრივი სადამსჯელო ქმედებები დანარჩენი სა-

ზოგადოების მიმართ კეთილდღეობის პოლიტიკის გატარების შე-

საძლებლობას იძლება. სხვა ინდუსტრიულ ქვეყნებში კი, პატიმრო-

ბა სახიფათო კლასების კონტროლს ნიშნავს. თუმცა, დამატებით და 

მზარდი მნიშვნელობით, იმ ფაქტის შესახებ უნდა აღინიშნოს, რომ 

დანაშაულის კონტროლის მთლიანი ინსტიტუტი თავისთავად წარმო-

ების სისტემის ნაწილს წარმოადგენს. სისტემას როგორც მფლობე-

ლისთვის, ისე მუშისთვის ერთნაირად მნიშვნელოვანი ეკონომიკური 

ინტერესი გააჩნია. თანამედროვე საზოგადოებისთვის ეს არის უდი-

დესი მნიშვნელობის წარმოების სისტემა. ის აწარმოებს კონტროლს. 

ამ პერსპექტივით, წარმოიშობა პრობლემა: როდის არის საკმარისი 

ნამდვილად საკმარისი? ინდუსტრიალიზაცია თავის თავში გაფარ-

თოების აუცილებლობას მოიცავს. რა მოუვა კრიმინალურ პოლიციას, 

თუკი ინდუსტრიული განვითარება გაგრძელდება? 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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12.3 ზრდის ლიმიტები

ამ სფეროში არანაირი „ბუნებრივი შეზღუდვები“ არ არსებობს. არ 

არსებობს შეზღუდვები ნედლ მასალაზე, ან მწვანეთა მოძრაობაზე, 

რომელმაც შესაძლოა ინდუსტრიას პრობლემები შეუქმნას. ღვთის 

წინაშე ყველანი ცოდვილები ვართ და უმეტესობა ჩვენგანს ჩაუდე-

ნია ისეთი რამ, რის გამოც, ჩვენს დასჯაში საკმარისი ინტერესი რომ 

ყოფილიყო, ხელისუფლების წინაშე ჩვენი პასუხისგება იქნებოდა შე-

საძლებელი. ნებისმიერ შემთხვევაში, ცალსახაა, რომ მოსახლეობის 

ბევრად უფრო დიდი ნაწილის გაბმა იქნებოდა შესაძლებელი ქსელ-

ში, თუკი ის საკმარისად გამძლე და წვრილად დაწნული იქნებოდა. 

ციხის სისტემის გაფართოების შეჩერების საკმარისი მიზეზის ნახვა 

ინდუსტრიული განვითარების, როგორც მთლიანი პროცესის, შეჩერების 

შემთხვევაში არის შესაძლებელი. ეს კი თავისუფალ საწარმოზე ოცნე-

ბას მოკლავდა. ბევრი, ვინც სიღარიბის ზღვართან ახლოს არასოდეს 

ყოფილა, მიხვდებოდა, რომ უმუშევრობა აუცილებლად ინიციატივის 

ნაკლებობით, უსაქმურობით ან ჰედონისტური ცხოვრების წესით არ იყო 

განპირობებული. ამოიწურება ასევე ინდუსტრიის კონტროლისთვის სა-

ჭირო ფულის წყაროც. გადასახადების გადამხდელთა იმ მცირე რაოდე-

ნობის ფული, რომელსაც რამის გადახდის შესაძლებლობა ექნებოდათ, 

გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი საჭიროებისთვის შეინახებოდა. 

თუმცა, ღრმა რეცესიაც ასევე წარმოადგენს სიტუაციას, რომლის 

თანახმადაც, ციხეები ყველა საჭიროებიდან უმთავრესად შესაძლე-

ბელია მიიჩნეოდნენ. ღრმა რეცესიის დროს სახიფათო კლასის მო-

ცულობა იზრდება და ხდება უფრო საშიში, ვიდრე ოდესმე. როგორც 

უკვე ვნახეთ, შედარებით დაბალი ფენები ყველა ჩვენთვის ნაცნობი 

ციხის სისტემაში არიან მასიურად წარმოდგენილნი. 

არ არსებობს არანაირი ბუნებრივი შეზღუდვა და ლიმიტი. არსებობს 

ინდუსტრია. არსებობს მისი შესაძლებლობები. მოსახლეობის ორ-მე-

თანამედროვეობა და ქცევის კონტროლი
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სამედს ბევრად უფრო მაღალი ცხოვრების დონე ექნება, ვიდრე ვინ-

მეს სადმე მსოფლიოში. მას-მედია ყვავის მოსახლეობის დარჩენილი 

ორი-მესამედის მიერ ჩადენილი დანაშაულების სახიფათოობის შესა-

ხებ გადმოცემული ინფორმაციის წყალობით. მმართველებს ირჩევენ 

მათი დაპირებებისთვის, რომ სახიფათო მესამედს გისოსებს მიღმა 

დააკავებენ. რატომ უნდა შეჩერდეს აღნიშნული პროცესი? რაციონა-

ლური გონებისთვის არ არსებობს რაიმე სახის ბუნებრივი შეზღუდვა.

ისეთი ძლიერია მამოძრავებელი ძალები. მათ მიმართ არსებული 

ინტერესები უმთავრეს ღირებულებებთან არიან ჰარმონიაში. ისინი 

მორალურად იმდენად მყარად არიან დასაბუთებულნი. უახლოეს 

მომავალში, რატომ არ უნდა მიაღწიონ მათ სრულ წარმატებას? 

გერმანიამ ეს შეძლო. მათი რკინიგზებისა და ასევე დაცვის ალერნა-

ტიული გამოყენების გადაუდებელი საჭიროების მიუხედავად, შუა ომში 

საბოლოო გამოსავალი ნახა. ომისთვის მზადების პროცესში და მის 

შემდგომ საბჭოთა კავშირმა გულაგების ჩამოყალიბება და მათი მარ-

თვა შეძლო. მათ არამარტო ჰქონდათ ზემოხსენებულის შესაძლებ-

ლობა, ისინი ამით მოგებასაც კი ნახულობენ. რატომ არ შეიძლება თა-

ნამედროვე, ინდუსტრიულმა ერმა უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიოს?

ჰიტლერსა და მის ხალხს თითქმის შეუძლებელთან გათანაბრებუ-

ლი ამოცანა ჰქონდათ. ასევე იყვნენ საბჭოთა კავშირის ლიდერებიც. 

გაცილებით მარტივი არ იქნება ახალი, სახიფათო ფენების მართვა? 

ნიადაგი უკვე მომზადებულია. მედია ამას ყოველდღიურად უწ-

ყობს ხელს. პოლიტიკოსებიც მედიას უერთდებიან. პოლიტიკურად 

შეუძლებელია ცოდვის წინააღმდეგი არ იყო. ეს არის კონკურსი, რო-

მელსაც უკეთესად მოთამაშე იგებს. დანაშაულისგან ხალხის დაცვა 

ყველაზე მეტად სამართლიანია. ამავე დროს, კონტროლის მწარ-

მოებლები ითხოვენ წესრიგს. მათ აქვთ ამის შესაძლებლობა. არ არ-

სებობს არანაირი ბუნებრივი შეზღუდვა. საზოგადოება დანაშაულის 

გარეშე – უამრავისთვის იმდენად საკრალური მიზანია, რომ ფულსაც 

კი არ აქვს მნიშვნელობა. ვინ კითხულობს ხარჯებს ტოტალური ომის 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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დროს? მენეჯმენტი სიტყვა “menage”-დან მომდინარეობს. მენეჯე-

რული მოდელის უმთავრეს მაგალითს ცხენების მომთვინიერებელი 

კაცი წარმოადგენს, რომელიც მათრახის მეშვეობით ცხენს წრეზე ატ-

რიალებს. მენეჯმენტის წარმატება ღირებულების სტრუქტურების გა-

მარტივებასთან არის დაკავშირებული. ეს პირობა კი, თანამედროვე 

საზოგადოებაში, როგორც ჩანს, სრულდება. 

12.4 ინდუსტრიული მკვლელობა 

„საბოლოო გამოსავლის“ რეალიზაციაში გერმანული ინდუსტრია 

ყველაზე სასარგებლო აღმოჩნდა. გაზს, რომელიც საკონცენტრაციო 

ბანაკებში გამოიყენებოდა, ციკლონი ეწოდებოდა. გაზი კერძო კომ-

პანიებისგან უნდა შეეძინათ. ჰილბერგის (Hilberg) (1985 წელი, გვ. 886) 

მიხედვით, ის საწარმოები, რომლებიც ფაშისტებს გაზით ამარაგებ-

დნენ, ქიმიური ინდუსტრიის ნაწილს წარმოადგენდნენ, რომელთა 

სპეციალიზაციაც სპეციალურად ამისთვის შექმნილ გაზის კამერებში 

შენობების, ბარაკებისა და ტანსაცმლის დეზინფექცია იყო. კომპანია, 

რომელმაც გაზის მეთოდი განავითარა, იყო Deutsche Gesellschaft 

für Schadlingsbekämpfung – DEGESCH. ფირმა სამი კორპორაციის 

საკუთრებას წარმოადგენდა. I.G. Farben (42.5%), Deutsche Gold- und 

Silber-Scheideamstalt (42.5%) და Goldsmidt (15%). 1942 წელს მათ-

მა მოგებამ 760,000 რაიხმარკა შეადგინა38. ომის უკანასკნელ პერი-

38 „ციკლონის წარმოება ორი კომპანიის მიერ ხდებოდა: the Dessauer Werke 
და the Kaliwerke at Kolin. I. G. Farben-ის ერთ-ერთი ქარხანა (უერდინგენში) 
ციკლონისთვის სტაბილიზატორს აწარმოებდა. გაზის დისტრიბუციას 
აკონტროლებდა კომპანია DEGESCH-ი, რომელმაც 1929 წელს მსოფლიო ბაზარი 
ამერიკულ კომპანიასთან, ციანამიდთან (Cyanamid) ერთად გადაინაწილა. 
თუმცა, DEGESCH-ი მომხმარებლებზე პირდაპირ მაინც არ ყიდდა ციკლონს. 
გაყიდვებით სხვა ორი ფირმა იყო დაკავებული: HELI და TESTA. აღნიშნული 
ორი კორპორაციის ტერიტორიები გამყოფი ზოლით იყო დაყოფილი … (ამის 
შედეგად) HELI-მ ძირითადად კერძო მომხმარებლები მიიღო, TESTA-მ კი – 
სამთავრობო სექტორი, მათ შორის Wehrmacht-ი და სს.“

თანამედროვეობა და ქცევის კონტროლი
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ოდამდე ბიზნესი ჩვეულებრივ მიდიოდა. 1944 წლის მარტში ერთ-

ერთი ქარხანა დაიბომბა და მძიმედ დაზიანდა. ამ დროისთვის ესესი 

750,000 ებრაელის აუშვიცში გაგზავნისთვის ემზადებოდა. ეს იყო იმ 

დროისთვის არსებული ერთადერთი ბანაკი, რომელიც დღემდე არის 

შემორჩენილი. თუმცა TESTA-მ ეს კიდევ ერთხელ ჩაიდინა. 2,800 კგ 

ციკლონი გაიგზავნა აუშვიცში. ჰილბერგის (Hilberg) მიხედვით (გვ. 

891), „ფირმამ სასწრაფოდ გაარკვია, ვისთვის უნდა გაეგზავნათ ანგა-

რიში“. გაზის მიწოდება ბოლომდე ხორციელდებოდა. 

კომპანია I. G. Farben-ი აუშვიცისთვის გაზის წარმოებაში მონაწი-

ლეობდა, თუმცა, გარკვეული არ იყო, იცოდნენ, თუ არა, რასაც აკე-

თებდნენ. 1938 წლიდან 1943 წლამდე ციკლონ ბ-ზე მოთხოვნა და 

შესაბამისად, გაყიდვები გაორმაგდა. გაზი ასევე სხვა მიზნებისთვისაც 

გამოიყენებოდა. კონკრეტულად კი, საომარი ტექნიკის, მაგალითად, 

ყაზარმებისა და წყალქვეშა ნავების, დასაცლელად. ერთი ტონა ციკ-

ლონის გაზი საკმარისი იყო ერთი მილიონი ადამიანის მკვლელო-

ბისთვის. 1943 წელს კი 411 ტონა გაზი აწარმოეს (ჰაიესი, (Hayes), 1987 

წელი, გვ. 362). შესაბამისად, მწარმოებლებს შესაძლოა არ სცოდნო-

დათ იმის შესახებ, რომ მათი გაზის მეშვეობით საკონცენტრაციო ბა-

ნაკებში ხალხი იცოხებოდა. I. G. Farben-ის არც ერთი ლიდერი შემდ-

გომ მსგავსი სახის დანაშაულისთვის არ გაუსამართლებიათ. 

თუმცა, ქარხნების მონახულებისას მათ ასევე უნდა ესუნთქათ. 

ერთი-ერთი ასეთი ქარხანა აუშვიცის გვერდით იმყოფებოდა. სამ-

შენებლო სამუშაოებისთვის ბანაკმა მონა-მოსამსახურები გამოყო. 

უმაღლეს აღმასრულებლებსაც კი არ შეეძლოთ თავი აერიდებინათ 

„ბირკენაუსა და აუშვიცის კრემატორიუმებიდან მომავალი მყრალი 

სუნისთვის“. სიმყრალემ „უბრალოდ მოიცვა ოფიციალური განმარ-

ტება, რომ ბანაკებში ტიფთან გამუდმებული ბრძოლის გამო, მათ 

მკვდარი სხეულების დაწვა უწევდათ“. (ჰაიესი, 1987 წელი, გვ. 364). 

უფრო მეტიც, მონა-მუშებმა საკმაოდ კარგად უწყოდნენ მათთვის 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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მომზადებული ბედის შესახებ. I. G. Farben-ის ზედამხედველები „გაზის 

შესახებ არა მხოლოდ ხმამაღლა საუბრობდნენ, არამედ იყენებდნენ 

კიდეც მას, როგორც მოტივაციას, რომ მუშებს მეტი ემუშავათ“. ახლო-

მახლო მდებარე სხვა ფაბრიკებში, რომლებიც ასევე I. G. Farben-ს 

ეკუთვნოდა, მდგომარეობა გაცილებით უარესი იყო. საკვები იყო 

უკეთესი, მაგრამ სიცოცხლის ხანგრძლივობა მერყეობდა ოთხიდან 

დაახლოებით ექვს კვირამდე.

ომის შემდგომ I. G. Farben-ის ხუთი ლიდერი მონური შრომის გა-

მოყენებისთვის გაასამართლეს. სასჯელი იყო მსუბუქი, და სასამართ-

ლოს მიერ მითითებული მიზეზებიდან რამდენიმეს განხილვა კერძო 

ციხეების მიმართაც მნიშვნელოვანია: 

ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კერძო მოქალაქე უნდა აღმოჩნდეს ისეთ 
პოზიციაში, რომ მან შუა ომის დროს გადაწყვიტოს მისი მთავრობა მართა-
ლია, თუ არასწორი. (ციტირებულია ჰეიესში, 1985 წელი, გვ. 332).

1951 წელს, I. G. Farben-ის უკანასკნელი ხელმძღვანელი პატიმრო-

ბიდან გათავისუფლდა. ამის შემდგომ, ისინი ყველანი ძველ ცნობა-

დობასა და კეთილდღეობას დაუბრუნდნენ, როგორც მრჩევლები ან 

ოფიცრები უამრავ გერმანულ კორპორაციაში. და რატომაც არა, კით-

ხულობს ჰაიესი (1987 წელი, გვ, 380 და 382):

Farben-ის ლიდერებმა ასეთ სიტუაციაში ბიზნესმენობა აირჩიეს, და არა რე-
ვოლუციონერობა.

...

ისინი, მათი პროფესიონალური პასუხისმგებლობის გრძნობიდან გამომდი-
ნარე, ყველა საკითხს, პირველ რიგში, მათი განსაკუთრებული კომპეტენცი-
ებისა და პასუხისმგებლობების მიხედვით უდგებოდნენ, ამ შემთხვევაში კი 
– მათი საქმიანობის სფეროსა და აქციონერებს. აღნიშნული მანდატიდან გა-
მომდინარე, ისინი ათავისუფლებდნენ თავს აუცილებლობისგან მორალური 
ან სოციალური განსჯა ან მათი გადაწყვეტილების საერთო შედეგების ანა-
ლიზი მოეხდინათ. 
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12.5 სამედიცინო მკვლელობები 

მსგავსი რამ არ შეიძლება აქ მოხდეს. ჩვენ დემოკრატიებში ვცხოვ-

რობთ. ჩვენ ვიცით მეტი. ჩვენს მოსახლეობას ზოგადი განათლების 

მეტად უფრო მაღალი დონე აქვს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 

ჩვენ ისეთ საზოგადოებაში გადავინაცვლეთ, რომელზეც მნიშვნელო-

ვან გავლენას უმაღლესი პროფესიონალური სტანდარტები ახდენს. 

მიუხედავად ამისა, ისინი, ვისაც საკონცენტრაციო ბანაკების 

პრობლემასთან მიმართებით გვიმუშავია, ვრჩებით შთაბეჭდილების 

გარეშე, ან უარესი, კვლავ უნდობლობით ვართ აღსავსე. 

საკონცენტრაციო ბანაკების პერიოდში რაც მოხდა, სწორედ იმას 

წარმოადგენდა, რომ პროფესიონალები თავიანთ სამუშაოს ბიუროკ-

რატიასთან მშვენიერ თანამშრომლობაში გაუმკლავდნენ. 

მეცნიერები უმნიშნელოვანესი მონაწილეები იყვნენ. უმთავრეს 

იდეას ჯიშის სიწმინდე წარმოადგენდა. არც თუ ისე წმინდას არ უნდა 

გაეჩინა ბავშვები, წმინდას კი პირიქით – უამრავი უნდა გაეჩინა. არა-

სასურველთა სტერილიზაცია და პროდუქტიულობის ბონუსი წმინდა 

ჯიშის წარმომადგენლებს. ესენი არ იყვნენ დევიანტური ფიქრები. 

ამერიკელი მეცნიერები შურით ყვებოდნენ სახლში იმის შესახებ, 

რომ რასის ჰიგიენის იდეები, რომლებიც ასევე აშშ-შიც მოქმედებენ, 

ნამდვილად გამოსცადეს გერმანიაში. 

თუმცა, რიგი არასასურველი პიროვნებებისა ფიზიკურად არას-

რულფასოვნების სახით კვლავ აგრძელებდა გამოჩენას. ისინი 

მიიჩნეოდნენ ადამიანებად, რომელთა „ცხოვრებაც არ ღირდა“, და 

საიდუმლო ბრძანებით, ევთანაზიაც დაშვებული იყო. ომის მოახ-

ლოებასთან ერთად, კრიტერიუმები იმ პირთათვის, რომლებიც 

უნდა დაეხოცათ, გაფართოვდა და ფიზიკურ დეფექტებს გონებრივი 

შესაძლებლობებიც დაემატა. თავდაპირეველად, გონებრივი შესაძ-

ლებლობები შემოიფარგლებოდა მხოლოდ სერიოზული გონებრივი 

ჩამორჩენილობის მქონე პირებით, შემდგომ ამ სიას არც თუ ისე გო-

ნებრივად ჩამორჩენილებიც დაემატნენ, შემდგომ – უბრალოდ შეშ-

ლილები, შემდგომ – ფსიქოპათები, ჰომოსექსუალები, და, ამ კატეგო-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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რიებში განხილვის გარეშე, ნებისმიერი პირი არასწორი რასობრივი 

წარმომავლობით. განვითარდა საუკეთესო იარაღი. ჩვეულებრივი 

ჩაცხრილვა დამტკიცდა, რომ ძვირი ჯდებოდა და იწვევდა მკვლე-

ლის გონებრივ დაძაბულობას. ინექციები ნაკლებად ეფექტური იყო, 

ვიდრე მანქანის გამონაბოლქვი. მაგრამ ინსექტიციდები გაზის სახით, 

დამტკიცდა, რომ საუკეთესო იყო და შესაბამისადაც გამოიყენებოდა.

ექიმების არსებობა იყო აუცილებელი. გამუდმებით გამოიყენებო-

და სამედიცინო ანალოგები. გერმანული ერი აღიქმებოდა, როგორც 

ერთიანი სხეული, რომელსაც სამედიცინო დახმარება ესაჭიროებო-

და. როდესაც სხეულის ნაწილი დაზიანებულია, ოპერაციის აუცი-

ლებლობა დგება. ებრაელები წარმოადგენდნენ სიმსივნეს, და სოცი-

ალური სხეულის ასეთი ნაწილის ამოჭრის აუცილებლობაც ცალსახა 

იყო. ეს არ იყო მკვლელობა, ეს იყო მკურნალობა. ექიმები თეორიას 

მოქმედებად აქცევდნენ და ამის შესახებ ანგარიშს ისევ თეორე-

ტიკოსებს აბარებდნენ. მათ მხოლოდ იმის გამო, რომ ექიმები იყვ-

ნენ, შეეძლოთ პირადად ემოქმედათ. ლიფტონი (Lifton) (1986 წელი) 

აღნიშნულს სამედიცინო მკვლელობას უწოდებს. მან გამოკითხა 29 

მამაკაცი, რომლებიც ფაშისტური გერმანიის უმაღლეს სამედიცინო 

სფეროში მნიშვნელოვნად იყვნენ ჩართულნი. ხუთ მათგანს საკონ-

ცენტრაციო ბანაკებში უმუშავია. მან ასევე გამოკითხა რამდენიმე ყო-

ფილი ფაშისტი არასამედიცინო სფეროს სპეციალისტი. და ბოლოს, 

მან ინტერვიუ აიღო აუშვიცის 8 ყოფილი პატიმრისგან, რომლებსაც 

სამედიცინო ბლოკებისთვის უმუშავიათ. მათგან ნახევარზე მეტი იყო 

ექიმი. ამ კვლევის უმთავრეს სიახლეს სამედიცინო აზროვნების მნიშ-

ვნელობა წარმოადგენს როგორც მთლიანი ოპერაციის მომზადები-

სას, ასევე – საკონცენტრაციო ბანაკებთან მიმართებით კონკრეტული 

ქმედებების განხორციელებისას. რკინიგზის სადგურებზეც კი, სადაც 

მატარებლები გეტოდან ბრუნდებოდნენ, ექიმები ყოველთვის იყვ-

ნენ წარმოდგენილნი. ისინი ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში იქვე 

წყვეტდნენ ეროვნული სხეულის ოპერირების შესახებ. თავის გაქნევა 

მარცხნივ – ნიშნავდა იმწამიერ განადგურებას, თავის გაქნევა მარჯ-

ვნივ – ბანაკში იძულებითი შრომა. თუკი ექიმი ხელმისაწვდომი არ 

თანამედროვეობა და ქცევის კონტროლი
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იყო, საქმის გასაკეთებლად სტომატოლოგს ან ფარმაცევტს მიმარ-

თავდნენ. მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს  სამედიცინო გადაწყვეტილე-

ბა ყოფილიყო. ექიმების გარეშე, ან მათთან ახლოს მდგომი პირების 

გარეშე, პლათფორმაზე ეს იქნებოდა მკვლელობა.

ყველაზე უარესი კოშმარი არასოდეს მატერიალიზდება. სახიფა-

თო მოსახლეობა არ განადგურდება, გარდა იმისა, ვინც სიკვდილით 

დაისაჯა. თუმცა, რისკები იმისა, რომ სახიფათო მოსახლეობის მნიშვ-

ნელოვანი ნაწილი შესაძლოა შეიზღუდოს და მოშორებით განთავ-

სდეს და აიძულონ მათი ცხოვრების ყველაზე აქტიური წლები, რო-

გორც კონტროლის მომხმარებლებმა, ისე გაატარონ. ეს შესაძლოა 

დემოკრატიულად და სამართლებრივი ინსტიტუტების მკაცრი კონტ-

როლის ქვეშაც განხორციელდეს.

12.6 სამართლებრივი მკვლელობა

– თუკი ჰოლოკოსტი ინდუსტრიული საზოგადოების ბავშვია,

– თუკი რაციონალური ბიუროკრატიული მეთოდები უმთავრესი პი-

რობა იყო ყოველივეს განსახორციელებლად, 

– თუკი სამეცნიერო თეორიებს ძალზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭე-

ბოდა,

– თუკი სამედიცინო აზროვნება კიდევ ერთი აუცილებელი პირობა 

იყო წარმოუდგენლის განსახორციელებლად,

– მაშინ, ყველა მიზეზი არსებობს ფიქრისა, რომ მსგავსი ფენომენი 

შესაძლოა კვლავ გაჩნდეს, თუკი ამისთვის დრო მომწიფდება და 

ყველა საჭირო პირობაც სახეზე იქნება. 

ყველა საჭირო პირობა სახეზეა? 

ინდუსტრიული საზოგადოება სახეზეა უფრო მეტად, ვიდრე ოდეს-

მე და უფრო მეტი დაძაბულობის ქვეშაც იმყოფება, ვიდრე ოდესმე. 

ბაზრის ეკონომიკა მართავს მსოფლიოს რაციონალურობის, სარგებ-

ლიანობის და, რა თქმა უნდა, მოგების „აშკარა“ მოთხოვნით. სახი-

ფათო ფენებად ადვილად ტრანსფორმირებადი შედარებით დაბალი 

ფენები – სახეზეა. ასევე წარმოდგენილია სამეცნიერო თეორიები, 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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რომელთაც მოქმედების პოტენციალი გააჩნიათ. ნარკოტიკულ საშუ-

ალებებთან დაკავშირებული თეორიებიც სახეზეა, რომელთა მიხედ-

ვითაც, ზოგიერთი ნარკოტიკული საშუალება – არა ხშირადმოხმარე-

ბადი საშუალებები, არამედ ზოგიერთი ახალი სახეობა – თავისი ბუ-

ნებით ისეთია, რომ მათ წინააღმდეგ საბრძოლველად გამოძიებისა 

და სასჯელის ყველაზე მკაცრი ზომებიც კი გამართლებულია. კრიმი-

ნოლოგიასა და სამართალში მოღვაწე კრიმინოლოგებიც აქვე არიან 

თავისი დახმარების ხელით. აღარავის სჯერა მკურნალობის, თუმცა, 

დანაშაულის კონტროლის პოზიტიური თეორიების წარმოშობის შემ-

დგომ ფავორიტად კვლავ ქმედუნარიანობის დაკარგვა რჩება.39

39 კრიმინალური პოლიციის საერთაშორისო ასოციაცია (Internalionale 
Kriminalistische Vereinigung) 1889 წელს დაარსდა. ცენტრალურ ფიგურას ფონ 
ლისტი (von Liszt) წარმოადგენდა, რომელიც სახიფათო კლასების, განსაკუთ-
რებით კი „გამოუსწორებელი კლასების“, კონტროლის აუცილებლობის შესახებ 
ირწმუნებოდა. აღნიშნული კლასები კი სოციალური წესრიგის ძირითად ოპო-
ნენტებს წარმოადგენდნენ. ისევ და ისევ, ფონ ლისტი დაჟინებით მოითხოვდა, 
რომ ისინი, ვის მიმართაც ვერ გატარდებოდა რეფორმები, ქმედუუნაროები 
(incapacitated) უნდა გამხდარიყვნენ. რაძინოვიჩის მიხედვით (1991ბ), ლისტი 
აღნიშნული ჯგუფების კონტროლს კრიმინალური პოლიტიკის ცენტრალურ და 
ყველაზე სასწრაფო ამოცანად მიიჩნევდა:

 პატიმრების დაახლოებით 70% რეციდივისტებს წარმოადგენდნენ და მათგან 
ნახევარი მაინც უნდა მიჩნეულიყო, როგორც „ტრადიციული გამოუსწორებელი 
სამართალდამრღვევი“. მათ წინააღმდეგ საზოგადოებამ თავი უნდა დაიცვას და 
„რადგან ჩვენ არ გვსურს მათთვის თავის მოკვეთა, ან ჩამოხრჩობა და არ შეგ-
ვიძლია მათი ტრანსპორტირება“, რაც რჩება არის სამუდამო ან გაურკვეველი 
ვადით პატიმრობის სახით თავისუფლების აღკვეთა (გვ. 39).

 ... ყოველი სამართალდამრღვევი, რომელიც მესამედ იქნა გასამართლებული 
უნდა მიიჩნეოდეს, როგორც გამოუსწორებელი დამნაშავე და ის აღნიშნული 
კვაზი-სამუდამო სეგრეგაციით უნდა აგებდეს პასუხს. (გვ. 40). 

 ტრადიციული სამართალდამრღვევი უნდა გამხდარიყო უვნებელი თავისივე 
ხარჯზე (იტალიკი ფონ ლისტის) და არა ჩვენსაზე, წერს რაძინოვიჩი (გვ. 40) და 
ამით ფონ ლისტს ძალზე თანამედროვედ აჟღერებს. 

 ნოცკე (Naucke) (1982 წელი, გვ. 557) ფონ ლისტის მიერ ფორმულირებული მარ-
ბურგერის პროგრამის შესახებ შემდეგს აცხადებს: 

 აღნიშნული თეორია იმ პირთა განკარგულებაშია, ვინც პენიტენციურ სამარ-
თალს აკონტროლებს. მარბურგერის პროგრამა არ შეიცავს ინსტრუმენტს, 
რომელთა საშუალებითაც მოხდება დიფერენციაცია იმათ შორის, ვის მიმართაც 
უნდა განხორციელდეს შეთავაზება და ვისაც უარი უნდა ეთქვას მასზე. 
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სამართლის სისტემა კი თანამედროვეობის მოთხოვნებთან მშვე-

ნივრად ახდენს ადაპტირებას. საკადრისი სასჯელის მინიჭების იდეა 

შესაძლებელს ხდის სისტემის განახლებას/გათანამედროვეობას, კონ  -

კრეტულად კი, უგულებელყოფს სხვა ღირებულებებს, გარდა ქმე-

დებათა სიმძიმის საკითხისა. დანაშაულის სიმძიმისა და ტკივილის 

წილის შესაბამისობის იდეა არის შედეგი იმისა, რომ ყველა სხვა ღი-

რებულება, რაც სასამართლომ ტრადიციულად უნდა აწონ-დაწონოს, 

სასამართლო პროცესიდან იდევნება. რაც მართლმსაჯულების სისტე-

მას წარმოადგენდა დანაშაულის კონტროლის სისტემად გარდაიქმნა. 

სასამართლო, აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას 

შორის კლასიკური განსხვავება უმეტესწილად უნდა გაქრეს. სასამარ-

თლო ხელისუფლება პოლიტიკოსების იარაღად იქცევა, ან ყველაზე 

უკიდურეს შემთხვევაში, მოსამართლეები, ისევე, როგორც პროკურო-

რები, თვითონაც პოლიტიკოსები ხდებიან. თუმცა, ეს კრიტიკის მიღმაც 

კი ექცევა. აქ არ არის არც ერთი მძიმე კანონდარღვევა, რომელიც ჰო-

ლოკოსტს ან გულაგებს აღნიშნავდა. ახლა ეს ხმათა უმრავლესობით 

დანაშაულის დემოკრატიულ კონტროლს წარმოადგენს. და სანამ ქმე-

დებები არ აზიანებს აღნიშულ უმრავლესობას, მისთვის რაიმე სახის 

ბუნებრივი შეზღუდვა არ არსებობს.

ოპტიმიზმისთვის კონკრეტული მიზეზები არ არსებობს. არც ად-

ვილი გამოსავალი მოიძებნება, არც რაიმე სახის რეცეპტი არსებობს 

მომავლისთვის, სადაც უარესი არ მოხდება. სიტყვებთან მუშაობა. მე 

სხვა არაფერი შემიძლია, გარდა სიტყვების შემოთავაზებისა: სიტყ-

ვები წარმოადგენენ იმ სიტუაციის ნათლად წარმოჩენის მცდელობას, 

რომელშიც აღმოვჩნდით, ისეთი ღირებულებების ხაზგასმის მცდელო-

ბას, რომლებიც ისეთ მოთხოვნათა ადაპტაციის უკანასკნელი არეული 

მცდელობისთვის გაწიეს განზე, რომლებიც სწორედ ახლა არიან მო-

დაში. მოდით, კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი მართლმსაჯულე-

ბის ინსტიტუტს იმისთვის, რათა დავინახოთ, მიუხედავად ყველაფრისა 

ხომ არ არის რაიმე ღირებული ამ ინსტიტუტის ძველ ფორმებში. 
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13.1 საერთო ბირთვი

ტაივანი იბარებს ორგანოებს. ესეთი სათაური ჰქონდა პატარა ჩა-

ნაწერს გაზეთ Corrections Digest-ში, 1991 წლის 27 ნოემბერი. და შემდ-

გომ ვკითხულობთ:

სიკვდილით დასჯილი 14 ტაივანელი კრიმინალის 37 ორგანო იქნა ტრანსპ-
ლანტაციისთვის გაღებული. ტრანსპლანტების იაპონელმა სპეციალისტმა 30 
სექტემბერს ტაივანელი ქირურგის ციტირება მოახდინა. ტრანსპლანტაციის 
იაპონური საზოგადოების თავმჯდომარემ, მასამი კიზაკიმ (Masami Kizaki), 
განაცხადა, რომ ჩუნ-იან-ლიმ (Chun-Jan-Lee), ტაივანის უნივერსიტეტის 
პროფესორმა, ტრანსპლანტები გამოავლინა. ექიმმა ლიმ განაცხადა, რომ 
სიკვდილმისჯილმა კრიმინალებმა თანხმობა განაცხადეს თავიანთი გულის, 
თირკმელებისა და ღვიძლის „ცოდვისგან გათავისუფლებაზე“. სანამ სასუნთქ 
აპარატზე იმყოფებოდნენ, დონორები ცეცხლსასროლი იარაღით დახოცეს, 
რათა მათი სისხლის ცირკულაცია და სუნთქვა მოულოდნელად არ შეწყვე-
ტილიყო.

ჩვენს თვალში კვლავ გარკვეული უნდობლობა ჩანს. ეს შეუძლე-

ბელია ასე მოხდეს. ეს უბრალოდ შეუძლებელია! თუმცა, აშკარაა, 

რომ ეს ხდება. ეს მოხდა. 

და მე ვიყურები ირგვლივ, მაინტერესებს, ვინ იმოქმედებს, ვინ 

გავა ბარიკადებზე გასაპროტესტებლად? 

თავი 13
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ექიმები? 

მათ რატომ უნდა გააპროტესტონ? ზოგიერთი გააპროტესტებდა, 

მაგრამ არა აუცილებლად იმიტომ, რომ ისინი ექიმები არიან. 

ვინც დაიხოცა, კმაყოფილი იყო, ყოველ შემთხვევაში, ამ კონკრე-

ტული ასპექტით მაინც. ორგანოების ადრესატებიც ბედნიერები იყვ-

ნენ. ექიმებიც შესაძლოა ბედნიერები იყვნენ, იქიდან გამომდინარე, 

რომ, ის, რაც სხვა შემთხვევაში უბრალოდ გაიფლანგებოდა, ახლა 

უამრავ ადამიანს გამოადგა გამოსაჯანმრთელებლად. ყოველ შემთხ-

ვევაში, ეს უკეთესი იქნებოდა, ვიდრე თურქი მუშების მოტყუება მათი 

თირკმელების მიღების მიზნით, როგორც ინგლისში, ან ორგანოების 

ყიდვა გაჭირვებული ადამიანებისგან, როგორც ეს ინდოეთში ხდება. 

ზოგიერთი არაპროფესიონალი ადამიანისთვის შესაძლოა რთული 

იყოს ამის გაგება და მიღება, მაგრამ ექიმები რაციონალურ მსჯელო-

ბაში გაწვრთნილები/დახელოვნებულები არიან. ეს თითქმის სასწა-

ულის ტოლფასია. ბრმა ადამიანმა შესაძლოა დაიბრუნოს თავისი 

მხედველობა, მეუღლემ და მამამ, რომელსაც გულზე პრობლემები 

აქვს, ტრანსპლანტაციის შემდგომ შესაძლოა კიდევ დიდხანს იცხოვ-

როს თავის მეუღლესთან და შვილებთან ერთად.

ზოგიერთი შესაძლოა კვლავ ეჭვის თვალით უყურებდეს ყოვე-

ლივეს და ფიქრობდეს, რომ მოსამართლეები ამას გააპროტესტებენ. 

სამართალმცოდნე პირები არ მისცემენ უფლებას სიკვდილით დასჯა 

ამგვარად რომ იყოს გამოყენებული?

ეს დამოკიდებული იქნებოდა კანონზე. შესაძლოა, არ არსებობ-

დეს აღნიშნულის ამკრძალავი კანონი, ან, უფრო უარესი, შესაძლოა 

იყოს კანონი, რომელიც, პირიქით, ხელს უწყობს ამგვარ პრაქტიკას. 

სასუნთქ აპარატზე მყოფი პატიმრების იარაღით დახოცვა ქვეყნის კა-

ნონი რომ ყოფილიყო, მოსამართლეები ამას მიიღებდნენ, მიუხედა-

ვად უხერხულობის ბუნდოვანი გრძნობისა, მიუხედავად არაპროფე-

სიონალური რეაქციებისა, მიუხედავად სასამართლოში გატარებული 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია



267

დაძაბული დღეების შემდეგ სახლში ცოლისა და ბავშვების მხრიდან 

მოულოდნელი კითხვებისა.

ჰიტლერსაც მსგავსი პრობლემა ჰქონდა.

ჩვეულებრივი ხალხისთვის ძნელი იყო გერმანული ერის გაუმჯო-

ბესებისთვის განხორციელებული მისი პროგრამის გაგება და მიღება. 

სერიოზული პრობლემები წარმოიშვა ოპერაციის ადრეულ ეტაპებზე. 

პირველი ცნობილი და ოფიციალურად ავტორიზებული მკვლელობა, 

რომელიც ძალზე უნარშეზღუდულ ბავშვთან იყო დაკავშირებული, 

ბავშვის მამის მიერ იყო ინიცირებული და მიღებული. მაშინაც კი, ეს 

საიდუმლოდ ინახებოდა. მაგრამ, პროგრამის მოქმედების გაზრდას-

თან და იმ კრიტერიუმის გაფართოვებასთან ერთად, რომელიც ეხე-

ბოდა “ცხოვრებას, რომელიც არ ღირს”, გერმანულ საზოგადოება-

ში პროტესტის გრძნობა გაძლიერდა. ნათესავები დეტალურ ახსნას 

ითხოვდნენ, თუ სად და რატომ დაიხოცნენ მათი ახლობლები. იყო 

ასევე პროტესტის უსიამოვნო ეპიზოდებიც საკონცენტრაციო ბანაკებ-

თან და კრემატორიუმებთან ახლოს მცხოვრები ადგილობრივი მო-

სახლეობის მხრიდან. ამ ყოველივემ გერმანიის შიგნით აღნიშნული 

პროგრამა შეაჩერა. მაგრამ ახლა მექანიზმი მზად იყო ასამოქმედებ-

ლად და როდესაც ომი გაჩაღდა, მექანიზმის უდიდესი ნაწილი გერმა-

ნიიდან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გადაიტანეს, გააფართოვეს და 

გამოიყენეს ისე, როგორც ეს ყველასთვის კარგად ცნობილია.

რის თქმას ვცდილობ? 

მე ვცდილობ ვთქვა, რომ ჩარლზ ქულეი (Charles H. Cooley) (1909 

წელი, 1956 წელი) მართალია. ქულეის, აშშ-ში სოციოლოგიის უდი-

დეს და საზოგადოდ დავიწყებულ მამას, ჰქონდა იდეა, რომ ყველა 

ადამიანს ერთიანი საფუძველი (coomon ground) გააჩნდა. რომ ყველა 

ადამიანი ძირითადად მსგავსები იყნენ არა ბიოლოგიის, არამედ იმის 

გამო, რომ ისინი ერთიან ადამიანურ გამოცდილებას იზიარებდნენ. 

ისინი იზიარებდნენ გამოცდილებას, სხვა არსებებთან შედარებით, 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც კულტურა
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დაბადებიდან უფრო დიდი ხნის განმავლობაში ყოფილიყვნენ ყვე-

ლაზე მოწყლვადი არსებები, ასევე ყოფილიყვნენ განწირულნი ად-

რეული სიკვდილისთვის, თუ სათანადოდ არ იზრუნებდნენ თავიანთ 

სიცოცხლეზე. ჩვენ ყველანი ძირითადად მსგავს ადამიანურ გამოც-

დილებას ვიზიარებთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ ადამიანები 

ვერ ვიქნებოდით. სხვაგვარად როგორ შეიძლეობოდა ყოფილიყო, 

კითხულობს ქულეი, რომ ჩვენ შეგვიძლია წავიკითხოთ ბერძნული 

ტრაგედიები, ჩვენი არსებული ცხოვრებისთვის მივიჩნიოთ ისინი რე-

ლევანტურად და მნიშვნელოვნად, და გავითავით, თუ რას შეეხებიან 

ისინი? ქულეის კითხვისას, აღნიშნულ გაზიარებულ გამოცდილება-

ში ის მთელი კაცობრიობისთვის პოულობს საერთო ბირთვს/გულს, 

გაზიარებული ღირებულებების საფუძველს და წესებს, თუ როგორ 

უნდა იმოქმედო. ჩვენ ყველას გაგვაჩნია საერთო გრძნობები, რო-

მელიც სწორსა და არასწორს შეეხება და საერთო საფუძველი ვიგ-

რძნოთ, როდესაც შეუძლებელი კონფლიქტი იღებს სათავეს. ჩვენ 

ყველანი, არაპროფესიონალები, ისევე, როგორც განსწავლულები, 

დაბადებიდან ვართ სამართალში გარკვეულები და მორალურ სა-

კითხებთან მიმართებით ცხოვრების ბოლომდე გაქვს გონებაში ჩა-

ბეჭდილი ფართო და ხშირად კონფლიქტით სავსე მონაცემთა ბაზე-

ბი. ამის აღსანიშნავად ნორვეგიაში ტერმინი “folkevett” გამოიყენება 

ან, შედარებით უფრო ძველმოდური ტერმინი რომ ვიხმაროთ, “den 

folkelige fornuft”, ერთგვარი ინტუიციური საღი აზრი, რომელიც ყვე-

ლას მიერ არის გაზიარებული. 

ამგვარი შეხედულება ძირითადად ოპტიმისტურია. მათ, ვინც ბავშ-

ვობა გამოიარა, ამგვარი მიდგომა დაემხრათ. მათ სოციალური კონ-

ტაქტის, ზრუნვისა და სითბოს სულ მცირე, მინიმუმი და უმეტეს შემ-

თხვევაში მაქსიმუმი, გამოსცადეს და შესაბამისად, საზოგადოებრივი 

ცხოვრების უმთავრესი წესები გაითავისეს. ასე რომ არ მომხდარიყო, 

ისინი არ გაიზრდებოდნენ. პრობლემები მსგავსია ყველგან, ისევე, 

როგორც მსგავსია დაგროვილი გამოცდილებები. 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ეს საერთო ბირთვი/ცენტრი გასაკვირად მდგრადია. ადამიანებს 

აქვთ გამოცდილება, იყვნენ სოციალური პირები. უმიზეზოდ არ არის, 

რომ დიურკემი (Durkheim) (1966 წელი) ალტრუისტულ თვითმკვლე-

ლობას ერთ-ერთ უმთავრეს ტიპად მიიჩნევს. ადამიანები კვდებიან 

ერთმანეთის გულისთვის. ეს ნორმალურია, თუკი ისინი ჩვეულებ-

რივი ადამიანები არიან, თუკი ალტრუიზმი აუცილებელია, და თუკი 

მხარეები ისე ახლოს არიან, რომ ერთმანეთი ადამიანებად მიიჩნიონ. 

თუმცა, სიახლოვის შესახებ აღნიშნული ბოლო პუნქტი მნიშვნელო-

ვანია და ყველა ჩვენგანს მიესადაგება. ყოველ ჩვენგანს ჩვენს მო-

ვალეობებთან მიმართებით ასევე გარკვეული შეზღუდვებიც გააჩნია. 

ეს აუცილებელია გადარჩენისთვის. ჩვენ ყველანი ძველი ეთიკური 

დილემის წინაშე ვდგავართ: როგორ უნდა ვიკვებო მაშინ, როდესაც 

ვიცი, რომ ხალხი სწორედ ახლა, 6 საათზე ნაკლები ფრენის მოშორე-

ბით, შიმშილით იხოცება? მე ვიკვებები და შესაბამისად, სიცოცხლეს 

ვინარჩუნებ. 

გარკვეული ხნის განმავლობში, სწორედ ასე იქცეოდნენ ლოძის 

გეტოში მომუშავე ებრაელი პოლიციელები. აღნიშნული გეტო აღმო-

სავლეთით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ყველაზე დიდი იყო. ლოძი 

იყო ძველი, მაგრამ ძალზე ინდუსტრიული ქალაქი, პოლონეთის პა-

ტარა მანჩესტერი. მ. ჯ. რუმკოვსკის (M. G. Rumkowski), გეტოში ებ-

რაელთა უხუცესისა და აბსოლუტური ძალაუფლების მქონე პირის, 

მოსაზრებით, ისინი შეიძლებოდა გადარჩენილიყვნენ მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუკი გერმანიის ომის მანქანის შეუცვლელ ნაწილე-

ბად იქცეოდნენ. გეტო ერთ დიდ ქარხნად გადაიქცა, უკიდურესად 

ორგანიზებული, დისციპლინის მაღალი დონით და ორგანიზებულ 

შრომასთან არანაირი პრობლემით. ზოგიერთ ახალგაზრდა მუშას კი 

ჰქონდა პრობლემის შექმნის მცდელობა, თუმცა ისინი ძალზე მარტი-

ვად დაამშვიდეს. თუმცა ესესის ოფიქცრები ბოლომდე კმაყოფილები 

არასოდეს იყვნენ. მავთულხლართიანი კედლის მიღმა გეტო საკ-

მაოდ დამოუკიდებელი მართვით გამოირჩეოდა. თუმცა გერმანელე-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც კულტურა
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ბი, რა თქმა უნდა, ამის ინსპექტირებას ახდენდნენ. ისინი ხედავდნენ 

საკმაოდ მოხუც ადამიანებს ირგვლივ და ასევე პატარა ბავშვებსაც, 

არაპროდუქტიულ მომხმარებლებს და ქალაქგარეთ მათი „შედარე-

ბით უფრო კომფორტულ ადგილას“ გადაყვანის ბრძანებას გასცემ-

დნენ. ზოგიერთი იღებდა ამას, იქამდე სანამ ნახმარი ტანსაცმლით 

სავსე ტრანსპორტი არ ბრუნდებოდა უკან და შესაბამისად, გეტოში 

მცხოვრები მოსახლეობაც ხვდებოდა ვითომ კომფორტული ადგი-

ლების მიღმა რა რეალობაც იმალებოდა. ამ დროიდან მოყოლებუ-

ლი, უფრო და უფრო ძნელი ხდებოდა ლოძის გეტოსთვის ესესის 

მხრიდან გამუდმებით მზარდი კვოტის შევსება. ადამიანები ცდილობ-

დნენ ნათესავებსა და მეგობრებში დამალულიყვნენ, თუმცა ამ შემ-

თხვევაში ისინი უსაკვებოდ რჩებოდნენ. გარკვეული დროის შემდეგ, 

მათი ნათესავებიც ვეღარ იღებდნენ საკვებს. უკიდურეს ალტრუიზმს 

ჰქონდა ადგილი. როდესაც პოულობდნენ დამალულებს, ოჯახის სხვა 

წევრებსაც ერთმეოდათ ლოძის გეტოში დარჩენის პრივილეგია, თუნ-

დაც მათ მუშაობის შესაძლებლობა ჰქონოდათ. ამის ნაცვლად მათ 

ბავშვებთან, ავადმყოფებთან ან მოხუცებთან ერთად მათ უკანასკელ 

მოგზაურობაზე აგზავნიდნენ. იმ ადამიანების გამოვლენის, დაპატიმ-

რებისა და დეპორტაციის საქმეში, რომლებიც დამალვას ცდილობდ-

ნენ, პოლიციას, ებრაულ პოლიციას განსაკუთრებით რთული სამუშაო 

ჰქონდა შესასრულებელი, თუმცა, გეტოს გადასარჩენად ეს აუცილებ-

ლად უნდა გაკეთებულიყო. პოლიციელები ჯილდოს სახით იღებდნენ 

იმას, რომ მათი ახლო ნათესავები დეპორტირებულთა სიიდან გა-

მოირიცხებოდნენ, იქამდე, სანამ ისინი ყველანი თვითონაც არ იქნე-

ბოდნენ დეპორტირებულები. თვითონ რუმკოვიჩი და მისი ახალგაზ-

რდა მეუღლე ლოძის ერთ-ერთი უკანასკნელი მატარებლით გაუშვეს 

დეპორტაციაში. გეტოს ცხოვრებაში ყოველდღიურად 4 ასლად გამო-

დიოდა გაზეთი შიდა წრისთვის. ერთს ინახავდნენ, და მათი უმეტესი 

ნაწილი ახლა ხელმისაწვდომია ინგლისურ გამოცემაში (Dobroszycki, 

1984 წელი). არც ისე ბევრი დოკუმენტის დაბეჭდვა იქნებოდა შესაძ-

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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ლებელი, რომელიც ასე ნათლად გამოხატავდა ადამიანის მნიშვ-

ნელობას, როგორც აღნიშნული. არც ისეთი დოკუმენტის სიმრავლე 

შეიძლება აღინიშნებოდეს, რომელიც ჰუმანურობის მეორე მხარეს 

აჩვენებდა: წნეხის ქვეშ ტოტალური განადგურების შესაძლებლობა, 

როდესაც შიმშილმა, სისველემ, ყინვამ და სასოწარკვეთამ ყოველი-

ვე გაანადგურა, ან, სადაც სხვაგვარად კეთილშობილმა ადამიანებმა 

თავიანთი ახლობელი და საყვარელი ადამიანების დეპორტაციისგან 

ხსნის გზების მცდელობებში ჩვეული შეზღუდვები დაკარგეს. 

შესაბამისად, როგორც ეს პირადი ცხოვრებიდან ყველას მოგ-

ვეხსენება, არ არსებობს საერთო ბირთვის/გულის აბსოლუტური გა-

რანტია, რომელიც მსგავს, ძველ გამოცდილებას დაეყრდნობოდა. ეს 

ხშირად იმათთან მიმართებით მუშაობს, ვისთანაც ჩვენ ახლოს ვართ. 

თუმცა, საერთო ბირთვმა აქტუალობა შესაძლოა მანძილის ან იმ გა-

რემოცვის უკიდურესი ხასიათის გამო დაკარგოს, რომელშიც ჩვენ 

ვცხოვრობთ. 

ან ის არარელევანტური შესაძლებელია პროფესიული სწავლები-

სა და პრაქტიკის წყალობითაც გახდეს.

ეს არ არის პროფესიონალიზმის განხილვის ადგილი. ღვთის წყა-

ლობაა, როდესაც მოთხოვნისამებრ მაღალი ხარისხის პროფესიონა-

ლურ მომსახურებას იღებ და იცი, რომ ეს შენ გჭირდება. თუმცა, დი-

ლემა გარდაუვალია. პროფესიონალური სწავლება ნიშნავს გრძელ-

ვადიან სპეციალიზაციას. ეს ნიშნავს გარკვეული თვისებების დახვეწას, 

მაგრამ ამასთან, გარკვეული ღირებულებების დახვეწასაც. დიდხნიანი 

სპეციალიზაცია ნიშნავს ადამიანის გამოცდილების უმთავრესი ბირთ-

ვის/გულისგან ძალიან დაშორებას. პროფესიონალიზაცია უმეტესად 

სასურველი საქმის კარგად და შედეგიანად დასრულების გარანტიას 

ნიშნავს, თუმცა ასევე ღირებულებათა მთლიანობის და პოპულარული 

საღი აზრის არსებობის გარანტიების ნაკლებობასაც ნიშნავს. ის რაც 

მოხდა მედიცინაში ფაშისტური გერმანიის დროს, ისეთი თავისებური 

არ არის. აქ თავისთავადი გარანტიები არ არსებობს. 
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272

ასეთი ფონის საწინააღმდეგოდ, ჩვენი ყურადღება კვლავ სამარ-

თალზე შეგვიძლია გავამახვილოთ. აღნიშნული პროფესია ღირებუ-

ლებებთან ერთად მუშაობს. თუკი ვერ ენდობი ადვოკატს, მაშ ვის 

ენდობი?

ეს დამოკიდებულია, რა სახის სამართალთან გვაქვს საქმე. 

ეს, პირველ რიგში, დამოკიდებულია, თუ რამდენად ახლოსაა აღ-

ნიშნული სამართალი კაცობრიობის საერთო გამოცდილების მთავარ 

ბირთვთან. იქნება ეს სამართალი, რომელიც საფუძველს აღნიშნული 

ბირთვიდან იღებს, თუ ეს იქნება სამართალი, რომელიც შორს დგას 

მისგან და სამაგიეროდ, მთლიანად უკავშირდება ერის, მთავრობისა 

ან ინდუსტირულ/ეკონომიკური ესთაბლიშმენტის ზოგადი მენეჯმენ-

ტის მოთხოვნებს? ან ისეთ ფორმულირებას, რომელშიც ასახულია, 

რაც ჩემთვის არის იდეალური: როგორ შეუძლია ვინმეს სამართლის 

უამრავ მიმართულებაში უმაღლეს იურიდიულ სტანდარტებს მიაღ-

წიოს იმ უმთავრესი ნორმებისა და ღირებულებების დაკარგვის გა-

რეშე, რომლებიც კაცობრიობის საერთო გამოცდილებიდან მომდი-

ნარეობენ? 

13.2 სად არის სამართლის ადგილი? 

დაგ ოსტერბერგი (Dag Osterberg) (1991 წელი) საზოგადოებაში 

არსებულ უმთავრეს სოციალურ ინსტიტუტებს ოთხ ძირითად კატე-

გორიად ჰყოფს. პირველი ეხება წარმოებას, სადაც რაციონალური 

მიზნის მიღწევა არის უმთავრესი. მეორე ეხება რეპროდუქციულ ინს-

ტიტუტებს, სადაც ზრუნვა და მომსახურება არის მთავარი. მესამე კა-

ტეგორიაში ჩვენ ვხვდებით პოლიტიკისა და ძალაუფლების ინსტიტუ-

ტებს, მეოთხეში კი – პრინციპების, ღირებულებებისა და აზროვნების 

კოორდინირების ინსტიტუტს. ეს უკანასკნელი კატეგორია არის ის, 

სადაც კულტურული და სამეცნიერო ინსტიტუტების ადგილია, სადაც 

იწარმოება და რეპროდუცირდება ცოდნა, სადაც ადგილი აქვს დაუს-
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რულებელ დისკუსიებს იმაზე, თუ როგორ უნდა იყოს მსოფლიო აღქ-

მული, და ასევე ბუნებასა და ადამიანებს შორის ურთიერთობაზე. 

და სად არის სამართლის ადგილი? ჰედა ჯერტსენი (Hedda 

Giertsen) (1991 წელი) ამის შესახებ პატარა ნაშრომში, სახელწოდებით 

„სამართალი, როგორც ჰუმანისტური საქმიანობა“ მსჯელობს. მისი 

პასუხი სათაურშიც აისახება. იმის ნაცვლად, რომ განიხილოს სამარ-

თალი, როგორც პოლიტიკასთან და ძალაუფლებასთან დაკავშირბე-

ული მოვლენა, ის ყურადღებას სამართლებრივ საკითხებზე გადაწყ-

ვეტილების მიღების განსაკუთრებით ჰუმანისტურ ასპექტებზე ამახვი-

ლებს. სამართალს კონცეპტუალიზაცია და შეფასება უწევს, ხშირად 

მუშაობს კონფლიქტურ მოვლენებთან და არ შემოიფარგლება მხო-

ლოდ ერთი მიმართულებით ყურებით. 

თანამედროვეობასთან ერთად ყოველივე ეს შეიცვალა. სამარ-

თალმა გადაინაცვლა ინსტიტუტების პირველი ზოგადი/საერთო კლა-

სისკენ, რასაც წარმოება ეწოდება. კანონი ხდება გამოყენებითი ინ-

სტრუმენტი, რომელიც ჩამოშორებულია კულტურულ ინსტიტუტებს. 

ასეთი სვლით, სამართალი კარგავს არსებით ხარისხს, კერძოდ კი, 

კაცობრიობის გამოცდილების უმთავრეს დარგში მის ფესვებს.

უმთავრესი სოციალური ინსტიტუტების ოთხ ძირითად ტიპად 

დაყოფა შესაძლებელს ხდის ინსტიტუტის ერთი უმთავრესი ტიპი-

დან ელემენტების სხვა კატეგორიაში ინტეგრირების პრობლემების 

დანახვას. ერთი სახის ინსტიტუტებში ნაპოვნი გამოსავალი არ არის 

აუცილებელი მისაღები იყოს მეორე სახის ინსტიტუტისთვისაც. უნი-

ვერსიტეტები გარკვეული წარმოსახვითი და კრიტიკული შესაძლბე-

ლობის დაკარგვის გარეშე ვერ იმუშავებენ როგორც ქარხნები (იმის 

მიუხედავად, რომ ზოგიერთ კანცლერი სწორედ ამას ცდილობს). 

ისევე, როგორც ღირებულებათა დაცვის საქმეში თავიანთი უდიდესი 

ძალის შეწირვის გარეშე სასამართლოები, როგორც ინსტრუმენტუ-

ლი საშუალებები, ვერ იფუნქციონირებენ. სასამართლოები  ღირე-

ბულებებს მათი ხმამაღლა გაჟღერებით, ერთმანეთთან შედარებით 
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იცავენ. სამართალი, როგორც ჰუმანიტარული დისციპლინა, ღრმა 

ადამიანურ საქმიანობასთან ინარჩუნებს კონტაქტს და, შესაბამისად, 

საერთო გამოცდილებასთანაც. ამგვარი კავშირით სასამართლო ხე-

ლისუფლება მზადაა შეხვდეს დაუჯერებელს და რეაგირებაც ინსტინ-

ქტურად მოახდინოს, ისევე, როგორც სასადილო მაგიდის ირგვლივ 

შეკრებილი ოჯახური წრე. შესაძლოა, არც ერთი კანონი არ ეწინააღ-

მდეგება გაზის კამერებში სიკვიდილით დასჯას, თუმცა, ის არ ჟღერს 

სწორად და შესაბამისად, უნდა გაუქმდეს. 

მახსოვს სტუმარი პოლონეთიდან, რომელიც დიდი ხნის წინ სტუმ-

რობდა ჩვენს ინსტიტუტს. ეს აღმოსავლეთში ყველაზე დიდი ჩაგვრის 

პერიოდში მოხდა. ციხეში არსებული მონაცემები გამუდმებით უარეს-

დებოდა იმასთან შედარებით, რაც მეორე მსოფლიო ომამდე აღი-

ნიშნებოდა. მონაცემები კვლავ არ იყო დაფარული და ჩვენ ვკითხეთ 

ჩვენს სტუმარს, დოქტორ ჯერზი იასინსკის (Dr. Jerzy Jasinski) რომ 

აღნიშნული ტენდენცია აეხსნა. მან არ დაგვიმალა არაფერი40. აღარ 

არსებობდა არც ერთი ძველი მოსამართლე. ახლები კი პარტიებს 

წარმოადგენდნენ. თუმცა, არ იყო აუცილებელი, ახალმოსულთა მიერ 

მიღებული შედარებით უფრო მკაცრი სასჯელების უკან მაინცდამაინც 

პოლიტიკური პარტია მდგარიყო. ეს უფრო მეტად კულტურულ კუთ-

ვნილებასთან იყო დაკავშირებული. ძველი მოსამართლეები ინტე-

ლიგენციიდან მოდიოდნენ; ისინი გარკვეული სახის კულტურულ 

ელიტას მიეკუთვნებოდნენ და ეს მართებულად შეიძლებოდა გაკრი-

ტიკებულიყო. ეს კი, სავარაუდოდ, სნობიზმის დიდ დოზას ნიშნავდა 

– აქ დოქტორი იასინსკის მოსაზრებებიდან ჩემს საკუთარ ინტერპრე-

ტაციაზე გადავინაცვლებ – მაგრამ ეს ასევე ნიშნავდა იმ პოლონელ 

ხალხთან ახლო კავშირის ქონას, ვინც იმ დროს არსებულ უმთავრეს 

პრობლემებთან გასამკლავებლად მუშაობდა. ეს ასევე ნიშნავდა 

40 შეხედულებები შემდგომ უფრო დაცული ფორმით პოლონეთის სოციოლოგიურ 
ბიულეტენში იქნა წარმოდგენილი (იასინსკი, 1978 წელი).
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ახლო კავშირს ისეთ ადამიანებთან, რომლებიც თავიცი ცხოვრების 

წესით იმ ტენდენციებსა და დილემებს გამოხატავდნენ, რომლებსაც 

ძალაუფლების ცენტრთან დაახლოებული წრეები ფარულად შეინა-

ხავდნენ. მოსამართლე, რომელიც კითხვითა და ცხოვრებით მყარად 

დგას თავის კულტურულ ასპარეზზე, ადვილად ვერ მოხვდება ისეთი 

რწმენის მახეში, რომლის თანახმადაც, ისინი, ვინც მის მიერ არიან 

დაპატიმრებულები, სრულიად განსხვავდებიან მისგან. 

სოციალურ ფენებს შორის არსებული საერთო პოზიციის დამყა-

რება ყველა ამ კლასის რეკრუტირებით არის შესაძლებელი. საკითხი 

შესაძლოა გადაწყდეს ისე, რომ მოსამართლეები ყველა სოციალური 

ფენიდან იყვნენ წარმოდგენილნი და განსხვავებული ეთნიკური კუთ-

ვნილება ჰქონდეთ. პროცესში ფესვების დაკარგვა საფრთხის შემც-

ველია. თავის იდენტიფიკაციაში შედარებით დაბალი ფენიდან მომა-

ვალ მოსამართლეს უფრო მეტად შეუძლია მაღალი ფენის წარმო-

მადგენელი გახდეს, ვიდრე იქ დაბადებულთაგან ვინმეს. ერთადერთ 

სიცოცხლისუნარიან ალტერნატივად, როგორც ჩანს, სამართლის 

კულტურაში ღრმა ინტეგრაციის მეშვეობით საერთო პოზიციების შე-

ნარჩუნება რჩება. ეს კი, როგორც სწავლების დროს, ისე პრაქტიკაში, 

სამართლის ზოგად პრინციპებზე მეტი ყურადღების გამახვილებასა 

და ყველა სახის სპეციალიზაციების უგულვებელყოფას უნდა ნიშ-

ნავდეს. ამაში ასევე უნდა იგულისხმებოდეს უმთავრეს ღირებულე-

ბებთან და ნორმებთან მუშაობის წახალისება და ასევე, უამრავი ღი-

რებულების, მეტი პრობლემისა და მეტი ინსტიტუტის დაბალანსების 

უფრო მეტი უნარი, და არა სწრაფი და მარტივი გადაწყვეტილებების 

მიღებით გატაცება. 

თუმცა, ასეთ ქმედებებს ესაჭიროება ძალა და მოსამართლეები 

ჯავშანში. ქედმაღლობა ერთ-ერთ ასეთ თავდაცვით საშუალებას წარ-

მოადგენს. ამაში მდგომარეობს სიტუაციის ირონიულობა. ყველაზე 

დემოკრატიულად არჩეული მოსამართლე, თანასწორი თანასწორ-

თა შორის, უთანასწორო საზოგადოებაში, შესაძლოა, ცუდად იყოს 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც კულტურა
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აღჭურვილი უმთავრესი ღირებულებების დამოუკიდებელი პატივის-

ცემის საჩვენებლად. საზოგადოებაში, სადაც უხეში უთანასწორობაა, 

ცალსახად მნიშვნელოვანი ხდება მოსამართლეების მჭირდოდ და-

კავშირება საერთო ბირთვის ყველა სიმბოლოზე, მნიშვნელობაზე, 

გაგებასა და მის შემდგომ განვითარებაზე მომუშავე პირებთან. 

საერთო ბირთვთან მიმაგრება ასევე სხვა ავტორიტეტებისგან 

გარკვეულ თავისუფლებასაც მოითხოვს. მოსამართლე კი, რომელიც 

მოკლებულია შესაძლებლობას სწორი პასუხისთვის ფუნქციურად 

დააჭიროს ღილაკს, შორს დგას დამოუკიდებლობისგან. 

პენიტენციური სამართალი იურიდიული სფეროა, რომელსაც კონ-

კრეტულად კულტურაზე დაფუძნებული დამოუკიდებელი სასამართ-

ლო სისტემა ესაჭიროება. 

13.3 ტკივილის შესაფერისი რაოდენობა

როგორც ვნახეთ, საზოგადოებაში პატიმრობის დონეს დანაშა-

ულის რაოდენობა არ განსაზღვრავს, რომ სასჯელი ბოროტმოქმედე-

ბაზე უბრალოდ მარტივი რეაქცია არ არის, რომ ის დიდად არ ახდენს 

გავლენას დანაშაულის დონეზე, სადაც ჩვენ ვადგენთ სასჯელის დო-

ნეს და, რომ სამართალი მართვის ბუნებრივ ინსტრუმეტს არ წარ-

მოადგენს. ეს ასევე გვათავისუფლებს ჩვენ სარგებლის ტვირთვისგან. 

მათთვისაც კი, ვინც სასჯელთან მიმართებით უტილიტარულ მიდგო-

მას აღიარებს, აშკარა ხდება, რომ არსებობს არჩევანი. ჩვენთვის კი 

ეს მთელი ამ ხნის განმავლობაში იყო ნათელი. 

თუმცა, აღნიშული თავისუფლება დაუყოვნებლივ წარმოშობს 

ახალ პრობლემებს. თუკი სასჯელი არ მოდის დანაშაულიდან, კონ-

კრეტულ საზოგადოებაში მაშ როგორ უნდა დავადგინოთ ტკივილის 

შესაფერისი რაოდენობა. ჩვენ თავისუფლები ვართ, თუმცა გამოკვე-

თილი სახელმძღვანელო პრინციპები არ გაგვაჩნია. რატომ არ უნდა 

გვყავდეს უფრო მეტი ადამიანი ციხეში, ვიდრე ახლა გვყავს? რატომ 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია
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არ დავაკავოთ მამაკაცი მოსახლეობის მეხუთედი ან თუდნაც მესამე-

დი? რატომ არ დავაბრუნოთ საჯარო დასჯა? და რატომ არ გამოვიყე-

ნოთ სიკვდილით დასჯა უფრო ინტენსიურად? 

შესაძლებელია პასუხის მონახვა. შესაძლებელია, თუკი სამართ-

ლის ინსტიტუტსა და სხვა კულტურულ ინსტიტუტს შორის სიახლოვის 

შენარჩუნებას შევეცდებით. ტკივილის შესაფერისი რაოდენობა, ეს 

არ არის სარგებლის მიღების, ან დანაშაულის კონტროლის, ან რაც 

მუშაობს იმის საკითხი. ეს არის ღირებულებებზე დაფუძნებული სტან-

დარტების საკითხი. ეს არის კულტურული საკითხი. 

ამ პრობლემასთან მიახლოების ორი უმთვარესი გზა არსებობს. 

ერთი გზა მდგომარეობს სისხლისსამართლებრივი თეორიების შექმ-

ნაში, რომლებიც ძლიერ ავტორიტეტებზე იქნება დაფუძნებული. უტი-

ლიტარული თეორიები საფუძვლად სახელმწიფოს იყენებენ. არაუტი-

ლიტარული თეორიებიდან უმრავლესობას სცენარები ღვთისგან, ან 

წინასწარმეტყველებისგან ან სხვა ავტორიტებისგან აქვს. მათი კონ-

ცეფცია მდგომარეობს იმაში, რომ ჭეშმარიტება არსებობს სადღაც იქ 

და მას აბსოლუტური ავტორიტეტი ანიჭებს/განკარგავს. მკვლევარის 

მიზანს მხოლოდ ამ ჭეშმარიტების თანამედროვე ენაზე გადმოთარგ-

მნა წარმოადგენს. ამ ტიპის არაუტილიტარი მხოლოდ ღვთის გამხ-

მოვანებელს/სპიკერს წარმოადგენს, ისევე, როგორც უტილიტარი სა-

ხელმწიფოს სპიკერია. თუმცა, კულტურული პერსპექტივაც კი შესაძ-

ლებელია სახელმწიფოს მიერ იყოს მითვისებული. ჰიტლერი პერ-

სონალურად წყვეტდა ხელოვნების, კონკრეტულად კი, მხატვრობისა 

და მუსიკის საკითხებს. თუმცა, სხვა კულტურული გამოხატულებებიც 

ძალზე მნიშვნელვანი იყო მისთვის. ისინი სახელმწიფოს წარმოად-

გენდნენ და სახელმწიფოს მიერვე უნდა ყოფილიყვნენ გადაწყვეტი-

ლი. სახელმწიფო კი ნიშნავდა ჰიტლერს. ფრანკოს, მუსოლინისა და 

სტალინსაც მსგვასი შეხედულებები ჰქონდათ. 

სამართლის კონცეფციის ალტერნატივა, როგორც რაღაც არსებუ-

ლი, მზა, ღვთისგან ან ბუნებისგან ბოძებული, არის ადგილი, სადაც 

დანაშაულის კონტროლი, როგორც კულტურა
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მართლმსაჯულების უმთავრესი პრინციპები გამუდმებით არსებობენ, 

თუმცა კონკრეტული ფორმულირებებიც ასევე გამუდმებით უნდა იქ-

მნებოდნენ. აღნიშნული ალტერნატივა წარმოადგენს ისეთ ალტერ-

ნატივას, რომელშიც მართლმსაჯულება არ შეიცავს მზა პრინციპებს, 

რომლებიც სამართალსა ან სოციალურ მეცნიერებებში გამოყენებუ-

ლი მეთოდების დახმარებით უნდა იქნას გამოვლენილი. თუმცა, შე-

იცავს საერთო ცოდნას, რომლის სამართლებრივ პრინციპებში ფორ-

მულირებაც ყველა თაობამ უნდა მოახდინოს. ეს არის ადამიანის, 

როგორც მორალური აგენტის შესახებ კონცეფცია, და მის ბუნებით 

სამართალთან დასაკავშირებლად, ეს არის ყველა ჩვენგანის, რო-

გორც წინასწარმეტყველის, კონცეფცია. 

სასჯელი შესაძლებელია განიხილებოდეს, როგორც ჩვენი შეგნე-

ბისა და ჩვენი ღირებულებების ანარეკლი და, შესაბამისად, ის რე-

გულირდება სტანდარტებით, რომლებსაც ადამიანები ყოველ დღე 

იყენებენ იმისთვის, რაც შესაძლებელია და რისი გაკეთებაც სხვების 

მიმართ არ შეიძლება. ამგვარი სტანდარტები მხოლოდ კვლევებში 

არ მოიაზრება, ისინი გამოიყენება კიდეც. სოციალური ინჟინერიის 

იარაღზე მეტი, სასჯელის დონე და სახე საზოგადოებაში გაბატონებუ-

ლი სტანდარტების სარკეს წარმოადგენს. შესაბამისად, ჩვენ ყველამ 

შემდეგ შეკითხვას უნდა გავცეთ პასუხი: იქნება თუ არა ისეთ სახელმ-

წიფოში ცხოვრება, რომელიც მე ამ კონკრეტული გზით წარმომად-

გენს, ჩემს ძირითად ღირებულებებთან შესაბამისობაში? ოსლოს 

ეროვნული თეატრი წარმომადგენს მე, როგორც ნორვეგიელს, ისე-

ვე, როგორც ჰენრიკ იბსენი (Henrik Ibsen) და ედვარდ გრეგი (Edvard 

Gried). თუმცა, მე ასევე წარმომადგენს ფაქტი, რომ ჩვენ მეორე მსოფ-

ლიო ომის შემდგომ სიკვდილით დავსაჯეთ 25 პატიმარი. ქუისლინგის 

მკვლელობა (killing of Quisling) ჩემი ნაწილია, ისევე, როგორც ციხე-

ში განთავსებულ პატიმართა სიმრავლე, რაც ჩემს ქვეყანაში ასევე 

შეიძლება დახასიათდეს, როგორც „ცივილიზებული საზოგადოების 

შეურაცხყოფა“. მაგრამ, ვეკუთვნი რა დასავლურ ინდუსტრიულ კულ-
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ტურას, მე, რა თქმა უნდა, ასევე წარმომადგენს ის, რაც ხდება აშშ-ში. 

გარკვეულწილად ჩემი ნაწილიცაა ის, რომ კულტურული რელატი-

ვიზმისთვის მისაღებია მსგავსი ქმედებების თანამოქალაქეების მი-

მართ ჩადენა. 

არ არის სავალდებულო, რომ გქონდეს ეროვნული თეატრი, ან 

ფული არტისტებისთვის. ამის სასარგებლოდ არგუმენტები მხოლოდ 

ღირებულებებს შეიძლება ეფუძნებოდეს. ჩემთვის მისაღებია მათი 

არსებობა; საოცრად ძვირია, თუმცა აუცილებელი და სწორია. იგივე 

შეიძლება ითქვას სასჯელის გარკვეული ფორმების კრიტიკასთან და-

კავშირებითაც. სასჯელის სახით თითების მოკვეთა არ გამოიყურება 

სწორ საქციელად, აღარ გამოიყურება სწორ საქციელად. ჩვენთვის 

ის მისაღები იყო 1815 წელს, როდესაც ის სისხლისსამართლის კო-

დექსიდან იქნა ამოღებული, როგორც სასჯელის სახე. ჩემთვის ასევე 

მიუღებელია ციხეში 2,800 ადამიანის გამოკეტვა. ჩვენ თავისუფლები 

ვართ, გადავწყვიტოთ ტკივილის იმ რაოდენობის შესახებ, რომელიც 

ჩვენთვის მისაღებია. არ არსებობს სახელმძღვანელო პრინციპები, 

გარდა ღირებულებებისა. 

ჩვენ, ვისი სამუშაოც სასჯელაღსრულების სისტემასთან ახლოს 

არის დაკავშირებული, განსაკუთრებული პასუხისმგებლობის ქვეშ 

ვიმყოფებით, თუმცა არა როგორც ექსპერტები. როგორც კრიმინა-

ლისტი, უფრო მეტად ვგრძნობ, რომ ჩემი ფუნქცია ძალზე წააგავს 

წიგნის ან ხელოვნების კრიტიკოსის ფუნქციას. სცენარი არ არის თან-

მიმდევრული და ვერც ვერასოდეს იქნება. ავტორები, მაგალითად, 

სტორტინგის (Storting) სამართლის კომიტეტი, ისეთ პოზიციაში არ 

იმყოფებიან, რომ ოდესმე დამაკმაყოფილებელი აღწერა შეძლონ, 

სამართალში, იმ პრობლემის ტოტალურობისა, რომელსაც ისინი აწყ-

დებიან. სამართლებრივი სისტემა, სადაც მანევრირებისთვის არ არის 

ადგილი, იმგვარ სცენარსა და წარმოდგენას ქმნის, რომელსაც მავა-

ნი ტოტალიტარულ რეჟიმში ხვდება. მმართველების სასარგებლოდ 

ყველაფერი წინასწარ არის განსაზღვრული. 
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მმართველები, და დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, პოლიტიკო-

სები, უცილობლად ცდილობენ დატოვონ შთაბეჭდილება, რომ მათია 

რაციონალური ამოცანები ისეთ სფეროში, სადაც საღად აზროვნება 

ცალსახა აუცილებლობას წარმოადგენს. ჩვენი, როგორც კულტურუ-

ლი მუშაკების, ან, როგორც აღმოსავლეთ ევროპაში იტყოდნენ, ინ-

ტელიგენციის წევრების, კონტრ-იდეას ამ მითის გაფერმკრთალება 

და მთელი ოპერაციის უკან, კულტურულ სფეროში დაბრუნება წარ-

მოადგენს. ტკივილის მიყენება ღრმა მორალური საკითხების უსას-

რულო ხაზს შეიცავს. თუკი აქ არსებობენ ექსპერტები, ისინი ფილო-

სოფოსები არიან. ისინი ასევე ხშირად იმეორებენ, რომ პრობლემები 

იმდენად რთულია, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია მოქმედება. ჩვენ უნდა 

ვიფიქროთ. აღნიშნული შესაძლოა ყველაზე უარესი ალტერნატივა 

არ იყოს, როდესაც სხვა ვარიანტს ტკივილის მიყენება წარმოადგენს. 
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რა მუშაობს და რა არა?

ფერგუს მაქნილი

სოციალური სამუშაოსა და კრიმინოლოგის ექსპერტი

გლასგოს უნივერსიტეტი

შესავალი

ეს დოკუმენტი ეფუძნება პრეზენტაციას, სახელწოდებით „რა მუშაობს პრობაციაში“,
იგი წარმოდგენილ იქნა ქ. სტრასბურგის ევროპულ სასახლეში (Palais de l’Europe)
გამართულ ევროსაბჭოს, პრობაციის მუდმივი ევროპული კონფერენციისა (the
Conference Permanente Européenne de la Probation) და საფრანგეთის იუსტიციის
სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ, პრობაციის სამსახურების დირექტორების
კონფერენციაზე (2008 წლის 26-28 ნოემბერი). დამნაშავის ზედამხედველობის
ეფექტიანობის შესახებ (მაქნილი, 2009 წელი) უფრო მნიშვნელოვან და ცალკე
გამოქვეყნებულ ანგარიშზე მითითებით, მე შევეცადე ეფექტიანობის საკითხის
ტექნიკური ხასიათის მიუხედავად დამესაბუთებინა, რომ ნებისმიერი ემპირიული
მტკიცებულების განხილვა და რეაბილიტაციისა და იმ საკითხების კრიტიკული
ანალიზი თუ „რა მუშაობს?“, გვიბიძგებს ყურადღება გავამახვილოთ სისხლის
სამართლებრივი ჩარევის მორალურ ხასიათსა და კონტექსტზე.

მნიშვნელოვანი ტერმინები

პრობაცია– გამოსწორება– დანაშაულზე ხელის აღება - რეაბილიტაცია -
საზოგადოებაში ხელახლა დაბრუნება

შესავალი

რა თქმა უნდა შეუძლებელია კითხვაზე „რა მუშაობს პრობაციაში“ პასუხის გაცემა,
იმაზე ფიქრის გარეშე, თუ რა წარმოადგენს პრობაციის მიზანს. იმის
განსაზღვრისათვის, თუ „რა მუშაობს?“ უნდა განვმარტოთ რა შედეგის მიღწევა
გვინდა (რაინორი, 1996 წელი). ისტორიულად, იურისდიქციათა უმრავლესობაში
პრობაციის სამსახურის მიზანს რეაბილიტაცია წარმოადგენდა - თუმცა
რეაბილიტაციის ფორმები და ფუნქციები დროისა და განვითარების ადგილის
მიხედვით შეიცვალა (მაქნილი, ბრაკენ, და კლარკი). მნიშვნელოვანია



რეაბილიტაციის აღქმა - ჩვენ მას აღვიქვამთ როგორც შედეგს, თუ როგორც
საშუალებას. ფრანგული გამონათქვამი ‘rétablir dans ses droits’ (ადამიანის უფლებების
აღდგენა) პირდაპირ მოიაზრებს რეაბილიტაციის შინაარს, როგორც მორალურ
შედეგს, რომლისკენაც უნდა მივისწრაფოდეთ, როგორიც არის გზააბნეული
მოქალაქისთვის უფლებების (და პასუხისმგებლობების) სრული აღდგენა (უილიამსი
და პისი, 1990 წელი; ლუის 2005 წელი). თანამედროვე პენოლოგისტები მიიჩნევენ,
რომ ბოლო წლებში რეაბილიტაცია შეიცვალა და იქცა დანაშაულის შემცირების არა
შედეგად, არამედ საშუალებად, მექანიზმად (მაგ: იხ. გერლანდი 2001 წელი;
რობინსონ და მაქნილი 2004 წელი). ამ დოკუმენტის მიზანს წარმოადგენს, იმის
ხაზგასმა, რომ რეაბილიტაციის საზოგადოების დაცვის საშუალებად მიჩნევა, არის
კონტრპროდუქტიული, რადგან უსაფრთხო საზოგადოების ჩამოყალიბებისათვის
ჩვენ  მეტად ინტეგრირებული მოქალაქეები გვჭირდება.

უფრო მეტიც, კი შეიძლება ჩაითვალოს, რომ პრობაციის სამსახურებისთვის საჭიროა
დასვას და უპასუხოს კითხვას, თუ რა უწყობს ხელს დანაშაულის რეციდივის
თავიდან აცილებას, ეს არ არის საკმარისი. პრობაციის სამსახურები არ წარმოადგენენ
დანაშაულის შემცირებაზე ორიენტირებულ სააგენტოებს; ამ კუთხით, მე ვფიქრობ,
რომ თუმცა კი ჩვენმა სურვილმა, გავაკონტროლოთ დანაშაული, შეიძლება
მიგვიყვანოს მართლმსაჯულების, სამართლიანი სასამართლოს და სამართლიანობის
უგულებელყოფამდე, სოციალური და სისხლის სამართლებრივი სამართლიანობის
ძიება წარმოადგენს მეტად უსაფრთხო საზოგადოების შექმნის ერთადერთი გზას. ამ
მხრივ, მნიშვნელოვანია, პრობაციის სამსახურების ორივე როლის მნიშვნელობის
გაცნობიერება: როლი, რომელსაც თამაშობენ დამნაშავეების კონსტრუქციული
გამოსწორების შესაძლებლებლობის უზრუნველყოფის კუთხით - ჩადენილი
დანაშაულის გამოსყიდვის შესაძლებლობის მიცემით და დამნაშავეების პოზიციის
ადვოკატირებით, რათა მათთვის უზრუნველყოფილი იყოს ხშირად წართმეულ,
სოციალურ რესურსზე ხელმისაწვდომობა. რა თქმა უნდა უთანასწორობაა,
(სოციალური უსამართლობა) რაც ხშირად განსაზღვრავს არამარტო დანაშაულს და
დამნაშავეს, არამედ ასევე ქმნის სხვა სოციალურ პრობლემას (ვილკინსონი, 2005
წელი, ვილკინსონი და პიქეტი, 2009 წელი).

რა მუშაობს: საზოგადოების დაცვა თუ სოციალური უსაფრთხოება?

მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების დაცვა ზოგიერთ ევროპულ
იურისდიქციებში პრობაციის ძირითად პრიორიტეტად იქცა (რობინსონ და მაქნილი,
2004 წელი), ტერმინთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ არსებობს მნიშვნელოვანი
შენიშვნები. საზოგადოების დაცვაზე საუბარს მაშინ აქვს აზრი, როცა ხალხი



დასავლური საზოგადოებებში მიმდინარე ცვლილებების ტემპისა და მასშტაბებიდან
გამომდინარე თავს დაუცველად გრძნობს. თანამედროვე მიდგომა რისკებთან
დაკავშირებით - განსაკუთრებით კი, რისკის მატერიალიზებისას კონკრეტული
დამნაშავის მოძიების აუცილებლობა - შეიძლება ნიშნავდეს პრობაციის პოლიტიკის
უზრუნველყოფას იმ პირობით, რომ მოხდება რისკების მართვა და შემცირება,
შესაბამისად კი დაცვის უზრუნველყოფა. ცხადია, როცა დამნაშავეებს
განსაკუთრებულად აკრიტიკებენ, ეს შესაძლოა უფრო მარტივი გამოსავალი იყოს
პრობაციის კუთხით, ვიდრე ტრადიციული თანაგრძნობა და ვალდებულების აღება
დამნაშავის წინაშე. თუმცა დაცვა პარადოქსებს მოიცავს, ისევე როგორც რისკები
რისკებს. როცა ჩვენ დაცვის პირობას ვდებთ, ვადასტურებთ საფრთხის არსებობას;
ვაკანონებთ და ვაძლიერებთ შიშს (დუგლასი 1992 წელი). როცა პრობაცია რისკების
შეფასებისა და მართვის პასუხისმგებლობას თავის თავზე იღებს, ექცევა არა მარცხის
შესაძლებლობის, არამედ მისი გარდაუვალობის წინაშე. ყველა რისკი როდია
პროგნოზირებადი ან/და ყველა ზიანი თავიდან აცილებადი. რისკების სწორი
შეფასებისა და მართვის შემთხვევაშიც კი (თუ ჩავთვლით, რომ შესაძლებელია)
პრობაცია არ იქნება დაცული პერიოდული მარცხისა და იმ პოლიტიკური
საზღაურისგან რასაც მოიცავს (რობინსონი და მაქნილი, 2004 წელი).

საზოგადოების დაცვასთან დაკავშირებული კიდევ ერთ პრობლემა ისაა, რომ ის
ერთმანეთს უპირისპირებს დამნაშავისა და მსხვერპლის ინტერესებს ისე, რომ
მოგებული არავინ არ რჩება (მაქქულოქი და მაქნილი, 2007 წელი). საქმე ეხება არა
მხოლოდ „ჩვენს“ დაცვას „მათგან,“ არამედ ჩვენი და მათი უსაფრთხოების და
თავისუფლების ერთმანეთთან დაპირისპირებას. პრობაციისთვის, ამით კიდევ ერთი
პრობლემა იქმნება. საზოგადოებრივი და პოლიტიკური წნეხის გამო, კონტროლის
შედარებით უსაფრთხო, თუმცა უნიათო ფორმები წარმოიშობა, რომლებიც მოკლე
დროით ანეიტრალებს სიტუაციას. პრობაციის უსაფრთხოების ტრადიციული
მექანიზმები მხოლოდ გრძელვადიანი ცვლილებების პროცესში ჩნდება და
შესაბამისად, მოკლევადიან პერიოდში ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას ან
სიტუაციის განეიტრალებას. გამოსწორებული ყოფილი დამნაშავეები, რომლებმაც
გაითავისეს და ასრულებენ მოქალაქეობრივ ვალდებულებებს ქმნიან უსაფრთხო
საზოგადოების ჩამოყალიბების შესაძლებლობას. გამოსასწორებელი პროგრამები და
სერვისები უძლურია, როცა უპირისპირდებიან მომეტებული საფრთხის მატარებელ
დამნაშავეებს, რომლებსაც საზოგადოებები ასე უფრთხიან.

კონტრასტულად, „სოციალური უსაფრთხოება“ როგორც კონცეფცია, ამტკიცებს, რომ
ჩვენ ყველანი საზოგადოების ნაწილები ვართ - მათ შორის დამნაშავეები. ჩვენს
საერთო ინტერესშია გონიერად და რაციონალურად გავცეთ პასუხი ჩვენს
დანაშაულებრივ პრობლემებს. უფრო მეტიც, ზოგიერთ იურისდიქციებში მიიჩნევა,
რომ საზოგადოებების კოლექტიური ეფექტიანობა გამოიხატება იმის
გაცნობიერებაში, რომ ყოველი ჩვენგანი გამოსავლის ნაწილები ვართ. იმისათვის, რომ



საზოგადოებები იყვნენ დაცულნი, უნდა იყვნენ ძლიერები - ერთად. იმისთვის რომ
იყო ძლიერი, საზოგადოება უნდა იყოს პატიოსანი - როგორც საერთაშორისო
ურთიერთობებმა გვასწავლა (ან ვერ გვასწავლა) - სამართლიანობის გარეშე არ
არსებობს სიმშვიდე.

ეს კითხვები ცოტა ხნით გვერდით გადავდოთ და ყურადღება მივაქციოთ, თუ ვის ან
რას იცავს პრობაცია. შეიძლება ეს კითხვა ცოტა უცნაურადაც მოგვეჩვენოს, რადგან
ბუნებრივია პრობაციის მიზანს ვიქტიმიზაციის დონის შემცირება და
საზოგადოებების დაცვა წარმოადგენს. თუმცა მნიშვნელოვანი სხვაობაა
რეაბილიტაციის და რისკების მართვის საშუალებით პოტენციური, მომავალი
მსხვერპლის დაცვასა და იმ პირებისთვის სპეციალური სერვისების
უზრუნველყოფაში (დაცვა და მხარდაჭერა) ვისი ვიქტიმიზაციაც უკვე
განხორციელდა. შესაბამისად, პოლიტიკის შემქმნელები და პრაქტიკოსები იმაზე
უფრო მეტს ფიქრობენ, რომ ვიღაც შეიძლება დამნაშავედ იქცეს, ვიდრე იმაზე, თუ
როგორ გამოსწორდეს უკვე დამდგარი ზიანი, მათი დადებითი პოტენციალის
საშუალებით იმ პირებთან ვისთან ერთადაც ახლა არიან. აქვე, შეიძლება გაჩნდეს
კითხვა რა მასშტაბით მუშაობს პრობაცია საზოგადოებებში ახლა, თუ
დავუპირისპირებთ მომავალში, „წარმოსახვითი“ საზოგადოებების კეთილდღეობის
მიზნით დამნაშავეებთან მუშაობას. ერთ მხარეს, გვაქვს დღეს არსებული
დაძაბულობა რეალურ დაზარალებულებს, დამნაშავეებსა და საზოგადოებას შორის -
მეორე მხარეს კი, მუშაობა წარმოსახვით დაზარალებულებთან, დამნაშავეებთან,
როგორც წარმოსახვითი რისკის მატარებლებთან. წარმოსახვითი საზოგადოებებისკენ
სწრაფვა - ამახინჯებს პრაქტიკას, რადგან ფოკუსირებას მეტად ახდენს
წარმოსახვითზე და შესაძლოზე, ხოლო აწმყოსა და რეალურს უგულვებელყოფს. (იხ.
კარლენი, 2008 წელი).

სახელმძღვანელოში ამ საკითხების განხილვისას, ჰაზელკემშალი (2008 წელი)
აანალიზებს მაღალი რისკის მატარებელი დამნაშავეების მართვის ორ სტრატეგიას.
დაცვითი სტრატეგიის მიზანს წარმოადგენს დაცვა, რისკების კონტროლის გზით.
რეინტეგრაციის სტრატეგიის მიზანს კი, ინტეგრაციის გზით რისკების შემცირება და
დაცვა. ეს ასახავს განსხვავებას უფრო უსაფრთხო, ხანმოკლე უუნარობაზე
დაფუძვნებულ მიდგომასა და ნაკლებად დაცულ, თუმცა საბოლოოდ უფრო
ეფექტურ, ცვლილებაზე დაფუძვნებულ მიდგომას. კემშალის დასკვნის მიხედვით,
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი მიდგომა ეფუძნება რისკის სხვადასხვანაირ აღქმას,
დამნაშავისა და სამართლიანობის კონცეფციებს, შესაძლებელი და აუცილებელია



მათი ერთმანეთში არევა. „შერეული“ დაცვითი ინტეგრაციის მიდგომა კი, რომელსაც
ის ავითარებს მოიცავს სტრატეგიებს რომელთა მიზანს წარმოადგენს:

 სიტუაციური დანაშაულების შემცირება იმ გარემოში რომლის მიზანს
დანაშაულის ჩადენის შანსების შემცირება წარმოადგენს;

 საზოგადოების განათლება, რისკებისა და მათი მართვის შესახებ ცნობიერების
ამაღლების მიზნით;

 დამნაშავეების მხარდაჭერა და ინტეგრაცია მათი დახმარების და რისკების
შემცირების მიზნით (მხარდაჭერისა და ანგარიშვალდებულების წრე;
რომელიც ახლა გამოიყენება სექსუალური ხასიათის დამნაშავეებთან
მიმართებით კანადა, ინგლისსა და უელსში);

 პრო-სოციალური ზედამხეველობა, „კარგი ცხოვრების მოდელის“ ხაზგასმით
(დეტალურად იხ. ქვემოთ);

 დამნაშავეებზე შესაბამისი და დაბალანსებული შეზღუდვების დაწესება, მათი
უფლებებისა და ევროპული სტანდარტების შესაბამისად;

 საზოგადოებებისა და სამთავრობო სტრუქტურების აქტიურობის გაერთიანება;
და

 ეფექტიანი თანამშრომლობა (კემშალი, 2008 წელი: 133).

სოციალური უსაფრთხოების ძიების არგუმენტებთან ერთად საზოგადოების დაცვის
საპირისპიროდ, კემშალი ყურადღებას ამახვილებს საჭიროებაზე, რომ
საზოგადოებები იყვნენ აქტიურად ჩართულნი და არა დაცვის პასიური მიმღებები.

ამ დოკუმენტის ფოკუსს წარმოადგენს, კემშალის პრო-სოციალური
ზედამხედველობა და მისი როლი ინტეგრაციულ დამოკიდებულებაში. აღნიშნული
ანალიზი, საზოგადოების დაცვის ცვლილებაზე დაფუძვნებულ მიდგომას,
მიზანმიმართულად აყენებს პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, შემზღუდველ
მიდგომებთან შედარებით. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არის პრობაციის პრაქტიკის
ტრადიციული სივრცე (და კვლევა „რა მუშაობს?“) არამედ იმიტომ, რომ არსებობს
დაუძლეველი მორალი და ემპირიული საფუძვლები იმის გასაცნობიერებლად, რომ
ეს არის უსაფრთხო საზოგადოებების ჩამოყალიბებისკენ მიმავალი უკეთესი გზა.

გზა დამნაშავის ეფექტური ზედამხედველობისკენ

კვლევების უმრავლესობა ეფუძნება, შვედეთის მთავრობის მიერ მიღებულ
ლიტერატურულ მიმოხილვას „გზა დამნაშავის ზედამხედველობის ეფექტური
პრაქტიკისკენ“ (მაქნილი, 2009 წელი). დოკუმენტში გადმოცემულია მიმოხილვა
დანაშაულის რეციდივის და მისი საფუძვლების შესახებ, დანაშაულებრივი ქმედების



შეწყვეტის პროცესის (რომლის მიხედვითაც ხალხი უარს ამბობს და თავს იკავებს
დანაშაულის ჩადენისგან) და რეაბილიტაციის ორ თანამედროვე მოდელის შესახებ.
შემდეგ ავითარებს მოსაზრებას „დამნაშავის ზედამხედველობის ხერხემალი“ - რაც
გულისხმობს, ზედამხედველობის ნათლად ჩამოყალიბებულ პროცესს, რომელიც
ზუსტ და მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ ლოგიკას ეყრდნობა; იგი, შეიძლება
„გაფართოვდეს“ ინდივიდებისათვის საჭირო ჩარევის და მხარდაჭერის შედეგად. ამ
„გაფართოვების“ ორ მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს დამნაშავეში ადამიანური
და სოციალური კაპიტალის განვითარება.

ნახატი #1 წარმოგვიდგენს ცვლილების სამ აუცილებელ და საჭირო წინაპირობას,
რომელსაც სოციალური მდგომარეობის შემსწავლელი თეორია ამტკიცებდა ოთხი
ათწლეული წლის წინ (რიპელიდა სხვები., 1964 წელი). ცვლილების პროცესში
ჩართულ პირს სჭირდება მოტივაცია. მას უნდა ჰქონდეს ცვლილების შესაძლებლობა
- რაც ამ კონტექსტში აუცილებელი უნარების გამომუშავებას ნიშნავს. ადამიანური
კაპიტალი იმ პირადი რესურსების აღმნიშვნელი ერთ-ერთი ტერმინია, რომლებიც
ინდივიდებისათვის დამახასიათებელი თვისებებია. მაგრამ იმ ხალხისთვის,
რომლებსაც აქვთ შეცვლის სურვილი, უნდა ჰქონდეთ ხელმისაწვდომობა
უზრუნველყოფილი. სოციალური კაპიტალი კი მოიცავს იმ რესურსებს, რაც
დამახასიათებელია სოციალური ქსელისა და ურთიერთობებისათვის. რაც შეეხება
ზედამხედველობის განხორციელებას, ეს სამი წინაპირობა მოიცავს პრობაციის
განმახორციელებლების სამ როლს ან დავალებას: ისინი უნდა იყვნენ მრჩეველები,
რომლებიც ხელს შეუწყობენ მოტივაციის განვითარებას: იქნებიან პედაგოგები,
რომლებსაც უნარი შესწევთ ადამიანური კაპიტალის განვითარებისა და
ხელშეწყობის; ასევე უნდა იყვნენ ადვოკატები, რომლებიც სოციალური კაპიტალის
განვითარებაზე იზრუნებენ. ან თუ ვერ შეძლებენ ყველა ამ საჭიროების
დაკმაყოფილებას, უზრუნველყოფენ აღნიშნულ საჭიროებებზე დამნაშავეების
ხელმისაწვდომობას. ილუსტრაციისთვის, წარმოვიდგინოთ რომ დიაგრამა
წარმოადგენს დაწნილი თოკის ნაწილს. თოკი არ არის ისეთი მყარი, რომ პირს
უბიძგოს ცვლილებისკენ, თუკი მასში შემავალი ძაფები/ნაწილები ერთმანეთში არ
არის ჩაწნილი. ვინმეს უნდა შეეძლოს „ქსოვა“ და თოკის დაჭერა - მითუმეტეს როცა
პროცესი უშვებს დაძაბულობის ან წინააღმდეგობის შესაძლებლობას, რომელიც
ადამიანმა უნდა დაძლიოს. (იხ. მაქნილი და სხვები., 2005 წელი)

ნახატი 1: ცვლილების წინაპირობა



დანაშაულებრივ ქმედებაზე ხელის აღება და ინტერვენცია

მაგრამ სანამ ამ სამ წინაპირობაზე ვიფიქრებთ და იმ როლზე, რომელსაც იგი
თანამშრომლებისთვის ითვალისწინებს, კარგი იქნება იმ ცვლილების პროცესზეც
ვიმსჯელოთ, რომლის ხელშეწყობის მიზნითაც იგი არსებობს - დანაშაულზე ხელის
აღების პროცესზე.

ნახატი #2 (ქვემოთ) წარმოადგენს რეციდივისტის შეთხზულ კრიმინალურ კარიერას.
პირმა პირველი დანაშაული 8 წლის ასაკში ჩაიდინა, სამართალდარღვევების ხასიათი
მწვავდება ასაკის მატებასთან ერთად, პიკს აღწევს 18 წლის ასაკში და სტაბილურია 25
წლამდე. შემდგომ ნელ-ნელა მცირდება და სრულდება 30 წლის ასაკში. დიაგრამა

მოტივაცია

უნარები შესაძლებლობები

პედაგოგი რომელიც
ეხმარება ადამიანური

კაპიტალის
განვითარებაში

ადვოკატი
რომელიც ეხმარება

სოციალური
კაპიტალის

განვითარებაში

მრჩეველი
რომელიც ეხმარება

მოტივაციის
განვითარებაში



გამოხატავს დანაშაულთა მაშტაბს, რომელზეც ეს პირია პასუხისმგებელი. ცხადია,
არსებობს მხოლოდ ორი გზა, რომელთა საშუალებით, თეორიულად, სისხლის
სამართლებრივმა ჩარევამ  შეიძლება შეამციროს ეს მაშტაბი. მათ შეუძლიათ ეს ხაზი
ჰორიზონტალური ღერძისკენ გადახარონ, რის შედეგადაც ყოველწლიურად
შემცირდება დანაშაულების მასშტაბი; ან, ვერტიკალური ღერძისკენ გადახარონ,
რითაც შემცირდება კრიმინალური კარიერის ხანგრძლივობა. თუმცა კიდევ
უკეთესია, თუკი ორივე გაკეთდება.

ნახატი #2: რეციდივისტის კრიმინალური კარიერა

ასაკი

იდეალურ სამყაროში, დახვეწილი პრობაციის ინტერვენციის ეფექტი -
საზოგადოების დაცვა, დიაგრამაში წარმოდგენილია წითელი ზონით. დამნაშავე
პრობაციის პროცესში ერთვება 18 წლის ასაკში და 19 წლისთვის მისი
დანაშაულებრივი კოეფიციენტი მცირდება 0-მდე. რეალურად ცვლილებით დაცვა კი
ქარვისფერით არის წარმოდგენილი. დამნაშავე აქტიურია 25 წლამდე, მაგრამ
დანაშაულის მასშტაბი უფრო სწრაფად ეცემა ვიდრე მოხდებოდა ინტერვენციის
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გარეშე, დანაშაულის მასშტაბი ინტერვენციის გარეშე წარმოდგენილია მწვანე ფერით.
ამ შუალედურ სცენარშიც კი ჩანს, რომ მწვანე ფერით გამოხატული ზონა მიუთითებს
იმ მნიშვნელოვან დანაშაულებრივ მასშტაბზე, რომელიც მოხდება შეცვლაზე
ორიენტირებული ინტერვენციის საშუალებით და აფიქსირებს დამნაშავის კარიერის
შესუსტებას/ შენელებას.

ანუ რა ვიცით იმ კვლევებიდან, რომლებმაც გააკეთეს დანაშაულის კარიერების
დასასრულის მიმოხილვა, დანაშაულზე ხელის აღების პროცესის შესახებ, რომლის
დაჩქარებისკენაც ჩვენ მივისწრაფით? ეს დოკუმენტი, მხოლოდ მოკლედ თუ
მიმოიხილავს ამ საკითხებს (იხ. ფერალი და კალვერლი, 2005 წელი; მაქნილი, 2008
წელი; მარუნა, 2001 წელი).

უპირველეს ყოვლისა, ზოგიერთის აზრით, არსებობს განსხვავება დანაშაულზე
პირველადი ხელის აღება, რაც ნიშნავს მშვიდ პერიოდს ან დანაშაულის არ ჩადენას
კრიმინალური კარიერის განმავლობაში და დანაშაულზე მეორად ხელის აღებას
შორის ანუ შეცვლა იმისა, თუ როგორ აღიქვამს ყოფილი დამნაშავე საკუთარ თავს
(ფარალი და მარუნა, 2004). ზოგადა, მეორად დანაშაულზე ხელის აღება
გულისხმობს, საკუთარი თავის, როგორც დამნაშავის აღქმის შეცვლას და
პოზიტიური იდენტობის მოძიებას, კრიმინალის იარლიყის მოშორებას, რომლის
მიმაგრებას სისხლის სამართლებრივი სისტემა ასე ეფექტურად ახერხებს. ყველა
მკვლევარი არ მიიჩნევს ამ მიდგომას აუცილებელ ასპექტად (იხ.ბოტომსი და სხვანი.,
2004; ლაუბ და სამსონ, 2003), თუმცა ეს სავარაუდოთ აუცილებელი იქნება
რეციდივისტების შემთხვევაში, რომლებსაც ღრმად აქვთ გათავისებული
კრიმინალური იდენტობა და არა მათთვის, ვისთვისაც დანაშაული და
მართლმსაჯულება დროებით ხასიათს ატარებდა. რეციდივისტთა დასაფასებლად
უნდა აღინიშნოს, რომ მეორადი ხელის აღება უნდა იქცეს პრობაციის წმინდა
გრაალად, რადგან ითვალისწინებს ცვლილებასა და გათავისებას და ყოფილი
პატიმრების ცხოვრების მიმართულების ფუნდამენტურ შეცვლას. ეს ასევე
გვევლინება საზოგადოების დაცვის ყველაზე მყარ ბაზისად, რადგან ყოფილი
დამნაშავე იცვლება საფუძვლიანად, დროის გარკვეულ მონაკვეთში, რაც
გაგრძელდება ხანმოკლე კონტროლისა და შეზღუდვების პერიოდის გავლის
შემდეგაც.

თუმცა მანამდე მისვლა საკმაოდ რთულია. კვლევების მიხედვით დანაშაულზე
ხელის აღების პროცესი, რომელიც ფოკუსირდება მათზე, ვისაც განვითარებული აქვს
მყარი მიდგომა, ხასიათდება წინააღმდეგობრიობითა და ცვალებადობით (ბურნეტი,



1992 წელი;2000 წელი; 2004 წელი). ეს არ არის შედეგი, ეს არის პროცესი; პროცესი,
რომელიც მოიცავს პროგრესს და რეგრესს, იმედს და სასოწარკვეთილებას.

დანაშაულზე ხელის აღების თეორიები ფოკუსირდება ასაკის მომატების
მნიშვნელობაზე, შესაბამის ცხოვრებისეულ შემთხვევებზე და სოციალურ
კავშირებზე, ან იმ ცვლილებებზე რასაც დამნაშავე საკუთარ თავთან მიმართებით
განიცდის (მარუნა, 2001). მკვლევართა უმრავლესობა ცდილობს, ამ სამი ფაქტორის
ურთიერთქმედების ხაზგასმას (ფერალი და ბოწლინგი, 1999 წელი); საქმე არ
მდგომარეობს მხოლოდ დაბერებაში, დაქორწინებასა თუ სამსახურის შოვნაშია,
არამედ იმაში, თუ რას ნიშნავს მსგავსი მოვლენები დამნაშავეებისთვის და არსებობს,
თუ არა საკმარისად მნიშვნელოვანი საფუძვლები და საშუალებები, რომ შეცვალოს
ადამიანის ცხოვრების სტილი.

ამ საკითხების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საინტერესოა მაგრამ არა გასაკვირი,
რომ ამ პროცესებში იმედი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს (ბურნეტი და მარუნა, 2004
წელი; ფარალი და კალვერლი, 2005 წელი). დანაშაულებრივი ქმედების შეწყვეტა,
შეიძლება განპირობებული იყოს იმით, რომ ვიღაცას სჯერა დამნაშავის, ვიღაცას აქვს
მისი იმედი და შეუძლია ამის შეხსენება მაშინ, როცა თვითონ დამნაშავე კარგავს
ძალას/იმედს. თუმცა, სასტიკი რეალობა ისაა, რომ ხშირ შემთხვევაში სწორედ
სოციალური გარემო კლავს ამ იმედს.

ამ ფონის საპირისპიროდ, მარუნა (2001 წელი) ბევრი რეციდივისტის პროგნოზს
ახასიათებს, როგორც „შემაძრწუნებელს“ (უფრო კონკრეტულად კი მათი
კრიმინალური წარსულის, გარემოსა და დამახასიათებელი თვისებებიდან
გამომდინარე). კვლევები და პრაქტიკული გამოცდილება ადასტურებენ რომ
რეციდივისტები ხშირ შემთხვევაში ფატალურები არიან, რაც განპირობებულია, მათი
რთული გამოცდილების გამო. ან თუ ფსიქოლოგიურ ტერმინს გამოვიყენებთ, მათ
აქვთ „დაბალი ეფექტიანობა“ და „კონტროლის გარე მდებარეობა“. ისინი ფიქრობენ,
რომ თვიანთი ცხოვრების გზას თითონ კი არ განსაზღვრავენ, არამედ ცხოვრება
თავისთავად მიედინება. თუმცა მარუნამ (2001 წელი) აღმოაჩინა, რომ მიუხედავად ამ
მდგომარეობისა და პერსპექტივისა, ისინი ვინც ხელს იღებენ კრიმინალურ
ქმედებებზე, ახერხებენ „სიძლიერის“ შეგრძნებას იმისთვის, რომ გააკონტროლონ
თავიანთი ცხოვრება.
მაგრამ დანაშაულზე ხელის აღება არ უკავშირდება მხოლოდ ახალი პიროვნული
ხასიათის ჩამოყალიბებას; ის უკავშირდება ახალი უნარების გამომუშავებას,
რომლებისკენაც დამნაშავეთათვის შექმნილი პროგრამებია ორიენტირებული.
შეწყვეტისთვის აუცილებელია სოციალური კაპიტალი, ისევე როგორც ადამიანური
კაპიტალი (ფარალი, 2002-2004 წელი). შეფილდისა და ტუბინგენის მნიშვნელოვანი
კვლევების მიხედვით, ახალგაზრდა კაცებისათვის, რომლებიც დანაშაულის



რეციდივში იყვნენ ჩართულნი, სახლში დაბრუნება და მშობლებთან და ოჯახებთან
ურთიერთობის აღდგენა, მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს დანაშაულზე
ნებაყოფლობით ხელის აღების პროცესში (იხ.http://www.scopic.ac.uk/SPOOCS.html).

საბოლოოდ, არსებობს მტკიცებულებები, რომ ბევრი ყოფილი დამნაშავისთვის
დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება არის პირადი მონანიება, არა რელიგიური
ან თეოლოგიური მნიშვნელობით, არამედ „კარგის კეთება“ - პოზიტიური
კონტრიბუცია ოჯახებისა თუ საზოგადოებისთვის (მარუნა, 2001 წელი).
ფსიქოლოგები ამას „შემოქმედებითობას“უწოდებენ; სულ მცირე წარმოსახვის უნარია
საჭირო, რომ დაინახო ის შემოქმედებითი პოტენციალი, რაც დევს საზოგადოებრივ
სასჯელში და არსებობს ჰიპოთეზაც, რომ საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას
ხანდახან უკეთესი შედეგი მოაქვს, ვიდრე რეაბილიტაციას დანაშაულის
განმეორებით ჩადენის შემცირების კუთხით (მაქნილი და მარუნა, 2007 წელი).

ამ მიგნებებს განსხვავებული შედეგები აქვს პრობაციისთვის, მაგრამ არსებობს
კონკრეტული მთავარი მესიჯებიც. პირველ რიგში, თუ დანაშაულზე ნებაყოფლობით
ხელის აღება არის ინდივიდუალიზებული და სუბიექტური პროცესი, მაშინ
დარწმუნებულები უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენი მიდგომები მოიცავს იდენტობისა და
მრავალფეროვნების საკითხებს. პრინციპი „ერთი მიდგომა ერგება ყველას“ - არ
გამოდგება. მეორეს მხრივ, მოტივაციის, ისევე როგორც იმედის, განვითარება და
შენარჩუნება ხდება პრობაციის მუშაკთა მნიშვნელოვანი დავალება, ამის შესახებ კი
ქვემოთ დეტალურად ვისაუბრებთ. მესამე, დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის
აღება, შეიძლება გაგებულ იქნას მხოლოდ ადამიანური ურთიერთობების
კონტექსტში; არა მარტო მუშაკებსა და დამნაშავეთა შორის ურთიერთობისას (თუმცა
ეს ფაქტორიც მნიშვნელოვანია) არამედ დამნაშავეებსა და მათ შორის, ვინც მათთვის
პიროვნულად მნიშვნელოვანია. მეოთხე, მიუხედავად იმისა, რომ ყურადღება უნდა
მივაქციოთ დამნაშავეების რისკებსა და საჭიროებებს, მათ ასევე სჭირდებათ ძალა და
რესურსი რომელსაც გამოიყენებენ დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღებასთან
დაკავშირებული წინააღმდეგობების დაძლევის მიზნით. ორივე, როგორც
პერსონალური ძალა და რესურსები ისე სოციალური ძალა და რესურსები. ჩვენ,
ხელი უნდა შევუწყოთ და განვავითაროთ ეს შესაძლებლობები. მეხუთე, თუ
დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება ძალის აღმოჩენას ეხება, მაშინ
ინტერვენციამ უნდა წაახალისოს და პატივი სცეს გამბედაობას; რაც ნიშნავს
დამნაშავეებთან ერთად მუშაობას და არა მათზე მუშაობას. ბოლოს კი, ჩარევები,
რომლებიც მხოლოდ ადამიანურ კაპიტალს ეფუძნება - „ყურებს შორის“ ინტერვენცია,
როგორც ჰოლანდიელმა კოლეგამ აღმიწერა ის, არ იქნება საკმარისი. პრობაციამ უნდა
იმუშაოს საზოგადოებების და დამნაშავეთა სოციალურ კაპიტალთან დაკავშირებულ
საკითხებზეც, ანუ ჩვენ ასევე უნდა ვიმუშაოთ „ყურებს მიღმა“ - თუკი ამის რეალური
სურვილი გაქვთ.

ინტერვენციისთვის ადგილის მინიჭება



ნახატი 3: დამნაშავის ჩარევა

მარტივად რომ ვთქვათ, მიზანს წარმოადგენს ის, რომ დამნაშავე ხდება პროგრამის
მონაწილე, რომელიც შეესაბამება ეფექტური პრაქტიკის (დეტალები იხ. ქვემოთ)
პრინციპს და გადაიზრდება ქმედებაზე ხელის აღებაში; სირთულეები გადაილახება
პროცესში. ხდება დამნაშავის შეცვლა ინტერვენციის გზით - ფოკუსს წარმოადგენს
ინტერვენციის და პროგრამის ეფექტურობის გაზრდა. რთული ფაქტორები
წარმოიშვა ამ ზოგადი მიდგომის პრაქტიკული გამოყენებისას და შეფასების
კვლევაში, რომელიც მსგავსი პროგრამების შეზღუდულ გავლენას იკვლევს.
უპირველეს ყოვლისა, მკვლევარებმა მიაკვლიეს არა მხოლოდ დანაშაულზე
ნებაყოფლობით ხელის აღების ფაქტების კვლევას, არამედ იმ ფაქტს, რომ
პროგრამების კვლევით მეტი ყურადღება უნდა გამახვილდეს დამნაშავის
მოტივაციაზე და მის სოციალურ კონტექსტზე რომელზეც გავლენას ახდენს

ჩარევა

მოტივაცია

სოციალური
კონტექტსტი

ურთიერთობები და
თანაშრომელთა

უნარები

ორგანიზაციული
კონტექსტი

დანაშაულზე
ხელის აღება

დამნაშავე



ინტერვენცია (ფერალი, 2002 წელი). მეორე, ცხადია რომ უფრო მნიშვნელოვანია
პროგრამის ეფექტიანობა ვიდრე მათი კარგად შექმნა; მას კარგად უნდა
უხელმძღვანელონ; აუცილებელია სწორი ორგანიზაციული ღონისძიებების
გატარება, თანამშრომლებისთვის შესაბამისი უნარების ქონის ვალდებულება და
ხარისხიანი ურთიერთობები დამნაშავეებსა და თანამშრომელთა შორის, როგორც
პროგრამის ფარგლებში ასევე მის მიღმა (რაინორი, 20004ა, 2004ბ, 2008 წელი).

სავარაუდოთ, დამატებითი ფაქტორების მნიშვნელობის აღიარების დაგვიანება
ეფექტიანი პრაქტიკის მიღებისას იმის შედეგია, რომ ხდება ზედმეტად ბევრი ფიქრი
ინტერვენციებსა და პროგრამებზე და გაცილებით ნაკლები ყურადღების
გამახვილება იმ ცვლილების პროცესზე რომლის მხარდასაჭერადაც იქმნება ისინი.
თუკი გავითვალისწინებთ კვლევას დანაშაულზე ხელის აღების შესახებ, იგი ჩვენს
პრიორიტეტებს გადაადგილებს/ შეცვლის - იმაზე მითითებით, რომ ჩვენი ძირითადი
საზრუნავი ცვლილების პროცესია და პროგრამებს მიიჩნევს ამ პროცესის ერთ ერთი
ასპექტად:

„მკურნალობა გაჩნდა, როგორც რეაბილიტაციის დამხმარე სერვისი, თუმცა
დროთა განმავლობაში მისი სტატუსი და მოცულობა  გაიზარდა და
რეაბილიტაცია თვითონ იქცა დახმარების სერვისად. საჭიროა თავდაპირველი
კონცეფციის დაბრუნება. სამკურნალო ინსტიტუტები კვლავ უნდა გახდნენ
უფრო ფართო რეაბილიტაციის პროცესისა და იმ საზოგადოების მსახურები,
სადაც ხდება აღნიშნული რეაბილიტაციის დაწყება და მდგრადობის
შენარჩუნება (უათი 2000 წელი, მარუნა და სხვები 2004 წელი).

განათლების, როგორც ანალოგიის გამოყენებისას შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, არის თუ
არა უფრო მნიშვნელოვანი, მასწავლებლებს ესმოდეთ როგორ სწავლობენ და
ვითარდებიან ბავშვები და ამ პროცესს შეუწყონ ხელი, თუ იცოდნენ ამჟამად
რომელია სწავლების საუკეთესო გზა? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება
გვინდოდეს, რომ ამ კითხვაზე პასუხი იყოს „ორივე“, პირველი უფრო
პრიორიტეტულია ამ შემთხვევაში ვიდრე მეორე.

ნახატი 4: პროგრამები კონტექსტში

პროგრამები



ნახატი 4 ცდილობს გადმოსცეს დანაშაულზე ხელის აღებას, საქმის მართვასა და
პროგრამებს შორის ურთიერთდამოკიდებულების ხასიათი. სამსახურებმა,
სისტემებმა და პრაქტიკოსებმა უნდა დაიწყონ დანაშაულზე ხელის აღების პროცესის
გაგება და გააზრება, როგორ შეიძლება ამ პროცესის მხარდაჭერა და აღბეჭდვა,
კონკრეტულმა პროგრამებმა რა როლი შეიძლება ითამაშობენ საქმის მართვის
პროცესში. როგორც მსგავსი პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს წევრს, მე
მაღელვებს ისეთი პროგრამების შემდგენები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პროგრამა
არის ცვლილების პროცესი. რადგან ეს ასე არ არის; პროგრამა უბრალოდ სერვისის
ერთი ასპექტია, რომელიც საჭიროა შეცვლის პროცესის გასამყარებლად.

ადამიანის კაპიტალის განვითარება



თუკი არსებობდა შეცვლის პროცესის მნიშვნელობის იგნორირების და პროგრამებს
მიღმა მხარდაჭერის შეუძლებლობის რისკი (ბურნეტი და მაქნილი, 2005 წელი), ახლა
ალბათ უკვე ამ პროგრამების მნიშვნელობის უგულვებელყოფის რისკიც არსებობს.
ცვლილების სამი წინაპირობის ჩამოყალიბებისას აღინიშნა, რომ დამნაშავეთათვის
განკუთვნილი პროგრამები ადამიანური კაპიტალის განვითარების გზით, მათი
უნარების განვითარების ძირითად საშუალებას წარმოადგენენ. უკვე არსებობს
მტკიცებულებათა საკმარისი რაოდენობა, იმის გასარკვევად, თუ რომელი
პროგრამები მუშაობს უკეთ. პრობაციის მენეჯერთა უმრავლესობა, უკვე ნათლად
აცნობიერებს რისკების, საჭიროებების და პასუხისმგებლობის აღების პრინციპებს
(RNR მოდელი); პრინციპები, რომლებიც RNR მოდელს ქმნიან, (ანდრიუსი და ბონტა,
2003 წელი) ინგლისურ ენოვან სამყაროში, აგრძელებენ დომინანტურ მიდგომას
დამნაშავეთა რეაბილიტაციის კუთხით. იმის უზრუნველყოფით, რომ მრავალ
ჩრდილო ევროპულ იურისდიქციებში ამ პრინციპების (და სხვა კვლევების
შედეგების) პროგრამებად გარდასახვა აკრედიტაციის სისტემების ვალდებულება
ხდება. ეს აკრედიტაციის პროცესები და სისტემები, განსაზღვრავრავენ
კრიტერიუმებს იმ მოთხოვნილებების გარშემო, რომ პროგრამები იქმნება
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ცვლილებების მოდელის მიხედვით, აქვთ
დამნაშავეების შერჩევის შესაბამისი ნათელი პროცედურები, სამიზნეს წარმოადგენს
„სისხლის სამართლებრივი“ საჭიროებები, იყენებენ უნარების გამომუშავებაზე
ორიენტირებულ, ეფექტურ მეთოდებს, მიუთითებენ შესაბამის შედეგზე, პროგრამის
ინტენსიურობასა და ხანგრძლივობაზე, აცნობიერებენ დამნაშავეებისთვის
მოტივაციის შექმნის საჭიროებას, აქვთ პროცედურები, რომლებიც უზრუნველყოფენ
პროგრამის გაგრძელებას, პროგრამებსა და სხვა აქტივობების შესაბამისობას, აქვთ
შესაძლებლობა უზრუნველყონ პროგრამების ჩატარება და შეფასება ისე
(კეთილსინდისიერად) როგორც იყო დაგეგმილი. თუმცა ამ მცდელობების
მიუხედავად, პრობაციის პროგრამები მაინც ხდება იმედგაცრუების საფუძველი
ინგლისსა და უელსში (კრიტიკული მიმოხილვისთვის, იხ. მერინგტონი და სტანლი,
2004 წელი).

ეს ნაწილობრივ შეიძლება იმით აიხსნას, რომ პრაქტიკაში ეს პროცესი საკმაო
სირთულეებთან არის დაკავშირებული, არა მარტო პროგრამის შემქმნელებისთვის,
არამედ მათთვისაც ვინც რეალურად ახორციელებს ამ ინტერვენციას. როგორც
სამედიცინო მკვლევარებისათვის კარგად არის ცნობილი, ლაბორატორიებში
ეფექტური მკურნალობა,  ყოველთვის არ არის ეფექტური რეალობაში. თუ „წამალი“
უფრო მტკივნეული ან მოუხერხებელია, ვიდრე „მდგომარეობა“, ის ფაქტი, რომ ის



„მოქმედებს“ არ არის საკმარისი საფუძველი პაციენტთა უმრავლესობისთვის, რომ მას
მიმართოს.

„მკურნალობის ერთგულების“ ეს პრობლემა, დამნაშავეთათვის განკუთვნილ
პროგრამებში გამოხატულია „პროგრამის შესუსტების“ სახით, რაც მოიცავს პირებს,
რომლებიც ჩაერთნენ პროგრამაში, მაგრამ არ დაასრულეს იგი (კემშალი და სხვები.,
2002 წელი; რობერტსი, 2004 წელი). ინგლისსა და უელსში, ეს ფაქტი მნიშვნელოვანი
პრობლემა იყო, რადგან ბევრი მტკიცებულება არსებობდა იმის დასადასტურებლად,
რომ ისინი ვინც პროგრამა დასრულებამდე დატოვა უარეს მდგომარეობაში
აღმოჩნდა, ვიდრე ისინი ვინც თავიდანვე არ ჩართულა პროგრამაში (ჰოლინი და
სხვები., 2004 წელი). მათ, ვინც არ დაასრულეს პროგრამა და მათ, ვინც საერთოდ არ
ჩაერთო პროგრამაში, ისევე როგორც პროგრამა გავლილები, პრაქტიკოსებსა და
მკვლევარებს ნუგეშის მცირე საფუძველს აძლევენ. პროგრამა გავლილების
დანარჩენებთან შედარებით უკეთესი შედეგები შეიძლება შერჩევის კრიტერიუმებს
მიეწეროს და მიჩნეულ იქნას, რომ ისინი შეიძლება თავიდანვე ისეთი
მოტივირებულები იყვნენ, რომ პროგრამაში ჩართვის გარეშეც მოეხერხებინათ შეცლა.
ზოგიერთი პროგრამის შედეგიდან გამომდინარე, შეიძლება მართლაც ვივარაუდოთ
რომ მონაწილეები თავიდანვე დაბალი რისკის მატარებელი დამნაშაავები იყვნენ
(ბურნეტ და რობერსი, 2004 წელი). ინგლისსა და უელსში ზოგიერთი მეცნიერი ამ
არასახარბიერო მიგნებებს ორგანიზაციულ საკითხებს და განხორციელებასთან
დაკავშირებულ პრობლემებს უკავშირებს, დაძაბულობა ერთის მხრივ პოლიტიკური
საჭიროებაა, რომ მოხდეს დამნაშავეთა დიდი რაოდენობის ჩართვა პროგრამებში და
მეორეს მხრივ, კი პროგრამის ეფექტურად დაგეგმვა (ჰოლინი და სხვები., 2004 წელი;
რაინორ 2004ა, 2004ბ, 2008 წელი). ინგლისისა და უელსის პროგრამების გამოცდილება
შეგვიძლია შევაჯამოთ ინგლისური ფრაზით: „იჩქარე, ნელა.“ სხვა სიტყვებით რომ
ვთქვათ, აჩქარება პროგრამების დანერგვისას, დააყოვნებს სასურველი შედეგის
მიღწევას.

ზემოთ განხილულიდან გამომდინარე მეტი ყურადღება უნდა გამახვილდეს,
პროფესიული კულტურების ორგანიზაციულ კონტექსტებზე, რომლის მიხედვითაც
ხდება ინტერვენცია - ბიბლიური იგავიდან რომ მოვიშველიოთ, როგორც ნიადაგის
მდგომარეობა განსაზღვრავს მოსავლიანობას, ასევე მნიშვნელოვანია თესლის
ხარისხიც. მეორე, ინგლისური გამონათქვამის მიხედვით, ფრთხილად უნდა ვიყოთ
და „ყველა კვერცხი ერთ კალათში არ მოვათავსოთ“: არ იქნება გონიერი საქციელი
ბოლომდე დავეყრდნოთ პროგრამებს, როგორც დანაშაულის რეციდივის შემცირებას
უზრუნველყოფის ძირითად მექანიზმებს; პირიქით უნდა განვსაზღვროთ



მტკიცებულებათა უფრო ფართო ბაზა, (დანაშაულზე ხელის აღების კვლევის
ჩათვლით) იმისათვის, რომ ვუზრუნველყოთ ჩვენი საქმეთა მართვის და საქმეთა
შესწავლის რუტინული პრაქტიკა და პრობაციის სამსახურის თანამშრომელთა და
დამნაშავეთა შორის მაქსიმალურად ეფექტური ურთიერთობები
განსახორციელებელი ცვლილების ხელშეწყობის მიზნით. (ჰოლინი და სხვები, 2004
წელი; რაინორი, 2004 წელი; რაინორი, 2008 წელი).

მოტივაციის გაზრდა/ განვითარება

ცვლილების მეორე წინაპირობაზე ფიქრისას, კრიტიკოსები ამბობენ, რომ პრაქტიკაში,
RNR მოდელი, დამნაშავეთა მოტივაციის კუთხით მოისუსტებს, პასუხისმგებლობის
აღების პრინციპი კი - რომელიც მოიცავს, დამნაშავეთა ეფექტურად ჩართვის
მეთოდებს ჯერ არ არის ბოლომდე განვითარებული /ჩამოყალიბებული. უარდი და
მარუნა (2007 წელი) დამაჯერებლად ამტკიცებენ, რომ დამნაშავეთა რეაბილიტაციის
კარგი ცხოვრების მოდელი (GLM) შეიძლება პასუხობდეს ამ სისუსტეს არსებული
მიდგომების საშუალებით.

GLM მოდელი წარმოადგენს ამ სფეროს შედარებით ახალ მიდგომას (ვორდი და
ბრაუნი, 2004 წელი; ვორდი და მარშალი, 2004 წელი; ვორდი და განონი, 2006 წელი;
ვორდი, განონი და მანი, 2007 წელი). ის საფუძველს იღებს „პოზიტიური
ფსიქოლოგიის“ განვითარებადი დარგიდან, რათა მოახდინოს რეაბილიტაციისთვის
ძალისმიერი მიდგომის შეთავაზება. მოდელის ზოგადი პრინციპების გაწერისას,
ვორდი და მარუნა (2007 წელი) ახდენენ რამდენიმე საწყისი ვარაუდის გაერთიანებას.
GLM მოდელი მოიაზრებს, რომ ხალხი (დამნაშავეთ ჩათვლით) მიდრეკილია, ქონდეს
მიზნები ან ადამიანური სიკეთეები, როგორიც არის ცხოვრება, ცოდნა, წარმატება
თამაშსა თუ სამსახურში, ერთად თუ ავტონომიურად, შინაგანი სიმშვიდე,
მეგობრობა, საზოგადოება, სულიერება, ბედნიერება და შემოქმედება. მეორადი
სიკეთე, როგორიც არის სამსახურეობრივი ან ურთიერთობების სახეები,
კონკრეტული გზების დასახვა ძირითადი სიკეთის მისაღწევად. რადგან პირველად
ადამიანური სიკეთეები მრავლობითია, ადამიანის ქცევის მოტივირების მრავალი
შესაძლო წყარო არსებობს.

GLM მოდელი ეფუძნება იმ მიდგომას, რომ ინტერვენციის მიზანი უნდა იყოს
ინდივიდუალური სიკეთისკენ სწრაფვა, ისევე როგორც რისკის შემცირება ან მართვა.
სარეაბილიტაციო სამუშაოს ძირითად მიზანს წარმოადგენს პირისთვის
შესაძლებლობის მიცემა რომ განავითაროს ცხოვრებისეული გეგმა, რომელიც მოიცავს



ძირითადი ადამიანური სიკეთის მიღების საშუალებას სხვისთვის ზიანის მიყენების
გარეშე. თუმცა ეს უკავშირდება არა მხოლოდ რისკ ფაქტორებთან ბრძოლას, არამედ
საკუთარი თავის  სრულ გარდაქმნას, რისთვისაც საჭიროა პრაქტიკოსებმა
გაითვალისწინონ ინდივიდუალური, კონტექსტუალური ფაქტორები, რომელიც
როგორც ხასიათთან ასევე გარემოსთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, რისკები
არ უნდა იქნას აღქმული როგორც დამნაშავის დამახასიათებელი თვისება, არამედ
მრავალსახოვანი და კონტექსტუალური. საბოლოოდ კი, მიდგომა საჭიროებს
განსაკუთრებულ ფოკუს კარგი ცხოვრების კონცეფციაზე; ძალის, პირველადი
სიკეთის და დაკავშირებული გარემოს გათვალისწინებით და პირების
შესაძლებლობების წახალისებას და პატივისცემას, რათა გააკეთონ არჩევანი
თავიანთი თავებისთვის.

დანაშაულის ეტიმოლოგიის გაგებისას, GLM მოდელი ხაზს უსვამს დაძაბულობის
თეორიას, (მერტონი, 1934 წელი) არსებობს დანაშაულის ჩადენის ორი გზა -
პირდაპირი და არაპირდაპირი. პირდაპირი გზა ეხება სიტუაციებს, სადაც პირი ეძებს
სიკეთის კონკრეტულ სახეს კრიმინალური ქმედების განხორციელების გზით.
არაპირდაპირი გზა კი, უკავშირდება სიტუაციებს, სადაც ამ კარგის ძიების შედეგად
იზრდება დანაშაულის ჩადენისკენ მიმართული ზეწოლა; მაგ, ალკოჰოლის
გამოყენებას ემოციური დაძაბულობის შესამსუბუქებლად მივყავართ კონკრეტულ
სიტუაციაზე კონტროლის დაკარგვისკენ. GLM მოდელი-შია ყველაზე კარგად
აღქმული კრიმინოგენული საჭიროებები, როგორც პირველადი ადამიანური სიკეთის
მიღების შიდა ისე გარე წინააღმდეგობები.

პრაქტიკულ მოდელში, რომელიც წარმოიშვა ამ პრინციპებისა და მოსაზრებების
შედეგად, პრაქტიკოსი ვალადებულია რისკის შემცირების გზით
(საზოგადოებისთვის), დააბალანსოს პირადი სიკეთის წახალისება (დამნაშავისთვის).
პირად სიკეთეზე ზედმეტად ორიენტირების შედეგად შეიძლება მივიღოთ ბედნიერი
თუმცა საშიში დამნაშავე; თუმცა ზედმეტმა ფოკუსირებამ რისკებზე, შეიძლება
მიგვიყვანოს საშიშ და განდგომილი დამნაშავის ჩამოყალიბებამდე. პრაქტიკოსმა
უნდა ჩამოაყალიბოს ადამიანური ურთიერთობა, სადაც ცალკეული დამნაშავე არის
ღირებული, მას სცემენ პატივს და ამ ურთიერთობის საშუალებითაც შეიძლება
მოხდეს ჩარევა მის ცხოვრებისეულ გეგმებში, მათთან დაკავშირებული რისკ
ფაქტორების გათვალისწინებით. თუმცა RNR, ჩარევა შეიძლება იყოს
სტრუქტურირებული და სისტემური, უნდა იყოს კონკრეტულ პიროვნებას
მორგებული. პრაქტიკოსის და სააგენტოს მიერ გამოყენებული ენა უნდა იყოს



მომავალზე ორიენტირებული, ოპტიმისტური და მიზანმიმართული (ვორდი და
მარუნა, 2007:127) იმისთვის, რომ მოტივაციის გაჩენას შეუწყოს ხელი.

ჩართულობისა და შეფასების პროცესში, ვორდისა და მარუნას (2007 წელი) მიხედვით
რისკის, საჭიროების და პასუხისმგებლობის აღების საპასუხოდ პრაქტიკოსებმა, ასევე
უნდა შეაფასონ ინდივიდუალური პრიორიტეტები - ინდივიდუალური მიზნები,
ცხოვრებისეული პრიორიტეტები და ინტერვენციის საკუთარი მიზნები. ეს მოიცავს
იმ პრიორიტეტების ანალიზს, თუ რა ღირებულებები აქვთ დამნაშავეებს, როგორ და
რის მიღწევას ცდილობენ ისინი. უფრო ფართო შეფასება იმისა, თუ რა პოტენციალი
აქვს ინდივიდს კარგი ცხოვრების მისაღწევად მოიცავს შემდეგი ინფორმაციის
საჭიროებას:

1. არსებობს თუ არა შეზღუდული შესაძლებლობები პირველადი სიკეთის
მისაღებად სხვაზე გადაჭარბებული ფოკუსირების გამო;

2. ხდება თუ არა ზოგიერთი სიკეთის მიღება შეუფერებელი გზებით;
3. არსებობს თუ არა კონფლიქტი ინდივიდების მიზნებს შორის;
4. აქვს თუ არა პირს შესაძლებლობა ან უნარი შეიმუშაოს ცხოვრებისეული გეგმა

და მიაღწიოს მიზნებს.

ინდივიდუალური მიდგომის ჩამოყალიბება გრძელდება არსებული პრობლემების და
კრიმინოგენული საჭიროებების კვლევით, შემდგომი ქმედების ფუნქციის
ჩამოყალიბებით - რაც მოიცავს, ძირითად, ადამიანურ სიკეთეს, რომელსაც პირდაპირ
ან არაპირდაპირ უკავშირდება. მას შემდეგ რაც ქმედების მიზეზების, რისკის დონე
და ცხოვრებისეული შეცდომები გაანალიზებული იქნება, პრაქტიკოსებს ექნებათ
უნარი, დაადგინონ მათი სიძლიერე, პოზიტიური გამოცდილებები და ექსპერტიზა.
შემდეგ, ხდება იმის მცდელობა, რომ გაირკვეს ძირითადი და მეორადი სიკეთის აზრი
და მათი მიღწევის გზები. უნდა იქნეს გათვალისწინებული გარემო, სადაც პირი
ცხოვრობს და მათი ცხოვრების გეგმაზე ამ გარემოს გავლენა, შეფასების საბოლოო
ფაზაში პრაქტიკოსები აგებენ ინდივიდუალურ გეგმას ყველა ზემოაღნიშნულ
განხილვებზე დაყრდნობით:

„იმის გათვალისწინებით, თუ  ცხოვრების რა სტილი იქნება
დამაკმაყოფილებელი და აზრის მიმცემი პირისთვის ... {პრაქტიკოსი}
მიუთითებს, შესაძლებლობებსა და კომპეტენციებზე, რომელიც მას
დასჭირდება ამ გეგმის განხორციელებისთვის. შემდგომში ხდება ამ
„სამკურნალო“ გეგმის შედგენა“ (ვორდი და მარუნა, 2007:136).



ვორდი და მარუნას (2007 წელი) GLM მოდელი-ის  შეფასება წარმოადგენს
ემპირიული მტკიცებულებების სიმდიდრეს, რომელიც მხარს უჭერს თეორიულ
ჩარჩოებს, ეტიმოლოგიურ ვარაუდებს და პრაქტიკას, რომელიც ფოკუსირდება
გამოსწორების პროგრამების მოდელებზე და პოზიტიურ შეფასებებზე, რომლებიც
ეფუძნება ან  წარმოადგენენ GLM მოდელის ანალოგიას. თუმცა, მათი
მიუკერძოებელი დასკვნა შემდეგია:

„GLM მოდელი კარგად მუშაობს როგორც ინტეგრირებული სტრუქტურა,
მაგრამ არსებობს სიმცირე იმ კონკრეტული გამოსასწორებელი პროგრამების,
რომლებიც შეიქმნა GLM მოდელზე დაყრდნობით. თუმცა ეს საკმაოდ სწრაფად
იცვლება და აღნიშნულზე საუბრისასაც კი ხდება GLM მოდელზე
დაფუძნებული გამოსასწორებელი პროგრამების შექმნა და ემპირიული
შეფასება“ (ვორდი და მარუნა, 2007:171).

არსებულ მტკიცებულებებს მიღმა, არსებობს კითხვები GLM მოდელთან
დაკავშირებით. არის თუ არა ძირითადი ადამიანური სიკეთე ისეთი, საყოველთაოდ
მნიშვნელოვანი როგორც GLM მოდელის მიხედვით მიიჩნევა? როგორ შეუძლიათ
პრაქტიკოსებს მართონ ის დაძაბულობა რაც არსებობს თანამედროვე
საზოგადოებებში იმის გარშემო, თუ რა არის კარგი ცხოვრება და კონფლიქტები
რომლებიც ჩნდება ამ სხვადასხვაგვარი ცხოვრების ძიებისას? სჭირდება თუ არა
ყველა დამნაშავეს ვისთანაც სოციალური მუშაკები მუშაობენ საკუთარი თავის
სრულად შეცვლა, ისე როგორც ამას კარგი ცხოვრების გეგმა ითვალისწინებს? იქნება
თუ არა საკმარისი ნაკლებად ინტენსიური ჩარევა რიგ შემთხვევებში? ამის
მიუხედავად, არ არსებობს მიზეზი, GLM მოდელმა სხვადასხვა დოზით რატომ არ
უნდა მისცეს შეცვლის და გადახედვის საშუალება, აქვე ხაზს უსმევს რომ
კონკრეტულმა ინტერვენციამ შეიძლება ამის საჭირობაც კი დაგვანახოს. იქნებ GLM
მოდელი ხაზს უსვამს კრიმინოგენული სოციალური კონტექსტის (და შეზღუდული
ცხოვრებისეული შესაძლებლობების) იმ საფუძველს, რომელიც შეიძლება ქმნიდეს
„კრიმინალური“ კარგი ცხოვრების გეგმას ლოგიკურსა და ფუნქციურს დამნაშავის
გადმოსახედიდან. და ბოლოს, იქნებ საჭირო იყოს დანაშაულისა და დანაშაულიდან
ხელის აღების ოჯახურ და სოციალურ კონტექსტზე ორიენტირებული
ინტერვენციების საჭიროებაზე უფრო მკვეთრი ფოკუსი და ასევე მუშაობა
ლეგიტიმური შესაძლებლობების  შექმნისათვის (ან კანონიერი სოციალური
კაპიტალის - იხილეთ ქვემოთ).

შეიძლება, ორივე RNR და უფრო ნაკლებად, GLM მოდელებში დანაშაულისა და მასზე
საპასუხო ღონისძიებების ინდივიდუალურ ანალიზზე ფოკუსირება არის დამნაშავის
რეაბილიტაციისადმი ფსიქოლოგიური ორიენტაციის შედეგი, რომელსაც ორივე
მოდელი იზიარებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, GLM მოდელი მოდელის



პრინციპები და ღირებულებები მაღალი ალბათობით შესაბამისობაშია პრობაციის
ჰუმანისტურ ტრადიციებთან. ამას გარდა, იმის გათვალისწინებით რომ ზოგიერთები
პრობაციას მიაკუთვნებენ სოციალური სამუშაოს ერთ-ერთ ფორმას, GLM მოდელი
შესაბამისობაში მოდის სოციალური სამუშაოს ვრცელ ისტორიასთან მოახდინოს
ეკოლოგიური პერსპექტივების ჩართვა, თანამედროვე  ფოკუსით მზრუნველობის
პერსონალიზაციისა და ძალისმიერი მიდგომებისკენ.

სოციალური კაპიტალის განვითარება
ვინაიდან მოტივაცია და შესაძლებლობები არ არის საკმარისი ცვლილებებისათვის;
ასევე RNR-ისა და GLM-ის მოდელების კრიტიკის გათვალისწინებით, რომ ისინი
ფოკუსირებული არიან ანალიზის ინდივიდუალურ დონეზე, საჭიროა ცვლილების
მესამე და ბოლო წინაპირობას მივუბრუნდეთ, კერძოდ შესაძლებლობებისა და
სოციალური კაპიტალის განვითარებას. ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ეს უკანასკნელი
ეხება რესურსებს, რომლებიც მიეკუთვნება სოციალურ ურთიერთობებსა და ქსელებს
და ხასიათდება ერთობლივი ნორმებითა და კავშირებით (იხილეთ პუტნამი, 2000
წელი; მაქნილი და ვაიტი, 2007 წელი). სოციალური კაპიტალის თეორეტიკოსები
აღწერენ სამი ტიპის სოციალურ კაპიტალს, რომელთაგან ორი ყველაზე
რელევანტურია აღნიშნულ შემთხვევაში. კავშირების სოციალური კაპიტალი
გულისხმობს ოჯახთან და მეგობრებთან ახლო დამოკიდებულებას, ხოლო
დამაკავშირებელი სოციალური კაპიტალი უფრო შორეულ კავშირებს, მაგალითად
ნაცნობთა და კოლეგათა ფართო წრესთან (დეტალებისთვის იხ.მაქნილი და ვაიტი,
2007 წელი, თავი 9). არ არის გასაკვირი, რომ კვლევები მიუთითებს არამარტო იმას,
რომ საზოგადოებაში სადაც მაღალია დანაშაულის მაჩვენებელი, დაბალია
სოციალური კაპიტალი, არამედ ასევე იმას, რომ რეციდივისტებს აქვთ ძალიან მცირე
სოციალური კაპიტალი, ან ძალიან მცირე კანონიერი სოციალური კაპიტალი.
გაფუჭებული ურთიერთობები ახლობლებსა და ოჯახის წევრებთან აიძულებს მათ
დაეყრდნონ არაკანონიერ და კრიმინალურ ქსელებს, რითაც ამცირებენ დანაშაულზე
ხელის აღების (ვებსტერი და სხვები, 2006 წელი) შესაძლებლობას.

აღსანიშნავია, რომ დანაშაულზე ხელის აღებას სჭირდება დამხმარე სერვისები
პრობაციის სახით, რათა მოხდეს დამნაშავეთა და ყოფილ დამნაშავეთა დახმარება;
საჭიროებისამებრ დახმარება კავშირების სოციალური კაპიტალის აღდგენაში,
რომელიც წარმოდგენილია ოჯახური კავშირების სახით და მათი მომზადება და
ჩამოყალიბება ახალ ოჯახებთან კავშირებისათვის, რომლებსაც ისინი ქმნიან პირადი
ურთიერთობების საფუძველზე და ხდებიან მშობლები. თუმცა, აღნიშნული
სოციალური კაპიტალის შენება, ასევე უნდა მოიცავდეს დამაკავშირებელი
სოციალური კაპიტალის განვითარებას, რაც გულისხმობს ფართო საზოგადოებრივ
კავშირებს, რომლებიც იქმნება დამსაქმებლების, არასამთავრობო სექტორის,
სასულიერო თემისა და სხვათა მეშვეობით. ოჯახებისთვის პოზიტიური
კონტრიბუციის განვითარებითა და ასევე საზოგადოებასთან პოზიტიური კავშირების
დამყარებით, პრობაციის სერვისებს შეუძლიათ შექმნან არხები აქტივობების



გენერირებისთვის, რომელიც მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც ცდილობს თავი
დააღწიოს დანაშაულებრივ სამყაროს, რათა დაეხმაროს მათ დაინახონ საკუთარი
თავი პოზიტიურ კონტრიბუტორებად და არა საზოგადოებისთვის რისკებისა და
საფრთხის შემქმნელებად (მაქნილი და ვაიტი, 2007 წელი).

რა თქმა უნდა სოციალური კაპიტალის განვითარება ისეთი მარგინალიზებული და
გარიყული ჯგუფისთვის, როგორებიც არიან დამნაშავეები, არ არის ადვილი,
განსაკუთრებით არასაიმედო, თანამედროვე საზოგადოებაში, რომელშიც ჩვენ ვართ.
მართლაც ევროპის ზოგიერთ იურისდიქციებში ჩვენ შეპყრობილი ვართ ჩვენი
კლებადი ფინანსური რესურსების გაფლანგვით უფრო მეტი და მეტი დამნაშავეების
დაპატიმრებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მტკიცებულებები აღნიშნული
მიდგომის უსარგებლობისა და მაღალი სოციალური საფასურის შესახებ, რომ
არაფერი ვთქვათ დანაშაულის ხელმეორედ ჩადენის მაჩვენებლებსა და დანგრეულ
ოჯახებზე.

კვლავაც, კვლევებს შეუძლიათ იმედის მარცვალი ჩასახონ ამ მიმართულებით.  ორმა
ბოლოდროინდელმა კვლევამ საზოგადოებრივი დამოკიდებულების შესახებ
დასჯასთან მიმართებაში, მაღალი დანაშაულის 2 რაიონში - შეფილდში,
მკვლევარები მიიყვანა დასკვნამდე, რომ სადამსჯელო ღონისძიებებს შორის
განსხვავებები ამ ორ რაიონში შეიძლება ყოფილიყო საზოგადოების მიმართ
განსხვავებული დამოკიდებულების შედეგი (ბორომსი და ვილსონი, 2004 წელი). იმ
დროს, როდესაც უფრო მეტად დასჯაზე ორიენტირებული თემი თავს მიტოვებულად
გრძნობდა არეულობისა და ნგრევის წინაშე, დასჯაზე უფრო ნაკლებად
ორიენტირებული თემის მცხოვრებლები ფიქრობდნენ, რომ მდგომარეობა მათ
რაიონში უკეთესობისკენ იყო შეცვლილი, მიუხედავად დანაშაულის ერთნაირი
მაჩვენებლისა. აღნიშნული განსხავება ნაწილობრივ განპირობებული იყო
განსხვავებით საზოგადოებრივი წესრიგის კონტროლში.  მკვლევარები თავიანთ
მიგნებებს უკავშირებენ ლიტერატურას დარწმუნების პოლიტიკაზე, რომელიც
ახალისებს „კონტროლის სიგნალების“ გამოყენებას რათა გაუმკლავდეს იმ
„კრიმინალურ სიგნალებს“, რომელთა ირგვლივ თავს იკრებს მღელვარება
დანაშაულსა და არეულობაზე (ინესი, 2004 წელი).

ახლანდელ სტატიაში, ტონი ბოტომსი ვარაუდობს, რომ პოლიციის მსგავსად
პრობაციის სერვისებიც საჭიროებენ იმ სიგნალების გაანალიზებას რომლებსაც ისინი
უშვებენ საზოგადოებასა და უბნებში (ბოტომსი,2008 წელი). აღნიშნული სიგნალები
შეიძლება მოიცავდეს კონტროლისა და დაცვის სიგნალებს, თუმცა ასევე
რესტიტუციისა და რეპარაციის სიგნალებს და რეფორმირებისა და მონანიების
სიგნალებს. სხვა მნიშვნელოვანი კვლევა საზოგადოების დამოკიდებულების შესახებ
დასჯასთან მიმართებით ვარაუდობს, რომ ჩვენ კი არ უნდა უგულებელვყოთ, არამედ
ყურადღება მივაქციოთ დასჯის ემოციურ ასპექტებს. თუმცა, იმის ნაცვლად რომ
დავნებდეთ ნეგატიურ გრძნობებს, რომლებიც ახლავს დასჯას, ჩვენ უნდა ვცადოთ



რომ გავითავისოთ მონანიების რწმენის, ძველი და ჯერ კიდევ ძლიერი კულტურული
მემკვიდრეობა, რომელიც ამტკიცებს ადამიანის შესაძლებლობას გაიზარდოს და
შეიცვალოს უკეთესობისაკენ (მარუნა და კინგი,2008 წელი). შეიძლება პრობაციის
სერვისების, და ასევე დასჯასთან მიმართებაში ჩვენს მიდგომებში ჰუმანურობის
საბოლოო ბედი უფრო მეტად დამოკიდებული იყოს ჩვენს წარმატებებსა და
წარუმატებლობებზე რესტიტუციის, რეპარაციისა და მონანიების სიგნალების
განვითარებასა და გაგზავნაში, ვიდრე საზოგადოების ეფექტური დაცვის
განხორციელებაში.

დასკნა

აღნიშნული დოკუმენტის მიზანი იყო მკითხველისთვის შემოეთავაზებინა იდეა, რომ
რეაბილიტაციის მორალური და ემპირიული საფუძვლების შესაბამისად,
რეაბილიტაცია უნდა იყოს საბოლოო შედეგი და არა მიზანი ამ შედეგის მისაღწევად.
იმისთვის,რომ დავფიქრდეთ „თუ რა მუშაობს?“ დანაშაულის შესამცირებლად
საჭიროა, ასევე ვიფიქროთ „თუ რა არის სამართლიანი?“. დოკუმენტში აღნიშნული
იყო, რომ კოლექტიური ინტერესის ხაზგასასმელად და კოლექტიური ეფექტიანობის
ჩამოსაყალიბებლად, უფრო პროდუქტიული შეიძლება იყოს სოციალური
უსაფრთხოების  კონცეფცია ვიდრე საზოგადოების დაცვის კონცეფცია, რომელიც
დამნაშავეს მოიაზრებს, როგორც საზოგადოებისთვის გარეშე საფრთხეს. მე ასევე
ვეცადე ამეხსნა, თუ რატომ უნდა იქნას განვითარებული და შენარჩუნებული
ცვლილებაზე ფოკუსირებული საზოგადოების დაცვის ინტეგრირებული მიდგომები,
როგორც ამკრძალავი მიდგომების საპირწონე, თუმცა ეს არ გულისხმობს, რომ
ამკრძალავი ღონისძიებები საერთოდ არ არის საჭირო.  ჩემი მხრიდან უპირატესობის
მინიჭება საზოგადოებრივი დისკუსისათვის, ინტეგრაციისა და ცვლილებისადმი არ
გამომდინარეობს მხოლოდ ჩემი სოციალური სამუშაოს პრაქტიკიდან - ეს არ არის
მხოლოდ გულისთქმა; არამედ ჩემი ჩართულობა კრიმინოლოგიურ კვლევაში
ნათლად მიუთითებს ჩემთვის, რომ განსაკუთრებით ნეოლიბერალურ რეჟიმებში
„რისკის“ ან „დაცვის“ დისკურსების დომინირება დიდი ალბათობით მოახდენს
საკუთარი მიზნების ფრუსტრირებას, თუ ის დამნაშავეებს აღიქვამს პიროვნების
ყველაზე უარესი ასპექტიდან და თუ ის  პრაქტიკოსებს აიძულებს უგულებელყონ
დამნაშავეთა საჭიროებები, ძლიერი მხარეები, მიზნები და სურვილები და თუ ის
გაამყარებს სოციალურ კლიმატს, რომელიც ქმნის პრაქტიკულ და
დამოკიდებულებით ბარიერებს ყოფილ დამნაშავეთა სოციალური მობილობისა და
განსხვავებულად ცხოვრების პერსპექტივებისათვის.

„რა მუშაობს?“ ჟღერს როგორც ტექნიკური შეკითხვა, თუმცა ეს არის შეკითხვა
რომელსაც მივყავართ ახალ შეკითხვამდე, არა მარტო თუ როგორი პრობაციის
სერვისები გვინდა რომ განვავითაროთ და მივაწოდოთ, არამედ თუ როგორ
საზოგადოებასა და თემს გვინდა რომ მივეკუთვნებოდეთ.  ჩემი, როგორც მოქალაქის



და ასევე როგორც აკადემიკოსის რწმენაა, რომ უფრო უსაფრთხო იქნება იმ
საზოგადოებაში ცხოვრება, სადაც ყოფილ დამნაშავეებს აქვთ მხარდაჭერა, რომ
ისწრაფოდნენ უკეთესი ცხოვრებისკენ, ვიდრე იმ საზოგადოებაში სადაც ხდება
მხოლოდ მათგან გამომდინარე რისკების მართვა და მეთვალყურეობა და სადაც
აღნიშნული რისკების გამოსწორება და გამყარება მუდმივად ხდება მათი
სტიგმატიზაციითა და გარიყვით, როგორც რისკის შემცველი პირებისა.
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ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები იხილეთ 1-ელი ლექციის საკითხავ მასალაში 

(Lecture 1 Reader): 

- მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2010)1 ევროპის საბჭოს 

ქვეყნების მიმართ პრობაციის წესების შესახებ;  

- კომენტარი მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციაზე CM/Rec(2010)1 ევროპის 

საბჭოს ქვეყნების მიმართ პრობაციის წესების შესახებ;  

- მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია Rec(2003)22 წევრი ქვეყნების მიმართ 

პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესახებ; 

- პატიმრებთან მოპყრობის გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები, 1957 

წელი;  

- არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ გაეროს მინიმალური სტანდარტული 

წესები (ტოკიოს წესები), 1990 წელი;  

- კომენტარი არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ გაეროს მინიმალური 

სტანდარტული წესებზე (ტოკიოს წესები)(ამონარიდი); 

- მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია Rec(2006)2 წევრი ქვეყნების მიმართ 

ევროპული ციხის წესების შესახებ;   

- კომენტარი მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციზე Rec(2006)2 წევრი ქვეყნების 

მიმართ ევროპული ციხის წესების შესახებ;  

 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

კონვენცია 

რომი, 1950 წლის 4 ნოემბერი 

ქვემორე ხელმომწერი მთავრობები, რომლებიც არიან ევროპის საბჭოს წევრები, 

ითვალისწინებენ 1948 წლის 10 დეკემბერს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

გენერალური ასამბლეის მიერ გაცხადებულ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 

დეკლარაციას; 

ითვალისწინებენ რა იმას, რომ ეს დეკლარაცია მიზნად ისახავს მასში გაცხადებულ 

უფლებათა საყოველთაო და ეფექტიანი აღიარებისა და დაცვის უზრუნველყოფას; 

ითვალისწინებენ, რომ ევროპის საბჭოს მიზანია მის წევრებს შორის უფრო მეტი 

ერთიანობის მიღწევა და რომ ამ მიზნის მიღწევის ერთ–ერთი საშუალება არის ადამიანის 

უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვა და მათი შემდგომი განხორციელება; 

კვლავ ადასტურებენ თავიანთ ერთგულებას იმ ძირითადი თავისუფლებებისადმი, 

რომელთაც ეფუძნება სამართლიანობა და მშვიდობა მსოფლიოში და რომელთა დაცვა 

საუკეთესოდ ხორციელდება, ერთი მხრივ, ეფექტიანი დემოკრატიული პოლიტიკითა და, 

მეორე მხრივ, ადამიანის უფლებათა საერთო გაგებითა და მათი უზრუნველყოფით, რასაც 

ისინი ემყარებიან; 

როგორც მთავრობები იმ თანამოაზრე ევროპული ქვეყნებისა, რომელთაც აქვთ 

პოლიტიკური ტრადიციების, იდეალების, თავისუფლებისა და სამართლის უზენაესობის 

საერთო მემკვიდრეობა, შემართულნი არიან, გადადგან პირველი ნაბიჯები საყოველთაო 

დეკლარაციით გაცხადებულ გარკვეულ უფლებათა კოლექტიური 

განხორციელებისათვის, და 

თანხმდებინა შემდეგზე: 



 მუხლი 1. ადამიანის უფლებათა პატივისცემის ვალდებულება 
მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები თავიანთი იურისდიქციის ფარგლებში ყველასათვის 

უზრუნველყოფენ ამ კონვენციის I თავში განსაზღვრულ უფლებებსა და თავისუფლებებს. 

თავი I – უფლებები და თავისუფლებები 

 მუხლი 2. სიცოცხლის უფლება 
1. ყოველი ადამიანის სიცოცხლის უფლება კანონით არის დაცული. არავის სიცოცხლე 

არ შეიძლება განზრახ იყოს ხელყოფილი. სიცოცხლის ხელყოფა დასაშვებია მხოლოდ 

სასამართლოს მიერ გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენის აღსრულების შედეგად, ისეთი 

დანაშაულის ჩადენისათვის, რომლისთვისაც კანონი ითვალისწინებს ამ სასჯელს. 

2. სიცოცხლის ხელყოფა არ ჩაითვლება ამ მუხლის საწინააღმდეგოდ ჩადენილ 

ქმედებად, თუ ის შედეგად მოჰყვა ძალის გამოყენებას, რომელიც აბსოლუტურ 

აუცილებლობას წარმოადგენდა: 

a) ნებისმიერი პირის დასაცავად არამართლზომერი ძალადობისაგან; 

b) კანონიერი დაკავებისათვის ან კანონიერად დაპატიმრებული პირის გაქცევის 

აღსაკვეთად; 

c) კანონიერ ღონისძიებათა განხორციელებისას აჯანყების ან ამბოხების ჩასახშობად. 

 მუხლი 3. წამების აკრძალვა 
არავინ შეიძლება დაექვემდებარეოს წამებას, არაადამუანურ ან ღირსების შემლახველ 

მოპყრობას ან დასჯას. 

 მუხლი 4. მონობისა და იძულებითი შრომის აკრძალვა 
1. არავინ შეიძლება იმყოფებოდეს მონობაში ან ყმობაში. 

2. არავის შეიძლება მოეთხოვოს იძულებითი ან სავალდებულო სამუშაოს შესრულება. 

3. ამ მუხლის მნიშვნელობით ტერმინი „იძულებითი ან სავალდებულო სამუშაო“ არ 

მოიცავს: 

a) ნებისმიერ სამუშაოს, რომლის შესრულებაც, ჩვეულებრივ სავალდებულოა 

პატიმრობისას, რომელიც შეფარდებულია წინამდებარე კონვენციის მე–5 მუხლის 

დებულებების შესაბამისად ან ასეთი პატიმრობიდან პირობითი თავისუფლების 

განმავლობაში; 

b) სამხედრო ხასიათის ნებისმიერ სამსახურს, ან სავალდებულო სამხედრო სამსხურის 

ნაცვლად დაკისრებულ სამსახურს იმ ქვეყნებში, სადაც შინაგანი მრწამსის გამო, 

სამხედრო სამსახურის გავლაზე უარის თქმის უფლება აღიარებულია; 

c) ნებისმიერ სამსახურს, რომელიც დაკისრებულია საგანგებო მდგომარეობის ან 

უბედურების დროს, რომელიც საფრთხეს უქმნის ხალხის სიცოცხლეს ან კეთილდღეობას; 

d) ნებისმიერ სამუშაოს ან სამსახურს, რომელიც ჩვეულებრივ მოქალაქოებრივ 

ვალდებულებებს განეკუთვნება. 

 მუხლი 5. თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება 
1. ყველას აქვს თავისუფლებისა და პირადი ხელშეუხებლობის უფლება. არავის 

შეიძლება აღეკვეთოს თავისუფლება, გარდა შემდეგი შემთხვევებისა და კანონით 

განსაზღვრული პროცედურის შესაბამისად, ესენია: 

a) უფლებამოსილი სასამართლოს მიერ მსჯავრდებული პირის კანონიერი 

დაპატიმრება; 

b) პირის კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება კანონის შესაბამისად გაცემული 

სასამართლოს ბრძანების შეუსრულებლობისათვის ან კანონით გათვალისწინებული 

ნებისმიერი ვალდებულების შესრულების უზრუნველსაყოფად; 



c) პირის კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება უფლებამოსილი სასამართლო ორგანოს 

წინაშე მის წარდადგენად, როდესაც არსებობს სამართალდარღვევის ჩადენის 

საფუძვლიანი ეჭვი, ან საფუძვლიანად არის მიჩნეული პირის მიერ სამართალდარღვევის 

ჩადენის თუ მისი ჩადენის შემდეგ მიმალვის აღკვეთის აუცილებლობა; 

d) არასრულწლოვნის დაპატიმრება კანონიერი ბრძანების საფუძველზე მასზე 

არმზრდელობითი ზედამხედველობისათვის ან მისი კანონიერი დაპატიმრება 

უფლებამოსილი სასამართლო ორგანოს წინაშე მის წარსადგენად; 

e) პირთა კანონიერი დაპატიმრება ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების თავიდან 

ასაცილებლად, ან სულით ავადმყოფების, ალკოჰოლიკების, ნარკომანებისა თუ 

მაწანწალების კანონიერი დაპატიმრება; 

f) პირის კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება ქვეყანაში მისი უნებართვოდ შესვლის 

აღსაკვეთად, ან იმ პირის დაკავება თუ დაპატიმრება, რომლის წინააღმდეგაც 

ხორციელდება ღონისძიებები დეპორტაციისა თუ ექსტრადიციის მიზნით. 

2. ყველა დაკავებულ პირს მისთვის გასაგებ ენაზე დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს მისი 

დაკავების მიზეზები და მისთვის წაყენებული ყველა ბრალდება. 

3. ამ მუხლის 1–ლი პუნქტის (c) ქვეპუნტის დებულებების თანახმად, დაკავებული ან 

დაპატიმრებული ყველა პირი დაუყოვნებლივ უნდა წარედგინოს მოსამართლეს ან 

სასამართლო ხელისუფლების განხორციელებისათვის კანონით უფლებამოსილ სხვა 

მოხელეს და მას უფლება უნდა ჰქონდეს, მისი საქმე განიხილოს სასამართლომ 

გონივრულ ვადაში, ან გათავისუფლდეს საქმის განხილვის განმავლობაში. 

განთავისუფლება შეიძლება უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლო პროცესზე 

გამოცხადების გარანტიებით. 

4. ყველას, ვისაც დაკავებით ან დაპატიმრებით აღეკვეთა თავისუფლება, უფლება აქვს, 

მიმართოს სასამართლოს, რომელიც სწრაფად განიხილავს მისი დაპატიმრების 

მართლზომიერების საკითხს და გამოსცემს ბრძანებას მისი გათავისუფლების შესახებ, თუ 

დაპატიმრება არ არის კანონიერი. 

5. ყველას, ვინც არის დაკავების ან დაპატიმრების მსხვერპლი ან მხულის დებულებათა 

დარღვევის გამო, აქვს კომპენსაციის მიღების უფლება. 

 მუხლი 6. სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება 
1. სამოქალაქო უფლებათა და მოვალეობათა განსაზღვრისას ან წარდგენილი 

ნებისმიერი სისხლისსამართლებრივი ბრალდების საფუძვლიანობის გამორკვევისას 

ყველას აქვს გონივრულ ვადაში მისი სსაქმის სამართლიანი და საქვეყნო განხილვის 

უფლება კანონის საფუძველზე შექმნილი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი 

სასამართლოს მიერ. სასამართლო გადაწყვეტილება ცხადდება საქვეყნოდ, თუმცა მთელ 

სასამართლო პროცესზე ან მის ნაწილზე პრესა და საზოგადოება შეიძლება არ დაუშვან, 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში მორალის, საზოგადოებრივი წესრიგის ან ეროვნული 

უშიშროების ინტერესებიდან გამომდინარე, აგრეთვე, როდესაც ამას მოითხოვს 

არასრულწლოვანთა ინტერესები ან მხარეთა პირადი ცხოვრების დაცვა, ან რამდენადაც, 

სასამართლოს აზრით, ეს მკაცრად აუცილებელია განსაკუთრებული გარემოებების 

არსებობისას, როდესაც საქვეყნოობა ზიანს მიაყენებდა მართლმსაჯულების ინტერესებს. 

2. ყოფელი პირი, ვისაც ბრალად ედება სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენა, 

ითვლება უდანაშაულოდ, ვიდრე მისი ბრალეულობა არ დამტკიცდება კანონის 

შესაბამისად. 

3. ყოველ პირს, ვისაც ბრალად ედება სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენა, აქვს, 

სულ მცირე, შემდეგი უფლებები: 

a) მისთვის გასაგებ ენაზე დაუყოვნებლივ და დაწვრილებით ეცნობოს წარდგენილი 

ბრალდების არსი და საფუძველი; 



b) ჰქონდეს საკმარისი დრო და შესაძლებლობანი საკუთარი დაცვის მოსამზადებლად; 

c) დაიცვას თავი პირადად ან მის მიერ არჩეული დამცველის მეშვეობით, ან, თუ მას არ 

გააჩნია საკმარისი საშუალება იურიდიული მომსახურების ასანაზღაურებლად, უფასოდ 

ისარგებლოს ასეთი მომსახურებით, როდესაც ამას მოითხოვს მართლმასჯულების 

ინტერესები; 

d) დაიკითხოს ან დააკითხვინოს ბრალდების მოწმეები და გამოაძახებინოს და 

დააკითხვინოს დაცვის მოწმეები ბრალდების მოწმეთა თანაბარ პირობებში; 

e) ისარგებლოს თარჯიმნის უფასო დახმარებით, თუ მას არ შეუძლია გაიგოს 

სასამართლოში გამოყენებული ენა, ან ილაპარაკოს ამ ენაზე. 

 მუხლი 7. არავითარი სასჯელი კანონის გარეშე 
1. არავინ შეიძლება მიიჩნიონ ბრალეულად რაიმე დანაშაულის ჩადენაში ისეთი 

მოქმედების ან უმოქმედობის გამო, რომელიც ჩადენის დროს არ ითვლებოდა სისხლის 

სამართლის დანაშაულად ეროვნული ან საერთაშორისო სამართლის მიხედვით. არც 

იმაზე უფრო მკაცრი სასჯელი შეიძლება შეეფარდოს ვინმეს, ვიდრე სასჯელი, რომელიც 

გამოიყენბოდა სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენის დროს. 

2. ეს მუხლი ხელს არ შეუშლის ნებისმიერი პირის გასამართლებასა და დასჯას 

რომელიმე მოქმედების ან უმოქმედობისათვის, რომელიც მისი ჩადენის დროისათვის 

მიიჩნეოდა დანაშაულად ცივილიზებული სახელმწიფოების მიერ აღიარებული 

სამართლის ზოგადი პრინციპების მიხედვით. 

 მუხლი 8. პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება 
1. ყველას აქვს უფლება, პატივი სცენ მის პირად და ოჯახურ ცხოვრებას, მის 

საცხოვრებელსა და მიმოწერას. 

2. დაუშვებელია ამ უფლების განხოციელებაში საჯარო ხელისუფლების ჩარევა, გარდა 

ისეთი შემთხვევებისა, როდესაც ასეთი ჩარევა ხორციელდება კანონის შესაბამისად და 

აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების, 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ან ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღებოსი 

ინტერესებისათვის, უწესრიგობის ან დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად, 

ჯანმრთელობის ან მორალისა თუ სხვათა უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად. 

 მუხლი 9. აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება 
1. ყველას აქვს უფლება აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლებისა; ეს უფლება 

მოიცავს რელიგიის ან რწმენის შეცვლის თავისუფლებას და აგრეთვე, თავისუფლებას, 

როგორც ინდივიდუალურად, ისე სხვებთან ერთად, საქვეყნოდ ან განკერძოებით, 

გააცხადოს თავისი რელიგია თუ რწმენა აღმსარებლობით, სწავლებით, წესების დაცვითა 

და რიტუალების აღსრულებით. 

2. რელიგიის ან რწმენის გაცხადების თავისუფლება ექვემდებარება მხოლოდ ისეთ 

შეზღუდვებს, რომლებიც თავალისწინებულია კანონით და აუცილებელია 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესებისათვის, 

საზოგადოებრივი წესრიგის, ჯანმრთელობის თუ მორალის, ან სხვათა უფლებათა და 

თავისუფლებათა დასაცავად. 

 მუხლი 10. გამოხატვის თავისუფლება 
1. ყველას აქვს უფლება გამოხატვის თავისუფლებისა. ეს უფლება მოიცავს პირის 

თავისუფლებას, ჰქონდეს შეხედუელებები, მიიღოს ან გაავრცელოს ინფორმაცია თუ 

მოსაზრებები საჯარო ხელისუფლების ჩაურევლად და სახელმწიფო საზღვრების 

მიუხედავად. ეს მუხლი ხელს არ უშლის სახელმწიფოებს, განახორციელონ 

რადიომაუწყებლობის, სატელევიზიო ან კინემატოგრაფიულ საწარმოთა ლიცენზირება. 



2. ამ თავისუფლებათა განხორციელება, რამდენადაც ის განუყოფელია შესაბამისი 

ვალდებულებისა და პასუხისმგებლობისაგან, შეიძლება დაექვემდებაროს ისეთ წესებს, 

პირობებს, შეზღუდვებს ან სანქციებს, რომლებიც გათვალისწინებულია კანონით და 

აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების, ტერიტორიული 

მთლიანობის ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესებისათვის, უწესრიგობისა 

თუ დანაშაულის აღსაკვეთად, ჯანმრთელობის ან მორალის დაცვის მიზნით, სხვათა 

რეპუტაციის ან უფლებების დასაცავად, საიდუმლოდ მიღებული ინფორმაციის 

გამჟღავნების თავიდან ასაცილებლად ან სასამართლო ხელისუფლების ავტორიტეტისა 

და მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად. 

 მუხლი 11. შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება 
1. ყველას აქვს უფლება მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებისა, აგრეთვე სხვებთან 

გაერთიანების თავისუფლებისა, მათ შორის, უფლება პროფესიული კავშირების შექმნისა 

და მასში გაერთიანებისა საკუთარი ინტერესების დასაცავად. 

2. დაუშვებელია რაიმე შეზღუდვის დაწესება ამ უფლებათა განხორციელებაზე, გარდა 

ისეთი შემთხვევისა, რომელიც გათავისუფლებულია კანონით და აუცილებელია 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების ან საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოების ინტერესებისათვის, უწესრიგობის ან დანაშაულის აღსაკვეთად, 

ჯანმრთელობისა თუ მორალის ან სხვათა უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად. ეს 

მუხლი ხელს არ უშლის სახელმწიფოს, დააწესოს კანონიერი შეზღუდვები ამ უფლებათა 

განხორციელებაზე შეიარაღებული ძალების, პოლიციის ან სახელმწიფო ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლების მიმართ. 

 მუხლი 12. ქორწინების უფლება 
საქორწინო ასაკის მამაკაცსა და ქალს აქვთ ქორწინებისა და ოჯახის შექმნის უფლება, 

ეროვნული კანონის შესაბამისად, რომლებიც აწესრიგებს ამ უფლების განხორციელებას. 

 მუხლი 13. სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება 
ყველას, ვისაც დაერღვა ამ კონვენციით გათვალისწინებული უფლებები და 

თავისუფლებები, უნდა ჰქონდეს სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალება 

ეროვნული ხელისუფლებისაგან, თუნდაც ეს დარღვევა ჩაიდინოს პირმა, რომელიც 

სამსახურებრივ უფლებამოსილებას ახორციელებდა. 

 მუხლი 14. დისკრიმინაციის აკრძალვა 
ამ კონვენციით გათვალისწინებული უფლებებითა და თავისუფლებებით სარგებლობა 

უზრუნველყოფილია ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე, განურჩევლად სქესის, რასის, 

კანის ფერის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა შეხედუელებების, ეროვნული თუ 

სოციალური წარმოშობის, ეროვნული უმცირესობისადმი კუთვნილების ქონებრივი 

მდგომარეობის, დაბადებისა თუ სხვა ნიშნისა. 

 მუხლი 15. გადახვევა საგანგებო მდგომარეობის დროს 
1. ომის ან სხვა საგანგებო მდგომარეობის დროს, როცა საფრთხე ემუქრება ხალხის 

სიცოცხლეს, ნებისმიერ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია გაატაროს ღონისძიებები 

კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან გადახვევის მიზნით, მხოლოდ 

იმ ზომით, რამდენადაც ამას მკაცრად მოითხოვს მდგომარეობის სიმწვავე, და იმ 

პირობით, რომ ეს ღონისძიებეი არ ეწინააღმდეგება მხარის სხვა 

საერთაშორისოსამართლებრივ ვალდებულებებს. 



2. დაუშვებელია ამ დებულების საფუძველზე გადახვევა მე–2 მუხლიდან, გარდა 

მართლზომიერი საომარი მოქმედები გამოწვეული ადამიანთა დაღუპვის შემთხვევისა, 

აგრეთვე გადახვევა მე–3, მე–4 (1–ლი პუნქტი) და მე–7 მუხლებიდან. 

3. ნებისმიერი მაღალი ხელშემკვრელი მხარე, რომელიც იყენებს გადახვევის უფლებას, 

ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს აწვდის სრულ ინფორმაციას მის მიერ გატარებული 

ღონისძიებებისა და მათი მიზეზების შესახებ. იგი აგრეთვე ატყობინებს ევროპის საბჭოს 

გენერალურ მდივანს ასეთ ღონისძიებათა შეწყვეტისა და კონვენციის დებულებათა 

ხელახლა სრულად ამოქმედების თარიღს. 

 მუხლი 16. უცხოელთა პოლიტიკური საქმიანობის შეზღუდვა 
მაღალი ხელშემკვრელი მხარეებისათვის მე–10, მე–11 და მე–14 მუხლებში არაფერი 

განიხილება ხელის შემშლელად, დააწესონ შეზღუდვა უცხოელთა პოლიტიკურ 

საქმიანობაზე. 

 მუხლი 17. უფლებათა ბოროტი გამოყენების აკრძალვა 
ამ კონვენციაში არაფერი შეიძლება განიმარტოს ისე, რომ გულისხმობდეს რომელიმე 

სახელმწიფოს, ჯგუფის ან პირის უფლებას, მონაწილეობდეს რაიმე საქმიანობაში ან 

განახორციელოს რაიმე ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს, არარად აქციოს კონვენციით 

განსაზღვრული რომელიმე უფლება თუ თავისუფლება ან შეზღუდოს ის იმაზე მეტად, 

ვიდრე ეს კონვეცნიით არის გათვალისწინებული. 

 მუხლი 18. უფლებების შეზღუდვათა გამოყენების ფარგლები 
სხენებულ უფლებათა და თავისუფლებათა კონვენციით დაშვებული შეზღუდვები 

გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ მათთვის გათვალისწინებული მიზნებისათვის. 

თავი II – ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 

 მუხლი 19. სასამართლოს დაარსება 
მაღალი ხელშემკვრელი მხარეების მიერ კონვენციითა და მისი ოქმებით ნაკისრ 

ვალდებულებათა შესრულების უზრუნველსაყოფად არსდება ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლო, შემდგომში მოხსენიებული როგორც „სასამართლო“. 

სასამართლო მუდმივმოქმედი ორგანოა. 

 მუხლი 20. მოსამართლეთა რაოდენობა 
სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა მაღალ ხელშემკვრელ მხარეთა რაოდენობის 

თანაბარია. 

 მუხლი 21. კრიტერიუმები სამოსამართლო თანამდებობისათვის 
1. მოსამართლეებს უნდა ახასიათებდეთ მაღალი ზნეობრივი თვისებები და, ან უნდა 

ფლობდნენ მაღალი სამოსამართლო თანამდებობის დასაკვავებლად აუცილებელ 

კვალიფიკაციას, ან იყვნენ აღიარებული კომპეტენტურობის მქონე სამართალმცოდნეები. 

2. მოსამართლეები სამოსამართლო საქმიანობას ახორციელებენ თავიანთი 

ინდივიდუალური უფლებამოსილებით. 

3. მოსამართლეები თავიანთი უფლებამოსილების ვადის განმავლობაში არ უნდა 

ეწეოდნენ ისეთ საქმიანობას, რომელიც შეუთავსებელია მათ დამოუკიდებლობასთან, 

მიუკერძოებლობასთან ან სრულგანაკვეტიანი სამსახურის მოთხოვნებთან; ამ პუნქტის 

გამოყენებასთან დაკავშირებით წამოჭრილ ყველა საკითხს წყვეტს სასამართლო. 



 მუხლი 22. მოსამართლეთა არჩევა 
1. თითოეული მაღალი ხელშემკვრელი მხარის მიერ წარდგენილი სამი 

კანდიდატისაგან შემდგარი სიიდან მოსამართლეს ხმათა უმრავლესობით ირჩევს 

საპარლამენტო ასამბლეა. 

2. იგივე პროცედურა გამოიყენება სასამართლოს შემადგენლობის შევსებისას 

კონვენციასთან ახალი ხელშემკვრელი მხარეების შეერთეის ან გაუთვალისწინებელი 

ვაკანსიების გაჩენის შემთხვევაში. 

 მუხლი 23. უფლებამოსილების ვადა 
1. მოსამართლეებს ირჩევენ ექვსი წლის ვადით. ისინი შეიძლება ხელახლა აირჩნენ, 

თუმცა პირველ არჩევნებში არჩეულ მოსამართლეთა ნახევარს უფლებამოსილების ვადა 

ამოწეურება სამი წლის შემდეგ. 

2. იმ მოსამართლეებს, რომელთაც უფლებამოსილების ვადა თავდაპირველი სამი წლის 

შემდეგ ამოეწურებათ, მათი არჩევისთანავე წილის ყრის მეშვეობით განსაზღვრავს 

ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი. 

3. იმისათვის, რომ შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოფილი იქნეს ყოველ სამ 

წელიწადში მოსამართლეთა შემადგენლობის ნახევრის განახლება, საპარლამენტო 

ასამბლეას ყოველი მომდევნო საარჩევნო პროცედურის დაწყებამდე შეუძლია 

გადაწყვიტოს, რომ ერთი ან მეტი ასარჩევი მოსამართლის უფლებამოსილების ვადა ექვსი 

წლით კი არ განისაზღვროს, არამედ სხვა ვადით, მაგრამ არა უმეტეს ცხრა და არანაკლებ 

სამი წლისა. 

4. იმ შემთხვევებში, როდესაც საკითხი შეეხება უფლებამოსილების ერთზე მეტ ვადას 

და საპარლამენტო ასამბლეა იყენებს წინა პუნქტს, თითოეული უფლებამოსილების ვადის 

ხანგრძლივობას არჩევნების დამთავრებისთანავე წილის ყრით განსაზღვრავს ევროპის 

საბჭოს გენერალური მდივანი. 

5. იმ მოსამართლის თანამდებობას, რომლის უფლებამოსილების ვადა ამოწურული არ 

არის, იკავებს მის ნაცვლად არჩეული მოსამართლე წინამორბედის უფლებამოსილების 

დარჩენილი ვადით. 

6. მოსამართლეთა უფლებამოსილების ვადა იწურება 70 წლის ასაკის მიღწევისთანავე. 

7. თანამდებობაზე მოსამართლეები რჩებიან მათ შეცვლამდე. თუმცა, ისინი 

აგრძელებენ იმ საქმეთა განხილვას, რომლებიც მათ ჰქონდათ წარმოებაში 

უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე. 

 მუხლი 24. თანამდებობიდან გათავისუფლება 
მოსამართლე არ შეიძლება გათავისუფლედეს თანამდებობიდან, თუ სხვა 

მოსამართლეები ხმების ორი მესამედის უმრავლესობით არ გადაწყვეტენ, რომ იგი აღარ 

აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს. 

 მუხლი 25. სამდივნო და იურისტი რეფერენტები 
სასამართლოს აქვს სამდივნო, რომლის ფუქნციები და ორგანიზაცია დადგენილია 

სასამართლოს რეგლამენტით. სასამართლოს თანაშემწეობას უწევენ იურისტი 

რეფერენტები. 

 მუხლი 26. სასამართლოს პლენარული სხდომა 
პლენარულ სხდომაზე სასამართლო: 

a) ირჩევს სასამართლოს თავმჯდოამრეს და თავმჯდომარის ერთ ან ორ მოადგილეს 

სამი წლის ვადით. ისინი შეიძლება ხელახლა აირჩნენ; 

b) ქმნის პალატებს, განსაზღვრული ვადით; 



c) ირჩევს სასამართლო პალატების თავმჯდომარეებს. ისინი შეიძლება ხელახლა 

აირჩნენ; 

d) იღებს სასამართლოს რეგლამენტს, და 

e) ირჩევს სამდივნოს უფროსს და მის ერთ ან ორ მოადგილეს. 

 მუხლი 27. კომიტეტები, პალატები და დიდი პალატა 
1. სასამართლოში წარდგენილ საქმეებს განიხილავენ კომიტეტები სამი მოსამართლის 

შემადგენლობით, პალატები შვიდი და დიდი პალატა ჩვდიმეტი მოსამართლის 

შემადგენლობით. სასამართლოს პალატები ქმნიან კომიტეტებს განსაზღვრული ვადით. 

2. მოსამართლე, რომელიც არჩეულია შესაბამისი მონაწილე სახელმწიფოდან, 

მონაწილეობს პალატისა და დიდი პალატის სხდომებში, როგორც ex officio წევრი, ან თუ 

ასეთი მოსამართლე არ არის, ან ვერ მონაწილეობს მოცემული საქმის განხილვაში, მის 

უფლებამოსილებას ახორციელებს ამ სახელმწიფოს მიერ შერჩეული პირი. 

3. დიდ პალატას აგრეთვე შეადგენენ: სასამართლოს თავმჯდომარე, თავმჯდომარის 

მოადგილეები, პალატების თავმჯდომარეები და სასამართლოს რეგლამენტის 

შესაბამისად შერჩეული სხვა მოსამართლეები. როდესაც საქმე განსახილველად გადაეცემა 

დიდ პალატას 43–ე მუხლის საფუძველზე, დიდი პალატის სხდომაში მონაწილეობას ვერ 

მიიღებს გადაწყვეტილების გამომტანი ვერც ერთი მოსამართლე, გარდა პალატის 

თავმჯდომარისა და მოსამართლისა იმ სახელმწიფოდან, რომელიც მხარეა მოცემულ 

საქმეში. 

 მუხლი 28. განაცხადის დაუშვებლად გამოცხადება კომიტეტების მიერ 
კომიტეტს შუძლია, ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გამოაცხადოს დაუშვებლად ან 

ამორიცხოს განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან 34–ე მუხლის შესაბამისად წარდგენილი 

ინდივიდუალური განაცხადი, თუ განჩინების მიღება შესაძლებელია საქმის შემდგომი 

განხილვის გარეშე. ასეთი განჩინება საბოლოოა. 

 მუხლი 29. პალატების გადაწყვეტილებები განაცხადის დასაშვებობისა და არსებითი 
მხარის შესახებ 

1. თუ განჩინება არ არის მიღებული 28–ე მუხლის საფუზველზე, პალატა იღებს 

გადაწყვეტილებას 34–ე მუხლის თანახმად წარდგენილ ინდივიდუალურ განაცხადთა 

დასაშვებობისა და არსებითი მხარის შესახებ. 

2. პალატა იღებს გადაწყვეტილებას 33–ე მუხლის თანახმად წარდგენილ 

სახელმწიფოთაშორის განაცხადთა დასაშვებობისა და არსებითი მხარის შესახებ. 

3. განჩინება დასაშვებლობის შესახებ მიიღება ცალკე, თუ, გამონაკლის შემთხვევებში, 

სასამართლო სხვაგვარად არ გადაწყვეტს. 

 მუხლი 30. იურისდიქციის გადაცემა დიდი პალატისათვის 
თუ პალატაში განსახილველი საქმე წამოჭრის კონვენციის ან მისი ოქმების 

განმარტებისათვის სერიოზულ საკითხს, ან თუ პალატის მიერ საკითხის გადაწყვეტას 

შეიძლება მოჰყვეს სასამართლოს მიერ მანამდე მიღბულ გადაწყვეტილებასთან 

შეუთავსებელი შედეგი, პალატას უფლება აქვს, გადაწყვეტილების გამოტანამდე 

ნებისმიერ დროს თავისი იურისდიქცია გადასცეს დიდ პალატას, თუ საქმის არც ერთი 

მხარე ამის წინააღმდეგი არ არის. 

 მუხლი 31. დიდი პალატის უფლებამოსილება 
დიდი პალატა: 

a) განიხილავს 33–ე ან 34–ე მუხლების შესაბამისად წარდგენილ განაცხადებს, როდესაც 

მას თავის იურისდიქციას გადასცემს პალატა 30–ე მუხლის შესაბამისად, ან, როდესაც 

განაცხადი მას გადაეცემა 43–ე მუხლის საფუძელზე; და 



b) განიხილავს 47–ე მუხლის შესაბამისად წარდგენილ თხოვნებს საკონსულტაციო 

დასკვნების შესაბამისად. 

 მუხლი 32. სასამართლოს იურისდიქცია 
1. სასამართლოს იურისდიქცია ვრცელდება კონვენციისა და მისი ოქმების 

განმარტებასა და გამოყენებასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე, რომელიც მას 

გადაეცემა, როგორც ეს გათვალისწინებულია 33–ე, 34–ე და 47–ე მულხებით. 

2. სასამართლო იურისიდქციასთან დაკავშირებულ ყოველგვარ სადავო საკითხს თავად 

სასამართლო წყვეტს. 

 მუხლი 33. სახელმწიფოთაშორისო საქმეები 
ყოველ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს სხვა მაღალი 

ხელშემკვრელი მხარის მიერ კონვენციისა და მისი ოქმების ნებისმიერი სავარაუდო 

დარღვევის შესახებ. 

 მუხლი 34. ინდივიდუალური განაცხადი 
სასამართლოს შეუძლია მიიღოს განაცხადები ნებისმიერი ფიზიკური პირისაგან, 

არასამთავრობო ორგანიაციისაგან ან ცალკეულ პირთა ჯგუფისაგან, რომლებიც 

ამტკიცებენ, რომ ისნი არიან ერთ–ერთი მაღალი ხელშემკვრელი მხარის მიერ 

კონვენციით ან მისი ოქმებით გათვალისწინებული უფლებების დარღვების მსხვერპლნი. 

მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, არაფრით შეუშალონ 

ხელი ამ უფლების ეფექტიან განხორცილებას. 

 მუხლი 35. დასაშვებობის წინაპირობები 
1. სასამართლოს შეუძლია საქმე მიიღოს განსახილველად მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 

ამოიწურება სამართლებრივი დაცვის ყველა შიდა სახელმწიფოებრივი საშუალება 

საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების თანახმად, და თუ 

გასული არ არის ექვსი თვე, საქმეზე შიდასახელმწიფოებრივი საბოლოო 

გადაწყვეტილების გამოტანის თარიღიდან. 

2. სასამართლო არ განიხილავს 34–ე მუხლის შესაბამისად წარდგენილ არც ერთ 

განაცხადს, რომელიც: 

a) ანონომურია; ან 

b) არსებითად იგივეა და სასამართლოს მიერ უკვე განხილულია, ან გადაეცა 

საერთაშორისო გამოძიების ან მოგვარების სხვა ინსტანციას და არ შეიცავს შესატყვის 

ახალ ინფორმაციას. 

3. სასამართლო დაუშვებლად აცხადებს 34–ე მუხლის შესაბამისად წარდგენილ 

ინდივიდუალურ განაცხადს, რომელსაც მიიჩნევს შუთავსებლად კონვენციასა და მისი 

ოქმების დებულებებთან, აშკარად დაუსაბუთებლად, ან სასამართლოსათვის მიმართვის 

უფლების ბოროტად გამოყენებად. 

4. სასამართლო უკუაგდებს ნებისმიერ განაცხადს, რომელსაც იგი მიიჩნევს 

დაუშვებლად ამ მუხლის საფუძველზე. ამის უფლება მას აქვს სამართალწარმოების 

ნებისმიერ სტადიაზე. 

 მუხლი 36. მესამე მხარის ჩართვა 
1. პალატის ან დიდი პალატის განსახილველ ყველა საქმეზე, მაღალ ხელშემკვრელ 

მხარეს, რომლის ერთ–ერთი მოქალაქეც არის განმცხადებელი, უფლება აქვს, წარადგინოს 

წერილობითი კომენტარი და მონაწილეობა მიიღოს საქმის მოსმენაში. 

2. მართლმასაჯულების ჯეროვნად განხორციელების ინტერესებიდან გამომდინარე, 

სასამართლოს თავმჯდომარეს შეუძლია მოიწვიოს ნებისმიერი მაღალი ხელშემკვრელი 



მხარე, რომელიც არ არის პროცესის მონაწილე ან ნებისმირი დაინტერესებული პირი, 

რომელიც არ არის განმცხადებელი, წერილობითი კომენტარის წარსადგენად ან საქმის 

მოსმენებში მონაწილეობის მისაღებად. 

 მუხლი 37. განაცხადის ამორიცხვა 
1. სამართალწარმოების ნებისმიერ სტადიაზე სასამართლოს შეუძლია გადაწყვიტოს, 

ამორიცხოს განაცხადი საქმეთა ნუსხიცან, თუ გარემოებებზე დაყრდნობით ის დაასკვნის, 

რომ: 

a) განმცხადებელს აღარ აქვს განზრახული, ბოლომდე მისდიოს თავის განცხადებას; ან 

b) დავა გადაწყდება; ან 

c) სასამართლოს მიერ დადგენილი ნებისმიერი მიზეზით განაცხადის განხილვის 

გაგრძელება აღარ არის გამართლებული. 

თუმცა სასამართლო განაგრძობს განაცხადის განხილვას, თუ კონვენციითა და მისი 

ოქმებით განსაზღვრული ადამიანის უფლებათა პატივისცემა ამას მოითხოვს. 

2. სასამართლოს შეუძლია გადაწყვიტოს, აღადგინოს განაცხადი საქმეთა ნუსხაში, თუ 

იგი ჩათვალოს, რომ გარემოებებიდან გამომდინარე ამგვარი ქმედება გამართლებულია. 

 მუხლი 38. საქმის განხილვა და მორიგების პროცედურა 
1. თუ სასამართლო აცხადებს განაცხადს დაშვებულად, ის: 

a) განაგრძობს საქმის განხილვას საქმეთა წარმომადგენლებთან ერთად და, საჭიროების 

შემთხვევაში, აწარმოებს გამოძიებას, რომლის ეფექტიანად წარმართვისათვის შესაბამისი 

სახელმწიფოები მას უზრუნველყოფენ ყველა აუცილებელი საშუალებით; 

b) სთავაზობს დაინტერესებულ მხარეებს თავის სამსახურს საქმეზე მორიგების 

მისაღწევად კონვენციასა და მის ოქმებში განსაზღვრულ ადამიანის უფლებათა 

პატივისცემის საფუძველზე. 

2. 1–ლი პუნქტის (b) ქვეპუნქტის შესაბამისად წარმართული პროცედურა 

კონფიდენციალურია. 

 მუხლი 39. მორიგების მიღწევა 
თუ მიღწეულია მორიგება, სასამართლო საქმეს ამორიცხავს საქმეთა ნუსხიდან 

შესაბამისი განჩინებით, რომელიც ფაქტებისა და მიღწეული შეთანხმების მოკლედ 

გადმოცემით შემოიფარგლება. 

 მუხლი 40. ღია სასამართლო მოსმენა და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა 
1. სასამართლო მოსმენები ღიაა, თუ გამონაკლის შემთხვევაში სასამართლომ სხვა რამ 

არ გადაწყვიტა. 

2. სამდივნოს უფროსთან შენახული დოკუმენტები ხელმისაწვდომია 

საზოგადოებისათვის, თუ სასამართლოს თავმჯდომარემ სხვა რამ არ გადაწყვიტა. 

 მუხლი 41. სამართლიანი დაკმაყოფილება 
თუ სასამართლო დაადგენს, რომ დაირღვა კონვენცია და მისი ოქმები, ხოლო 

შესაბამისი მაღალი ხელშემკვრელი მხარის შიდასახელმწიფოებრივი სასამრთლო 

დარღვევის მხოლოდ ნაწილობრივი გამოსწორების შესაძლებლობას იძლევა, საჭიროების 

შემთხვევაში, სასამართლო დაზარალებულ მხარეს სამართლიან დაკმაყოფიელბას 

მიაკუთვნებს. 

 მუხლი 42. პალატების გადაწყვეტილებები 
პალატების გადაწყვეტილებები საბოლოო ხდება 44–ე მუხლის მე–2 პუნქტის 

დებულებების შესაბამისად. 



 მუხლი 43. დიდი პალატისათვის საქმის გადაცემა 
1. პალატის გადაწყვეტილების გამოტანის დღიდან სამი თვის ვადაში საქმის მონაწილე 

ნებისმიერ მხარეს, გამონაკლის შემთხვევებში, შეუძლია ითხოვოს საქმის დიდი 

პალატისათვის გადაცემა. 

2. დიდი პალატის კოლეგია ხუთი მოსამართლის შემადგენლობით აკმაყოფილებს ამ 

თხოვნას, თუ საქმე წამოჭრის კონვენციის ან მისი ოქმების განმარტების ან 

გამოყენებისათვის სერიოზულ საკითხს, ან ზოგადი მნიშვნელობის სხვა სერიოზულ 

საკითხს. 

3. თუ კოლეგია აკმაყოფილებს თხოვნას, დიდი პალატის საქმეს გადაწყვეტს 

გადაწყვეტილების გამოტანით. 

 მუხლი 44. საბოლოო გადაწყვეტილება 
1. დიდი პალატის გადაწყვეტილება საბოლოოა. 

2. პალატის გადაწყვეტილება საბოლოო ხდება: 

a) როდესაც მხარეები აცხადებენ, რომ ისინი არ ითხოვენ საქმის გადაცემას დიდი 

პალატისათვის; ან 

b) პალატის გადაწყვეტილების გამოტანიდან სამი თვის შემდეგ, თუ დიდ პალატაში 

საქმის გადაცემის თხოვნა არ წარდგენილა; ან 

c) როდესაც დიდი პალატის კოლეგია უარს აცხადებს 43–ე მუხლის საფუძველზე 

წარდგენილი გადაცემის თხოვნის დაკმაყოფილებაზე. 

3. საბოლოო გადაწყვეტილება ქვეყნდება. 

 მუხლი 45. გადაწყვეტილებისა და განჩიენბის დასაბუთება 
1. სასამართლოს გადაწყვეტილება, აგრეთვე განჩინება, რომელიც განაცხადს 

დაშვებულად ან დაუშვებლად აცხადებს, უნდა იყოს დასაბუთებული. 

2. თუ გადაწყვეტილება მთლიანად ან ნაწილობრვი არ გამოხატავს მოსამართლეთა 

ერთსულოვან აზრს, ნებისმიერი მოსამართლ უფლებამოსილია, მას დაურთოს 

განსაკუთრებული აზრი. 

 მუხლი 46. გადაწყვეტილების სავადლებულო ძალა და აღსრულება 
1. მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, დაემორჩილონ 

სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას ნებისმიერ საქმეზე, რომლის მხარეებიც ისინი 

არიან. 

2. სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება გადაეცემა მინისტრთა კომიტეტს, 

რომელიც ზედამხედველობს მის აღსრულებას. 

 მუხლი 47. საკონსულტაციო დასკვნები 
1. სასამართლოს შეუძლია, მინისტრთა კომიტეტის თხოვნით გასცეს საკონსულტაციო 

დასკვნები სამართლებრივ საკითხებზე, რომლებიც ეხება კონვენციისა და მისი ოქმების 

განმარტებას. 

2. ამგვარი დასკვნები არ უნდა ეხებოდეს კონვენციის I თავითა და მისი ოქმებით 

განსაზღვრულ უფლებათა და თავისუფლებათა შინაარსთან ან ფარგლებთან 

დაკავშირებულ არც ერთ საკითხს, ან სხვა ისეთ საკითხს, რომელიც სასამართლოს ან 

მინისტრთა კომიტეტს, შესაძლოა, უნდა განეხილა ნებისმიერი ისეთი 

სამართალწარმოების შედეგად, რომელიც შეიძლება აღძრულიყო კონვენციის 

შესაბამისად. 

3. მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილება სასამართლოსათვის საკონსულტაციო 

დასკვნის თხოვნის შესახებ მიიღება კომიტეტში დასწრების უფლების მქონე 

წარმომადგენელთა ხმების უმრავლესობით. 



 მუხლი 48. სასამართლოს საკონსულტაციო იურისდიქცია 
სასამართლოს გადასაწყვეტია, განეკუთვნება თუ არა სასამართლოს კომპეტნეციას 

მინისტრთა კომიტეტის მიერ წრმოდგენილი თხოვნა საკონსულტაციო დასკვნის შესახებ, 

როგორც ეს განსაზღვრულია 47–ე მუხლით. 

 მუხლი 49. საკონსულტაციო დასკვნების დასაბუთება 
1. სასამართლოს საკონსულტაციო დასკვნები უნდა იყოს დასაბუთებული. 

2. თუ საკონსულტაციო დასკვნა მთლიანად ან ნაწილობრივ არ გამოხატავს 

მოსამართლეთა ერთსულოვან აზრს, ნებისმიერი მოსამართლე უფლებამოსილია, მას 

დაუთმოს განსაკუთრებული აზრი. 

3. სასამართლოს საკონსულტაციო დასკვნები გადაეცემა მინისტრთა კომიტეტს. 

 მუხლი 50. სასამართლოს შენახვის ხარჯები 
სასამართლოს შენახვის ხარჯებს გაიღბს ევროპის საბჭო. 

 მუხლი 51. მოსამართლეთა პრივილეგიები და იმუნიტეტი 
თავიანთი ფუნქციების განხორციელებისას მოსამართლეები სარგებლობენ 

პრივილეგიებითა და იმუნიტეტით, რომლებიც გათვალისწინებულია ევროპის საბჭოს 

წესდების მე–40 მუხლითა და მის საფუძველზე დადებული შეთანხმებებით. 

თავი III – სხვადასხვა დებულებანი 

 მუხლი 52. გენერალური მდივნის მოთხოვნები 
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მოთხოვნით, ყოველი მაღალი ხელშემკვრელი 

მხარე წარმოადგენს განმარტებას, თუ რა გზით უზრუნველყოფს მისი 

შიდასახელმწიფოებრივი სამართალი კონვენციის ნებისმიერი დებულების ეფექტიან 

განხორციელებას. 

 მუხლი 53. ადამიანის აღიარებულ უფლებათა უზრუნველყოფა 
ამ კონვენციის არც ერთიდ ებულება არ უნდა განიმარტოს ისე, რომ მან შეზღუდოს ან 

ხელყოს ადამიანის ნებისმიერი უფლება და ძირითადი თავისუფლება, რომელთა 

უზრუნველყოფა შეიძლება ნებისმიერი მაღალი ხელშემკვრელი მხარის 

კანონმდებლობით ან რომელიმე სხვა შეთანხმებით, რომლის მონაწილეც ის არის. 

 მუხლი 54. მინისტრთა კომიტეტის უფლებამოსილება 
ამ კონვენციის არც ერთი დებულება არ ხელყოფს მინისტრთა კომიტეტისათვის 

ევროპის საბჭოს წესდებით მინიჭებულ უფლებამოსილებას. 

 მუხლი 55. დავების მოგვარების სხვა საშუალებათა უარყოფა 
თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული სპეციალური შეთანხმებით, მაღალი 

ხელშემკვრელი მხარეები თანხმდებინა, რომ ისინი არ ისარგებლებენ მათ შორის მოქმედი 

ხელშეკრულებებით, კონვენციებითა და დეკლარაციებით, რათა ამ კონვენციის 

გნამრტებასთან ან გამოყენებასთან დაკავშირებული დავა, საჩივრის წარდგენის გზით, 

განსახილველად დაუქვემდებარონ მოგვარების სხვა საშუალებებს, გარდა ამ კონვეცნიით 

გათვალისწინებულისა. 

 მუხლი 56. ტერიტორიული გამოყენება 
1. კონვენციის რატიფიცირებისას ან შემდგომში, ნებისმიერ დროს, ევროპის საბჭოს 

გენერალური მდივნისათვის შეტყობინების მეშვეობით, ყოველ სახელმწიფოს შეუძლია 

განაცხადოს, რომ წინამდებაე კონვენცია, ამ მუხლის მე–4 პუნქტის გათვალისწინებით, 



ვრცელდება მის ყველა ან რომელიმე ტერიტორიაზე, რომლის საერთაშორისო 

ურთიერთობებზეც ის არის პასუხისმგებელი. 

2. შეტყობინებაში მითითებულ ტერიტორიაზე ან ტერიტორიებზე კონვენცია 

გავრცელდება ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მიერ ამ შეტყობინების მიღებიდან 

ოცდამეათე დღიდან. 

3. თუმცა ასეთ ტერიტორიებზე კონვენციის დებულებათა გამოყენება მოხდება 

ადგილობრივი მოთხოვნების სათანადოდ გათვალისწინებით. 

4. ყოველ სახელმწიფოს, რომელმაც განცხადება გააკეთა ამ მუხლის 1–ლი პუნქტის 

შესაბამისად, შემდგომში, ნებისმიერ დროს, განცხადებაში მითითებული ერთი ან 

რამდენიმე ტერიტორიის მიმართ შეუძლია განაცხადოს, რომ ის აღიარებს სასამართლოს 

უფლებამოსილებას, მიიღოს განაცხადების ფიზიკური პირებისაგან, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისა თუ ცალკეულ პირთა ჯგუფებისაგან, როგორც ეს გათვალისწინებულია 

კონვენციის 34–ე მუხლით. 

 მუხლი 57. დათქმები 
1. ამ კონვენციის ხელმოწერის ან რატიფიცირების სიგელის დეპონირებისას, ნებისმიერ 

სახელმწიფოს შეუძლია გააკეთოს დათქმა კონვენციის რომელიმე კონკრეტული 

დებულების მიმართ, თუ მის ტერიტორიაზე ამ დროს მოქმედი რომელიმე კანონი არ 

შეესაბამება ამ დებულებას. ზოგადი ხასიათის დათქმები ამ მუხლით დაუშვებელია. 

2. ამ მუხლის საფუძველზე გაკეთებული ნებისმიერი დათქმა უნდა შეიცავდეს 

შესაბამისი კანონის მოკლედ გადმოცემას. 

 მუხლი 58. დენონსირება 
1. მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია მოახდინოს ამ კონვენციის დენონსირება მის 

მიმართ კონვენციის ძალაში შესვლის დღიდან მხოლოდ ხუთი წლის გასვლის შემდეგ და 

ევროპის საბჭოს გენერალური მიდვნისათვის შეტყობინების გაგზავნიდან ექვსი თვის 

გასვლის შემდეგ. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი აცნობებს ამის შესახებ სხვა 

მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს. 

2. დენონსირება არა თავისუფლება შესაბამის მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს ამ 

კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან ისეთი ქმედებისათვის, რომელიც იწვევს ამ 

ვალედებულებათა შესაძლო დარღვევას და შეიძლებოდა მას ჩაედინა დენოსირების 

ძალაში შესვლამდე. 

3. ნებისმიერი მაღალი ხელშემკვრელი მხარე, რომელიც წყვეტს ევროპის საბჭოს 

წევრობას, იმავე პირობების თანახმად, ვერც კონვენციის მონაწილე მხარე იქნება. 

4. კონვენციის დენონსირება შეიძლება მოხდეს წინა პუნქტების დებულებათა 

შესაბამისად ნებისმიერი ტერიტორიის მიმართ, რომელზეც მისი მოქმედების გავრცელება 

გამოცხადდება 56–ე მუხლის საფუძველზე. 

 მუხლი 59. ხელმოწერა და რატიფიცირება 
1. ეს კონვენცია ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრებისათვის. იგი 

ექვემდებარება რატიფიცირებას. რატიფიცირების სიგელების დეპონირება ხდება ევროპის 

საბჭოს გენერალურ მდივანთან. 

2. წინამდებარე კონვენცია ძალაში შედის რატიფიცირების ათი წიგელის დეპონირების 

შემდეგ. 

3. იმ ხელმომწერი სახელმწიფოსათვის, რომელიც შემდგომში მოახდენს კონვენციის 

რატიფიცირებას, კონვენცია ძალაში შედის რაფიფიცირების სიგელის დეპონირების 

დღიდან. 

4. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ატყობინებს ევროპის საბჭოს ყველა წევრს 

კონვენციის ძალაში შესვლის შესახებ, იმ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეთა თაობაზე, 



რომელთაც მოახდინეს მისი რატიფიცირება, და რატიფიცირების ყველა სიგელის 

დეპონირების შესახებ, რაც შეიძლება განხორციელდეს შემდგომში. 

შესრულებულია რომში 1950 წლის 4 ნოებმერს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე, 

თანაბრად აუთენტიკურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლარად, რომელიც დაცულია 

ევროპის საბჭოს არქივში. გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს უგზავნის 

თითოეულ ხელმომწერს. 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

კონვენციის დამატებითი ოქმი 

პარიზი, 1952 წლის 20 მარტი 

ქვემორე ხელმომწერი მთავრობები, რომლებიც არიან ევროპის საბჭოს წევრები, 

შემართულნი არიან, გადადგან ნაბიჯები იმ გარკვეულ უფლებათა და 

თავისუფლებათა კოლექტიური განხორციელების უზრუნველსაყოფად, რომელთაც არ 

მოიცავს რომში 1950 წლის 4 ნოემბერს ხელმოწერილი ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის (შემდგომში მოხსენიებულია, როგორც „კონვენცია“) 

I თავი და  

თანხმდებიან შემდეგზე: 

 მუხლი 1. საკუთრების დაცვა 
ყოველ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს აქვს თავისი საკუთრების შეუფერხებელი 

სარგებლობის უფლება. მხოლოდ საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის შეიძლება 

ჩამოერთვას ვინმეს თავისი საკუთრება კანონითა და საერთაშორისო სამართლის ზოგადი 

პრინციპებით გათვალისწინებულ პირობებში. 

ამასთან, წინარე დებულებები არანაირად არ აკნინებს სახელმწიფოს უფლებას, 

გამოიყენოს ისეთი კანონები, რომელთაც ის აუცილებლად მიიჩნევს საერთო ინტერესების 

შესაბამისად საკუთრებით სარგებლობის კონტროლისათვის, ან გადასახდებისა თუ 

მოსაკრებლების ან ჯარიმების გადახდის უზრუნველსაყოფად. 

 მუხლი 2. განათლების უფლება 
არავის შეიძლება ეთქვას უარი განათლების უფლებზე. ნებისმიერი ფუნქციის 

განხორციელებისას, რომელსაც სახელმწიფო კისრულობს განათლებასა და სწავლებასთან 

დაკავშირებით, ის პატივს სცემს მშობელთა უფლებას, უზრუნველყონ თავიანთი 

რელიგიური და ფილოსოფიური მრწამსის შესაბამისი განათლება და სწავლება. 

 მუხლი 3. თავისუფალი არჩევნების უფლება 
მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, გონივრული 

პერიოდულობით ჩაატარონ თავისუფალი არჩევნები ფარული კენჭისყრით ისეთ 

პირობებში, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოების არჩევისას უზრუნველყოფს ხალხის 

ნება–სურვილის თავისუფალ გამოხატვას. 

 მუხლი 4. ტერიტორიული გამოყენება 
ოქმის ხელმოწერისას თუ რატიფიცირებისას, ან შემდგომში, ნებისმიერ დროს, ყოველ 

მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია, განცხადება გაუგზავნოს ევროპის საბჭოს 

გენერალურ მდივანს იმის შესახებ, თუ რა ფარგლებში კისრულობს ის ამ ოქმის 

დებულებების გავრცელებას განცხადებაში მითითებული იმ ტერიტორიების მიმართ, 

რომელთა საერთაშორისო ურთიერთობებზეც ის არის პასუხისმგებელი. 

ყოველ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს, რომელმაც გააგზავნა განცხადება წინა პუნქტის 

შესაბამისად, შეუძლია, დროგამოშვებით გააგზავნოს შემდეგი განცხადება რომელიმე 



წინა განცხადებაში მითითებულ პირობებში შესწორებების შეტანის ან ნებისმიერი 

ტერიტორიის მიმართ ამ ოქმის დებულებათა გამოყენების შეწყვეტის შესახებ. 

ამ მუხლის შესაბამისად გაკეთებული განცხადება განიხილება, როგორც კონვენციის 

56–ე მხულის 1–ლი პუნქტის შესაბამისად წარდგენილი განცხადება. 

 მუხლი 5. კონვენციასთან მიმართება 
მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს შორის ამ ოქმის 1–ლი, მე–2, მე–3 და მე–4 მუხლების 

დებულებები განიხილება, როგორც კონვენციის დამატებითი მუხლები, და კონვენციის 

ყველა დებულება გამოიყენება შესაბამისად. 

 მუხლი 6. ხელმოწერა და რაფიტიცირება 
ეს ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრებისათვის, რომლებიც არიან 

კონვენციის ხელმომწერნი. მისი რატიფიცირება მოხდება კონვენციის რატიფიცირებასთან 

ერთად ან მის შემდეგ. ოქმი ძალაში შედის რატიფიცირების ათი სიგელის დეპონირების 

შემდეგ. იმ ხელმომწერი სახელმწიფოსათვის, რომელიც შემდგომში მოახდენს კონვენციის 

რატიფიცირებას, ოქმი ძალაში შედის რატიფიცირების სიგელის დეპონირების დღიდან. 

რატიფიცირების სიგელების დეპონირება ხდება ევროპის საბჭოს გენერალურ 

მიდვანთან, რომელიც ატყობინებს ყველა წევრს იმ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეთა 

თაობაზე, რომელთაც მოახდინეს ოქმის რატიფიცირება. 

შესრულებულია პარიზში 1952 წლის 20 მარტს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე, 

თანაბრად აუთენტიკურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლარად, რომელიც დაცულია 

ევროპის საბჭოს არქივში. გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს უგზავნის 

თითოეულ ხელმომწერ მთავრობას. 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

კონვენციის ოქმი № 4 

იმ უფლებათა და თავისუფლებათა უზრუნველყოფის შესახებ, რომლებსაც არ 

მოიცავს კონვენცია და მისი პირველი დამატებითი ოქმი 

სტრასბურგი, 1963 წლის 16 სექტემბერი 

ქვემორე ხელმომწერი მთავრობები, რომლებიც არიან ევროპის საბჭოს წევრები,  

შემართულნი არიან, გადადგან ნაბიჯები იმ გარკვეულ უფლებათა და 

თავისუფლებათა კოლექტიური განხორციელების უზრუნველსაყოფად, რომელთაც არ 

მოიცავს რომში 1950 წლის 4 ნოემბრის ხელმოწერილი ადამიანის უფლებათა და ძირითად  

თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის (შემდგომში მოხსენიებულია, როგორც „კონვენცია“) 

I თავი და 1952 წლის 20 მარტს პარიზში ხელმოწერილი პირველი დამატებითი ოქმის 1–

ლი – მე–3 მუხლები, და 

თანხმდებიან შემდეგზე: 

 მუხლი 1. ვალაუვალობის გამო თავისუფლების აღკვეთის აკრძალვა 
არავის შეიძლება აღეკვეთოს თავისუფლება მხოლოდ იმის გამო, რომ არ შესწევს 

უნარი, შეასრულოს სახელშეკრულებო ვალდებულება. 

 მუხლი 2. მიმოსვლის თავისუფლება 
1. ყველას, ვინც კანონიერად იმყოფება სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, აქვს უფლება ამ 

ტერიტორიის ფარგლებში თავისუფალი მიმოსვლისა და საცხოვრებელი ადგილის 

არჩევის თავისუფლებისა. 

2. ყველა თავისუფალია, დატოვოს ნებისმიერი, მათ შორის, საკუთარი, ქვეყანა. 

3. დაუშვებელია ამ უფლებათა განხორციელებაზე რაიმე შეზღუდვის დაწესება, გარდა 

ისეთი შემთხვევისა, როდესაც ასეთი ჩარევა ხორციელდება კანონის შესაბამისად და 



აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების ან 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესებისათვის, საზოგადოებრივი წესრიგის 

შესანარჩუნებლად, დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად, ჯანმრთელობის ან მორალის 

თუ სხვათა უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად. 

4. 1–ლი პუნქტით გათვალისწინებული უფლებები გარკვეულ რაიონებში ასევე 

შეიძლება დაექვემდებაროს შეზღუდვებს, რომლებიც დაწესებულია კანონის შესაბამისად 

და გამართლებულია დემოკრატიულ საზოგადოებაში საჯარო ინტერესებით. 

 მუხლი 3. მოქალაქეთა გაძევების აკრძალვა 
1. არავინ შეიძლება გააძევონ ინდივიდუალური თუ კოლექტიური ღონისძიებების 

გამოყენებით იმ სახელმწიფოს ტერიტორიიდან, რომლის მოქალაქეც ის არის. 

2. არავის შეიძლება ჩამოერთვას იმ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შესვლის უფლება, 

რომლის მოქალაქეც ის არის. 

 მუხლი 4. უცხოელთა კოლექტიური გაძევების აკრძალვა 
უცხოელთა კოლექტიური გაძევება აკრძალულია. 

 მუხლი 5. ტერიტორიული გამოყენება 
1. ოქმის ხელმოწერისას თუ რატიფიცირებისას, ან შემდგომში, ნებისმიერ დროს, 

ყოველ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია, განცხადება გაუგზავნოს ევროპის საბჭოს 

გენერალურ მდივანს იმის შესახებ, თუ რა ფარგლებში კისრულობს ის ამ ოქმის 

დებულებების გავრცელებას განცხადებაში მითითებული იმ ტერიტორიების მიმართ, 

რომელთა საერთაშორისო ურთიერთობებზეც ის არის პასუხისმგებელი. 

2. ყოველ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს, რომელმაც წარადგინა განცხადება წინა 

პუნქტის შესაბამისად, შეუძლია, დროგამოშვებით გააგზავნოს შემდეგი განცხადება 

რომელიმე წინა განცხადებაში მითითებულ პირობებში შესწორებების შეტანის ან 

ნებისმიერი ტერიტორიის მიმართ ამ ოქმის დებულებათა გამოყენების შეწყვეტის შესახებ. 

3. ამ მუხლის შესაბამისად გაკეთებული განცხადება განიხილება, როგორც კონვენციის 

56–ე მუხლის 1–ლი პუნქტის შესაბამისად წარდგენილი განცხადება. 

4. ყოველი სახელმწიფოს ტერიტორია, რომლის მიმართ ეს ოქმი ვრცელდება ამ 

სახელმწიფოს მიერ რატიფიცირების ან მიღების საფუძველზე, და ის ტერიტორია, 

რომლის მიმართაც ეს ოქმი გამოიყენება სახელმწიფოს მიერ ამ მუხლის შესაბამისად 

გაკეთებული განცხადების ძალით, განიხილება ცალკე ტერიტორიებად, სახელმწიფოს 

ტერიტორიის მე–2 და მე–3 მუხლებში მოცემული განმარტებებისათვის. 

5. ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელმაც განცხადება გააკეთა ამ მუხლის 1–ლი ან მე–2 

პუნქტების შესაბამისად, შემდგომში, ნებისმიერ დროს, განცხადებაში მითითებული 

ერთი ან რამდენიმე ტერიტორიის მიმართ შეუძლია განაცხადოს, რომ ის აღიარებს 

სასამართლოს უფლებამოსილებას, მიიღოს განაცხადები ფიზიკური პირებისაგან, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ ცალკეულ პირთა ჯგუფებისაგან ამ ოქმის ყველა ან 

1–ლ–მე–4 ნებისმიერ მუხლთან დაკავშირებით, როგორც ეს გათვალისწინებულია 

კონვენციის 34–ე მუხლით. 

 მუხლი 6. კონვენციასთან მიმართება 
მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს შორის ამ ოქმის 1–ლი, მე–2, მე–3, მე–4 და მ–5 

მუხლების დებულებები განიხილება, როგორც კონვენციის დამატებითი მუხლები, და 

კონვენციის ყველა დებულება გამოიყენება შესაბამისად. 



 მუხლი 7. ხელმოწერა და რატიფიცირება 
1. ეს ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრებისათვის, რომლებიც არიან 

კონვეციის ხელმომწერნი. მისი რატიფიცირება მოხდება კონვენციის რატიფიცირებასთან 

ერთად ან მის შემდეგ. ოქმი ძალაში შედის რატიფიცირების ხუთი სიგელის დეპონირების 

შემდეგ. იმ ხელმომწერი სახელმწიფოსათვის, რომელიც შემდგომში მოახდენს კონვენციის 

რატიფიცირებას, ოქმის ძალაში შედის რატიფიცირების სიგელის დეპონირების დღიდან. 

2. რატიფიცირების სიგელების დეპონირება ხდება ევროპის საბჭოს გენერალურ 

მდივანთან, რომელიც ატყობინებს ყველა წევრს იმ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეთა 

თაობაზე, რომელთაც მოახდინეს ოქმის რატიფიცირება. 

ამის დასტურად ქვემორე ხელმომწერებმა, რომლებიც აღჭურვილნი არიან სათანადო 

უფლებამოსილებით, ხელი მოაწერეს ამ ოქმს. 

შესრულებულია სტრასბურგში 1963 წლის 16 სექტემბერს, ინგლისურ და ფრანგულ 

ენებზე, თანაბრად აუთენტიკურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლიარად, რომელიც 

დაცულია ევროპის საბჭოს არქივში. გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს 

უგზავნის თითოეულ ხელმომწერ მთავრობას. 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

კონვენციის ოქმი №6 

სიკვდილით დასჯის გაუქმების შესახებ 

სტრასბურგი, 1983 წლის 28 აპრილი 

1950 წლის 4 ნოემბერს რომში ხელმოწერილი ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის (შემდგომში მოხსენიებულია, როგორც „კონვენცია“) 

ამ ოქმის ხელმომწერი ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები 

ითვალისწინებენ, რომ ევროპის საბჭოს წევრ რამდენიმე სახელმიწოფში 

განხორციელებული წინსვლა გამოხატავს სიკვდილით დასჯის გაუქმების საერთო 

ტენდენციას და  

თანხმდებიან შემდეგზე: 

 მუხლი 1. სიკვდილით დასჯის გაუქმება 
სიკვდილით დასჯა გაუქმებულია. არ შეიძლება, ვინმეს შეეფარდოს სიკვდილით 

დასჯა ან ვინმეს მიმართ აღსრულდეს ასეთი განაჩენი. 

 მუხლი 2. სიკვდიით დასჯა ომიანობის დროს 
სახელმწიფოს შეუძლია, თავის კანონმდებლობაში გაითვალისწინოს სიკვდილით 

დასჯა ომის ან ომის გარდაუვალი საფრთხის დროს ჩადენილი ქმედებებისათვის; ამგვარი 

სასჯელის გამოყენება მზოლოდ კანონით დადგენილ შემთხვევებში და მისი 

დებულებების შესაბამისად. სახელმწიფო აცნობებს ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს 

ასეთი კანონის შესაბამისი დებულებების შესახებ. 

 მუხლი 3. გადახვევის აკრძალვა 
დაუშვებელია კონვენციის მე–15 მუხლის საფუძველზე ამ ოქმის დებულებებიდან 

გადახვევა. 

 მუხლი 4. დათქმების აკრძალვა 
დაუშებელია კონვენციის 57–ე მუხლის საფუძველზე ამ ოქმის დებულებათა მიმართ 

დათქმების გაკეთება. 



 მუხლი 5. ტერიტორიული გამოყენება 
1. ოქმის ხელმოწერის, მისი რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების სიგელის 

დეპონირების დროს ნებისმიერ სახელმწიფოს შეუძლია განსაზღვროს ტერიტორია ან 

ტერიტორიები, რომლებზეც გავრცელდება ეს ოქმები. 

2. ყოველ სახელმწიფოს მოგვიანებით, ნებისმიერ დროს, შეუძლია ევროპის საბჭოს 

გენერალური მდივნისათვის გაგზავნილი განცხადებით გაავრცელოს ამ ოქმის გამოყენება 

განცხადებაში განსაზღვრული ნებისმიერი სხვა ტერიტორიის მიმართ. ასეთი 

ტერიტორიის მიმართ ოქმი ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ ამგვარი 

განცხადების მიღებიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს. 

3. წინა ორი პუნქტის შესაბამისად გაკვეთებული ნებისმიერი განცხადება ამგვარ 

განცხადებაში განსაზღვრული ნებისმიერი ტერიტორიის მიმართ შეიძლება უკან იქნეს 

გატანილი გენერალური მდივნისათვის გაგზავნილი შეტყობინებით. განცხადების უკან 

გატანა ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ ამგვარი შეტყობინების მიღების 

თარიღიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს. 

 მუხლი 6. კონვენციასთან მიმართება 
მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს შორის ამ ოქმის 1–ლი, მე–2, მე–3, მე–4 და მე–5 

მუხლების დებულებები განიხილება, როგორც კონვენციის დამატებითი მუხლები, და 

კონვენციის ყველა დებულება გამოიყენება შესაბამისად. 

 მუხლი 7. ხელმოწერა და რატიფიცირება 
წინამდებარე ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოებისათვის, 

რომლებმაც ხელი მოაწერეს კონვენციას. იგი ექვემდებარება რატიფიცირებას, მიღებას ან 

დამტკიცებას. ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოს არ შეუძლია ამ ოქმის რატიფიცირება, 

მიღება ან დამტკიცება, თუ მას იმავდროულად ან მანამდე არ მოუხდენია კონვენციის 

რატიფიცირება. რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების სიგელების დეპონირება 

ხდება ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან. 

 მუხლი 8. ძალაში შესვლა 
1. ეს ოქმი ძალაში შედის მისი სავალდებულოდ აღიარებაზე ევროპის საბჭოს ხუთი 

წევრი სახელმწიფოს მიერ მე–7 მუხლის დებულებების შესაბამისად თანხმობის 

გამოხატვიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს. 

2. ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც შემდგომში გამოხატავს 

თანხმობას ოქმის სავალდებულოდ აღიარებაზე, ოქმი ძალაში შედის რატიფიცირების, 

მიღების ან დამტკიცების სიგელის დეპონირების თარიღიდან მომდევნო თვის პირველ 

დღეს. 

 მუხლი 9. დეპოზიტარის ფუნქციები 
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ატყობინებს ევროპის საბჭოს წევრ 

სახელმწიფოებს: 

a) ნებისმიერი ხელმოწერის შესახებ; 

b) რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების ნებისმიერი სიგელის დეპონირების 

შესახებ; 

c) მე–5 და მე–8 მუხლების შესაბამისად, ამ ოქმის ძალაში შესვლის თარიღს; 

d) ამ ოქმთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა აქტის, შეტყობინების ან მიმოწერის 

შესახებ. 

ამის დასტურად ქვემორე ხელმომწერებმა, რომლებიც სათანადოდ უფლებამოსილნი 

არიან, ხელი მოაწერეს ამ ოქმს. 



შესრულებულია სტრასბურგში 1983 წლის 28 აპრილს, ინგლისურ და ფრანგულ 

ენებზე, თანაბრად აუთენტიკურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლარად, რომელიც 

დაცულია ევროპის საბჭოს არქივში. გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს 

უგზავნის თითოეულ ხელმომწერ მთავრობას. 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

კონვენციის ოქმი №7 

სტრასბურგი, 1984 წლის 22 ნოემბერი 

ქვემორე ხელმომწერი ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები 

შემართულნი არიან, გადადგან შემდგომი ნაბიჯები გარკვეულ უფლებათა და 

თავისუფლებათა კოლექტიური განხორციელების უზრუნველსაყოფად რომში 1950 წლის 

4 ნოემბერს ხელმოწერილი ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

კონვენციის (შემდგომში მოხსენიებულია, როგორც „კონვენცია“) მეშვეობით, და 

თანხმდებიან შემდეგზე: 

 მუხლი 1. უცხოეთლა გაძევებასთან დაკავშირებული პროცედურული გარანტიები 
1. სახელმწიფოს ტერიტორიაზე კანონიერად მცხოვრები უცხოელი არ შეიძლება 

გააძევონ, თუ არ იქნა მიღებული კანონის შესაბამისი გადაწყვეტილება, და ისე, რომ მას 

შეეძლოს:  

a) წარადგინოს თავისი გაძევების საწინააღმდეგო არგუმენტები; 

b) გადაასინჯინოს თავისი საქმე; და 

c) ამ უფლებათა განსახორციელებლად წარდგეს უფლებამოსილი ორგანოს ან ამ 

ორგანოს მიერ დანიშნული ერთი ან რამდენიმე პირის წინაშე. 

2. უცხოელი შეიძლება გააძევონ ამ მუხლის 1–ლი პუნქტის (a), (b) და (c) ქვეპუნქტების 

შესაბამისად თავისი უფლებების განხორციელებამდე, როდესაც ასეთი გაძევება 

აუცილებელია საზოგადოებრივი წესრიგის ინტერესებისათვის ან განპირობებულია 

ეროვნული უშიშროების მოსაზრებებით. 

 მუხლი 2. სისხლის სამართლის საქმის გასაჩივრების უფლება 
1. ყველას, ვინც სასმართლოს მიერ მსჯავრდებულია სისხლის სამართლის 

დანაშაულისათვის, აქვს უფლება, მისი მსჯავრდება ან მისთვის დანიშნული სასჯელი 

გადაასინჯვინოს ზემდგომ ინსტანციის სასამართლოს. ამ უფლების განხორციელება, იმ 

საფუძვლების ჩათვლით, რომლებზე დაყრდნობითაც შეიძლება ის განხორციელდეს, 

მოწესრიგებულია კანონით. 

2. ამ წესიდან გამონაკლისი დასაშვებია მცირე მნიშვნელობის დანაშაულთა მიმართ, 

როგორც ეს განსაზღვრულია კანონით, ან როდესაც შესაბამისი პირი პირველი ინსტანციის 

წესით გაასამართლა უმაღლესი ინსტანციის სასამართლომ, ან მსჯავრი დაედო მის 

მიმართ გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენის გადასინჯვის შედეგად. 

 მუხლი 3. კომპენსაცია მცდარი მსჯავრდებისათვის 
თუ საბოლოო გადაწყვეტილებით პირი მსჯავრდებულია სისხლის სამართლის 

დანაშაულისათვის და შემდგომში მისი ეს მსჯავრდება გაუქმდა, ან სასჯელის 

მოხდისაგან ის განთავისუფლდა, რადგან ახალმა ან ახლად გამოვლენილმა გარემოებებმა 

ცხადყო, რომ მართლმსაჯულება არაჯეროვნად განხორციელდა, და თუკი არ 

დამტკიცდება, რომ მანამდე უცნობი გარემოებების დროულად აღმოჩენის ან გამოვლენის 

შეფერხება მთლიანად ან ნაწილობრივ ამავე პირის მიზეზით მოხდა, ამგვარი 

მსჯავრდების გამო შეფარდებული სასჯელისათვის მას მიეკუთვნება კომპენსაცია 

შესაბამის სახელმწიფოში მოქმედი კანონის ან დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით. 



 მუხლი 4. ხელმეორედ გასამართლების ან დასჯის აკრძალვა 
1. დაუშვებელია სისხლის სამართლის წესით პირის ხელმეორედ გასამართლება ან 

დასჯა ერთი და იმავე სახელმწიფოს იურისდიქციის ფარგლებში იმ დანაშაულისათვის, 

რომლისთვისაც ის ერთხელ უკვე საბოლოოდ იქნა გამართლებული ან მსჯავრდებული ამ 

სახელმწიფოს კანონმდებლობისა და სისხლის სამართლის პროცესის შესაბამისად. 

2. წინა პუნქტის დებულებები ხელს არ უშლის საქმის წარმოების განახლებას 

მოცემული სახელმწიფოს კანონმდებლობისა და სისხლის სამართლის პროცესის 

შესაბამისად, თუკი არსებობს ახალი ან ახლად გამოვლენილი ფაქტების მტკიცებულება, 

ან თუ წინა სამართალწარმოება განხორციელდა არსებითი ხარვეზით, რომელსაც შეეძლო 

ზეგავლენა მოეხდინა საქმის შედეგზე.  

3. დაუშვებელია კონვენციის მე–15 მუხლის საფუძველზე ამ მუხლიდან გადახვევა. 

 მუხლი 5. მეუღლეთა თანასწორობა 
მეუღლეები სარგებლობენ კერძოსამართლებრივი ხასიათის თანაბარი უფლებებითა და 

მოვალეობებით ერთმანეთს შორის და შვილებთან ურთიერთობაში, დაქორწინების 

დროს, ქორწინების განმავლობაში და მისი შეწყვეტის შემთხვევაში. ეს მუხლი ხელს არ 

უშლის სახელმწიფოებს, განახორციელონ ბავშვების ინტერესებისათვის აუცილებელი 

ღონისძიებანი. 

 მუხლი 6. ტერიტორული გამოყენება 
1. ოქმის ხელმოწერისას ან რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების სიგელის 

დეპონირების დროს ყოველ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია განცხდება 

გაუგზავნოს ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს იმის შესახებ, თუ რა ფარგლებში 

კისრულობს ის ამ ოქმის დებულებების გავრცელებას განცხადებაში მითითებულ იმ 

ტერიტორიების მიმართ, რომელთა საერთაშორისო ურთიერთობებზეც არის 

პასუხისმგებელი. 

2. ნებისმიერ სახელმწიფოს შემდგომში, ნებისმიერ დროს, შეუძლია, ევროპის საბჭოს 

გენერალური მდივნისათვის გაგზავნილი განცხადებით განავრცოს ამ ოქმის მოქმედება ამ 

განცხადებაში განსაზღვრულ ნებისმიერ სხვა ტერიტორიაზე. ასეთი ტერიტორიის მიმართ 

ოქმი ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ ამ განცხადების მიღების თარიღიდან, 

ორთვიანი ვადის ამოწურვიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს. 

3. წინა ორი პუნქტის შესაბამისად გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება, მასში 

განსაზღვრული ნებისმიერი ტერიტორიის მიმართ შეიძლება უკან იქნეს გამოტნაილი ან 

შეცვლილი გენერალური მდივნისათვის გაგზავნილი შეტყობინებით. გამოტანა ან შეცვლა 

ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ ამგვარი შეტყობინების მიღების შემდეგ 

ორთვიანი ვადის ამოწურვიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს. 

4. ამ მუხლის შესაბამისად გაკეთებული განცხადება განიხილება, როგორც კონვენციის 

56–ე მუხლის 1–ლი პუნქტის შესაბამისად წარდგენილი განცხადება. 

5. ნებისმიერი სახელმწიფოს ტერიტორია, რომლის მიმართ ეს ოქმი ვრცელდება ამ 

სახელმწიფოს მიერ რატიფიცირების ან მიღების საფუძველზე, და თითოეული 

ტერიტორია, რომლის მიმართაც ეს ოქმი გამოიყენება სახელმწიფოს მიერ ამ მუხლის 

შესაბამისად გაკეთებული განცხადების ძალით, განიხილება ცალკე ტერიტორიებად, 

სახელმწიფოს ტერიტორიის 1–ლ მუხლში მოცემული განმარტებისათვის. 

6. ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელმაც განცხადება გააკეთა ამ მუხლის 1–ლი ან მე–2 

პუნქტის შესაბამისად, შემდგომში, ნებისმიერ დროს, განცხადებაში მითითებული ერთი 

ან რამდენიმე ტერიტორიის მიმართ შეუძლია განაცხადოს, რომ ის აღიარებს 

სასამართლოს უფლებამოსილებას, მიიღოს განაცხადები ფიზიკური პირებისაგან, 

არასამთვარობო ორგანიზაციებისა თუ ცალკეულ პირთა ჯგუფებისაგან ამ ოქმის ყველა ან 



1–ლ–მე–5 ნებისმიერ მუხლებთან დაკავშირებით, როგორც ეს გათვალისწინებულია 

კონვენციის 34–ე მუხლით. 

 მუხლი 7. კონვენციასთან მიმართება 
მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს შორის ამ ოქმის 1–ლი – მე–6 მუხლების დებულებები 

განიხილება, როგორც კონვენციის დამატებითი მუხლები, და კონვენციის ყველა 

დებულება გამოიყენება შესაბამისად. 

 მუხლი 8. ხელმოწერა და რატიფიცირება 
წინამდებარე ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოებისათვის, 

რომლებმაც ხელი მოაწერეს კონვენციას. იგი ექვემდებარება რატიფიცირებას, მიღებას ან 

დამტკიცებას. ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოს არ შეუძლია ამ ოქმის რატიფიცირება, 

მიღება ან დამტკციება, თუ მას იმავდროულად ან მანამდე არ მოუხდენია კონვენციის 

რატიფიცირება. რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების სიგელების დეპონირება 

ხდება ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან. 

 მუხლი 9. ძალაში შესვლა 
1. ეს ოქმი ძალაში შედის მის სავალდებულოდ აღიარებაზე ევროპის საბჭოს შვიდი 

წევრი სახელმწიფოს მიერ მე–8 მუხლის დებულებების შესაბამისად თანხმობის 

გამოხატვის თარიღიდან ორთვიანი ვადის ამოწურვის შემდგომ მომდევნო თვის პირველ 

დღეს. 

2. ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც შემდგომში გამოხატავს 

თანხმობას ოქმის სავალდებულოდ აღიარებაზე, ოქმის ძალაში შედის რატიფიცირების, 

მიღების ან დამტკიცების სიგელის დეპონირების თარიღიდან ორთვიანი ვადის 

ამოწურვის შემდეგ მომდევნო თვის პირველ დღეს. 

 მუხლი 10. დეპოზიტარის ფუნქციები 
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ატყობინებს ევროპის საბჭოს წევრ 

სახელმწიფოებს: 

a) ნებისმიერი ხელმოწერის შესახებ; 

b) რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების ნებისმიერი სიგელის დეპონირების 

შესახებ; 

a) მე–6 და მე–9 მუხლების შესაბამისად, ამ ოქმის ძალაში შესვლის თარიღს; 

b) ამ ოქმთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა აქტის, შეტყობინების ან მიმოწერის 

შესახებ. 

ამის დასტურად ქვემორე ხელმომწერებმა, რომლებიც სათანადოდ უფლებამოსილნი 

არიან, ხელი მოაწერეს ამ ოქმს. 

შესრულებულია სტრასბურგში 1984 წლის 22 ნოემბერს, ინგლისურ და ფრანგულ 

ენებზე, თანაბარი აუთენტიკურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლარად, რომელიც 

ინახება ევროპის საბჭოს არქივში. გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს უგზავნის 

ევროპის საბჭოს თითოეულ წევრ სახელმწიფოს. 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

კონვენციის ოქმი №12 

რომი, 2000 წლის 4 ნოემბერი 

ქვემორე ხელმომწერი ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები 

ითვალისწინებენ ძირითად პრინციპს, რომლის თანახმად, ყველა ადამიანი 

თანასწორია კანონის წინაშე და უფლება აქვს, თანაბრად იქნეს კანონით დაცული; 



შემართულნი არიან, გადადგან შემდგომი ნაბიჯები, რათა ხელი შეუწყონ ყველა პირის 

თანასწორობას დისკრიმინაციის ზოგადი აკრძალვის კოლექტიური გნახორციელების 

გზით, რომში 1950 წლის 4 ნოემბერს ხელმოწერილი ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის (შემდგომში მოხსენიებულია, როგორც „კონვენცია“) 

მეშვეობით; 

კვლავ ადასტურებენ, რომ დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპი ხელს არ უშლის 

მონაწილე სახელმწიფოებს, გაატარონ ღონისძიებები, რათა ხელი შეუწყონ სრულ და 

ეფექტიან თანასწორობას, იმ პირობით, რომ ასეთი ღონისძიებებისათვის არსებობს 

ობიექტური და გონივრული გამართლება, და 

თანხმდებინა შემდეგზე: 

 მუხლი 1. დისკრიმინაციის ზოგადი აკრძალვა 
1. კანონით დადგენილი ნებისმიერი უფლებით სარგებლობა უზრუნველყოფილია 

ყოველგვრი დისკრიმინაციის გარეშე, განურჩევლად სქესის, რასის, კანის ფერის, ენის, 

რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების, ეროვნული ან სოციალური წარმოშობის, 

ეროვნული უმცირესობისადმი კუთვნილების, ქონების, დაბადების ან სხვა ნიშნისა. 

2. დაუშვებელია საჯარო ხელისუფლების მხრიდან ვინმეს დისკრიმინაცია 1–ლ 

პუნქტში აღნიშნულ რომელიმე საფუძველზე. 

 მუხლი 2. ტერიტორიული გამოყენება 
1. ოქმის ხელმოწერის ან მისი რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების სიგელის 

დეპონირების დროს ნებისმიერ სახელმწიფოს შეუძლია განსაზღვროს ტერიტორია ან 

ტერიტორიები, რომელთა მიმართაც გამოიყენება ეს ოქმი. 

2. ნებისმიერ სახელმწიფოს მოგვიანებით, ნებისმიერ დროს, შეუძლია ევროპის საბჭოს 

გენერალური მდივნისათვის გაგზავნილი განცხადებით გაავრცელოს ამ ოქმის გამოყენება 

განცხადებაში განსაზღვრული ნებისმიერი სხვა ტერიტორიის მიმართ. ასეთი 

ტერიტორიის მიმართ ოქმი ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ ამგვარი 

განცხადების მიღების შემდეგ სამთვიანი ვადის ამოწრუვიდან მომდევნო თვის პირველ 

დღეს. 

3. წინა ორი პუნქტის თანახმად გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება ამგვარ 

განცხადებაში განსაზღვრული ნებისმიერი ტერიტორიის მიმართ შეიძლება 

გამოთხოვილი იქნეს ან შეიცვალოს ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნისათვის 

გაგზავნილი შეტყობინებით. გამოთხოვა ან შეცვლა ამოქმედდება გენერალური მდივნის 

მიერ ამგვარი შეტყობინების მიღების შემდეგ სამთვიანი ვადის ამოწრუვიდან მომდევნო 

თვის პირველ დღეს. 

4. ამ მუხლის შესაბამისად გაკეთებული განცხადება განიხილება, როგორც კონვენციის 

56–ე მუხლის 1–ლი პუნქტის შესაბამისად წარდგენილი განცხადება. 

5. ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელმაც განცხადება გააკეთა ამ მუხლის 1–ლი ან მე–2 

პუნქტების შესაბამისად, შემდგომში, ნებისმიერ დროს, გნაცხადებაში მითითებული 

ერთი ან რამდენიმე ტერიტორიის მიმართ შეუძლია განაცხადოს, რომ ის აღიარებს 

სასამართლოს უფლებამოსილებას, მიიღოს განაცხადები ფიზიკური პირებისაგან, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ ცალკეულ პირთა ჯგუფებისაგან ამ ოქმის ყველა ან 

1–ლ ნებისმიერ მუხლთან დაკავშირებით, როგორც ეს გათვალისწინებულია კონვენციის 

34–ე მუხლით. 

 მუხლი 3. კონვენციასთან მიმართება 
მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს შორის ამ ოქმის 1–ლი და მე–2 მუხლების დებულებები 

განიხილება, როგორც კონვენციის დამატებითი მუხლები, და კონვენციის ყველა 

დებულება გამოიყენება შესაბამისად. 



 მუხლი 4. ხელმოწერა და რატიფიცირება 
ეს ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოებისათვის, 

რომლებმაც ხელი მოაწერეს კონვენციას. იგი ექვემდებარება რატიფიცირებას, მიღებას ან 

დამტკიცებას. ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოს არ შეუძლია ამ ოქმის რატიფიცირება, 

მიღება ან დამტკიცება, თუ მას იმავდროულად ან მანამდე არ მოუხდენია კონვენციის 

რატიფიცირება. რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების სიგელების დეპონირება 

ხდება ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან. 

 მუხლი 5. ძალაში შესვლა 
1. ეს ოქმი ძალაში შედის, მე–4 მუხლის დებუელბების შესაბამისად, ევროპის საბჭოს 

ათი წევრი სახელმწიფოს მიერ მათთვის ოქმის სავალდებულოდ აღიარებაზე თანხმობის 

გამოხატვის შემდეგ სამთვიანი ვადის ამოწურვიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს. 

2. ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოსათვის, რომელიც შემდგომში გამოხატავს თანხმობას 

ოქმის სავალდებულოდ აღიარებაზე, ოქმი ძალაში შედის რატიფიცირების, მიღების ან 

დამტკიცების სიგელის დეპონირების შემდეგ სამთვიანი ვადის ამოწურვიდან მომდევნო 

თვის პირველ დღეს.  

 მუხლი 6. დეპოზიტარის ფუნქციები 
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ატყობინებს ევროპის საბჭოს წევრ 

სახელმწიფოებს: 

a) ნებისმიერი ხელმოწერის შესახებ; 

b) ნებისმიერი რატიფიკაციის, მიღების ან დამტკიცების სიგელის დეპონირების 

შესახებ; 

c) მე–2 და მე–5 მუხლების შესაბამისად, ამ ოქმის ძალაში შესვლის თარიღს; 

d) ამ ოქმთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა ქმედების, შეტყობინების ან ცნობის 

შესახებ. 

ამის დასტურად ქვემორე ხელმომწერებმა, რომლებიც სათანადოდ უფლებამოსილნი 

არიან, ხელი მოაწერეს ამ ოქმს. 

შესრულებულია რომში 2000 წლის 4 ნოემბერს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე, 

თანაბრად აუთენტიკურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლარად, რომელიც ინახება 

ევროპის საბჭოს არქივში. გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს უგზავნის ევროპის 

საბჭოს თითოეულ წევრ სახელმწიფოს. 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

კონვენციის ოქმი №13 

ნებისმიერ ვითარებაში სიკვდილით დასჯის გაუქმების შესახებ 

ვილნიუსი, 2002 წლის 3 მაისი 

ქვემორე ხელმომწერი ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები 

დარწმუნებულნი არიან, რომ ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლის უფლება არის 

ძირითადი ღირებულება დემოკრატიულ საზოგადოებაში, და რომ სიკვდილით დასჯის 

გაუქმება არსებითია ამ უფლების დაცვისა და ყოველი ადამიანის წარუვალი ღირსების 

სრული აღიარებისათვის; 

მოსრუნენი არიან, რომ განამტკიცონ რომში 1950 წლის 4 ნოემბერს ხელმოწერილი 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციით (შემდგომში – 

„კონვენცია“) უზრუნველყოფილი სიცოცხლის უფლების დაცვა; 

აღნიშნავენ, რომ კონვენციის მე–6 ოქმი, რომელიც სიკვდილით დასჯის გაუქმებას 

შეეხება და ხელმოწერილია სტრასბურგში 1983 წლის 28 აპრილს, არ გამორიცხავს 



სიკვდილით დასჯას ომის ან ომის გარდაუვალი საფრთხის დროს ჩადენილი 

ქმედებებისათვის; 

შემართულნი არიან, გადადგან ბოლო ნაბიჯები სიკვდილით დასჯის ყველა 

ვითარებაში გასაუქმებლად, და  

თანხმდებიან შემდეგზე: 

 მუხლი 1. სიკვდილით დასჯის გაუქმება 
სიკვდილით დასჯა გაუქმებულია. არ შეიძლება, ვინმეს შეეფარდოს სიკვდილით 

დასჯა ან ვინემს მიმართ ასეთი განაჩენის აღსრულება. 

 მუხლი 2. გადახვევის აკრძალვა 
დაუშვებელია კონვენციის მე–15 მუხლის საფუძველზე ამ ოქმის დებულებებიდან 

გადახვევა.  

 მუხლი 3. დათქმების აკრძალვა 
დაუშვებელია კონვენციის 57–ე მუხლის საფუძველზე ამ ოქმის დებულებათა მიმართ 

დათქმების გაკეთება. 

 მუხლი 4. ტერიტორიული გამოყენება 
1. ოქმის ხელმოწერის, მისი რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების სიგელის 

დეპონირების დროს ნებისმიერ სახელმწიფოს შეუძლია განსაზღვროს ტერიტორია ან 

ტერიტორიები, რომლებზეც გავრცელდება ეს ოქმები. 

2. ნებისმიერ სახელმწიფოს მოგვიანებით, ნებისმიერ დროს, შეუძლია, ევროპის საბჭოს 

გენერალური მდივნისათვის გაგზავნილი განცხადებით გაავრცელოს ამ ოქმის გამოყენება 

განცხადებაში განსაზღვრული ნებისმიერი სხვა ტერიტორიის მიმართ. ასეთი 

ტერიტორიების მიმართ ოქმი ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ ამგვარი 

განცხადების მიღების შემდეგ სამთვიანი ვადის ამოწურვიდან მომდევნო თვის პირველ 

დღეს. 

3. წინა ორი პუნქტის შესაბამისად გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება ამგვარ 

განცხადებაში განსაზღვრული ნებისმიერი ტერიტორიის მიმართ შეიძლება უკან იქნეს 

გატანილი გენერალური მიდივნისათვის გაგზანვილი შეტყობინებით. განცხადების უკან 

გატანა ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ ამგვარი შეტყობინების მიღების 

თარიღიდან 3 თვის გასვლის შემდეგ მომდევნო თვის პირველ დღეს.  

 მუხლი 5. კონვენციასთან მიმართება 
მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს შორის ამ ოქმის 1–ლი, მე–2, მე–3 და მე–4 მუხლების 

დებულებები განიხილება, როგორც კონვენციის დამატებითი მუხლები, და კონვენციის 

ყველა დებულება გამოიყენება შესაბამისად.  

 მუხლი 6. ხელმოწერა და რატიფიცირება 
ეს ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოებისათვის, 

რომლებმაც ხელი მოაწერეს კონვენციას. იგი ექვემდებარება რატიფიცირებას, მიღებას ან 

დამტკიცებას. ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოს არ შეუძლია ამ ოქმის რატიფიცირება, 

მიღება ან დამტკციება, თუ მას იმავდროულად ან მანამდე არ მოუხდენია კონვენციის 

რატიფიცირება. რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების სიგელების დეპონირება 

ხდება ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან. 



 მუხლი 7. ძალაში შესვლა 
1. ეს ოქმი ძალაში შედის მის სავალდებულოდ აღიარებაზე ევროპის საბჭოს ათი წევრი 

სახელმწიფოს მიერ მე–6 მუხლის დებუელბების შესაბამისად თანხმობის გამოხატვის 

თარიღიდან სამი თვის შემდგომ მომდევნო თვის პირველ დღეს. 

2. ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც შემდგომში გამოხატავს 

თანხმობას ოქმის სავალდებულოდ აღიარებაზე, ოქმის ძალაში შედის რატიფიცირების, 

მიღების ან დამტკიცების, სიგელის დეპონირების თარიღიდან სამი თვის შემდგომ 

მომდევნო თვის პირველ დღეს. 

 მუხლი 8. დეპოზიტარის ფუნქციები. 
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ატყობინებს ევროპის საბჭოს წევრ 

სახელმწიფოებს: 

a) ნებისმიერი ხელმოწერის შესახებ; 

b) რატიფიცირეის, მიღების ან დამტკციების ნებისმიერი სიგელის დეპონირების 

შესახებ; 

c) მე–4 და მე–7 მუხლების შესაბამისად, ამ ოქმის ძალაში შესვლის თარიღს; 

d) ამ ოქმთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა აქტის, შეტყობინების ან მიმოწერის 

შესახებ. 

ამის დასტურად ქვემორე ხელმომწერებმა, რომლებიც სათანადოდ უფლებამოსილნი 

არიან, ხელი მოაწერეს ამ ოქმს. 

შესრულებულია ვილნიუსში 2002 წლის 3 მაისს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე, 

თანაბრად აუთენტიკურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლარად, რომელიც დაცულია 

ევროპის საბჭოს არქივში. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს 

უგზავნის ევროპის საბჭოს თითოეულ წევრ სახელმწიფოს. 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

კონვენციის ოქმი №14 

კონვენციის საზედამხედველო სისტემაში შესწორებების შეტანის შესახებ 

სტრასბურგი, 2004 წლის 13 მაისი 

პრეამბულა 

რომში 1950 წლის 4 ნოემბერს ხელმოწერილი ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის (შემდგომში – „კონვენცია“) ამ ოქმის ხელმომწერი 

ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები 

მხედველობაში იღებენ რომში 2000 წლის 3–4 ნოემბერს ადამიანის უფლებათა შესახებ 

ევროპის სახელმწიფოების მინისტრთა კონფერენციაზე მიღებულ №1 რეზოლუციასა და 

დეკლარაციას; 

მხედველობაში იღებენ 2001 წლის 8 ნოემბერს, 2002 წლის 7 ნოემბერსა და 2003 წლის 15 

მაისს მინსიტრთა კომიტეტის შესაბამისად 109–ე, 111–ე და 112–ე სესიებზე მიღებულ 

დეკლარაციებს; 

მხედველობაში იღებენ 2004 წლის 28 აპრილს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო 

ასამბლეის მიერ მიღებულ №251 (2004) დასკვნას; 

აღნიშნავენ ძირითადად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და ევროპის 

საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სამუშაო დატვირთვის ზრდის გათვალისწინებით, 

საზედამხედველო სისტემის ეფექტიანობის ხანგრძლივი დროით შენარჩუნებისა და 

გაუმჯობესებისათვის გარკვეული კონვენციის დებულებების შესწორების გადაუდებელ 

აუცილებლობას; 



კერძოდ, ითვალისწინებენ იმის უზრუნველყოფის აუცილებლობას, იქნეს, რომ 

სასამართლომ კვლავაც შეძლოს ევროპაში ადამიანის უფლებათა დაცვაში წამყვანი 

როლის შესრულება, და  

თანხმდებიან შემდეგზე 

 მუხლი 1 
კონვენციის 22–ე მუხლის მე–2 პუნქტი ამოღებულია. 

 მუხლი 2 
კონვენციის 23–ე მუხლი უნდა შესწორდეს და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

„მუხლი 23. უფლებამოსილების ვადები და თანამდებობიდან გათავისუფლება 
1. მოსამართლეებს ირჩევენ 9 წლის ვადით. არ შეიძლება მათი ხელახლა არჩევა.  
2. მოსამართლეთა უფლებამოსილების ვადა იწურება, როდესაც ისინი მიაღწევენ 70 

წლის ასაკს. 
3. თანამდებობაზე მოსამართლეები რჩებიან მათ შეცვლამდე. თუმცა ისინი 

აგრძელებენ იმ საქმეთა განხილვას, რომლებიც უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე 
ჰქონდათ წარმოებაში. 

4. არც ერთი მოსამართლე არ შეიძლება გათავისუფლდეს თანამდებობიდან, თუ სხვა 
მოსამართლეები ხმების ორი მესამედის უმრავლესობით არ გადაწყვეტენ, რომ იგი აღარ 
აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს“. 

 მუხლი 3 
კონვენციის 24–ე მუხლის ამოღებულია. 

 მუხლი 4 
კონვენციის 25–ე მუხლი უნდა გახდეს 24–ე მუხლი, მისი ტექსტი კი შესწორდეს და 

ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

„მუხლი 24. სამდივნო და მომხსენებლები 
1. სასამართლოს აქვს სამდივნო, რომლის ფუქნციები და ორგანიზაცია დადგენილია 

სასამართლოს რეგლამენტით. 
2. მოსამართლის მიერ საქმის ერთპიროვნულად განხილვისას სასამართლოს 

ეხმარებიან მომხსენებლები, რომლებიც თავიანთ უფლებამოსილებას ახორციელებენ 
სასამართლოს თავმჯდომარის ზედამხედველობით. ისინი სასამათლოს სამდივნოს 
თანამშრომლები არიან“. 

 მუხლი 5 
კონვენციის 26–ე მუხლი უნდა გახდეს 25–ე მუხლი („სასამათლოს პლენარული 

სხდომა“), მისი ტექსტი კი შესწორდეს შემდეგნაირად: 

1. d) პუნქტის ბოლოს მძიმე უნდა შეიცვალოს წერტილ–მძიმით და სიტყვა „და“ 

ამოღებულ იქნეს. 

2. e) პუნქტის ბოლოს წერტილი უნდა შეიცვალოს წერტილ–მძიმით. 

3. უნდა დაემატოს ახალი f) პუნქტი, რომელიც უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

„f) წარადგენს ნებისმიერ მოთხოვნას 26–ე მუხლის მე–2 პუნქტის საფუძელზე“. 

 მუხლი 6 
კონვენციის 27–ე მუხლის გახდება 26–ე მუხლის, ხოლო მისი ტექსტი უნდა შესწორდეს 

და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

„მუხლი 26. საქმის ერთპიროვნულად განმხილველი მოსამართლე, კომიტეტები, 
პალატები და დიდი პალატა 



1. სასამართლოში წარდგენილ საქმეებს განიხილავს მოსამართლე ერთპიროვნულად, 
კომიტეტები სამი მოსამართლის შემადგენლობით, პალატები შვიდი და დიდი პალატა 
ჩვიდმეტი მოსამართლის შემადგენლობით. სასამართლოს პალატები ქმნიან კომიტეტებს 
განსაზღვრული ვადით. 

2. პლენარულ სხდომაზე სასამართლოს თხოვნით მინისტრთა კომიტეტს შეუძლია, 
ერთსულოვანი გადაწყვეტილებითა და განსაზღვრული ვადით ხულ წევრამდე 
შეამციროს მოსამართლეთა რაოდენობა პალატებში.  

3. თუ მოსამართლე ერთპიროვნულად იხილავს საქმეს, მას არ შეუძლია განიხილოს 
განაცხადი იმ მაღალი ხელშემკვრელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, საიდანაც ეს 
მოსამართლე იქნა არჩეული. 

4. მოსამართლე, რომელიც არჩეულია შესაბამისი მაღალი ხელშემკვრელი 
სახელმწიფოდან, მონაწილეობს პალატისა და დიდი პალატის სხდომებში, როგორც ex 
officio წევრი. თუ ასეთი მოსამართლე არ არის, ან ვერ მონაწილეობს მოცემული საქმის 
განხილვაში, მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებს, პირი, რომელსაც ირჩევს 
სასამართლოს თავმჯდომარე ამ მხარის მიერ წინასწარ წარმოდგენილი სიიდან. 

5. დიდ პალატას აგრეთვე შეადგენენ: სასამართლოს თავმჯდომარე, თავმჯდომარის 
მოადგილეები, პალატების თავმჯდომარეები და სასამართლოს რეგლამენტის 
შესაბამისად შერჩეული სხვა მოსამართლეები. როდესაც საქმე განსახილველად გადაეცემა 
დიდ პალატას 43–ე მუხლის საფუძველზე, დიდი პალატის სხდომაში მონაწილეობას ვერ 
მიიღებს გადაწყვეტილების გამომტანი პალატის ვერც ერთი მოსამართლე, გარდა 
პალატის თავმჯდომარისა და მოსამართლისა იმ სახელმწიფოდან, რომელიც მხარეა 
მოცემულ საქმეში“. 

 მუხლი 7.  
ახალი 26–ე მუხლის შემდეგ კონვენციაში შეტანილი უნდა იქნეს ახალი 27–ე მუხლი, 

რომელიც ჩამოყალიბდება შემდეგნაირად: 

„მუხლი 27. საქმის ერთპიროვნულად განმხილველი მოსამართლის უფლებამოსილება 
1. საქმის ერთპიროვნულად განმხილველ მოსამართლეს შეუძლია გამოაცხადოს 

დაუშვებლად ან ამორიცხოს სასამართლოს განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან 34–ე 
მუხლის შესაბამისად წარდგენილი ინდივიდუალური განაცხადი, თუ განჩინების მიღება 
შესაძლებელია საქმის შემდგომი განხილვის გარეშე. 

2. ასეთი განჩიენბა საბოლოოა. 
3. თუ საქმის ერთპიროვნულად განმხილველი მოსამართლე არ გამოაცხადებს 

განაცხადს დაუშვებლად ან არ ამორიცხავს მას, მაშინ მან უნდა წარადგინოს ის 
კომიტეტში ან პალატაში შემდგომი განხილვისათვის“. 

 მუხლი 8 
კონვენციის 28–ე მუხლი უნდა შესწორდეს და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

„მუხლი 28. კომიტეტების უფლებამოსილება 
1. 34–ე მუხლის საფუძველზე წარდგენილ განაცხადთან მიმართებით, კომიტეტს 

შეუძლია, ერთსულოვნად  
a) გამოაცხადოს ის დაუშვებლად ან ამორიცხოს განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან, თუ 

განჩინების მიღება შესაძლებელია საქმის შემდგომი განხილვის გარეშე; ან 
b) გამოაცხადოს ის დაუშვებლად და, ამავე დროს, გამოიტანოს გადაწყვეტილება საქმის 

არსებითი მხარის შესახებ, თუ საქმის ძირითადი საკითხი, კონვენციის ან ოქმების 
განმარტებასა თუ გამოყენებასთან დაკავშირებით, უკვე გადაწყვეტილია სასმართლოს 
მიერ მყარად დადგენილი პრეცედენტული სამართლით. 

2. 1–ლი პუნქტის აფუძველზე გამოტანილი განჩინება და გადაწყვეტილება საბოლოოა. 



3. თუ შესაბამისი მაღალი ხელშემკვრელი სახელმწიფოდან არჩეული მოსამართლე არ 
არის კომიტეტის წევრი, კომიტეტს შეუძლია, სამართალწარმოების ნებისმიერ ეტაპზე 
მიიწვიოს ეს მოსამართლე კომიტეტში წეთ–ერთი წევრის ადგილის დასაკავებლად, ყველა 
შესაბამისი ფაქტორის გათვალისწინებით, მათ შორის, სადავოდ ხდიდა თუ არა მხარე 1–
ლი b) ქვეპუნქტით განსაზღვრული პროცედურის გამოყენებას“. 

 მუხლი 9 
კონვენციის 29–ე მუხლი უნდა შესწორდეს შემდეგნაირად: 

1. 1–ლი პუნქტი უნდა შესწორდეს და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

„თუ განჩინება არ არის მიღებული 27–ე ან 28–ე მუხლის საფუძველზე, ან 
გადაწყვეტილება არ არის გამოტანილი 28–ე მუხლის საფუძველზე, პალატა იღებს 
გადაწყვეტილებას 34–ე მუხლის თანახმად წარდგენილ ინდივიდუალურ განაცხადთა 
დასაშვებობისა და არსებითად განხილვის შესახებ. განჩინება დასაშვებობის შესახებ 
შეიძლება მიღებული იქნეს ცალკე“. 

2. მე–2 პუნქტის ბოლოს უნდა დაემატოს ახალი წინადადება, რომელიც 

ჩამოყალიბდება შემდეგნაირად: 

„განჩინება დასაშვებობის შესახებ მიიღება ცალკე, თუ, გამონაკლის შემთხვევებში, 
სასამართლო სხვაგვარად არ გადაწყვეტს“. 

3. მე–3 პუნქტი ამოღებულია. 

 მუხლი 10 
კონვენციის 31–ე მუხლი უნდა შესწორდეს შემდეგნაირად: 

1. (a) პუნქტის ბოლოს ამოღებული უნდა იქნეს სიტყვა „და“. 

2. (b) პუნქტი უნდა გახდეს (c) პუნქტი და უნდა ჩაემატოს ახალი b პუნქტი, რომელიც 

ჩამოყალიბდება შემდეგნაირად: 

„b) იღებს გადაწყვეტილებას მინისტრთა კომიტეტის მიერ 46–ე მუხლის მე–4 პუნქტის 
საფუძველზე სასამართლოსათვის გადაცემულ საკითხებთან დაკავშირებით; და“. 

 მუხლი 11 
კონვენციის 32–ე მუხლი უნდა შესწორდეს შემდეგნაირად: 

1–ლი პუნქტის ბოლოს მძიმე და რიცხვი 46 უნდა ჩაისვას რიცხვ 34–ის შემდეგ. 

 მუხლი 12 
კონვენციის 35–ე მუხლის მე–3 პუნქტი უნდა შესწორდეს და ჩამოყალიბდეს 

შემდეგნაირად: 

„3. სასამართლო დაუშვებლად აცხადებს 34–ე მუხლის საფუძველზე წარდგენილ 
ნებისმიერ ინდივიდუალურ განაცხადს, თუ მიიჩნევს, რომ: 

a) განაცხადი შეუთავსებელია კონვენციასა და მისი ოქმების დებულებებთან, აშკარად 
დაუსაბუთებელია, ან სასამართლოსათვის მიმართვის უფლების ბოროტად გამოყენება, ან  

b) განმცხადებელს არ მიადგა მნიშვნელოვანი ზიანი და კონვენციასა და თანდართულ 
ოქმებში განსაზღვრულ ადამიანის უფლებათა პატივისცემა არ მოითხოვს განაცხადის 
არსებითად განხილვას. ამასთანავე, არ შეიძლება ამ საფუძველზე ისეთი საქმის 
უკუგდება, რომელიც სათანადოდ არ განხილულა შიდასახელმწიფოებრივი 
სასამართლოს მიერ“. 

 მუხლი 13. 
კონვენციის 36–ე მუხლის ბოლოში უნდა დაემატოს ახალი მე–3 პუნქტი, რომელიც 

ჩამოყალიბდება შემდეგნაირად: 



„3. პალატისა და დიდი პალატის წინაშე წარდგენილ ყველა საქმესთან დაკავშირებით, 
ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს შეუძლია წერილობითი კომენტარების 
წარდგენა და მონაწილეობის მიღება საქმის მოსმენაში“. 

 მუხლი 14 
კონვენციის 38–ე მუხლი უნდა შესწორდეს და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

„მუხლი 38. საქმის განხილვა 
სასამართლო საქმეს განიხილავს მხარეთა წარმომადგენლებთან ერთად და, 

საჭიროების შემთხვევაში, აწარმოებს გამოძიებას, რომლის ეფექტიანად წარმართვისათვის 
შესაბამისი სახელმწიფოები მას უზრუნველყოფენ ყველა აუცილებელი საშუალებით“. 

 მუხლი 15 
კონვენციის 39–ე მუხლი უნდა შესწორდეს და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

„მუხლი 39. მორიგება 
1. სამართალწარმოების ნებისმიერ ეტაპზე სასამართლოს შეუძლია შესთავაზოს 

დაინტერესებულ მხარეებს თავისი სამსახური საქმეზე მორიგების მისაღწევად 
კონვენციასა და მის ოქმებში განსაზღვრულ ადამიანის უფლებათა პატივისცემის 
საფუძველზე. 

2. 1–ლი პუნქტის შესაბამისად წარმართული პროცედურა კონფიდენციალურია. 
3. თუ მიღწეულია მორიგება, სასამართლო საქმეს ამორიცხავს საქმეთა ნუსხიდან 

განჩინების გზით, რომელიც ფაქტებისა და მიღწეული შეთანხმების მოკლედ 
გადმოცემით შემოიფარგლება. 

4. ეს განჩინება გადაეცემა მინისტრთა კომიტეტს, რომელიც ზედამხედველობს 
განჩინებაში აღნიშნული მორიგების პირობების აღსრულებას.“. 

 მუხლი 16 
კონვენციის 46–ე მუხლი უნდა შესწორდეს და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

„მუხლი 46. სასამართლოს გადაწყვეტილების სავალდებულო ძალა და აღსრულება 
1. მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, დაემორჩილონ 

სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას ნებისმიერ საქმეზე, რომლის მხარეებიც ისინი 
არიან. 

2. სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება გადაეცემა მინისრთა კომიტეტს, 
რომელიც ზედამხედველობს მის აღსრულებას. 

3. თუ მინისტრთა კომიტეტი მიიჩნევს, რომ სასამართლოს საბოლოო 
გადაწყვეტილების აღსრულების ზედამხედველობას ხელი ეშლება გადაწყვეტილების 
განმარტების პრობლემის გამო, მას შეუძლია, საქმე წარადგინოს სასამართლოში 
განმარტების მისაღებად. წარდგენის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა 
კომიტეტის უფლებამოსილ წარმომადგენელთა ხმების ორი მესამედის უმრავლესობა. 

4. თუ მინისტრთა კომიტეტი მიიჩნევს, რომ მაღალი ხელშემკვრელი მხარე უარს 
აცხადებს, დაემორჩილოს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას ნებისმიერ საქმეზე, 
რომლის მხარეც ის არის, კომიტეტს, ამ მხარისათვის ფორმალური შეტყობინების შემდეგ 
და კომიტეტის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხმათა ორი მესამედის 
უმრავლესობით, შეუძლია წარუდგინოს სასამართლოს საკითხი, შეასრულა თუ არა ამ 
მხარემ 1–ლი პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულება. 

5. თუ სასამართლო დაადგენს 1–ლი პუნქტის დარღვევას, ის წარადგენს საქმეს 
მინისტრთა კომიტეტში გასატარებელ ღონისძიებათა განსახილველად, ხოლო თუ 
სასამათლო ვერ დადგენს 1–ლი პუნქტის დარღვევას, ის წარადგენს საქმეს მინისტრთა 
კომიტეტში, რომელმაც უნდა შეწყვიტოს საქმის განხილვა“. 



 მუხლი 17 
კონვენციის 59–ე მუხლი უნდა შესწორდეს შემდეგნაირად: 

1. უნდა დაემატოს მე–2 პუნქტი, რომელიც ჩამოყალიბდება შემდეგნაირად: 

„2. ევროპის კავშირს შეუძლია შეუერთდეს ამ კონვენციას“. 
2. მე–2, მე–3 და მე–4 პუნქტები უნდა გახდეს შესაბამისად მე–3, მე–4 და მე5 პუნქტები. 

დასკვნითი და გარდამავალი დებულებები 

 მუხლი 18 
1. ეს ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრი, კონვენციის ხელმომწერი 

სახელმწიფოებისათვის, რომლებმაც შეიძლება გამოხატონ თანხმობა ოქმის 

სავალდებულოდ აღიარებაზე: 

a) ხელმოწერით რატიფიცირებისას, მიღებისას ან დამტკიცებისას დათქმის გარეშე; ან 

b) ხელმოწერით რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების პირობით, რომელსაც 

მოჰყვება რატიფიცირება, მიღება ან დამტკიცება. 

2. რატიფიცირების, მიღბის ან დამტკიცების სიგელების დეპონირება ხსება ევროპის 

საბჭოს გენერალურ მდივანთან. 

 მუხლი 19 
ეს ოქმი ძალაში შედის კონვენციის ყველა მონაწილის მიერ მე–18 მუხლის 

დებულებების შესაბამისად მის სავალდებულოდ აღიარებზე თანხობის გამოხატვის 

თარიღიდან სამთვიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ მომდევნო თვის პირველ დღეს. 

 მუხლი 20 
1. ამ ოქმის ძალაში შესვლის დღიდან მისი დებულებები გამოიყენება ყველა 

განაცხადის მიმართ, რომელთა განხილვა მიმდინარეობს სასამართლოს მიერ, ისევე 

როგორც სასამართლოს ყველა გადაწყვეტილების მიმართ, რომელთა აღსრულებას 

ზედამხედველობს მინისტრთა კომიტეტი. 

2. ამ ოქმის მე–12 მუხლით კონვენციის 35–ე მუხლის მე–3 პუნქტის (b) ქვეპუნქტის 

ჩამატებული დასაშვებობის ახალი კრიტერიუმი არ გამოიყენება იმ განაცხადების მიმართ, 

რომლებიც დაშვებულად გამოცხადდა ამ ოქმის ძალაში შესვლამდე. ამ ოქმის ძალაში 

შესვლიდან 2 წლის განამავლობაში დასაშვებობის ახალი კრიტერიუმები შეიძლება 

გამოიყენონ მხოლოდ სასამართლოს პალატებმა და დიდმა პალატამ. 

 მუხლი 21 
იმ მოსამართლეთა უფლებამოსილების ვადა, რომლებიც ამ ოქმის ძალაში შესვლის 

დღისათვის მსახურობენ პირველი ვადით, ipso jure უნდა გაგრძელდეს, რათა შეადგინოს 

მთლიანი ცხრაწლიანი ვადა. სხვა მოსამართლეები დაასრულებენ თავიანთ 

უფლებამოსილების ვადას, რომელიც ipso jure უნდა გაგრძელდეს 2 წლით. 

 მუხლი 22 
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ატყობინებს ევროპის საბჭოს წევრ 

სახელმწიფოებს: 

a) ნებისმიერი ხელმოწერის შესახებ; 

b) რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების ნებისმიერი სიგელის დეპონირების 

შესახებ; 

c) მე–19 მუხლის შესაბამისად, ამ ოქმის ძალაში შესვლის თარიღს; და 

d) ამ ოქმთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა აქტის, შეტყობინების ან მიმოწერის 

შესახებ. 

ამის დასტურად ქვემორე ხელმომწერებმა, რომლებიც სათანადოდ უფლებამოსილნი 

არიან, ხელი მოაწერეს ამ ოქმს. 



შესრულებულია სტრასბურგში 2004 წლის 13 მაისს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე, 

თანაბრად აუთენტიკურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლარად, რომელიც დაცულია 

ევროპის საბჭოს არქივში. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს 

უგზავნის ევროპის საბჭოს თითოეულ წევრ სახელმწიფოს. 



ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის

კონვენცია

რომი, 1950 წლის 4 ნოემბერი

ქვემორე ხელმომწერი მთავრობები, რომლებიც არიან ევროპის საბჭოს წევრები,
ითვალისწინებენ 1948 წლის 10 დეკემბერს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის

გენერალური ასამბლეის მიერ გაცხადებულ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო
დეკლარაციას;

ითვალისწინებენ რა იმას, რომ ეს დეკლარაცია მიზნად ისახავს მასში გაცხადებულ
უფლებათა საყოველთაო და ეფექტიანი აღიარებისა და დაცვის უზრუნველყოფას;

ითვალისწინებენ, რომ ევროპის საბჭოს მიზანია მის წევრებს შორის უფრო მეტი
ერთიანობის მიღწევა და რომ ამ მიზნის მიღწევის ერთ–ერთი საშუალება არის ადამიანის
უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვა და მათი შემდგომი განხორციელება;

კვლავ ადასტურებენ თავიანთ ერთგულებას იმ ძირითადი თავისუფლებებისადმი,
რომელთაც ეფუძნება სამართლიანობა და მშვიდობა მსოფლიოში და რომელთა დაცვა
საუკეთესოდ ხორციელდება, ერთი მხრივ, ეფექტიანი დემოკრატიული პოლიტიკითა და,
მეორე მხრივ, ადამიანის უფლებათა საერთო გაგებითა და მათი უზრუნველყოფით, რასაც
ისინი ემყარებიან;

როგორც მთავრობები იმ თანამოაზრე ევროპული ქვეყნებისა, რომელთაც აქვთ
პოლიტიკური ტრადიციების, იდეალების, თავისუფლებისა და სამართლის უზენაესობის
საერთო მემკვიდრეობა, შემართულნი არიან, გადადგან პირველი ნაბიჯები საყოველთაო
დეკლარაციით გაცხადებულ გარკვეულ უფლებათა კოლექტიური განხორციელებისათვის,
და

თანხმდებინა შემდეგზე:

მუხლი 1. ადამიანის უფლებათა პატივისცემის ვალდებულება
მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები თავიანთი იურისდიქციის ფარგლებში ყველასათვის

უზრუნველყოფენ ამ კონვენციის I თავში განსაზღვრულ უფლებებსა და თავისუფლებებს.

თავი I – უფლებები და თავისუფლებები

მუხლი 2. სიცოცხლის უფლება
1. ყოველი ადამიანის სიცოცხლის უფლება კანონით არის დაცული. არავის სიცოცხლე არ

შეიძლება განზრახ იყოს ხელყოფილი. სიცოცხლის ხელყოფა დასაშვებია მხოლოდ
სასამართლოს მიერ გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენის აღსრულების შედეგად, ისეთი
დანაშაულის ჩადენისათვის, რომლისთვისაც კანონი ითვალისწინებს ამ სასჯელს.

2. სიცოცხლის ხელყოფა არ ჩაითვლება ამ მუხლის საწინააღმდეგოდ ჩადენილ ქმედებად,
თუ ის შედეგად მოჰყვა ძალის გამოყენებას, რომელიც აბსოლუტურ აუცილებლობას
წარმოადგენდა:

a) ნებისმიერი პირის დასაცავად არამართლზომერი ძალადობისაგან;
b) კანონიერი დაკავებისათვის ან კანონიერად დაპატიმრებული პირის გაქცევის

აღსაკვეთად;
c) კანონიერ ღონისძიებათა განხორციელებისას აჯანყების ან ამბოხების ჩასახშობად.

მუხლი 3. წამების აკრძალვა
არავინ შეიძლება დაექვემდებარეოს წამებას, არაადამუანურ ან ღირსების შემლახველ

მოპყრობას ან დასჯას.

მუხლი 4. მონობისა და იძულებითი შრომის აკრძალვა
1. არავინ შეიძლება იმყოფებოდეს მონობაში ან ყმობაში.



2. არავის შეიძლება მოეთხოვოს იძულებითი ან სავალდებულო სამუშაოს შესრულება.
3. ამ მუხლის მნიშვნელობით ტერმინი „იძულებითი ან სავალდებულო სამუშაო“ არ

მოიცავს:
a) ნებისმიერ სამუშაოს, რომლის შესრულებაც, ჩვეულებრივ სავალდებულოა

პატიმრობისას, რომელიც შეფარდებულია წინამდებარე კონვენციის მე–5 მუხლის
დებულებების შესაბამისად ან ასეთი პატიმრობიდან პირობითი თავისუფლების
განმავლობაში;

b) სამხედრო ხასიათის ნებისმიერ სამსახურს, ან სავალდებულო სამხედრო სამსხურის
ნაცვლად დაკისრებულ სამსახურს იმ ქვეყნებში, სადაც შინაგანი მრწამსის გამო, სამხედრო
სამსახურის გავლაზე უარის თქმის უფლება აღიარებულია;

c) ნებისმიერ სამსახურს, რომელიც დაკისრებულია საგანგებო მდგომარეობის ან
უბედურების დროს, რომელიც საფრთხეს უქმნის ხალხის სიცოცხლეს ან კეთილდღეობას;

d) ნებისმიერ სამუშაოს ან სამსახურს, რომელიც ჩვეულებრივ მოქალაქოებრივ
ვალდებულებებს განეკუთვნება.

მუხლი 5. თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება
1. ყველას აქვს თავისუფლებისა და პირადი ხელშეუხებლობის უფლება. არავის შეიძლება

აღეკვეთოს თავისუფლება, გარდა შემდეგი შემთხვევებისა და კანონით განსაზღვრული
პროცედურის შესაბამისად, ესენია:

a) უფლებამოსილი სასამართლოს მიერ მსჯავრდებული პირის კანონიერი დაპატიმრება;
b) პირის კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება კანონის შესაბამისად გაცემული

სასამართლოს ბრძანების შეუსრულებლობისათვის ან კანონით გათვალისწინებული
ნებისმიერი ვალდებულების შესრულების უზრუნველსაყოფად;

c) პირის კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება უფლებამოსილი სასამართლო ორგანოს
წინაშე მის წარდადგენად, როდესაც არსებობს სამართალდარღვევის ჩადენის საფუძვლიანი
ეჭვი, ან საფუძვლიანად არის მიჩნეული პირის მიერ სამართალდარღვევის ჩადენის თუ მისი
ჩადენის შემდეგ მიმალვის აღკვეთის აუცილებლობა;

d) არასრულწლოვნის დაპატიმრება კანონიერი ბრძანების საფუძველზე მასზე
არმზრდელობითი ზედამხედველობისათვის ან მისი კანონიერი დაპატიმრება
უფლებამოსილი სასამართლო ორგანოს წინაშე მის წარსადგენად;

e) პირთა კანონიერი დაპატიმრება ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების თავიდან
ასაცილებლად, ან სულით ავადმყოფების, ალკოჰოლიკების, ნარკომანებისა თუ მაწანწალების
კანონიერი დაპატიმრება;

f) პირის კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება ქვეყანაში მისი უნებართვოდ შესვლის
აღსაკვეთად, ან იმ პირის დაკავება თუ დაპატიმრება, რომლის წინააღმდეგაც ხორციელდება
ღონისძიებები დეპორტაციისა თუ ექსტრადიციის მიზნით.

2. ყველა დაკავებულ პირს მისთვის გასაგებ ენაზე დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს მისი
დაკავების მიზეზები და მისთვის წაყენებული ყველა ბრალდება.

3. ამ მუხლის 1–ლი პუნქტის (c) ქვეპუნტის დებულებების თანახმად, დაკავებული ან
დაპატიმრებული ყველა პირი დაუყოვნებლივ უნდა წარედგინოს მოსამართლეს ან
სასამართლო ხელისუფლების განხორციელებისათვის კანონით უფლებამოსილ სხვა
მოხელეს და მას უფლება უნდა ჰქონდეს, მისი საქმე განიხილოს სასამართლომ გონივრულ
ვადაში, ან გათავისუფლდეს საქმის განხილვის განმავლობაში. განთავისუფლება შეიძლება
უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლო პროცესზე გამოცხადების გარანტიებით.

4. ყველას, ვისაც დაკავებით ან დაპატიმრებით აღეკვეთა თავისუფლება, უფლება აქვს,
მიმართოს სასამართლოს, რომელიც სწრაფად განიხილავს მისი დაპატიმრების
მართლზომიერების საკითხს და გამოსცემს ბრძანებას მისი გათავისუფლების შესახებ, თუ
დაპატიმრება არ არის კანონიერი.

5. ყველას, ვინც არის დაკავების ან დაპატიმრების მსხვერპლი ან მხულის დებულებათა
დარღვევის გამო, აქვს კომპენსაციის მიღების უფლება.



მუხლი 6. სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება
1. სამოქალაქო უფლებათა და მოვალეობათა განსაზღვრისას ან წარდგენილი ნებისმიერი

სისხლისსამართლებრივი ბრალდების საფუძვლიანობის გამორკვევისას ყველას აქვს
გონივრულ ვადაში მისი სსაქმის სამართლიანი და საქვეყნო განხილვის უფლება კანონის
საფუძველზე შექმნილი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს მიერ.
სასამართლო გადაწყვეტილება ცხადდება საქვეყნოდ, თუმცა მთელ სასამართლო პროცესზე
ან მის ნაწილზე პრესა და საზოგადოება შეიძლება არ დაუშვან, დემოკრატიულ
საზოგადოებაში მორალის, საზოგადოებრივი წესრიგის ან ეროვნული უშიშროების
ინტერესებიდან გამომდინარე, აგრეთვე, როდესაც ამას მოითხოვს არასრულწლოვანთა
ინტერესები ან მხარეთა პირადი ცხოვრების დაცვა, ან რამდენადაც, სასამართლოს აზრით, ეს
მკაცრად აუცილებელია განსაკუთრებული გარემოებების არსებობისას, როდესაც
საქვეყნოობა ზიანს მიაყენებდა მართლმსაჯულების ინტერესებს.

2. ყოფელი პირი, ვისაც ბრალად ედება სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენა,
ითვლება უდანაშაულოდ, ვიდრე მისი ბრალეულობა არ დამტკიცდება კანონის შესაბამისად.

3. ყოველ პირს, ვისაც ბრალად ედება სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენა, აქვს,
სულ მცირე, შემდეგი უფლებები:

a) მისთვის გასაგებ ენაზე დაუყოვნებლივ და დაწვრილებით ეცნობოს წარდგენილი
ბრალდების არსი და საფუძველი;

b) ჰქონდეს საკმარისი დრო და შესაძლებლობანი საკუთარი დაცვის მოსამზადებლად;
c) დაიცვას თავი პირადად ან მის მიერ არჩეული დამცველის მეშვეობით, ან, თუ მას არ

გააჩნია საკმარისი საშუალება იურიდიული მომსახურების ასანაზღაურებლად, უფასოდ
ისარგებლოს ასეთი მომსახურებით, როდესაც ამას მოითხოვს მართლმასჯულების
ინტერესები;

d) დაიკითხოს ან დააკითხვინოს ბრალდების მოწმეები და გამოაძახებინოს და
დააკითხვინოს დაცვის მოწმეები ბრალდების მოწმეთა თანაბარ პირობებში;

e) ისარგებლოს თარჯიმნის უფასო დახმარებით, თუ მას არ შეუძლია გაიგოს
სასამართლოში გამოყენებული ენა, ან ილაპარაკოს ამ ენაზე.

მუხლი 7. არავითარი სასჯელი კანონის გარეშე
1. არავინ შეიძლება მიიჩნიონ ბრალეულად რაიმე დანაშაულის ჩადენაში ისეთი

მოქმედების ან უმოქმედობის გამო, რომელიც ჩადენის დროს არ ითვლებოდა სისხლის
სამართლის დანაშაულად ეროვნული ან საერთაშორისო სამართლის მიხედვით. არც იმაზე
უფრო მკაცრი სასჯელი შეიძლება შეეფარდოს ვინმეს, ვიდრე სასჯელი, რომელიც
გამოიყენბოდა სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენის დროს.

2. ეს მუხლი ხელს არ შეუშლის ნებისმიერი პირის გასამართლებასა და დასჯას რომელიმე
მოქმედების ან უმოქმედობისათვის, რომელიც მისი ჩადენის დროისათვის მიიჩნეოდა
დანაშაულად ცივილიზებული სახელმწიფოების მიერ აღიარებული სამართლის ზოგადი
პრინციპების მიხედვით.

მუხლი 8. პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება
1. ყველას აქვს უფლება, პატივი სცენ მის პირად და ოჯახურ ცხოვრებას, მის

საცხოვრებელსა და მიმოწერას.
2. დაუშვებელია ამ უფლების განხოციელებაში საჯარო ხელისუფლების ჩარევა, გარდა

ისეთი შემთხვევებისა, როდესაც ასეთი ჩარევა ხორციელდება კანონის შესაბამისად და
აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების, საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების ან ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღებოსი ინტერესებისათვის, უწესრიგობის
ან დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად, ჯანმრთელობის ან მორალისა თუ სხვათა
უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად.



მუხლი 9. აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება
1. ყველას აქვს უფლება აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლებისა; ეს უფლება

მოიცავს რელიგიის ან რწმენის შეცვლის თავისუფლებას და აგრეთვე, თავისუფლებას,
როგორც ინდივიდუალურად, ისე სხვებთან ერთად, საქვეყნოდ ან განკერძოებით, გააცხადოს
თავისი რელიგია თუ რწმენა აღმსარებლობით, სწავლებით, წესების დაცვითა და
რიტუალების აღსრულებით.

2. რელიგიის ან რწმენის გაცხადების თავისუფლება ექვემდებარება მხოლოდ ისეთ
შეზღუდვებს, რომლებიც თავალისწინებულია კანონით და აუცილებელია დემოკრატიულ
საზოგადოებაში საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესებისათვის, საზოგადოებრივი
წესრიგის, ჯანმრთელობის თუ მორალის, ან სხვათა უფლებათა და თავისუფლებათა
დასაცავად.

მუხლი 10. გამოხატვის თავისუფლება
1. ყველას აქვს უფლება გამოხატვის თავისუფლებისა. ეს უფლება მოიცავს პირის

თავისუფლებას, ჰქონდეს შეხედუელებები, მიიღოს ან გაავრცელოს ინფორმაცია თუ
მოსაზრებები საჯარო ხელისუფლების ჩაურევლად და სახელმწიფო საზღვრების
მიუხედავად. ეს მუხლი ხელს არ უშლის სახელმწიფოებს, განახორციელონ
რადიომაუწყებლობის, სატელევიზიო ან კინემატოგრაფიულ საწარმოთა ლიცენზირება.

2. ამ თავისუფლებათა განხორციელება, რამდენადაც ის განუყოფელია შესაბამისი
ვალდებულებისა და პასუხისმგებლობისაგან, შეიძლება დაექვემდებაროს ისეთ წესებს,
პირობებს, შეზღუდვებს ან სანქციებს, რომლებიც გათვალისწინებულია კანონით და
აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების, ტერიტორიული
მთლიანობის ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესებისათვის, უწესრიგობისა თუ
დანაშაულის აღსაკვეთად, ჯანმრთელობის ან მორალის დაცვის მიზნით, სხვათა
რეპუტაციის ან უფლებების დასაცავად, საიდუმლოდ მიღებული ინფორმაციის გამჟღავნების
თავიდან ასაცილებლად ან სასამართლო ხელისუფლების ავტორიტეტისა და
მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად.

მუხლი 11. შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება
1. ყველას აქვს უფლება მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებისა, აგრეთვე სხვებთან

გაერთიანების თავისუფლებისა, მათ შორის, უფლება პროფესიული კავშირების შექმნისა და
მასში გაერთიანებისა საკუთარი ინტერესების დასაცავად.

2. დაუშვებელია რაიმე შეზღუდვის დაწესება ამ უფლებათა განხორციელებაზე, გარდა
ისეთი შემთხვევისა, რომელიც გათავისუფლებულია კანონით და აუცილებელია
დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების ან საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების ინტერესებისათვის, უწესრიგობის ან დანაშაულის აღსაკვეთად,
ჯანმრთელობისა თუ მორალის ან სხვათა უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად. ეს
მუხლი ხელს არ უშლის სახელმწიფოს, დააწესოს კანონიერი შეზღუდვები ამ უფლებათა
განხორციელებაზე შეიარაღებული ძალების, პოლიციის ან სახელმწიფო ადმინისტრაციის
წარმომადგენლების მიმართ.

მუხლი 12. ქორწინების უფლება
საქორწინო ასაკის მამაკაცსა და ქალს აქვთ ქორწინებისა და ოჯახის შექმნის უფლება,

ეროვნული კანონის შესაბამისად, რომლებიც აწესრიგებს ამ უფლების განხორციელებას.

მუხლი 13. სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება
ყველას, ვისაც დაერღვა ამ კონვენციით გათვალისწინებული უფლებები და

თავისუფლებები, უნდა ჰქონდეს სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალება ეროვნული
ხელისუფლებისაგან, თუნდაც ეს დარღვევა ჩაიდინოს პირმა, რომელიც სამსახურებრივ
უფლებამოსილებას ახორციელებდა.



მუხლი 14. დისკრიმინაციის აკრძალვა
ამ კონვენციით გათვალისწინებული უფლებებითა და თავისუფლებებით სარგებლობა

უზრუნველყოფილია ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე, განურჩევლად სქესის, რასის,
კანის ფერის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა შეხედუელებების, ეროვნული თუ
სოციალური წარმოშობის, ეროვნული უმცირესობისადმი კუთვნილების ქონებრივი
მდგომარეობის, დაბადებისა თუ სხვა ნიშნისა.

მუხლი 15. გადახვევა საგანგებო მდგომარეობის დროს
1. ომის ან სხვა საგანგებო მდგომარეობის დროს, როცა საფრთხე ემუქრება ხალხის

სიცოცხლეს, ნებისმიერ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია გაატაროს ღონისძიებები
კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან გადახვევის მიზნით, მხოლოდ იმ
ზომით, რამდენადაც ამას მკაცრად მოითხოვს მდგომარეობის სიმწვავე, და იმ პირობით, რომ
ეს ღონისძიებეი არ ეწინააღმდეგება მხარის სხვა საერთაშორისოსამართლებრივ
ვალდებულებებს.

2. დაუშვებელია ამ დებულების საფუძველზე გადახვევა მე–2 მუხლიდან, გარდა
მართლზომიერი საომარი მოქმედები გამოწვეული ადამიანთა დაღუპვის შემთხვევისა,
აგრეთვე გადახვევა მე–3, მე–4 (1–ლი პუნქტი) და მე–7 მუხლებიდან.

3. ნებისმიერი მაღალი ხელშემკვრელი მხარე, რომელიც იყენებს გადახვევის უფლებას,
ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს აწვდის სრულ ინფორმაციას მის მიერ გატარებული
ღონისძიებებისა და მათი მიზეზების შესახებ. იგი აგრეთვე ატყობინებს ევროპის საბჭოს
გენერალურ მდივანს ასეთ ღონისძიებათა შეწყვეტისა და კონვენციის დებულებათა ხელახლა
სრულად ამოქმედების თარიღს.

მუხლი 16. უცხოელთა პოლიტიკური საქმიანობის შეზღუდვა
მაღალი ხელშემკვრელი მხარეებისათვის მე–10, მე–11 და მე–14 მუხლებში არაფერი

განიხილება ხელის შემშლელად, დააწესონ შეზღუდვა უცხოელთა პოლიტიკურ
საქმიანობაზე.

მუხლი 17. უფლებათა ბოროტი გამოყენების აკრძალვა
ამ კონვენციაში არაფერი შეიძლება განიმარტოს ისე, რომ გულისხმობდეს რომელიმე

სახელმწიფოს, ჯგუფის ან პირის უფლებას, მონაწილეობდეს რაიმე საქმიანობაში ან
განახორციელოს რაიმე ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს, არარად აქციოს კონვენციით
განსაზღვრული რომელიმე უფლება თუ თავისუფლება ან შეზღუდოს ის იმაზე მეტად,
ვიდრე ეს კონვეცნიით არის გათვალისწინებული.

მუხლი 18. უფლებების შეზღუდვათა გამოყენების ფარგლები
სხენებულ უფლებათა და თავისუფლებათა კონვენციით დაშვებული შეზღუდვები

გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ მათთვის გათვალისწინებული მიზნებისათვის.

თავი II – ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო

მუხლი 19. სასამართლოს დაარსება
მაღალი ხელშემკვრელი მხარეების მიერ კონვენციითა და მისი ოქმებით ნაკისრ

ვალდებულებათა შესრულების უზრუნველსაყოფად არსდება ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო, შემდგომში მოხსენიებული როგორც „სასამართლო“. სასამართლო
მუდმივმოქმედი ორგანოა.

მუხლი 20. მოსამართლეთა რაოდენობა
სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა მაღალ ხელშემკვრელ მხარეთა რაოდენობის

თანაბარია.



მუხლი 21. კრიტერიუმები სამოსამართლო თანამდებობისათვის
1. მოსამართლეებს უნდა ახასიათებდეთ მაღალი ზნეობრივი თვისებები და, ან უნდა

ფლობდნენ მაღალი სამოსამართლო თანამდებობის დასაკვავებლად აუცილებელ
კვალიფიკაციას, ან იყვნენ აღიარებული კომპეტენტურობის მქონე სამართალმცოდნეები.

2. მოსამართლეები სამოსამართლო საქმიანობას ახორციელებენ თავიანთი
ინდივიდუალური უფლებამოსილებით.

3. მოსამართლეები თავიანთი უფლებამოსილების ვადის განმავლობაში არ უნდა
ეწეოდნენ ისეთ საქმიანობას, რომელიც შეუთავსებელია მათ დამოუკიდებლობასთან,
მიუკერძოებლობასთან ან სრულგანაკვეტიანი სამსახურის მოთხოვნებთან; ამ პუნქტის
გამოყენებასთან დაკავშირებით წამოჭრილ ყველა საკითხს წყვეტს სასამართლო.

მუხლი 22. მოსამართლეთა არჩევა
1. თითოეული მაღალი ხელშემკვრელი მხარის მიერ წარდგენილი სამი კანდიდატისაგან

შემდგარი სიიდან მოსამართლეს ხმათა უმრავლესობით ირჩევს საპარლამენტო ასამბლეა.
2. იგივე პროცედურა გამოიყენება სასამართლოს შემადგენლობის შევსებისას

კონვენციასთან ახალი ხელშემკვრელი მხარეების შეერთეის ან გაუთვალისწინებელი
ვაკანსიების გაჩენის შემთხვევაში.

მუხლი 23. უფლებამოსილების ვადა
1. მოსამართლეებს ირჩევენ ექვსი წლის ვადით. ისინი შეიძლება ხელახლა აირჩნენ, თუმცა

პირველ არჩევნებში არჩეულ მოსამართლეთა ნახევარს უფლებამოსილების ვადა ამოწეურება
სამი წლის შემდეგ.

2. იმ მოსამართლეებს, რომელთაც უფლებამოსილების ვადა თავდაპირველი სამი წლის
შემდეგ ამოეწურებათ, მათი არჩევისთანავე წილის ყრის მეშვეობით განსაზღვრავს ევროპის
საბჭოს გენერალური მდივანი.

3. იმისათვის, რომ შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოფილი იქნეს ყოველ სამ წელიწადში
მოსამართლეთა შემადგენლობის ნახევრის განახლება, საპარლამენტო ასამბლეას ყოველი
მომდევნო საარჩევნო პროცედურის დაწყებამდე შეუძლია გადაწყვიტოს, რომ ერთი ან მეტი
ასარჩევი მოსამართლის უფლებამოსილების ვადა ექვსი წლით კი არ განისაზღვროს, არამედ
სხვა ვადით, მაგრამ არა უმეტეს ცხრა და არანაკლებ სამი წლისა.

4. იმ შემთხვევებში, როდესაც საკითხი შეეხება უფლებამოსილების ერთზე მეტ ვადას და
საპარლამენტო ასამბლეა იყენებს წინა პუნქტს, თითოეული უფლებამოსილების ვადის
ხანგრძლივობას არჩევნების დამთავრებისთანავე წილის ყრით განსაზღვრავს ევროპის
საბჭოს გენერალური მდივანი.

5. იმ მოსამართლის თანამდებობას, რომლის უფლებამოსილების ვადა ამოწურული არ
არის, იკავებს მის ნაცვლად არჩეული მოსამართლე წინამორბედის უფლებამოსილების
დარჩენილი ვადით.

6. მოსამართლეთა უფლებამოსილების ვადა იწურება 70 წლის ასაკის მიღწევისთანავე.
7. თანამდებობაზე მოსამართლეები რჩებიან მათ შეცვლამდე. თუმცა, ისინი აგრძელებენ

იმ საქმეთა განხილვას, რომლებიც მათ ჰქონდათ წარმოებაში უფლებამოსილების ვადის
ამოწურვამდე.

მუხლი 24. თანამდებობიდან გათავისუფლება
მოსამართლე არ შეიძლება გათავისუფლედეს თანამდებობიდან, თუ სხვა მოსამართლეები

ხმების ორი მესამედის უმრავლესობით არ გადაწყვეტენ, რომ იგი აღარ აკმაყოფილებს
წაყენებულ მოთხოვნებს.

მუხლი 25. სამდივნო და იურისტი რეფერენტები
სასამართლოს აქვს სამდივნო, რომლის ფუქნციები და ორგანიზაცია დადგენილია

სასამართლოს რეგლამენტით. სასამართლოს თანაშემწეობას უწევენ იურისტი რეფერენტები.



მუხლი 26. სასამართლოს პლენარული სხდომა
პლენარულ სხდომაზე სასამართლო:
a) ირჩევს სასამართლოს თავმჯდოამრეს და თავმჯდომარის ერთ ან ორ მოადგილეს სამი

წლის ვადით. ისინი შეიძლება ხელახლა აირჩნენ;
b) ქმნის პალატებს, განსაზღვრული ვადით;
c) ირჩევს სასამართლო პალატების თავმჯდომარეებს. ისინი შეიძლება ხელახლა აირჩნენ;
d) იღებს სასამართლოს რეგლამენტს, და
e) ირჩევს სამდივნოს უფროსს და მის ერთ ან ორ მოადგილეს.

მუხლი 27. კომიტეტები, პალატები და დიდი პალატა
1. სასამართლოში წარდგენილ საქმეებს განიხილავენ კომიტეტები სამი მოსამართლის

შემადგენლობით, პალატები შვიდი და დიდი პალატა ჩვდიმეტი მოსამართლის
შემადგენლობით. სასამართლოს პალატები ქმნიან კომიტეტებს განსაზღვრული ვადით.

2. მოსამართლე, რომელიც არჩეულია შესაბამისი მონაწილე სახელმწიფოდან,
მონაწილეობს პალატისა და დიდი პალატის სხდომებში, როგორც ex officio წევრი, ან თუ
ასეთი მოსამართლე არ არის, ან ვერ მონაწილეობს მოცემული საქმის განხილვაში, მის
უფლებამოსილებას ახორციელებს ამ სახელმწიფოს მიერ შერჩეული პირი.

3. დიდ პალატას აგრეთვე შეადგენენ: სასამართლოს თავმჯდომარე, თავმჯდომარის
მოადგილეები, პალატების თავმჯდომარეები და სასამართლოს რეგლამენტის შესაბამისად
შერჩეული სხვა მოსამართლეები. როდესაც საქმე განსახილველად გადაეცემა დიდ პალატას
43–ე მუხლის საფუძველზე, დიდი პალატის სხდომაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს
გადაწყვეტილების გამომტანი ვერც ერთი მოსამართლე, გარდა პალატის თავმჯდომარისა და
მოსამართლისა იმ სახელმწიფოდან, რომელიც მხარეა მოცემულ საქმეში.

მუხლი 28. განაცხადის დაუშვებლად გამოცხადება კომიტეტების მიერ
კომიტეტს შუძლია, ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გამოაცხადოს დაუშვებლად ან

ამორიცხოს განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან 34–ე მუხლის შესაბამისად წარდგენილი
ინდივიდუალური განაცხადი, თუ განჩინების მიღება შესაძლებელია საქმის შემდგომი
განხილვის გარეშე. ასეთი განჩინება საბოლოოა.

მუხლი 29. პალატების გადაწყვეტილებები განაცხადის დასაშვებობისა და არსებითი
მხარის შესახებ

1. თუ განჩინება არ არის მიღებული 28–ე მუხლის საფუზველზე, პალატა იღებს
გადაწყვეტილებას 34–ე მუხლის თანახმად წარდგენილ ინდივიდუალურ განაცხადთა
დასაშვებობისა და არსებითი მხარის შესახებ.

2. პალატა იღებს გადაწყვეტილებას 33–ე მუხლის თანახმად წარდგენილ
სახელმწიფოთაშორის განაცხადთა დასაშვებობისა და არსებითი მხარის შესახებ.

3. განჩინება დასაშვებლობის შესახებ მიიღება ცალკე, თუ, გამონაკლის შემთხვევებში,
სასამართლო სხვაგვარად არ გადაწყვეტს.

მუხლი 30. იურისდიქციის გადაცემა დიდი პალატისათვის
თუ პალატაში განსახილველი საქმე წამოჭრის კონვენციის ან მისი ოქმების

განმარტებისათვის სერიოზულ საკითხს, ან თუ პალატის მიერ საკითხის გადაწყვეტას
შეიძლება მოჰყვეს სასამართლოს მიერ მანამდე მიღბულ გადაწყვეტილებასთან
შეუთავსებელი შედეგი, პალატას უფლება აქვს, გადაწყვეტილების გამოტანამდე ნებისმიერ
დროს თავისი იურისდიქცია გადასცეს დიდ პალატას, თუ საქმის არც ერთი მხარე ამის
წინააღმდეგი არ არის.

მუხლი 31. დიდი პალატის უფლებამოსილება
დიდი პალატა:



a) განიხილავს 33–ე ან 34–ე მუხლების შესაბამისად წარდგენილ განაცხადებს, როდესაც მას
თავის იურისდიქციას გადასცემს პალატა 30–ე მუხლის შესაბამისად, ან, როდესაც განაცხადი
მას გადაეცემა 43–ე მუხლის საფუძელზე; და

b) განიხილავს 47–ე მუხლის შესაბამისად წარდგენილ თხოვნებს საკონსულტაციო
დასკვნების შესაბამისად.

მუხლი 32. სასამართლოს იურისდიქცია
1. სასამართლოს იურისდიქცია ვრცელდება კონვენციისა და მისი ოქმების განმარტებასა

და გამოყენებასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე, რომელიც მას გადაეცემა, როგორც ეს
გათვალისწინებულია 33–ე, 34–ე და 47–ე მულხებით.

2. სასამართლო იურისიდქციასთან დაკავშირებულ ყოველგვარ სადავო საკითხს თავად
სასამართლო წყვეტს.

მუხლი 33. სახელმწიფოთაშორისო საქმეები
ყოველ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს სხვა მაღალი

ხელშემკვრელი მხარის მიერ კონვენციისა და მისი ოქმების ნებისმიერი სავარაუდო
დარღვევის შესახებ.

მუხლი 34. ინდივიდუალური განაცხადი
სასამართლოს შეუძლია მიიღოს განაცხადები ნებისმიერი ფიზიკური პირისაგან,

არასამთავრობო ორგანიაციისაგან ან ცალკეულ პირთა ჯგუფისაგან, რომლებიც ამტკიცებენ,
რომ ისნი არიან ერთ–ერთი მაღალი ხელშემკვრელი მხარის მიერ კონვენციით ან მისი
ოქმებით გათვალისწინებული უფლებების დარღვების მსხვერპლნი. მაღალი ხელშემკვრელი
მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, არაფრით შეუშალონ ხელი ამ უფლების ეფექტიან
განხორცილებას.

მუხლი 35. დასაშვებობის წინაპირობები
1. სასამართლოს შეუძლია საქმე მიიღოს განსახილველად მხოლოდ მას შემდეგ, რაც

ამოიწურება სამართლებრივი დაცვის ყველა შიდა სახელმწიფოებრივი საშუალება
საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების თანახმად, და თუ
გასული არ არის ექვსი თვე, საქმეზე შიდასახელმწიფოებრივი საბოლოო გადაწყვეტილების
გამოტანის თარიღიდან.

2. სასამართლო არ განიხილავს 34–ე მუხლის შესაბამისად წარდგენილ არც ერთ
განაცხადს, რომელიც:

a) ანონომურია; ან
b) არსებითად იგივეა და სასამართლოს მიერ უკვე განხილულია, ან გადაეცა

საერთაშორისო გამოძიების ან მოგვარების სხვა ინსტანციას და არ შეიცავს შესატყვის ახალ
ინფორმაციას.

3. სასამართლო დაუშვებლად აცხადებს 34–ე მუხლის შესაბამისად წარდგენილ
ინდივიდუალურ განაცხადს, რომელსაც მიიჩნევს შუთავსებლად კონვენციასა და მისი
ოქმების დებულებებთან, აშკარად დაუსაბუთებლად, ან სასამართლოსათვის მიმართვის
უფლების ბოროტად გამოყენებად.

4. სასამართლო უკუაგდებს ნებისმიერ განაცხადს, რომელსაც იგი მიიჩნევს დაუშვებლად
ამ მუხლის საფუძველზე. ამის უფლება მას აქვს სამართალწარმოების ნებისმიერ სტადიაზე.

მუხლი 36. მესამე მხარის ჩართვა
1. პალატის ან დიდი პალატის განსახილველ ყველა საქმეზე, მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს,

რომლის ერთ–ერთი მოქალაქეც არის განმცხადებელი, უფლება აქვს, წარადგინოს
წერილობითი კომენტარი და მონაწილეობა მიიღოს საქმის მოსმენაში.

2. მართლმასაჯულების ჯეროვნად განხორციელების ინტერესებიდან გამომდინარე,
სასამართლოს თავმჯდომარეს შეუძლია მოიწვიოს ნებისმიერი მაღალი ხელშემკვრელი
მხარე, რომელიც არ არის პროცესის მონაწილე ან ნებისმირი დაინტერესებული პირი,



რომელიც არ არის განმცხადებელი, წერილობითი კომენტარის წარსადგენად ან საქმის
მოსმენებში მონაწილეობის მისაღებად.

მუხლი 37. განაცხადის ამორიცხვა
1. სამართალწარმოების ნებისმიერ სტადიაზე სასამართლოს შეუძლია გადაწყვიტოს,

ამორიცხოს განაცხადი საქმეთა ნუსხიცან, თუ გარემოებებზე დაყრდნობით ის დაასკვნის,
რომ:

a) განმცხადებელს აღარ აქვს განზრახული, ბოლომდე მისდიოს თავის განცხადებას; ან
b) დავა გადაწყდება; ან
c) სასამართლოს მიერ დადგენილი ნებისმიერი მიზეზით განაცხადის განხილვის

გაგრძელება აღარ არის გამართლებული.
თუმცა სასამართლო განაგრძობს განაცხადის განხილვას, თუ კონვენციითა და მისი

ოქმებით განსაზღვრული ადამიანის უფლებათა პატივისცემა ამას მოითხოვს.
2. სასამართლოს შეუძლია გადაწყვიტოს, აღადგინოს განაცხადი საქმეთა ნუსხაში, თუ იგი

ჩათვალოს, რომ გარემოებებიდან გამომდინარე ამგვარი ქმედება გამართლებულია.

მუხლი 38. საქმის განხილვა და მორიგების პროცედურა
1. თუ სასამართლო აცხადებს განაცხადს დაშვებულად, ის:
a) განაგრძობს საქმის განხილვას საქმეთა წარმომადგენლებთან ერთად და, საჭიროების

შემთხვევაში, აწარმოებს გამოძიებას, რომლის ეფექტიანად წარმართვისათვის შესაბამისი
სახელმწიფოები მას უზრუნველყოფენ ყველა აუცილებელი საშუალებით;

b) სთავაზობს დაინტერესებულ მხარეებს თავის სამსახურს საქმეზე მორიგების
მისაღწევად კონვენციასა და მის ოქმებში განსაზღვრულ ადამიანის უფლებათა პატივისცემის
საფუძველზე.

2. 1–ლი პუნქტის (b) ქვეპუნქტის შესაბამისად წარმართული პროცედურა
კონფიდენციალურია.

მუხლი 39. მორიგების მიღწევა
თუ მიღწეულია მორიგება, სასამართლო საქმეს ამორიცხავს საქმეთა ნუსხიდან შესაბამისი

განჩინებით, რომელიც ფაქტებისა და მიღწეული შეთანხმების მოკლედ გადმოცემით
შემოიფარგლება.

მუხლი 40. ღია სასამართლო მოსმენა და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა
1. სასამართლო მოსმენები ღიაა, თუ გამონაკლის შემთხვევაში სასამართლომ სხვა რამ არ

გადაწყვიტა.
2. სამდივნოს უფროსთან შენახული დოკუმენტები ხელმისაწვდომია

საზოგადოებისათვის, თუ სასამართლოს თავმჯდომარემ სხვა რამ არ გადაწყვიტა.

მუხლი 41. სამართლიანი დაკმაყოფილება
თუ სასამართლო დაადგენს, რომ დაირღვა კონვენცია და მისი ოქმები, ხოლო შესაბამისი

მაღალი ხელშემკვრელი მხარის შიდასახელმწიფოებრივი სასამრთლო დარღვევის მხოლოდ
ნაწილობრივი გამოსწორების შესაძლებლობას იძლევა, საჭიროების შემთხვევაში,
სასამართლო დაზარალებულ მხარეს სამართლიან დაკმაყოფიელბას მიაკუთვნებს.

მუხლი 42. პალატების გადაწყვეტილებები
პალატების გადაწყვეტილებები საბოლოო ხდება 44–ე მუხლის მე–2 პუნქტის

დებულებების შესაბამისად.

მუხლი 43. დიდი პალატისათვის საქმის გადაცემა
1. პალატის გადაწყვეტილების გამოტანის დღიდან სამი თვის ვადაში საქმის მონაწილე

ნებისმიერ მხარეს, გამონაკლის შემთხვევებში, შეუძლია ითხოვოს საქმის დიდი
პალატისათვის გადაცემა.



2. დიდი პალატის კოლეგია ხუთი მოსამართლის შემადგენლობით აკმაყოფილებს ამ
თხოვნას, თუ საქმე წამოჭრის კონვენციის ან მისი ოქმების განმარტების ან გამოყენებისათვის
სერიოზულ საკითხს, ან ზოგადი მნიშვნელობის სხვა სერიოზულ საკითხს.

3. თუ კოლეგია აკმაყოფილებს თხოვნას, დიდი პალატის საქმეს გადაწყვეტს
გადაწყვეტილების გამოტანით.

მუხლი 44. საბოლოო გადაწყვეტილება
1. დიდი პალატის გადაწყვეტილება საბოლოოა.
2. პალატის გადაწყვეტილება საბოლოო ხდება:
a) როდესაც მხარეები აცხადებენ, რომ ისინი არ ითხოვენ საქმის გადაცემას დიდი

პალატისათვის; ან
b) პალატის გადაწყვეტილების გამოტანიდან სამი თვის შემდეგ, თუ დიდ პალატაში საქმის

გადაცემის თხოვნა არ წარდგენილა; ან
c) როდესაც დიდი პალატის კოლეგია უარს აცხადებს 43–ე მუხლის საფუძველზე

წარდგენილი გადაცემის თხოვნის დაკმაყოფილებაზე.
3. საბოლოო გადაწყვეტილება ქვეყნდება.

მუხლი 45. გადაწყვეტილებისა და განჩიენბის დასაბუთება
1. სასამართლოს გადაწყვეტილება, აგრეთვე განჩინება, რომელიც განაცხადს დაშვებულად

ან დაუშვებლად აცხადებს, უნდა იყოს დასაბუთებული.
2. თუ გადაწყვეტილება მთლიანად ან ნაწილობრვი არ გამოხატავს მოსამართლეთა

ერთსულოვან აზრს, ნებისმიერი მოსამართლ უფლებამოსილია, მას დაურთოს
განსაკუთრებული აზრი.

მუხლი 46. გადაწყვეტილების სავადლებულო ძალა და აღსრულება
1. მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, დაემორჩილონ

სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას ნებისმიერ საქმეზე, რომლის მხარეებიც ისინი
არიან.

2. სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება გადაეცემა მინისტრთა კომიტეტს, რომელიც
ზედამხედველობს მის აღსრულებას.

მუხლი 47. საკონსულტაციო დასკვნები
1. სასამართლოს შეუძლია, მინისტრთა კომიტეტის თხოვნით გასცეს საკონსულტაციო

დასკვნები სამართლებრივ საკითხებზე, რომლებიც ეხება კონვენციისა და მისი ოქმების
განმარტებას.

2. ამგვარი დასკვნები არ უნდა ეხებოდეს კონვენციის I თავითა და მისი ოქმებით
განსაზღვრულ უფლებათა და თავისუფლებათა შინაარსთან ან ფარგლებთან დაკავშირებულ
არც ერთ საკითხს, ან სხვა ისეთ საკითხს, რომელიც სასამართლოს ან მინისტრთა კომიტეტს,
შესაძლოა, უნდა განეხილა ნებისმიერი ისეთი სამართალწარმოების შედეგად, რომელიც
შეიძლება აღძრულიყო კონვენციის შესაბამისად.

3. მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილება სასამართლოსათვის საკონსულტაციო
დასკვნის თხოვნის შესახებ მიიღება კომიტეტში დასწრების უფლების მქონე
წარმომადგენელთა ხმების უმრავლესობით.

მუხლი 48. სასამართლოს საკონსულტაციო იურისდიქცია
სასამართლოს გადასაწყვეტია, განეკუთვნება თუ არა სასამართლოს კომპეტნეციას

მინისტრთა კომიტეტის მიერ წრმოდგენილი თხოვნა საკონსულტაციო დასკვნის შესახებ,
როგორც ეს განსაზღვრულია 47–ე მუხლით.

მუხლი 49. საკონსულტაციო დასკვნების დასაბუთება
1. სასამართლოს საკონსულტაციო დასკვნები უნდა იყოს დასაბუთებული.



2. თუ საკონსულტაციო დასკვნა მთლიანად ან ნაწილობრივ არ გამოხატავს
მოსამართლეთა ერთსულოვან აზრს, ნებისმიერი მოსამართლე უფლებამოსილია, მას
დაუთმოს განსაკუთრებული აზრი.

3. სასამართლოს საკონსულტაციო დასკვნები გადაეცემა მინისტრთა კომიტეტს.

მუხლი 50. სასამართლოს შენახვის ხარჯები
სასამართლოს შენახვის ხარჯებს გაიღბს ევროპის საბჭო.

მუხლი 51. მოსამართლეთა პრივილეგიები და იმუნიტეტი
თავიანთი ფუნქციების განხორციელებისას მოსამართლეები სარგებლობენ

პრივილეგიებითა და იმუნიტეტით, რომლებიც გათვალისწინებულია ევროპის საბჭოს
წესდების მე–40 მუხლითა და მის საფუძველზე დადებული შეთანხმებებით.

თავი III – სხვადასხვა დებულებანი

მუხლი 52. გენერალური მდივნის მოთხოვნები
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მოთხოვნით, ყოველი მაღალი ხელშემკვრელი

მხარე წარმოადგენს განმარტებას, თუ რა გზით უზრუნველყოფს მისი
შიდასახელმწიფოებრივი სამართალი კონვენციის ნებისმიერი დებულების ეფექტიან
განხორციელებას.

მუხლი 53. ადამიანის აღიარებულ უფლებათა უზრუნველყოფა
ამ კონვენციის არც ერთიდ ებულება არ უნდა განიმარტოს ისე, რომ მან შეზღუდოს ან

ხელყოს ადამიანის ნებისმიერი უფლება და ძირითადი თავისუფლება, რომელთა
უზრუნველყოფა შეიძლება ნებისმიერი მაღალი ხელშემკვრელი მხარის კანონმდებლობით ან
რომელიმე სხვა შეთანხმებით, რომლის მონაწილეც ის არის.

მუხლი 54. მინისტრთა კომიტეტის უფლებამოსილება
ამ კონვენციის არც ერთი დებულება არ ხელყოფს მინისტრთა კომიტეტისათვის ევროპის

საბჭოს წესდებით მინიჭებულ უფლებამოსილებას.

მუხლი 55. დავების მოგვარების სხვა საშუალებათა უარყოფა
თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული სპეციალური შეთანხმებით, მაღალი

ხელშემკვრელი მხარეები თანხმდებინა, რომ ისინი არ ისარგებლებენ მათ შორის მოქმედი
ხელშეკრულებებით, კონვენციებითა და დეკლარაციებით, რათა ამ კონვენციის
გნამრტებასთან ან გამოყენებასთან დაკავშირებული დავა, საჩივრის წარდგენის გზით,
განსახილველად დაუქვემდებარონ მოგვარების სხვა საშუალებებს, გარდა ამ კონვეცნიით
გათვალისწინებულისა.

მუხლი 56. ტერიტორიული გამოყენება
1. კონვენციის რატიფიცირებისას ან შემდგომში, ნებისმიერ დროს, ევროპის საბჭოს

გენერალური მდივნისათვის შეტყობინების მეშვეობით, ყოველ სახელმწიფოს შეუძლია
განაცხადოს, რომ წინამდებაე კონვენცია, ამ მუხლის მე–4 პუნქტის გათვალისწინებით,
ვრცელდება მის ყველა ან რომელიმე ტერიტორიაზე, რომლის საერთაშორისო
ურთიერთობებზეც ის არის პასუხისმგებელი.

2. შეტყობინებაში მითითებულ ტერიტორიაზე ან ტერიტორიებზე კონვენცია
გავრცელდება ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მიერ ამ შეტყობინების მიღებიდან
ოცდამეათე დღიდან.

3. თუმცა ასეთ ტერიტორიებზე კონვენციის დებულებათა გამოყენება მოხდება
ადგილობრივი მოთხოვნების სათანადოდ გათვალისწინებით.

4. ყოველ სახელმწიფოს, რომელმაც განცხადება გააკეთა ამ მუხლის 1–ლი პუნქტის
შესაბამისად, შემდგომში, ნებისმიერ დროს, განცხადებაში მითითებული ერთი ან რამდენიმე



ტერიტორიის მიმართ შეუძლია განაცხადოს, რომ ის აღიარებს სასამართლოს
უფლებამოსილებას, მიიღოს განაცხადების ფიზიკური პირებისაგან, არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა თუ ცალკეულ პირთა ჯგუფებისაგან, როგორც ეს გათვალისწინებულია
კონვენციის 34–ე მუხლით.

მუხლი 57. დათქმები
1. ამ კონვენციის ხელმოწერის ან რატიფიცირების სიგელის დეპონირებისას, ნებისმიერ

სახელმწიფოს შეუძლია გააკეთოს დათქმა კონვენციის რომელიმე კონკრეტული დებულების
მიმართ, თუ მის ტერიტორიაზე ამ დროს მოქმედი რომელიმე კანონი არ შეესაბამება ამ
დებულებას. ზოგადი ხასიათის დათქმები ამ მუხლით დაუშვებელია.

2. ამ მუხლის საფუძველზე გაკეთებული ნებისმიერი დათქმა უნდა შეიცავდეს შესაბამისი
კანონის მოკლედ გადმოცემას.

მუხლი 58. დენონსირება
1. მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია მოახდინოს ამ კონვენციის დენონსირება მის

მიმართ კონვენციის ძალაში შესვლის დღიდან მხოლოდ ხუთი წლის გასვლის შემდეგ და
ევროპის საბჭოს გენერალური მიდვნისათვის შეტყობინების გაგზავნიდან ექვსი თვის
გასვლის შემდეგ. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი აცნობებს ამის შესახებ სხვა მაღალ
ხელშემკვრელ მხარეებს.

2. დენონსირება არა თავისუფლება შესაბამის მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს ამ კონვენციით
ნაკისრი ვალდებულებებისაგან ისეთი ქმედებისათვის, რომელიც იწვევს ამ
ვალედებულებათა შესაძლო დარღვევას და შეიძლებოდა მას ჩაედინა დენოსირების ძალაში
შესვლამდე.

3. ნებისმიერი მაღალი ხელშემკვრელი მხარე, რომელიც წყვეტს ევროპის საბჭოს წევრობას,
იმავე პირობების თანახმად, ვერც კონვენციის მონაწილე მხარე იქნება.

4. კონვენციის დენონსირება შეიძლება მოხდეს წინა პუნქტების დებულებათა შესაბამისად
ნებისმიერი ტერიტორიის მიმართ, რომელზეც მისი მოქმედების გავრცელება გამოცხადდება
56–ე მუხლის საფუძველზე.

მუხლი 59. ხელმოწერა და რატიფიცირება
1. ეს კონვენცია ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრებისათვის. იგი ექვემდებარება

რატიფიცირებას. რატიფიცირების სიგელების დეპონირება ხდება ევროპის საბჭოს
გენერალურ მდივანთან.

2. წინამდებარე კონვენცია ძალაში შედის რატიფიცირების ათი წიგელის დეპონირების
შემდეგ.

3. იმ ხელმომწერი სახელმწიფოსათვის, რომელიც შემდგომში მოახდენს კონვენციის
რატიფიცირებას, კონვენცია ძალაში შედის რაფიფიცირების სიგელის დეპონირების დღიდან.

4. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ატყობინებს ევროპის საბჭოს ყველა წევრს
კონვენციის ძალაში შესვლის შესახებ, იმ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეთა თაობაზე, რომელთაც
მოახდინეს მისი რატიფიცირება, და რატიფიცირების ყველა სიგელის დეპონირების შესახებ,
რაც შეიძლება განხორციელდეს შემდგომში.

შესრულებულია რომში 1950 წლის 4 ნოებმერს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე,
თანაბრად აუთენტიკურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლარად, რომელიც დაცულია
ევროპის საბჭოს არქივში. გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს უგზავნის თითოეულ
ხელმომწერს.

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის

კონვენციის დამატებითი ოქმი

პარიზი, 1952 წლის 20 მარტი

ქვემორე ხელმომწერი მთავრობები, რომლებიც არიან ევროპის საბჭოს წევრები,



შემართულნი არიან, გადადგან ნაბიჯები იმ გარკვეულ უფლებათა და თავისუფლებათა
კოლექტიური განხორციელების უზრუნველსაყოფად, რომელთაც არ მოიცავს რომში 1950
წლის 4 ნოემბერს ხელმოწერილი ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა
დაცვის კონვენციის (შემდგომში მოხსენიებულია, როგორც „კონვენცია“) I თავი და

თანხმდებიან შემდეგზე:

მუხლი 1. საკუთრების დაცვა
ყოველ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს აქვს თავისი საკუთრების შეუფერხებელი

სარგებლობის უფლება. მხოლოდ საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის შეიძლება ჩამოერთვას
ვინმეს თავისი საკუთრება კანონითა და საერთაშორისო სამართლის ზოგადი პრინციპებით
გათვალისწინებულ პირობებში.

ამასთან, წინარე დებულებები არანაირად არ აკნინებს სახელმწიფოს უფლებას,
გამოიყენოს ისეთი კანონები, რომელთაც ის აუცილებლად მიიჩნევს საერთო ინტერესების
შესაბამისად საკუთრებით სარგებლობის კონტროლისათვის, ან გადასახდებისა თუ
მოსაკრებლების ან ჯარიმების გადახდის უზრუნველსაყოფად.

მუხლი 2. განათლების უფლება
არავის შეიძლება ეთქვას უარი განათლების უფლებზე. ნებისმიერი ფუნქციის

განხორციელებისას, რომელსაც სახელმწიფო კისრულობს განათლებასა და სწავლებასთან
დაკავშირებით, ის პატივს სცემს მშობელთა უფლებას, უზრუნველყონ თავიანთი
რელიგიური და ფილოსოფიური მრწამსის შესაბამისი განათლება და სწავლება.

მუხლი 3. თავისუფალი არჩევნების უფლება
მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, გონივრული

პერიოდულობით ჩაატარონ თავისუფალი არჩევნები ფარული კენჭისყრით ისეთ პირობებში,
რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოების არჩევისას უზრუნველყოფს ხალხის ნება–
სურვილის თავისუფალ გამოხატვას.

მუხლი 4. ტერიტორიული გამოყენება
ოქმის ხელმოწერისას თუ რატიფიცირებისას, ან შემდგომში, ნებისმიერ დროს, ყოველ

მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია, განცხადება გაუგზავნოს ევროპის საბჭოს გენერალურ
მდივანს იმის შესახებ, თუ რა ფარგლებში კისრულობს ის ამ ოქმის დებულებების
გავრცელებას განცხადებაში მითითებული იმ ტერიტორიების მიმართ, რომელთა
საერთაშორისო ურთიერთობებზეც ის არის პასუხისმგებელი.

ყოველ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს, რომელმაც გააგზავნა განცხადება წინა პუნქტის
შესაბამისად, შეუძლია, დროგამოშვებით გააგზავნოს შემდეგი განცხადება რომელიმე წინა
განცხადებაში მითითებულ პირობებში შესწორებების შეტანის ან ნებისმიერი ტერიტორიის
მიმართ ამ ოქმის დებულებათა გამოყენების შეწყვეტის შესახებ.

ამ მუხლის შესაბამისად გაკეთებული განცხადება განიხილება, როგორც კონვენციის 56–ე
მხულის 1–ლი პუნქტის შესაბამისად წარდგენილი განცხადება.

მუხლი 5. კონვენციასთან მიმართება
მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს შორის ამ ოქმის 1–ლი, მე–2, მე–3 და მე–4 მუხლების

დებულებები განიხილება, როგორც კონვენციის დამატებითი მუხლები, და კონვენციის
ყველა დებულება გამოიყენება შესაბამისად.

მუხლი 6. ხელმოწერა და რაფიტიცირება
ეს ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრებისათვის, რომლებიც არიან

კონვენციის ხელმომწერნი. მისი რატიფიცირება მოხდება კონვენციის რატიფიცირებასთან
ერთად ან მის შემდეგ. ოქმი ძალაში შედის რატიფიცირების ათი სიგელის დეპონირების
შემდეგ. იმ ხელმომწერი სახელმწიფოსათვის, რომელიც შემდგომში მოახდენს კონვენციის
რატიფიცირებას, ოქმი ძალაში შედის რატიფიცირების სიგელის დეპონირების დღიდან.



რატიფიცირების სიგელების დეპონირება ხდება ევროპის საბჭოს გენერალურ მიდვანთან,
რომელიც ატყობინებს ყველა წევრს იმ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეთა თაობაზე, რომელთაც
მოახდინეს ოქმის რატიფიცირება.

შესრულებულია პარიზში 1952 წლის 20 მარტს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე,
თანაბრად აუთენტიკურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლარად, რომელიც დაცულია
ევროპის საბჭოს არქივში. გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს უგზავნის თითოეულ
ხელმომწერ მთავრობას.

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის

კონვენციის ოქმი № 4
იმ უფლებათა და თავისუფლებათა უზრუნველყოფის შესახებ, რომლებსაც არ

მოიცავს კონვენცია და მისი პირველი დამატებითი ოქმი

სტრასბურგი, 1963 წლის 16 სექტემბერი

ქვემორე ხელმომწერი მთავრობები, რომლებიც არიან ევროპის საბჭოს წევრები,
შემართულნი არიან, გადადგან ნაბიჯები იმ გარკვეულ უფლებათა და თავისუფლებათა

კოლექტიური განხორციელების უზრუნველსაყოფად, რომელთაც არ მოიცავს რომში 1950
წლის 4 ნოემბრის ხელმოწერილი ადამიანის უფლებათა და ძირითად
თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის (შემდგომში მოხსენიებულია, როგორც „კონვენცია“) I
თავი და 1952 წლის 20 მარტს პარიზში ხელმოწერილი პირველი დამატებითი ოქმის 1–ლი –
მე–3 მუხლები, და

თანხმდებიან შემდეგზე:

მუხლი 1. ვალაუვალობის გამო თავისუფლების აღკვეთის აკრძალვა
არავის შეიძლება აღეკვეთოს თავისუფლება მხოლოდ იმის გამო, რომ არ შესწევს უნარი,

შეასრულოს სახელშეკრულებო ვალდებულება.

მუხლი 2. მიმოსვლის თავისუფლება
1. ყველას, ვინც კანონიერად იმყოფება სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, აქვს უფლება ამ

ტერიტორიის ფარგლებში თავისუფალი მიმოსვლისა და საცხოვრებელი ადგილის არჩევის
თავისუფლებისა.

2. ყველა თავისუფალია, დატოვოს ნებისმიერი, მათ შორის, საკუთარი, ქვეყანა.
3. დაუშვებელია ამ უფლებათა განხორციელებაზე რაიმე შეზღუდვის დაწესება, გარდა

ისეთი შემთხვევისა, როდესაც ასეთი ჩარევა ხორციელდება კანონის შესაბამისად და
აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების ან
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესებისათვის, საზოგადოებრივი წესრიგის
შესანარჩუნებლად, დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად, ჯანმრთელობის ან მორალის თუ
სხვათა უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად.

4. 1–ლი პუნქტით გათვალისწინებული უფლებები გარკვეულ რაიონებში ასევე შეიძლება
დაექვემდებაროს შეზღუდვებს, რომლებიც დაწესებულია კანონის შესაბამისად და
გამართლებულია დემოკრატიულ საზოგადოებაში საჯარო ინტერესებით.

მუხლი 3. მოქალაქეთა გაძევების აკრძალვა
1. არავინ შეიძლება გააძევონ ინდივიდუალური თუ კოლექტიური ღონისძიებების

გამოყენებით იმ სახელმწიფოს ტერიტორიიდან, რომლის მოქალაქეც ის არის.
2. არავის შეიძლება ჩამოერთვას იმ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შესვლის უფლება,

რომლის მოქალაქეც ის არის.

მუხლი 4. უცხოელთა კოლექტიური გაძევების აკრძალვა
უცხოელთა კოლექტიური გაძევება აკრძალულია.



მუხლი 5. ტერიტორიული გამოყენება
1. ოქმის ხელმოწერისას თუ რატიფიცირებისას, ან შემდგომში, ნებისმიერ დროს, ყოველ

მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია, განცხადება გაუგზავნოს ევროპის საბჭოს გენერალურ
მდივანს იმის შესახებ, თუ რა ფარგლებში კისრულობს ის ამ ოქმის დებულებების
გავრცელებას განცხადებაში მითითებული იმ ტერიტორიების მიმართ, რომელთა
საერთაშორისო ურთიერთობებზეც ის არის პასუხისმგებელი.

2. ყოველ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს, რომელმაც წარადგინა განცხადება წინა პუნქტის
შესაბამისად, შეუძლია, დროგამოშვებით გააგზავნოს შემდეგი განცხადება რომელიმე წინა
განცხადებაში მითითებულ პირობებში შესწორებების შეტანის ან ნებისმიერი ტერიტორიის
მიმართ ამ ოქმის დებულებათა გამოყენების შეწყვეტის შესახებ.

3. ამ მუხლის შესაბამისად გაკეთებული განცხადება განიხილება, როგორც კონვენციის 56–
ე მუხლის 1–ლი პუნქტის შესაბამისად წარდგენილი განცხადება.

4. ყოველი სახელმწიფოს ტერიტორია, რომლის მიმართ ეს ოქმი ვრცელდება ამ
სახელმწიფოს მიერ რატიფიცირების ან მიღების საფუძველზე, და ის ტერიტორია, რომლის
მიმართაც ეს ოქმი გამოიყენება სახელმწიფოს მიერ ამ მუხლის შესაბამისად გაკეთებული
განცხადების ძალით, განიხილება ცალკე ტერიტორიებად, სახელმწიფოს ტერიტორიის მე–2
და მე–3 მუხლებში მოცემული განმარტებებისათვის.

5. ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელმაც განცხადება გააკეთა ამ მუხლის 1–ლი ან მე–2
პუნქტების შესაბამისად, შემდგომში, ნებისმიერ დროს, განცხადებაში მითითებული ერთი ან
რამდენიმე ტერიტორიის მიმართ შეუძლია განაცხადოს, რომ ის აღიარებს სასამართლოს
უფლებამოსილებას, მიიღოს განაცხადები ფიზიკური პირებისაგან, არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა თუ ცალკეულ პირთა ჯგუფებისაგან ამ ოქმის ყველა ან 1–ლ–მე–4
ნებისმიერ მუხლთან დაკავშირებით, როგორც ეს გათვალისწინებულია კონვენციის 34–ე
მუხლით.

მუხლი 6. კონვენციასთან მიმართება
მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს შორის ამ ოქმის 1–ლი, მე–2, მე–3, მე–4 და მ–5 მუხლების

დებულებები განიხილება, როგორც კონვენციის დამატებითი მუხლები, და კონვენციის
ყველა დებულება გამოიყენება შესაბამისად.

მუხლი 7. ხელმოწერა და რატიფიცირება
1. ეს ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრებისათვის, რომლებიც არიან

კონვეციის ხელმომწერნი. მისი რატიფიცირება მოხდება კონვენციის რატიფიცირებასთან
ერთად ან მის შემდეგ. ოქმი ძალაში შედის რატიფიცირების ხუთი სიგელის დეპონირების
შემდეგ. იმ ხელმომწერი სახელმწიფოსათვის, რომელიც შემდგომში მოახდენს კონვენციის
რატიფიცირებას, ოქმის ძალაში შედის რატიფიცირების სიგელის დეპონირების დღიდან.

2. რატიფიცირების სიგელების დეპონირება ხდება ევროპის საბჭოს გენერალურ
მდივანთან, რომელიც ატყობინებს ყველა წევრს იმ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეთა თაობაზე,
რომელთაც მოახდინეს ოქმის რატიფიცირება.

ამის დასტურად ქვემორე ხელმომწერებმა, რომლებიც აღჭურვილნი არიან სათანადო
უფლებამოსილებით, ხელი მოაწერეს ამ ოქმს.

შესრულებულია სტრასბურგში 1963 წლის 16 სექტემბერს, ინგლისურ და ფრანგულ
ენებზე, თანაბრად აუთენტიკურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლიარად, რომელიც
დაცულია ევროპის საბჭოს არქივში. გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს უგზავნის
თითოეულ ხელმომწერ მთავრობას.

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის

კონვენციის ოქმი №6
სიკვდილით დასჯის გაუქმების შესახებ

სტრასბურგი, 1983 წლის 28 აპრილი



1950 წლის 4 ნოემბერს რომში ხელმოწერილი ადამიანის უფლებათა და ძირითად
თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის (შემდგომში მოხსენიებულია, როგორც „კონვენცია“) ამ
ოქმის ხელმომწერი ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები

ითვალისწინებენ, რომ ევროპის საბჭოს წევრ რამდენიმე სახელმიწოფში
განხორციელებული წინსვლა გამოხატავს სიკვდილით დასჯის გაუქმების საერთო
ტენდენციას და

თანხმდებიან შემდეგზე:

მუხლი 1. სიკვდილით დასჯის გაუქმება
სიკვდილით დასჯა გაუქმებულია. არ შეიძლება, ვინმეს შეეფარდოს სიკვდილით დასჯა ან

ვინმეს მიმართ აღსრულდეს ასეთი განაჩენი.

მუხლი 2. სიკვდიით დასჯა ომიანობის დროს
სახელმწიფოს შეუძლია, თავის კანონმდებლობაში გაითვალისწინოს სიკვდილით დასჯა

ომის ან ომის გარდაუვალი საფრთხის დროს ჩადენილი ქმედებებისათვის; ამგვარი
სასჯელის გამოყენება მზოლოდ კანონით დადგენილ შემთხვევებში და მისი დებულებების
შესაბამისად. სახელმწიფო აცნობებს ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ასეთი კანონის
შესაბამისი დებულებების შესახებ.

მუხლი 3. გადახვევის აკრძალვა
დაუშვებელია კონვენციის მე–15 მუხლის საფუძველზე ამ ოქმის დებულებებიდან

გადახვევა.

მუხლი 4. დათქმების აკრძალვა
დაუშებელია კონვენციის 57–ე მუხლის საფუძველზე ამ ოქმის დებულებათა მიმართ

დათქმების გაკეთება.

მუხლი 5. ტერიტორიული გამოყენება
1. ოქმის ხელმოწერის, მისი რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების სიგელის

დეპონირების დროს ნებისმიერ სახელმწიფოს შეუძლია განსაზღვროს ტერიტორია ან
ტერიტორიები, რომლებზეც გავრცელდება ეს ოქმები.

2. ყოველ სახელმწიფოს მოგვიანებით, ნებისმიერ დროს, შეუძლია ევროპის საბჭოს
გენერალური მდივნისათვის გაგზავნილი განცხადებით გაავრცელოს ამ ოქმის გამოყენება
განცხადებაში განსაზღვრული ნებისმიერი სხვა ტერიტორიის მიმართ. ასეთი ტერიტორიის
მიმართ ოქმი ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ ამგვარი განცხადების მიღებიდან
მომდევნო თვის პირველ დღეს.

3. წინა ორი პუნქტის შესაბამისად გაკვეთებული ნებისმიერი განცხადება ამგვარ
განცხადებაში განსაზღვრული ნებისმიერი ტერიტორიის მიმართ შეიძლება უკან იქნეს
გატანილი გენერალური მდივნისათვის გაგზავნილი შეტყობინებით. განცხადების უკან
გატანა ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ ამგვარი შეტყობინების მიღების
თარიღიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს.

მუხლი 6. კონვენციასთან მიმართება
მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს შორის ამ ოქმის 1–ლი, მე–2, მე–3, მე–4 და მე–5 მუხლების

დებულებები განიხილება, როგორც კონვენციის დამატებითი მუხლები, და კონვენციის
ყველა დებულება გამოიყენება შესაბამისად.

მუხლი 7. ხელმოწერა და რატიფიცირება
წინამდებარე ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოებისათვის,

რომლებმაც ხელი მოაწერეს კონვენციას. იგი ექვემდებარება რატიფიცირებას, მიღებას ან
დამტკიცებას. ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოს არ შეუძლია ამ ოქმის რატიფიცირება,
მიღება ან დამტკიცება, თუ მას იმავდროულად ან მანამდე არ მოუხდენია კონვენციის



რატიფიცირება. რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების სიგელების დეპონირება ხდება
ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან.

მუხლი 8. ძალაში შესვლა
1. ეს ოქმი ძალაში შედის მისი სავალდებულოდ აღიარებაზე ევროპის საბჭოს ხუთი წევრი

სახელმწიფოს მიერ მე–7 მუხლის დებულებების შესაბამისად თანხმობის გამოხატვიდან
მომდევნო თვის პირველ დღეს.

2. ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც შემდგომში გამოხატავს თანხმობას
ოქმის სავალდებულოდ აღიარებაზე, ოქმი ძალაში შედის რატიფიცირების, მიღების ან
დამტკიცების სიგელის დეპონირების თარიღიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს.

მუხლი 9. დეპოზიტარის ფუნქციები
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ატყობინებს ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს:
a) ნებისმიერი ხელმოწერის შესახებ;
b) რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების ნებისმიერი სიგელის დეპონირების შესახებ;
c) მე–5 და მე–8 მუხლების შესაბამისად, ამ ოქმის ძალაში შესვლის თარიღს;
d) ამ ოქმთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა აქტის, შეტყობინების ან მიმოწერის

შესახებ.
ამის დასტურად ქვემორე ხელმომწერებმა, რომლებიც სათანადოდ უფლებამოსილნი

არიან, ხელი მოაწერეს ამ ოქმს.
შესრულებულია სტრასბურგში 1983 წლის 28 აპრილს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე,

თანაბრად აუთენტიკურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლარად, რომელიც დაცულია
ევროპის საბჭოს არქივში. გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს უგზავნის თითოეულ
ხელმომწერ მთავრობას.

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის

კონვენციის ოქმი №7

სტრასბურგი, 1984 წლის 22 ნოემბერი

ქვემორე ხელმომწერი ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები
შემართულნი არიან, გადადგან შემდგომი ნაბიჯები გარკვეულ უფლებათა და

თავისუფლებათა კოლექტიური განხორციელების უზრუნველსაყოფად რომში 1950 წლის 4
ნოემბერს ხელმოწერილი ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის
კონვენციის (შემდგომში მოხსენიებულია, როგორც „კონვენცია“) მეშვეობით, და

თანხმდებიან შემდეგზე:

მუხლი 1. უცხოეთლა გაძევებასთან დაკავშირებული პროცედურული გარანტიები
1. სახელმწიფოს ტერიტორიაზე კანონიერად მცხოვრები უცხოელი არ შეიძლება გააძევონ,

თუ არ იქნა მიღებული კანონის შესაბამისი გადაწყვეტილება, და ისე, რომ მას შეეძლოს:
a) წარადგინოს თავისი გაძევების საწინააღმდეგო არგუმენტები;
b) გადაასინჯინოს თავისი საქმე; და
c) ამ უფლებათა განსახორციელებლად წარდგეს უფლებამოსილი ორგანოს ან ამ ორგანოს

მიერ დანიშნული ერთი ან რამდენიმე პირის წინაშე.
2. უცხოელი შეიძლება გააძევონ ამ მუხლის 1–ლი პუნქტის (a), (b) და (c) ქვეპუნქტების

შესაბამისად თავისი უფლებების განხორციელებამდე, როდესაც ასეთი გაძევება
აუცილებელია საზოგადოებრივი წესრიგის ინტერესებისათვის ან განპირობებულია
ეროვნული უშიშროების მოსაზრებებით.

მუხლი 2. სისხლის სამართლის საქმის გასაჩივრების უფლება
1. ყველას, ვინც სასმართლოს მიერ მსჯავრდებულია სისხლის სამართლის

დანაშაულისათვის, აქვს უფლება, მისი მსჯავრდება ან მისთვის დანიშნული სასჯელი
გადაასინჯვინოს ზემდგომ ინსტანციის სასამართლოს. ამ უფლების განხორციელება, იმ



საფუძვლების ჩათვლით, რომლებზე დაყრდნობითაც შეიძლება ის განხორციელდეს,
მოწესრიგებულია კანონით.

2. ამ წესიდან გამონაკლისი დასაშვებია მცირე მნიშვნელობის დანაშაულთა მიმართ,
როგორც ეს განსაზღვრულია კანონით, ან როდესაც შესაბამისი პირი პირველი ინსტანციის
წესით გაასამართლა უმაღლესი ინსტანციის სასამართლომ, ან მსჯავრი დაედო მის მიმართ
გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენის გადასინჯვის შედეგად.

მუხლი 3. კომპენსაცია მცდარი მსჯავრდებისათვის
თუ საბოლოო გადაწყვეტილებით პირი მსჯავრდებულია სისხლის სამართლის

დანაშაულისათვის და შემდგომში მისი ეს მსჯავრდება გაუქმდა, ან სასჯელის მოხდისაგან ის
განთავისუფლდა, რადგან ახალმა ან ახლად გამოვლენილმა გარემოებებმა ცხადყო, რომ
მართლმსაჯულება არაჯეროვნად განხორციელდა, და თუკი არ დამტკიცდება, რომ მანამდე
უცნობი გარემოებების დროულად აღმოჩენის ან გამოვლენის შეფერხება მთლიანად ან
ნაწილობრივ ამავე პირის მიზეზით მოხდა, ამგვარი მსჯავრდების გამო შეფარდებული
სასჯელისათვის მას მიეკუთვნება კომპენსაცია შესაბამის სახელმწიფოში მოქმედი კანონის ან
დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით.

მუხლი 4. ხელმეორედ გასამართლების ან დასჯის აკრძალვა
1. დაუშვებელია სისხლის სამართლის წესით პირის ხელმეორედ გასამართლება ან დასჯა

ერთი და იმავე სახელმწიფოს იურისდიქციის ფარგლებში იმ დანაშაულისათვის,
რომლისთვისაც ის ერთხელ უკვე საბოლოოდ იქნა გამართლებული ან მსჯავრდებული ამ
სახელმწიფოს კანონმდებლობისა და სისხლის სამართლის პროცესის შესაბამისად.

2. წინა პუნქტის დებულებები ხელს არ უშლის საქმის წარმოების განახლებას მოცემული
სახელმწიფოს კანონმდებლობისა და სისხლის სამართლის პროცესის შესაბამისად, თუკი
არსებობს ახალი ან ახლად გამოვლენილი ფაქტების მტკიცებულება, ან თუ წინა
სამართალწარმოება განხორციელდა არსებითი ხარვეზით, რომელსაც შეეძლო ზეგავლენა
მოეხდინა საქმის შედეგზე.

3. დაუშვებელია კონვენციის მე–15 მუხლის საფუძველზე ამ მუხლიდან გადახვევა.

მუხლი 5. მეუღლეთა თანასწორობა
მეუღლეები სარგებლობენ კერძოსამართლებრივი ხასიათის თანაბარი უფლებებითა და

მოვალეობებით ერთმანეთს შორის და შვილებთან ურთიერთობაში, დაქორწინების დროს,
ქორწინების განმავლობაში და მისი შეწყვეტის შემთხვევაში. ეს მუხლი ხელს არ უშლის
სახელმწიფოებს, განახორციელონ ბავშვების ინტერესებისათვის აუცილებელი
ღონისძიებანი.

მუხლი 6. ტერიტორული გამოყენება
1. ოქმის ხელმოწერისას ან რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების სიგელის

დეპონირების დროს ყოველ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია განცხდება გაუგზავნოს
ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს იმის შესახებ, თუ რა ფარგლებში კისრულობს ის ამ
ოქმის დებულებების გავრცელებას განცხადებაში მითითებულ იმ ტერიტორიების მიმართ,
რომელთა საერთაშორისო ურთიერთობებზეც არის პასუხისმგებელი.

2. ნებისმიერ სახელმწიფოს შემდგომში, ნებისმიერ დროს, შეუძლია, ევროპის საბჭოს
გენერალური მდივნისათვის გაგზავნილი განცხადებით განავრცოს ამ ოქმის მოქმედება ამ
განცხადებაში განსაზღვრულ ნებისმიერ სხვა ტერიტორიაზე. ასეთი ტერიტორიის მიმართ
ოქმი ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ ამ განცხადების მიღების თარიღიდან,
ორთვიანი ვადის ამოწურვიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს.

3. წინა ორი პუნქტის შესაბამისად გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება, მასში
განსაზღვრული ნებისმიერი ტერიტორიის მიმართ შეიძლება უკან იქნეს გამოტნაილი ან
შეცვლილი გენერალური მდივნისათვის გაგზავნილი შეტყობინებით. გამოტანა ან შეცვლა



ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ ამგვარი შეტყობინების მიღების შემდეგ
ორთვიანი ვადის ამოწურვიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს.

4. ამ მუხლის შესაბამისად გაკეთებული განცხადება განიხილება, როგორც კონვენციის 56–
ე მუხლის 1–ლი პუნქტის შესაბამისად წარდგენილი განცხადება.

5. ნებისმიერი სახელმწიფოს ტერიტორია, რომლის მიმართ ეს ოქმი ვრცელდება ამ
სახელმწიფოს მიერ რატიფიცირების ან მიღების საფუძველზე, და თითოეული ტერიტორია,
რომლის მიმართაც ეს ოქმი გამოიყენება სახელმწიფოს მიერ ამ მუხლის შესაბამისად
გაკეთებული განცხადების ძალით, განიხილება ცალკე ტერიტორიებად, სახელმწიფოს
ტერიტორიის 1–ლ მუხლში მოცემული განმარტებისათვის.

6. ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელმაც განცხადება გააკეთა ამ მუხლის 1–ლი ან მე–2
პუნქტის შესაბამისად, შემდგომში, ნებისმიერ დროს, განცხადებაში მითითებული ერთი ან
რამდენიმე ტერიტორიის მიმართ შეუძლია განაცხადოს, რომ ის აღიარებს სასამართლოს
უფლებამოსილებას, მიიღოს განაცხადები ფიზიკური პირებისაგან, არასამთვარობო
ორგანიზაციებისა თუ ცალკეულ პირთა ჯგუფებისაგან ამ ოქმის ყველა ან 1–ლ–მე–5
ნებისმიერ მუხლებთან დაკავშირებით, როგორც ეს გათვალისწინებულია კონვენციის 34–ე
მუხლით.

მუხლი 7. კონვენციასთან მიმართება
მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს შორის ამ ოქმის 1–ლი – მე–6 მუხლების დებულებები

განიხილება, როგორც კონვენციის დამატებითი მუხლები, და კონვენციის ყველა დებულება
გამოიყენება შესაბამისად.

მუხლი 8. ხელმოწერა და რატიფიცირება
წინამდებარე ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოებისათვის,

რომლებმაც ხელი მოაწერეს კონვენციას. იგი ექვემდებარება რატიფიცირებას, მიღებას ან
დამტკიცებას. ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოს არ შეუძლია ამ ოქმის რატიფიცირება,
მიღება ან დამტკციება, თუ მას იმავდროულად ან მანამდე არ მოუხდენია კონვენციის
რატიფიცირება. რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების სიგელების დეპონირება ხდება
ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან.

მუხლი 9. ძალაში შესვლა
1. ეს ოქმი ძალაში შედის მის სავალდებულოდ აღიარებაზე ევროპის საბჭოს შვიდი წევრი

სახელმწიფოს მიერ მე–8 მუხლის დებულებების შესაბამისად თანხმობის გამოხატვის
თარიღიდან ორთვიანი ვადის ამოწურვის შემდგომ მომდევნო თვის პირველ დღეს.

2. ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც შემდგომში გამოხატავს თანხმობას
ოქმის სავალდებულოდ აღიარებაზე, ოქმის ძალაში შედის რატიფიცირების, მიღების ან
დამტკიცების სიგელის დეპონირების თარიღიდან ორთვიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ
მომდევნო თვის პირველ დღეს.

მუხლი 10. დეპოზიტარის ფუნქციები
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ატყობინებს ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს:
a) ნებისმიერი ხელმოწერის შესახებ;
b) რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების ნებისმიერი სიგელის დეპონირების შესახებ;
a) მე–6 და მე–9 მუხლების შესაბამისად, ამ ოქმის ძალაში შესვლის თარიღს;
b) ამ ოქმთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა აქტის, შეტყობინების ან მიმოწერის

შესახებ.
ამის დასტურად ქვემორე ხელმომწერებმა, რომლებიც სათანადოდ უფლებამოსილნი

არიან, ხელი მოაწერეს ამ ოქმს.
შესრულებულია სტრასბურგში 1984 წლის 22 ნოემბერს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე,

თანაბარი აუთენტიკურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლარად, რომელიც ინახება ევროპის



საბჭოს არქივში. გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს უგზავნის ევროპის საბჭოს
თითოეულ წევრ სახელმწიფოს.

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის

კონვენციის ოქმი №12

რომი, 2000 წლის 4 ნოემბერი

ქვემორე ხელმომწერი ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები
ითვალისწინებენ ძირითად პრინციპს, რომლის თანახმად, ყველა ადამიანი თანასწორია

კანონის წინაშე და უფლება აქვს, თანაბრად იქნეს კანონით დაცული;
შემართულნი არიან, გადადგან შემდგომი ნაბიჯები, რათა ხელი შეუწყონ ყველა პირის

თანასწორობას დისკრიმინაციის ზოგადი აკრძალვის კოლექტიური გნახორციელების გზით,
რომში 1950 წლის 4 ნოემბერს ხელმოწერილი ადამიანის უფლებათა და ძირითად
თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის (შემდგომში მოხსენიებულია, როგორც „კონვენცია“)
მეშვეობით;

კვლავ ადასტურებენ, რომ დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპი ხელს არ უშლის
მონაწილე სახელმწიფოებს, გაატარონ ღონისძიებები, რათა ხელი შეუწყონ სრულ და
ეფექტიან თანასწორობას, იმ პირობით, რომ ასეთი ღონისძიებებისათვის არსებობს
ობიექტური და გონივრული გამართლება, და

თანხმდებინა შემდეგზე:

მუხლი 1. დისკრიმინაციის ზოგადი აკრძალვა
1. კანონით დადგენილი ნებისმიერი უფლებით სარგებლობა უზრუნველყოფილია

ყოველგვრი დისკრიმინაციის გარეშე, განურჩევლად სქესის, რასის, კანის ფერის, ენის,
რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების, ეროვნული ან სოციალური წარმოშობის,
ეროვნული უმცირესობისადმი კუთვნილების, ქონების, დაბადების ან სხვა ნიშნისა.

2. დაუშვებელია საჯარო ხელისუფლების მხრიდან ვინმეს დისკრიმინაცია 1–ლ პუნქტში
აღნიშნულ რომელიმე საფუძველზე.

მუხლი 2. ტერიტორიული გამოყენება
1. ოქმის ხელმოწერის ან მისი რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების სიგელის

დეპონირების დროს ნებისმიერ სახელმწიფოს შეუძლია განსაზღვროს ტერიტორია ან
ტერიტორიები, რომელთა მიმართაც გამოიყენება ეს ოქმი.

2. ნებისმიერ სახელმწიფოს მოგვიანებით, ნებისმიერ დროს, შეუძლია ევროპის საბჭოს
გენერალური მდივნისათვის გაგზავნილი განცხადებით გაავრცელოს ამ ოქმის გამოყენება
განცხადებაში განსაზღვრული ნებისმიერი სხვა ტერიტორიის მიმართ. ასეთი ტერიტორიის
მიმართ ოქმი ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ ამგვარი განცხადების მიღების
შემდეგ სამთვიანი ვადის ამოწრუვიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს.

3. წინა ორი პუნქტის თანახმად გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება ამგვარ
განცხადებაში განსაზღვრული ნებისმიერი ტერიტორიის მიმართ შეიძლება გამოთხოვილი
იქნეს ან შეიცვალოს ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნისათვის გაგზავნილი
შეტყობინებით. გამოთხოვა ან შეცვლა ამოქმედდება გენერალური მდივნის მიერ ამგვარი
შეტყობინების მიღების შემდეგ სამთვიანი ვადის ამოწრუვიდან მომდევნო თვის პირველ
დღეს.

4. ამ მუხლის შესაბამისად გაკეთებული განცხადება განიხილება, როგორც კონვენციის 56–
ე მუხლის 1–ლი პუნქტის შესაბამისად წარდგენილი განცხადება.

5. ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელმაც განცხადება გააკეთა ამ მუხლის 1–ლი ან მე–2
პუნქტების შესაბამისად, შემდგომში, ნებისმიერ დროს, გნაცხადებაში მითითებული ერთი ან
რამდენიმე ტერიტორიის მიმართ შეუძლია განაცხადოს, რომ ის აღიარებს სასამართლოს
უფლებამოსილებას, მიიღოს განაცხადები ფიზიკური პირებისაგან, არასამთავრობო



ორგანიზაციებისა თუ ცალკეულ პირთა ჯგუფებისაგან ამ ოქმის ყველა ან 1–ლ ნებისმიერ
მუხლთან დაკავშირებით, როგორც ეს გათვალისწინებულია კონვენციის 34–ე მუხლით.

მუხლი 3. კონვენციასთან მიმართება
მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს შორის ამ ოქმის 1–ლი და მე–2 მუხლების დებულებები

განიხილება, როგორც კონვენციის დამატებითი მუხლები, და კონვენციის ყველა დებულება
გამოიყენება შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელმოწერა და რატიფიცირება
ეს ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოებისათვის, რომლებმაც

ხელი მოაწერეს კონვენციას. იგი ექვემდებარება რატიფიცირებას, მიღებას ან დამტკიცებას.
ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოს არ შეუძლია ამ ოქმის რატიფიცირება, მიღება ან
დამტკიცება, თუ მას იმავდროულად ან მანამდე არ მოუხდენია კონვენციის რატიფიცირება.
რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების სიგელების დეპონირება ხდება ევროპის საბჭოს
გენერალურ მდივანთან.

მუხლი 5. ძალაში შესვლა
1. ეს ოქმი ძალაში შედის, მე–4 მუხლის დებუელბების შესაბამისად, ევროპის საბჭოს ათი

წევრი სახელმწიფოს მიერ მათთვის ოქმის სავალდებულოდ აღიარებაზე თანხმობის
გამოხატვის შემდეგ სამთვიანი ვადის ამოწურვიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს.

2. ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოსათვის, რომელიც შემდგომში გამოხატავს თანხმობას
ოქმის სავალდებულოდ აღიარებაზე, ოქმი ძალაში შედის რატიფიცირების, მიღების ან
დამტკიცების სიგელის დეპონირების შემდეგ სამთვიანი ვადის ამოწურვიდან მომდევნო
თვის პირველ დღეს.

მუხლი 6. დეპოზიტარის ფუნქციები
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ატყობინებს ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს:
a) ნებისმიერი ხელმოწერის შესახებ;
b) ნებისმიერი რატიფიკაციის, მიღების ან დამტკიცების სიგელის დეპონირების შესახებ;
c) მე–2 და მე–5 მუხლების შესაბამისად, ამ ოქმის ძალაში შესვლის თარიღს;
d) ამ ოქმთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა ქმედების, შეტყობინების ან ცნობის

შესახებ.
ამის დასტურად ქვემორე ხელმომწერებმა, რომლებიც სათანადოდ უფლებამოსილნი

არიან, ხელი მოაწერეს ამ ოქმს.
შესრულებულია რომში 2000 წლის 4 ნოემბერს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე,

თანაბრად აუთენტიკურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლარად, რომელიც ინახება ევროპის
საბჭოს არქივში. გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს უგზავნის ევროპის საბჭოს
თითოეულ წევრ სახელმწიფოს.

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის

კონვენციის ოქმი №13
ნებისმიერ ვითარებაში სიკვდილით დასჯის გაუქმების შესახებ

ვილნიუსი, 2002 წლის 3 მაისი

ქვემორე ხელმომწერი ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები
დარწმუნებულნი არიან, რომ ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლის უფლება არის ძირითადი

ღირებულება დემოკრატიულ საზოგადოებაში, და რომ სიკვდილით დასჯის გაუქმება
არსებითია ამ უფლების დაცვისა და ყოველი ადამიანის წარუვალი ღირსების სრული
აღიარებისათვის;

მოსრუნენი არიან, რომ განამტკიცონ რომში 1950 წლის 4 ნოემბერს ხელმოწერილი
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციით (შემდგომში –
„კონვენცია“) უზრუნველყოფილი სიცოცხლის უფლების დაცვა;



აღნიშნავენ, რომ კონვენციის მე–6 ოქმი, რომელიც სიკვდილით დასჯის გაუქმებას შეეხება
და ხელმოწერილია სტრასბურგში 1983 წლის 28 აპრილს, არ გამორიცხავს სიკვდილით
დასჯას ომის ან ომის გარდაუვალი საფრთხის დროს ჩადენილი ქმედებებისათვის;

შემართულნი არიან, გადადგან ბოლო ნაბიჯები სიკვდილით დასჯის ყველა ვითარებაში
გასაუქმებლად, და

თანხმდებიან შემდეგზე:

მუხლი 1. სიკვდილით დასჯის გაუქმება
სიკვდილით დასჯა გაუქმებულია. არ შეიძლება, ვინმეს შეეფარდოს სიკვდილით დასჯა ან

ვინემს მიმართ ასეთი განაჩენის აღსრულება.

მუხლი 2. გადახვევის აკრძალვა
დაუშვებელია კონვენციის მე–15 მუხლის საფუძველზე ამ ოქმის დებულებებიდან

გადახვევა.

მუხლი 3. დათქმების აკრძალვა
დაუშვებელია კონვენციის 57–ე მუხლის საფუძველზე ამ ოქმის დებულებათა მიმართ

დათქმების გაკეთება.

მუხლი 4. ტერიტორიული გამოყენება
1. ოქმის ხელმოწერის, მისი რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების სიგელის

დეპონირების დროს ნებისმიერ სახელმწიფოს შეუძლია განსაზღვროს ტერიტორია ან
ტერიტორიები, რომლებზეც გავრცელდება ეს ოქმები.

2. ნებისმიერ სახელმწიფოს მოგვიანებით, ნებისმიერ დროს, შეუძლია, ევროპის საბჭოს
გენერალური მდივნისათვის გაგზავნილი განცხადებით გაავრცელოს ამ ოქმის გამოყენება
განცხადებაში განსაზღვრული ნებისმიერი სხვა ტერიტორიის მიმართ. ასეთი ტერიტორიების
მიმართ ოქმი ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ ამგვარი განცხადების მიღების
შემდეგ სამთვიანი ვადის ამოწურვიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს.

3. წინა ორი პუნქტის შესაბამისად გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება ამგვარ
განცხადებაში განსაზღვრული ნებისმიერი ტერიტორიის მიმართ შეიძლება უკან იქნეს
გატანილი გენერალური მიდივნისათვის გაგზანვილი შეტყობინებით. განცხადების უკან
გატანა ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ ამგვარი შეტყობინების მიღების
თარიღიდან 3 თვის გასვლის შემდეგ მომდევნო თვის პირველ დღეს.

მუხლი 5. კონვენციასთან მიმართება
მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს შორის ამ ოქმის 1–ლი, მე–2, მე–3 და მე–4 მუხლების

დებულებები განიხილება, როგორც კონვენციის დამატებითი მუხლები, და კონვენციის
ყველა დებულება გამოიყენება შესაბამისად.

მუხლი 6. ხელმოწერა და რატიფიცირება
ეს ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოებისათვის, რომლებმაც

ხელი მოაწერეს კონვენციას. იგი ექვემდებარება რატიფიცირებას, მიღებას ან დამტკიცებას.
ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოს არ შეუძლია ამ ოქმის რატიფიცირება, მიღება ან
დამტკციება, თუ მას იმავდროულად ან მანამდე არ მოუხდენია კონვენციის რატიფიცირება.
რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების სიგელების დეპონირება ხდება ევროპის საბჭოს
გენერალურ მდივანთან.

მუხლი 7. ძალაში შესვლა
1. ეს ოქმი ძალაში შედის მის სავალდებულოდ აღიარებაზე ევროპის საბჭოს ათი წევრი

სახელმწიფოს მიერ მე–6 მუხლის დებუელბების შესაბამისად თანხმობის გამოხატვის
თარიღიდან სამი თვის შემდგომ მომდევნო თვის პირველ დღეს.



2. ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც შემდგომში გამოხატავს თანხმობას
ოქმის სავალდებულოდ აღიარებაზე, ოქმის ძალაში შედის რატიფიცირების, მიღების ან
დამტკიცების, სიგელის დეპონირების თარიღიდან სამი თვის შემდგომ მომდევნო თვის
პირველ დღეს.

მუხლი 8. დეპოზიტარის ფუნქციები.
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ატყობინებს ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს:
a) ნებისმიერი ხელმოწერის შესახებ;
b) რატიფიცირეის, მიღების ან დამტკციების ნებისმიერი სიგელის დეპონირების შესახებ;
c) მე–4 და მე–7 მუხლების შესაბამისად, ამ ოქმის ძალაში შესვლის თარიღს;
d) ამ ოქმთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა აქტის, შეტყობინების ან მიმოწერის

შესახებ.
ამის დასტურად ქვემორე ხელმომწერებმა, რომლებიც სათანადოდ უფლებამოსილნი

არიან, ხელი მოაწერეს ამ ოქმს.
შესრულებულია ვილნიუსში 2002 წლის 3 მაისს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე,

თანაბრად აუთენტიკურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლარად, რომელიც დაცულია
ევროპის საბჭოს არქივში. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს
უგზავნის ევროპის საბჭოს თითოეულ წევრ სახელმწიფოს.

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის

კონვენციის ოქმი №14
კონვენციის საზედამხედველო სისტემაში შესწორებების შეტანის შესახებ

სტრასბურგი, 2004 წლის 13 მაისი

პრეამბულა
რომში 1950 წლის 4 ნოემბერს ხელმოწერილი ადამიანის უფლებათა და ძირითად

თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის (შემდგომში – „კონვენცია“) ამ ოქმის ხელმომწერი
ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები

მხედველობაში იღებენ რომში 2000 წლის 3–4 ნოემბერს ადამიანის უფლებათა შესახებ
ევროპის სახელმწიფოების მინისტრთა კონფერენციაზე მიღებულ №1 რეზოლუციასა და
დეკლარაციას;

მხედველობაში იღებენ 2001 წლის 8 ნოემბერს, 2002 წლის 7 ნოემბერსა და 2003 წლის 15
მაისს მინსიტრთა კომიტეტის შესაბამისად 109–ე, 111–ე და 112–ე სესიებზე მიღებულ
დეკლარაციებს;

მხედველობაში იღებენ 2004 წლის 28 აპრილს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის
მიერ მიღებულ №251 (2004) დასკვნას;

აღნიშნავენ ძირითადად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და ევროპის
საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სამუშაო დატვირთვის ზრდის გათვალისწინებით,
საზედამხედველო სისტემის ეფექტიანობის ხანგრძლივი დროით შენარჩუნებისა და
გაუმჯობესებისათვის გარკვეული კონვენციის დებულებების შესწორების გადაუდებელ
აუცილებლობას;

კერძოდ, ითვალისწინებენ იმის უზრუნველყოფის აუცილებლობას, იქნეს, რომ
სასამართლომ კვლავაც შეძლოს ევროპაში ადამიანის უფლებათა დაცვაში წამყვანი როლის
შესრულება, და

თანხმდებიან შემდეგზე

მუხლი 1
კონვენციის 22–ე მუხლის მე–2 პუნქტი ამოღებულია.

მუხლი 2
კონვენციის 23–ე მუხლი უნდა შესწორდეს და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:



„მუხლი 23. უფლებამოსილების ვადები და თანამდებობიდან გათავისუფლება
1. მოსამართლეებს ირჩევენ 9 წლის ვადით. არ შეიძლება მათი ხელახლა არჩევა.
2. მოსამართლეთა უფლებამოსილების ვადა იწურება, როდესაც ისინი მიაღწევენ 70 წლის

ასაკს.
3. თანამდებობაზე მოსამართლეები რჩებიან მათ შეცვლამდე. თუმცა ისინი აგრძელებენ იმ

საქმეთა განხილვას, რომლებიც უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე ჰქონდათ
წარმოებაში.

4. არც ერთი მოსამართლე არ შეიძლება გათავისუფლდეს თანამდებობიდან, თუ სხვა
მოსამართლეები ხმების ორი მესამედის უმრავლესობით არ გადაწყვეტენ, რომ იგი აღარ
აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს“.

მუხლი 3
კონვენციის 24–ე მუხლის ამოღებულია.

მუხლი 4
კონვენციის 25–ე მუხლი უნდა გახდეს 24–ე მუხლი, მისი ტექსტი კი შესწორდეს და

ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
„მუხლი 24. სამდივნო და მომხსენებლები
1. სასამართლოს აქვს სამდივნო, რომლის ფუქნციები და ორგანიზაცია დადგენილია

სასამართლოს რეგლამენტით.
2. მოსამართლის მიერ საქმის ერთპიროვნულად განხილვისას სასამართლოს ეხმარებიან

მომხსენებლები, რომლებიც თავიანთ უფლებამოსილებას ახორციელებენ სასამართლოს
თავმჯდომარის ზედამხედველობით. ისინი სასამათლოს სამდივნოს თანამშრომლები არიან“.

მუხლი 5
კონვენციის 26–ე მუხლი უნდა გახდეს 25–ე მუხლი („სასამათლოს პლენარული სხდომა“),

მისი ტექსტი კი შესწორდეს შემდეგნაირად:
1. d) პუნქტის ბოლოს მძიმე უნდა შეიცვალოს წერტილ–მძიმით და სიტყვა „და“

ამოღებულ იქნეს.
2. e) პუნქტის ბოლოს წერტილი უნდა შეიცვალოს წერტილ–მძიმით.
3. უნდა დაემატოს ახალი f) პუნქტი, რომელიც უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
„f) წარადგენს ნებისმიერ მოთხოვნას 26–ე მუხლის მე–2 პუნქტის საფუძელზე“.

მუხლი 6
კონვენციის 27–ე მუხლის გახდება 26–ე მუხლის, ხოლო მისი ტექსტი უნდა შესწორდეს და

ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
„მუხლი 26. საქმის ერთპიროვნულად განმხილველი მოსამართლე, კომიტეტები,

პალატები და დიდი პალატა
1. სასამართლოში წარდგენილ საქმეებს განიხილავს მოსამართლე ერთპიროვნულად,

კომიტეტები სამი მოსამართლის შემადგენლობით, პალატები შვიდი და დიდი პალატა
ჩვიდმეტი მოსამართლის შემადგენლობით. სასამართლოს პალატები ქმნიან კომიტეტებს
განსაზღვრული ვადით.

2. პლენარულ სხდომაზე სასამართლოს თხოვნით მინისტრთა კომიტეტს შეუძლია,
ერთსულოვანი გადაწყვეტილებითა და განსაზღვრული ვადით ხულ წევრამდე შეამციროს
მოსამართლეთა რაოდენობა პალატებში.

3. თუ მოსამართლე ერთპიროვნულად იხილავს საქმეს, მას არ შეუძლია განიხილოს
განაცხადი იმ მაღალი ხელშემკვრელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, საიდანაც ეს მოსამართლე
იქნა არჩეული.

4. მოსამართლე, რომელიც არჩეულია შესაბამისი მაღალი ხელშემკვრელი
სახელმწიფოდან, მონაწილეობს პალატისა და დიდი პალატის სხდომებში, როგორც ex officio
წევრი. თუ ასეთი მოსამართლე არ არის, ან ვერ მონაწილეობს მოცემული საქმის განხილვაში,



მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებს, პირი, რომელსაც ირჩევს სასამართლოს
თავმჯდომარე ამ მხარის მიერ წინასწარ წარმოდგენილი სიიდან.

5. დიდ პალატას აგრეთვე შეადგენენ: სასამართლოს თავმჯდომარე, თავმჯდომარის
მოადგილეები, პალატების თავმჯდომარეები და სასამართლოს რეგლამენტის შესაბამისად
შერჩეული სხვა მოსამართლეები. როდესაც საქმე განსახილველად გადაეცემა დიდ პალატას
43–ე მუხლის საფუძველზე, დიდი პალატის სხდომაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს
გადაწყვეტილების გამომტანი პალატის ვერც ერთი მოსამართლე, გარდა პალატის
თავმჯდომარისა და მოსამართლისა იმ სახელმწიფოდან, რომელიც მხარეა მოცემულ
საქმეში“.

მუხლი 7.
ახალი 26–ე მუხლის შემდეგ კონვენციაში შეტანილი უნდა იქნეს ახალი 27–ე მუხლი,

რომელიც ჩამოყალიბდება შემდეგნაირად:
„მუხლი 27. საქმის ერთპიროვნულად განმხილველი მოსამართლის უფლებამოსილება
1. საქმის ერთპიროვნულად განმხილველ მოსამართლეს შეუძლია გამოაცხადოს

დაუშვებლად ან ამორიცხოს სასამართლოს განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან 34–ე მუხლის
შესაბამისად წარდგენილი ინდივიდუალური განაცხადი, თუ განჩინების მიღება
შესაძლებელია საქმის შემდგომი განხილვის გარეშე.

2. ასეთი განჩიენბა საბოლოოა.
3. თუ საქმის ერთპიროვნულად განმხილველი მოსამართლე არ გამოაცხადებს განაცხადს

დაუშვებლად ან არ ამორიცხავს მას, მაშინ მან უნდა წარადგინოს ის კომიტეტში ან პალატაში
შემდგომი განხილვისათვის“.

მუხლი 8
კონვენციის 28–ე მუხლი უნდა შესწორდეს და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
„მუხლი 28. კომიტეტების უფლებამოსილება
1. 34–ე მუხლის საფუძველზე წარდგენილ განაცხადთან მიმართებით, კომიტეტს შეუძლია,

ერთსულოვნად
a) გამოაცხადოს ის დაუშვებლად ან ამორიცხოს განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან, თუ

განჩინების მიღება შესაძლებელია საქმის შემდგომი განხილვის გარეშე; ან
b) გამოაცხადოს ის დაუშვებლად და, ამავე დროს, გამოიტანოს გადაწყვეტილება საქმის

არსებითი მხარის შესახებ, თუ საქმის ძირითადი საკითხი, კონვენციის ან ოქმების
განმარტებასა თუ გამოყენებასთან დაკავშირებით, უკვე გადაწყვეტილია სასმართლოს მიერ
მყარად დადგენილი პრეცედენტული სამართლით.

2. 1–ლი პუნქტის აფუძველზე გამოტანილი განჩინება და გადაწყვეტილება საბოლოოა.
3. თუ შესაბამისი მაღალი ხელშემკვრელი სახელმწიფოდან არჩეული მოსამართლე არ

არის კომიტეტის წევრი, კომიტეტს შეუძლია, სამართალწარმოების ნებისმიერ ეტაპზე
მიიწვიოს ეს მოსამართლე კომიტეტში წეთ–ერთი წევრის ადგილის დასაკავებლად, ყველა
შესაბამისი ფაქტორის გათვალისწინებით, მათ შორის, სადავოდ ხდიდა თუ არა მხარე 1–ლი
b) ქვეპუნქტით განსაზღვრული პროცედურის გამოყენებას“.

მუხლი 9
კონვენციის 29–ე მუხლი უნდა შესწორდეს შემდეგნაირად:
1. 1–ლი პუნქტი უნდა შესწორდეს და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
„თუ განჩინება არ არის მიღებული 27–ე ან 28–ე მუხლის საფუძველზე, ან გადაწყვეტილება

არ არის გამოტანილი 28–ე მუხლის საფუძველზე, პალატა იღებს გადაწყვეტილებას 34–ე
მუხლის თანახმად წარდგენილ ინდივიდუალურ განაცხადთა დასაშვებობისა და არსებითად
განხილვის შესახებ. განჩინება დასაშვებობის შესახებ შეიძლება მიღებული იქნეს ცალკე“.

2. მე–2 პუნქტის ბოლოს უნდა დაემატოს ახალი წინადადება, რომელიც ჩამოყალიბდება
შემდეგნაირად:



„განჩინება დასაშვებობის შესახებ მიიღება ცალკე, თუ, გამონაკლის შემთხვევებში,
სასამართლო სხვაგვარად არ გადაწყვეტს“.

3. მე–3 პუნქტი ამოღებულია.

მუხლი 10
კონვენციის 31–ე მუხლი უნდა შესწორდეს შემდეგნაირად:
1. (a) პუნქტის ბოლოს ამოღებული უნდა იქნეს სიტყვა „და“.
2. (b) პუნქტი უნდა გახდეს (c) პუნქტი და უნდა ჩაემატოს ახალი b პუნქტი, რომელიც

ჩამოყალიბდება შემდეგნაირად:
„b) იღებს გადაწყვეტილებას მინისტრთა კომიტეტის მიერ 46–ე მუხლის მე–4 პუნქტის

საფუძველზე სასამართლოსათვის გადაცემულ საკითხებთან დაკავშირებით; და“.

მუხლი 11
კონვენციის 32–ე მუხლი უნდა შესწორდეს შემდეგნაირად:
1–ლი პუნქტის ბოლოს მძიმე და რიცხვი 46 უნდა ჩაისვას რიცხვ 34–ის შემდეგ.

მუხლი 12
კონვენციის 35–ე მუხლის მე–3 პუნქტი უნდა შესწორდეს და ჩამოყალიბდეს

შემდეგნაირად:
„3. სასამართლო დაუშვებლად აცხადებს 34–ე მუხლის საფუძველზე წარდგენილ

ნებისმიერ ინდივიდუალურ განაცხადს, თუ მიიჩნევს, რომ:
a) განაცხადი შეუთავსებელია კონვენციასა და მისი ოქმების დებულებებთან, აშკარად

დაუსაბუთებელია, ან სასამართლოსათვის მიმართვის უფლების ბოროტად გამოყენება, ან
b) განმცხადებელს არ მიადგა მნიშვნელოვანი ზიანი და კონვენციასა და თანდართულ

ოქმებში განსაზღვრულ ადამიანის უფლებათა პატივისცემა არ მოითხოვს განაცხადის
არსებითად განხილვას. ამასთანავე, არ შეიძლება ამ საფუძველზე ისეთი საქმის უკუგდება,
რომელიც სათანადოდ არ განხილულა შიდასახელმწიფოებრივი სასამართლოს მიერ“.

მუხლი 13.
კონვენციის 36–ე მუხლის ბოლოში უნდა დაემატოს ახალი მე–3 პუნქტი, რომელიც

ჩამოყალიბდება შემდეგნაირად:
„3. პალატისა და დიდი პალატის წინაშე წარდგენილ ყველა საქმესთან დაკავშირებით,

ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს შეუძლია წერილობითი კომენტარების
წარდგენა და მონაწილეობის მიღება საქმის მოსმენაში“.

მუხლი 14
კონვენციის 38–ე მუხლი უნდა შესწორდეს და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
„მუხლი 38. საქმის განხილვა
სასამართლო საქმეს განიხილავს მხარეთა წარმომადგენლებთან ერთად და, საჭიროების

შემთხვევაში, აწარმოებს გამოძიებას, რომლის ეფექტიანად წარმართვისათვის შესაბამისი
სახელმწიფოები მას უზრუნველყოფენ ყველა აუცილებელი საშუალებით“.

მუხლი 15
კონვენციის 39–ე მუხლი უნდა შესწორდეს და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
„მუხლი 39. მორიგება
1. სამართალწარმოების ნებისმიერ ეტაპზე სასამართლოს შეუძლია შესთავაზოს

დაინტერესებულ მხარეებს თავისი სამსახური საქმეზე მორიგების მისაღწევად კონვენციასა
და მის ოქმებში განსაზღვრულ ადამიანის უფლებათა პატივისცემის საფუძველზე.

2. 1–ლი პუნქტის შესაბამისად წარმართული პროცედურა კონფიდენციალურია.
3. თუ მიღწეულია მორიგება, სასამართლო საქმეს ამორიცხავს საქმეთა ნუსხიდან

განჩინების გზით, რომელიც ფაქტებისა და მიღწეული შეთანხმების მოკლედ გადმოცემით
შემოიფარგლება.



4. ეს განჩინება გადაეცემა მინისტრთა კომიტეტს, რომელიც ზედამხედველობს
განჩინებაში აღნიშნული მორიგების პირობების აღსრულებას.“.

მუხლი 16
კონვენციის 46–ე მუხლი უნდა შესწორდეს და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
„მუხლი 46. სასამართლოს გადაწყვეტილების სავალდებულო ძალა და აღსრულება
1. მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, დაემორჩილონ

სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას ნებისმიერ საქმეზე, რომლის მხარეებიც ისინი
არიან.

2. სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება გადაეცემა მინისრთა კომიტეტს, რომელიც
ზედამხედველობს მის აღსრულებას.

3. თუ მინისტრთა კომიტეტი მიიჩნევს, რომ სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების
აღსრულების ზედამხედველობას ხელი ეშლება გადაწყვეტილების განმარტების პრობლემის
გამო, მას შეუძლია, საქმე წარადგინოს სასამართლოში განმარტების მისაღებად. წარდგენის
შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა კომიტეტის უფლებამოსილ
წარმომადგენელთა ხმების ორი მესამედის უმრავლესობა.

4. თუ მინისტრთა კომიტეტი მიიჩნევს, რომ მაღალი ხელშემკვრელი მხარე უარს აცხადებს,
დაემორჩილოს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას ნებისმიერ საქმეზე, რომლის
მხარეც ის არის, კომიტეტს, ამ მხარისათვის ფორმალური შეტყობინების შემდეგ და
კომიტეტის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხმათა ორი მესამედის უმრავლესობით,
შეუძლია წარუდგინოს სასამართლოს საკითხი, შეასრულა თუ არა ამ მხარემ 1–ლი პუნქტით
გათვალისწინებული ვალდებულება.

5. თუ სასამართლო დაადგენს 1–ლი პუნქტის დარღვევას, ის წარადგენს საქმეს მინისტრთა
კომიტეტში გასატარებელ ღონისძიებათა განსახილველად, ხოლო თუ სასამათლო ვერ
დადგენს 1–ლი პუნქტის დარღვევას, ის წარადგენს საქმეს მინისტრთა კომიტეტში, რომელმაც
უნდა შეწყვიტოს საქმის განხილვა“.

მუხლი 17
კონვენციის 59–ე მუხლი უნდა შესწორდეს შემდეგნაირად:
1. უნდა დაემატოს მე–2 პუნქტი, რომელიც ჩამოყალიბდება შემდეგნაირად:
„2. ევროპის კავშირს შეუძლია შეუერთდეს ამ კონვენციას“.
2. მე–2, მე–3 და მე–4 პუნქტები უნდა გახდეს შესაბამისად მე–3, მე–4 და მე5 პუნქტები.
დასკვნითი და გარდამავალი დებულებები

მუხლი 18
1. ეს ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრი, კონვენციის ხელმომწერი

სახელმწიფოებისათვის, რომლებმაც შეიძლება გამოხატონ თანხმობა ოქმის სავალდებულოდ
აღიარებაზე:

a) ხელმოწერით რატიფიცირებისას, მიღებისას ან დამტკიცებისას დათქმის გარეშე; ან
b) ხელმოწერით რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების პირობით, რომელსაც მოჰყვება

რატიფიცირება, მიღება ან დამტკიცება.
2. რატიფიცირების, მიღბის ან დამტკიცების სიგელების დეპონირება ხსება ევროპის

საბჭოს გენერალურ მდივანთან.

მუხლი 19
ეს ოქმი ძალაში შედის კონვენციის ყველა მონაწილის მიერ მე–18 მუხლის დებულებების

შესაბამისად მის სავალდებულოდ აღიარებზე თანხობის გამოხატვის თარიღიდან სამთვიანი
ვადის ამოწურვის შემდეგ მომდევნო თვის პირველ დღეს.

მუხლი 20
1. ამ ოქმის ძალაში შესვლის დღიდან მისი დებულებები გამოიყენება ყველა განაცხადის

მიმართ, რომელთა განხილვა მიმდინარეობს სასამართლოს მიერ, ისევე როგორც



სასამართლოს ყველა გადაწყვეტილების მიმართ, რომელთა აღსრულებას ზედამხედველობს
მინისტრთა კომიტეტი.

2. ამ ოქმის მე–12 მუხლით კონვენციის 35–ე მუხლის მე–3 პუნქტის (b) ქვეპუნქტის
ჩამატებული დასაშვებობის ახალი კრიტერიუმი არ გამოიყენება იმ განაცხადების მიმართ,
რომლებიც დაშვებულად გამოცხადდა ამ ოქმის ძალაში შესვლამდე. ამ ოქმის ძალაში
შესვლიდან 2 წლის განამავლობაში დასაშვებობის ახალი კრიტერიუმები შეიძლება
გამოიყენონ მხოლოდ სასამართლოს პალატებმა და დიდმა პალატამ.

მუხლი 21
იმ მოსამართლეთა უფლებამოსილების ვადა, რომლებიც ამ ოქმის ძალაში შესვლის

დღისათვის მსახურობენ პირველი ვადით, ipso jure უნდა გაგრძელდეს, რათა შეადგინოს
მთლიანი ცხრაწლიანი ვადა. სხვა მოსამართლეები დაასრულებენ თავიანთ
უფლებამოსილების ვადას, რომელიც ipso jure უნდა გაგრძელდეს 2 წლით.

მუხლი 22
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ატყობინებს ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს:
a) ნებისმიერი ხელმოწერის შესახებ;
b) რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების ნებისმიერი სიგელის დეპონირების შესახებ;
c) მე–19 მუხლის შესაბამისად, ამ ოქმის ძალაში შესვლის თარიღს; და
d) ამ ოქმთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა აქტის, შეტყობინების ან მიმოწერის

შესახებ.
ამის დასტურად ქვემორე ხელმომწერებმა, რომლებიც სათანადოდ უფლებამოსილნი

არიან, ხელი მოაწერეს ამ ოქმს.
შესრულებულია სტრასბურგში 2004 წლის 13 მაისს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე,

თანაბრად აუთენტიკურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლარად, რომელიც დაცულია
ევროპის საბჭოს არქივში. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს
უგზავნის ევროპის საბჭოს თითოეულ წევრ სახელმწიფოს.
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საქართველოს კონსტიტუცია
2014 წლის 10 სექტემბრის მდგომარეობით

თავი მეორე. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და
თავისუფლებანი

მუხლი 12
1. საქართველოს მოქალაქეობა მოიპოვება დაბადებითდა ნატურალიზაციით .
2. საქართველოს მოქალაქე იმავდროულად არ შეიძლება იყოს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე,
გარდა ამ პუნქტით დადგენილი გამონაკლისი შემთხვევისა. საქართველოს პრეზიდენტის
მიერ საქართველოს მოქალაქეობა შეიძლება მიენიჭოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელსაც
საქართველოს წინაშე აქვს განსაკუთრებული დამსახურება ან მისთვის საქართველოს
მოქალაქეობის მინიჭება გამომდინარეობს სახელმწიფო ინტერესებიდან.
3. საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვებისა და დაკარგვის წესი განისაზღვრება ორგანული კა
ნონით .
საქართველოს 2004 წლის 6 თებერვლის კონსტიტუციური კანონი №3272-სსმI, №2,
07.02.2004წ., მუხ.5

მუხლი 13
1. საქართველო მფარველობს თავის მოქალაქეს განურჩევლად მისი ადგილსამყოფელისა .
2. მოქალაქეობის ჩამორთმევა დაუშვებელია .
3. საქართველოდან საქართველოს მოქალაქის გაძევება დაუშვებელია .
4. საქართველოს მოქალაქის უცხო სახელმწიფოსათვის გადაცემა დაუშვებელია , გარდა საერ
თაშორისო ხელშეკრულებითგათვალისწინებული შემთხვევებისა . გადაწყვეტილება მოქალაქ
ის გადაცემის შესახებ შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში .

მუხლი 14
ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია განურჩევლად რა
სისა , კანის ფერისა , ენისა , სქესისა ,რელიგიისა , პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა , ე
როვნული , ეთნიკურიდა სოციალური კუთვნილებისა , წარმოშობისა ,ქონებრივი და წოდებრ
ივი მდგომარეობისა , საცხოვრებელი ადგილისა .

მუხლი 15
1. სიცოცხლე ადამიანის ხელშეუვალი უფლებაა და მას იცავს კანონი .
2. სიკვდილითდასჯა აკრძალულია .
საქართველოს 2006 წლის 27 დეკემბრის კონსტიტუციური კანონი №4137-სსმI, №3,
11.01.2007წ., მუხ.48
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მუხლი 16
ყველას აქვს საკუთარი პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება .

მუხლი 17
1. ადამიანის პატივი და ღირსება ხელშეუვალია .
2.დაუშვებელია ადამიანის წამება , არაჰუმანური , სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახ
ველი მოპყრობა და სასჯელისგამოყენება .
3.დაუშვებელია დაკავებული თუ სხვაგვარად თავისუფლებაშეზღუდული პირის ფიზიკური
ან ფსიქიკური იძულება .
საქართველოს 2006 წლის 27 დეკემბრის კონსტიტუციური კანონი №4137-სსმI, №3,
11.01.2007წ., მუხ.48

მუხლი 18
1. ადამიანის თავისუფლება ხელშეუვალია .
2.თავისუფლების აღკვეთა ან პირადი თავისუფლების სხვაგვარი შეზღუდვა დაუშვებელია სა
სამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე .
3. ადამიანის დაკავება დასაშვებია კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში საგანგებოდ უფლებ
ამოსილი პირის მიერ .დაკავებულითუსხვაგვარად თავისუფლებაშეზღუდული პირი უნდა წ
არედგინოს სასამართლოს განსჯადობის მიხედვით არა უგვიანეს 48 საათისა .თუმომდევნო 2
4 საათის განმავლობაში სასამართლო არ მიიღებს გადაწყვეტილებას დაპატიმრების ან თავის
უფლების სხვაგვარიშეზღუდვის შესახებ , პირი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს .

4. (ამოღებულია - 27.12.2006, №4137).
5.დაკავებულ ან დაპატიმრებულ პირს დაკავების ან დაპატიმრებისთანავე უნდა განემარტოს
მისი უფლებები და თავისუფლებისშეზღუდვის საფუძველი . მას დაკავების ან დაპატიმრების
თანავე შეუძლია მოითხოვოს დამცველის დახმარება , რაც უნდადაკმაყოფილდეს .
6. ბრალდებულის წინასწარი პატიმრობის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 9თვეს.
7. ამ მუხლის მოთხოვნათა დარღვევა ისჯება კანონით . უკანონოდდაკავებულ ან დაპატიმრე
ბულ პირს აქვს კომპენსაციის მიღებისუფლება .
საქართველოს 2006 წლის 27 დეკემბრის კონსტიტუციური კანონი №4137-სსმI, №3,
11.01.2007წ., მუხ.48
საქართველოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი, №3710-სსმI, №62,
05.11.2010წ., მუხ.379
მუხლი 19

1. ყოველ ადამიანს აქვს სიტყვის , აზრის , სინდისის , აღმსარებლობისა და რწმენის თავისუფ
ლება .
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2.დაუშვებელია ადამიანის დევნა სიტყვის , აზრის , აღმსარებლობის ან რწმენის გამო , აგრეთ
ვე მისი იძულება გამოთქვას თავისიშეხედულება მათ შესახებ .
3.დაუშვებელია ამ მუხლში ჩამოთვლილთავისუფლებათა შეზღუდვა ,თუ მათი გამოვლინე
ბა არ ლახავს სხვათა უფლებებს .

მუხლი 20
1. ყოველი ადამიანის პირადი ცხოვრება , პირადი საქმიანობის ადგილი , პირადი ჩანაწერი , მი
მოწერა , საუბარი სატელეფონოდასხვა სახის ტექნიკური საშუალებით , აგრეთვე ტექნიკური
საშუალებებით მიღებული შეტყობინებანი ხელშეუხებელია . აღნიშნულიუფლებების შეზღუ
დვა დაიშვება სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან მის გარეშეც , კანონით გათვალისწინებუ
ლი გადაუდებელიაუცილებლობისას .
2. არავის არა აქვს უფლება შევიდეს საცხოვრებელ ბინაში და სხვა მფლობელობაში მფლობელ
პირთა ნების საწინააღმდეგოდ ,აგრეთვე ჩაატაროს ჩხრეკა ,თუ არ არის სასამართლოს გადაწყ
ვეტილება ან კანონით გათვალისწინებული გადაუდებელი აუცილებლობა.

მუხლი 21
1. საკუთრება და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და ხელშეუვალია. დაუშვებელია
საკუთრების, მისი შეძენის, გასხვისების ან მემკვიდრეობით მიღების საყოველთაო უფლების
გაუქმება.
2. აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის დასაშვებია ამ მუხლის პირველ
პუნქტში აღნიშნულ უფლებათა შეზღუდვა კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში და
დადგენილი წესით, იმგვარად, რომ არ დაირღვეს საკუთრების უფლების არსი.
3. აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევა დასაშვებია
კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში, სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან
ორგანული კანონით დადგენილი გადაუდებელი აუცილებლობისას, წინასწარი, სრული და
სამართლიანი ანაზღაურების პირობით. ანაზღაურება თავისუფლდება ყოველგვარი
გადასახადისა და მოსაკრებლისაგან.
საქართველოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი, №3710-სსმI, №62,
05.11.2010წ., მუხ.379

მუხლი 22
1. ყველას , ვინც კანონიერად იმყოფება საქართველოში , აქვს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე თა
ვისუფალი მიმოსვლისა დასაცხოვრებელი ადგილის თავისუფალი არჩევის უფლება .
2. ყველას, ვინც კანონიერად იმყოფება საქართველოში, შეუძლია თავისუფლად გავიდეს
საქართველოდან.
3. ამ უფლებათა შეზღუდვა შეიძლება მხოლოდ კანონის შესაბამისად ,დემოკრატიული საზო
გადოების არსებობისათვისაუცილებელი სახელმწიფო უშიშროების ან საზოგადოებრივი უსა
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ფრთხოების უზრუნველყოფის ,ჯანმრთელობის დაცვის ,დანაშაულისთავიდან აცილების ან
მართლმსაჯულების განხორციელების მიზნით .
4. საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია თავისუფლად შემოვიდეს საქართველოში.
საქართველოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი, №3710-სსმI, №62,
05.11.2010წ., მუხ.379

მუხლი 23
1. ინტელექტუალური შემოქმედების თავისუფლება უზრუნველყოფილია . ინტელექტუალუ
რი საკუთრების უფლება ხელშეუვალია .
2. შემოქმედებით პროცესში ჩარევა , შემოქმედებითი საქმიანობის სფეროში ცენზურა დაუშვე
ბელია .
3. შემოქმედებითი ნაწარმოების დაყადაღება და გავრცელების აკრძალვა დაუშვებელია ,თუ მ
ისი გავრცელება არ ლახავს სხვაადამიანის კანონიერ უფლებებს .

მუხლი 24
1. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება თავისუფლად მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია , გამოთქ
ვას და გაავრცელოს თავისი აზრიზეპირად , წერილობით ან სხვაგვარი საშუალებით .
2. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები თავისუფალია . ცენზურა დაუშვებელია .
3. სახელმწიფოს ან ცალკეულ პირებს არა აქვთ მასობრივი ინფორმაციის ან მისი გავრცელების
საშუალებათა მონოპოლიზაციისუფლება .

4. ამ მუხლის პირველდა მეორე პუნქტებში ჩამოთვლილუფლებათა განხორციელება შესაძლ
ებელია კანონით შეიზღუდოს ისეთიპირობებით , რომლებიც აუცილებელია დემოკრატიულ
საზოგადოებაში სახელმწიფო უშიშროების ,ტერიტორიული მთლიანობის ანსაზოგადოებრივ
ი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ,დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად , სხვათა უფლე
ბებისა და ღირსებისდასაცავად , კონფიდენციალურად აღიარებული ინფორმაციის გამჟღავნე
ბის თავიდან ასაცილებლად ან სასამართლოსდამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზ
რუნველსაყოფად .

მუხლი 25
1. ყველას, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც არიან სამხედრო ძალებისა და შინაგან საქმეთა
სამინისტროს შემადგენლობაში, უფლება აქვს წინასწარი ნებართვის გარეშე შეიკრიბოს
საჯაროდდა უიარაღოდ როგორც ჭერქვეშ, ისე გარეთ.
2. კანონით შეიძლება დაწესდეს ხელისუფლების წინასწარი გაფრთხილების აუცილებლობა ,
თუ შეკრება ან მანიფესტაცია ხალხისადა ტრანსპორტის სამოძრაო ადგილას იმართება .
3. ხელისუფლებას შეუძლია შეკრების ან მანიფესტაციის შეწყვეტა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ,
თუ მან კანონსაწინააღმდეგო ხასიათიმიიღო .
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საქართველოს 2005 წლის 23 დეკემბრის კონსტიტუციური კანონი №2494-სსმI, №1,
04.01.2006წ., მუხ.1

მუხლი 26
1. ყველას აქვს საზოგადოებრივი გაერთიანებების , მათ შორის პროფესიული კავშირების შექმ
ნისა და მათში გაერთიანების უფლება .
2. საქართველოს მოქალაქეებს უფლება აქვთ ორგანული კანონის შესაბამისად შექმნან პოლიტ
იკური პარტია , სხვა პოლიტიკურიგაერთიანება და მონაწილეობა მიიღონ მის საქმიანობაში .
3.დაუშვებელია ისეთი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური გაერთიანების შექმნა და საქმიან
ობა , რომლის მიზანია საქართველოსკონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალადობით
შეცვლა , ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა ,ტერიტორიული მთლიანობისდარღვევა , ან
რომელიც ეწევა ომის ან ძალადობის პროპაგანდას , აღვივებს ეროვნულ , კუთხურ , რელიგიუ
რ ან სოციალურ შუღლს .
4.დაუშვებელია საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ გაერთიანებათა მიერ შეიარაღებული ფორ
მირებების შექმნა .
5. პირი, რომელიც ჩაირიცხება სამხედრო ძალების ან შინაგან საქმეთა ორგანოების პირად
შემადგენლობაში, გამწესდება მოსამართლედ ან პროკურორად, წყვეტს პოლიტიკური
გაერთიანების წევრობას.
6. საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ გაერთიანებათა საქმიანობის შეჩერება ან მათი აკრძალვა
შეიძლება მხოლოდ სასამართლოსგადაწყვეტილებით , ორგანული კანონით განსაზღვრულ შე
მთხვევებში და დადგენილი წესით .
საქართველოს 2005 წლის 23 დეკემბრის კონსტიტუციური კანონი №2494-სსმI, №1,
04.01.2006წ., მუხ.1

მუხლი 27
სახელმწიფო უფლებამოსილია დააწესოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქო
ნე პირთა პოლიტიკური საქმიანობისშეზღუდვა .

მუხლი 28
1. საქართველოს ყოველ მოქალაქეს 18 წლის ასაკიდან აქვს რეფერენდუმში , სახელმწიფოდა
თვითმმართველობის ორგანოებისარჩევნებში მონაწილეობის უფლება .უზრუნველყოფილია
ამომრჩეველთა ნების თავისუფალი გამოვლინება .
2. არჩევნებსა და რეფერენდუმში მონაწილეობის უფლება არა აქვს მოქალაქეს, რომელიც
სასამართლომ ქმედუუნაროდ ცნო ან სასამართლოს განაჩენით იმყოფება სასჯელის
აღსრულების დაწესებულებაში, გარდა იმ პირისა, რომელმაც ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე
დანაშაული.
საქართველოს 2011 წლის 27 დეკემბრის კონსტიტუციური კანონი №5630 - ვებგვერდი,
09.01.2012წ.
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მუხლი 29
1. საქართველოს ყოველ მოქალაქეს უფლება აქვს დაიკავოს ნებისმიერი სახელმწიფოთანამდე
ბობა ,თუ იგი აკმაყოფილებსკანონმდებლობითდადგენილ მოთხოვნებს .
11. საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის, პარლამენტის თავმჯდომარის
თანამდებობა არ შეიძლება ეკავოს საქართველოს იმ მოქალაქეს, რომელიც იმავდროულად
უცხო ქვეყნის მოქალაქეა.
2. სახელმწიფო სამსახურის პირობები განისაზღვრება კანონით .
საქართველოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი, №3710-სსმI, №62,
05.11.2010წ., მუხ.379

მუხლი 30
1. შრომა თავისუფალია .
2. სახელმწიფო ვალდებულია ხელი შეუწყოს თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის გ
ანვითარებას . აკრძალულიამონოპოლიური საქმიანობა , გარდა კანონითდაშვებული შემთხვ
ევებისა . მომხმარებელთა უფლებები დაცულია კანონით .
3. შრომითი ურთიერთობის მომწესრიგებელ საერთაშორისო შეთანხმებათა საფუძველზე სახე
ლმწიფო იცავს საქართველოსმოქალაქეთა შრომით უფლებებს საზღვარგარეთ .
4. შრომითი უფლებების დაცვა, შრომის სამართლიანი ანაზღაურება და უსაფრთხო, ჯანსაღი
პირობები, არასრულწლოვნისა და ქალის შრომის პირობები განისაზღვრება ორგანული
კანონით.
საქართველოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი, №3710-სსმI, №62,
05.11.2010წ., მუხ.379

მუხლი 31
სახელმწიფო ზრუნავს ქვეყნის მთელი ტერიტორიის თანაბარი სოციალურ -
ეკონომიკური განვითარებისათვის . მაღალმთიანირეგიონების სოციალურ -
ეკონომიკური პროგრესის უზრუნველსაყოფად კანონი ადგენს შეღავათებს .

მუხლი 32
სახელმწიფო ხელს უწყობს უმუშევრადდარჩენილ საქართველოს მოქალაქეს დასაქმებაში . სა
არსებო მინიმუმით უზრუნველყოფისპირობები და უმუშევრის სტატუსი განისაზღვრება კან
ონით .

მუხლი 33
გაფიცვის უფლება აღიარებულია . ამ უფლების განხორციელების წესი განისაზღვრება კანონი
თ . კანონი ადგენს აგრეთვესასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სამსახურების საქმიანობის გარანტ
იებს .
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მუხლი 34
1. სახელმწიფო ხელს უწყობს კულტურის განვითარებას , კულტურულ ცხოვრებაში მოქალაქე
თა შეუზღუდავ მონაწილეობას ,კულტურულითვითმყოფობის გამოვლინებასა და გამდიდრ
ებას , ეროვნულდა ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა აღიარებას დასაერთაშორისო კულტუ
რულურთიერთობათა გაღრმავებას .
2. საქართველოს ყოველი მოქალაქე ვალდებულია ზრუნავდეს კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვა - შენარჩუნებაზე . კულტურულმემკვიდრეობას სახელმწიფო იცავს კანონით .

მუხლი 341
სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, სპორტულ გაერთიანებებთან
თანამშრომლობით ხელს უწყობს მოზარდთა და ახალგაზრდობის ფიზიკურ აღზრდას,
სპორტში მათ ჩართვას.
საქართველოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი, №3710-სსმI, №62,
05.11.2010წ., მუხ.379

მუხლი 35
1. ყველას აქვს განათლების მიღებისა და მისი ფორმის არჩევის უფლება .
2.სახელმწიფო უზრუნველყოფს ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის ჰარმონიზაციას საერთა
შორისო საგანმანათლებლო სივრცეში .
3.სკოლამდელ აღზრდას სახელმწიფო უზრუნველყოფს კანონითდადგენილი წესით .დაწყებ
ითი და საბაზო განათლებასავალდებულოა . ზოგად განათლებას კანონით დადგენილი წესი
თ სრულად აფინანსებს სახელმწიფო . მოქალაქეებს უფლება აქვთკანონით დადგენილი წესი
თ , სახელმწიფოს დაფინანსებით მიიღონ პროფესიულიდა უმაღლესი განათლება .
4. სახელმწიფო მხარს უჭერს საგანმანათლებლოდაწესებულებებს კანონით დადგენილი წესი
თ .
საქართველოს 2003 წლის 23 ივლისის კონსტიტუციური კანონი №2597-სსმI, №23,
12.08.2003წ., მუხ.168
საქართველოს 2006 წლის 27 დეკემბრის კონსტიტუციური კანონი №4135-სსმI, №3,
11.01.2007წ., მუხ.46

მუხლი 36
1. ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობასა და ნებაყოფლობას .
2. სახელმწიფო ხელს უწყობს ოჯახის კეთილდღეობას .
3.დედათა და ბავშვთა უფლებები დაცულია კანონით .

მუხლი 37
1. ყველას აქვს უფლება ისარგებლოს ჯანმრთელობის დაზღვევით , როგორც ხელმისაწვდომი
სამედიცინო დახმარების საშუალებით .კანონითდადგენილი წესით განსაზღვრულ პირობებშ
ი უზრუნველყოფილია უფასო სამედიცინო დახმარება .
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2. სახელმწიფო აკონტროლებს ჯანმრთელობის დაცვის ყველა დაწესებულებას , სამკურნალო
საშუალებათა წარმოებას და ამსაშუალებებით ვაჭრობას .
3. ყველას აქვს უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში , სარგებლობ
დეს ბუნებრივი და კულტურულიგარემოთი . ყველა ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრი
ვ და კულტურულ გარემოს .
4. სახელმწიფო ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით
უზრუნველყოფს გარემოს დაცვას და ბუნებრივი რესურსებით რაციონალურ სარგებლობას,
ქვეყნის მდგრად განვითარებას საზოგადოების ეკონომიკური და ეკოლოგიური ინტერესების
შესაბამისად ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად.
5. ყველას აქვს უფლება, დროულად მიიღოს სრული და ობიექტური ინფორმაცია გარემოს
მდგომარეობის შესახებ.
საქართველოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი, №3710-სსმI, №62,
05.11.2010წ., მუხ.379

მუხლი 38
1. საქართველოს მოქალაქენი თანასწორნი არიან სოციალურ , ეკონომიკურ , კულტურულდა
პოლიტიკურ ცხოვრებაში განურჩევლადმათი ეროვნული , ეთნიკური , რელიგიური თუ ენობ
რივი კუთვნილებისა . საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულიპრინციპებისა
და ნორმების შესაბამისად მათ უფლება აქვთ თავისუფლად , ყოველგვარი დისკრიმინაციისა
და ჩარევის გარეშეგანავითარონ თავიანთი კულტურა , ისარგებლონ დედაენით პირად ცხოვრ
ებაში და საჯაროდ .
2. საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და ნორმების შესაბ
ამისად ,უმცირესობათა უფლებებისგანხორციელება არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საქართვე
ლოს სუვერენიტეტს , სახელმწიფო წყობილებას , ტერიტორიულ მთლიანობასადა პოლიტიკუ
რ დამოუკიდებლობას .

მუხლი 39
საქართველოს კონსტიტუცია არ უარყოფს ადამიანისა და მოქალაქის სხვა საყოველთაოდ აღი
არებულუფლებებს ,თავისუფლებებსადა გარანტიებს , რომლებიც აქ არ არის მოხსენიებული
, მაგრამ თავისთავად გამომდინარეობენ კონსტიტუციის პრინციპებიდან .

მუხლი 40
1. ადამიანი უდანაშაულოდ ითვლება , ვიდრე მისი დამნაშავეობა არ დამტკიცდება კანონით
დადგენილი წესითდა კანონიერ ძალაშიშესული სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენით .
2. არავინ არ არის ვალდებული ამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა . ბრალდების მტკიცების მო
ვალეობა ეკისრება ბრალმდებელს .
3.დადგენილება ბრალდებულის სახით პირის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ , საბრალდებო
დასკვნა და გამამტყუნებელი განაჩენიუნდა ემყარებოდეს მხოლოდ უტყუარ მტკიცებულებებ
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ს . ყოველგვარი ეჭვი , რომელიც ვერ დადასტურდება კანონითდადგენილიწესით ,უნდა გად
აწყდეს ბრალდებულის სასარგებლოდ .

მუხლი 41
1. საქართველოს ყოველ მოქალაქეს უფლება აქვს კანონითდადგენილი წესით გაეცნოს სახელ
მწიფოდაწესებულებებში მასზეარსებულ ინფორმაციას , აგრეთვე იქ არსებულ ოფიციალურ
დოკუმენტებს ,თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო , პროფესიულ ანკომერციულ საიდუმლოე
ბას .
2. ოფიციალურ ჩანაწერებში არსებული ინფორმაცია , რომელიც დაკავშირებულია ადამიანის
ჯანმრთელობასთან , მის ფინანსებთანან სხვა კერძო საკითხებთან , არავისთვის არ უნდა იყოს
ხელმისაწვდომი თვით ამ ადამიანის თანხმობის გარეშე , გარდა კანონითდადგენილი შემთხვ
ევებისა , როდესაც ეს აუცილებელია სახელმწიფო უშიშროების ან საზოგადოებრივი უსაფრთ
ხოებისუზრუნველსაყოფად ,ჯანმრთელობის , სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებების და
საცავად .

მუხლი 42
1. ყოველ ადამიანს უფლება აქვს თავის უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართო
ს სასამართლოს .
2. ყოველი პირი უნდა განსაჯოს მხოლოდ იმ სასამართლომ , რომლის იურისდიქციასაც ექვემ
დებარება მისი საქმე .
3.დაცვის უფლება გარანტირებულია .
4. არავის არ შეიძლება განმეორებით დაედოს მსჯავრი ერთიდა იმავე დანაშაულისათვის .
5. არავინ არ აგებს პასუხს იმ ქმედობისათვის , რომელიც მისი ჩადენის დროს სამართალდარღ
ვევად არ ითვლებოდა . კანონს ,თუ ისარ ამსუბუქებს ან არ აუქმებს პასუხისმგებლობას ,უკუ
ძალა არა აქვს .
6. ბრალდებულს უფლება აქვს მოითხოვოს თავისი მოწმეების ისეთსავე პირობებში გამოძახებ
ა და დაკითხვა , როგორიც აქვთბრალდების მოწმეებს .
7. კანონის დარღვევით მოპოვებულ მტკიცებულებას იურიდიული ძალა არა აქვს .
8. არავინ არ არის ვალდებული მისცეს თავისი ან იმ ახლობელთა საწინააღმდეგო ჩვენება , რო
მელთა წრეც განისაზღვრება კანონით .
9. ყველასთვის გარანტირებულია სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების და
თვითმმართველობის ორგანოთა და მოსამსახურეთაგან უკანონოდ მიყენებული ზარალის
სასამართლო წესით სრული ანაზღაურება შესაბამისად სახელმწიფო, ავტონომიური
რესპუბლიკის და ადგილობრივი თვითმმართველობის სახსრებიდან.
საქართველოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი, №3710-სსმI, №62,
05.11.2010წ., მუხ.379

მუხლი 43
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1. საქართველოს ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვას ზედამხე
დველობას უწევს საქართველოს სახალხოდამცველი , რომელსაც 5 წლის ვადით სრული შემა
დგენლობის უმრავლესობით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი .
2. სახალხოდამცველი უფლებამოსილია გამოავლინოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლე
ბათა დარღვევის ფაქტები , შეატყობინოსამის შესახებ შესაბამის ორგანოებსა და პირებს . სახა
ლხოდამცველის საქმიანობისათვის დაბრკოლებათა შექმნა ისჯება კანონით .
3. სახალხოდამცველის უფლებამოსილება განისაზღვრება ორგანული კანონით .

მუხლი 44
1. საქართველოში მცხოვრები ყოველი პირი ვალდებულია ასრულებდეს საქართველოს კონსტ
იტუციისა და კანონმდებლობისმოთხოვნებს .
2. ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა განხორციელებამ არ უნდა დაარღვიოს სხვათა
უფლებები და თავისუფლებები .

მუხლი 45
კონსტიტუციაში მითითებული ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი , მათი შინაარსის
გათვალისწინებით , ვრცელდება აგრეთვეიურიდიულ პირებზე .

მუხლი 46
1. საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის დროს საქართველოს პრეზიდენტს უფლება აქვს ქვეყა
ნაში ან მის რომელიმე ნაწილშიშეზღუდოს კონსტიტუციის მე -18, მე -20, 21- ე , 22- ე , 24- ე , 25-
ე , 30- ე , 33- ე და 41-
ე მუხლებში ჩამოთვლილი უფლებანიდა თავისუფლებანი . საქართველოს პრეზიდენტი ვალ
დებულია არა უგვიანეს 48 საათისა ეს გადაწყვეტილება შეიტანოს პარლამენტშიდასამტკიცებ
ლად .
2. თუ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე შემოღებულია საგანგებო ან საომარი მდგომარეობა,
საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის, სხვა წარმომადგენლობით
ორგანოთა არჩევნები ტარდება ამ მდგომარეობის გაუქმების შემდეგ. ქვეყნის რომელიმე
ნაწილში საგანგებო მდგომარეობის შემოღების შემთხვევაში ქვეყნის დანარჩენ ტერიტორიაზე
არჩევნების ჩატარების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს პარლამენტი.
საქართველოს 2004 წლის 6 თებერვლის კონსტიტუციური კანონი №3272-სსმI, №2,
07.02.2004წ., მუხ.5

მუხლი 47
1. საქართველოში მცხოვრებ უცხოელ მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს საქართ
ველოს მოქალაქის თანაბარი უფლებანიდა მოვალეობანი აქვთ , გარდა კონსტიტუციითა და კა
ნონით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა .
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2. საყოველთაოდ აღიარებული საერთაშორისო სამართლის ნორმების შესაბამისად , კანონით
დადგენილი წესით , საქართველოთავშესაფარს აძლევს უცხოელ მოქალაქეებსა და მოქალაქეო
ბის არმქონე პირებს .
3.დაუშვებელია სხვა სახელმწიფოს გადაეცეს შემოხიზნული პირი , რომელსაც დევნიან პოლ
იტიკური მრწამსისათვის , ან იმქმედობისათვის , რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით
დანაშაულად არ ითვლება .

სისხლის სამართლის კოდექსი (ამონარიდები)
2014 წლის 10 სექტემბრის მდგომარეობით

დანაშაული

თავი III

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი,დანაშაულის კატეგორიები

მუხლი 7. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი

1. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველია დანაშაული, ესე იგი ამ
კოდექსით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედება.
იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი
განისაზღვრება ამ კოდექსის შესაბამისი ნორმებით.

2. დანაშაულს არ წარმოადგენს ისეთი ქმედება, რომელიც, თუმცა ფორმალურად შეიცავს ამ
კოდექსით გათვალისწინებული რომელიმე ქმედების ნიშნებს, მაგრამ მცირე მნიშვნელობის
გამო არ გამოუწვევია ისეთი ზიანი, რომელიც აუცილებელს გახდიდა მისი ჩამდენის
სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას, ან არ შეუქმნია ასეთი ზიანის საფრთხე.

საქართველოს 2006 წლის 25 ივლისის კანონი№3530 - სსმ I, №37, 07.08.2006 წ., მუხ.271

მუხლი 8. მიზეზობრივი კავშირი

1. თუ ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით დანაშაული მხოლოდ მაშინ ითვლება
დამთავრებულად, როდესაც ქმედებამ მართლსაწინააღმდეგო შედეგი გამოიწვია ან ასეთი
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შედეგის განხორციელების კონკრეტული საფრთხე შექმნა, აუცილებელია მიზეზობრივი
კავშირის დადგენა ამ ქმედებასა და შედეგს ან საფრთხეს შორის.

2. მიზეზობრივი კავშირი არსებობს მაშინ, როდესაც ქმედება წარმოადგენდა ამ კოდექსის
შესაბამისი მუხლით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო შედეგის ან კონკრეტული
საფრთხის აუცილებელ პირობას, ურომლისოდაც ამჯერად ეს შედეგი არ
განხორციელდებოდა ან ასეთი საფრთხე არ შეიქმნებოდა.

3. უმოქმედობა იმ შემთხვევაში ჩაითვლება ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით
გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო შედეგის განხორციელების ან კონკრეტული
საფრთხის შექმნის აუცილებელ პირობად, როდესაც პირს ეკისრებოდა მოქმედების
სპეციალური სამართლებრივი მოვალეობა, ჰქონდა ასეთი მოქმედების შესაძლებლობა და
სავალდებულოდა შესაძლებელი მოქმედებით შედეგი თავიდან იქნებოდა აცილებული.

მუხლი 9. განზრახი დანაშაული

1. განზრახ დანაშაულად ითვლება ქმედება, რომელიც ჩადენილია პირდაპირი ან
არაპირდაპირი განზრახვით.

2. ქმედება პირდაპირი განზრახვითაა ჩადენილი, თუ პირს გაცნობიერებული ჰქონდა თავისი
ქმედების მართლწინააღმდეგობა, ითვალისწინებდა მართლსაწინააღმდეგო შედეგის
დადგომის შესაძლებლობას და სურდა ეს შედეგი, ანდა ითვალისწინებდა ასეთი შედეგის
განხორციელების გარდაუვალობას.

3. ქმედება არაპირდაპირი განზრახვითაა ჩადენილი, თუ პირს გაცნობიერებული ჰქონდა
თავისი ქმედების მართლწინააღმდეგობა, ითვალისწინებდა მართლსაწინააღმდეგო შედეგის
დადგომის შესაძლებლობას და არ სურდა ეს შედეგი, მაგრამ შეგნებულად უშვებდა ან
გულგრილად ეკიდებოდა მის დადგომას.

მუხლი 10. გაუფრთხილებლობითიდანაშაული

1. გაუფრთხილებლობით დანაშაულად ითვლება ქმედება, რომელიც ჩადენილია
თვითიმედოვნებით ან დაუდევრობით.
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2. ქმედება თვითიმედოვნებითაა ჩადენილი, თუ პირს გაცნობიერებული ჰქონდა
წინდახედულობის ნორმით აკრძალული ქმედება, ითვალისწინებდა მართლსაწინააღმდეგო
შედეგის დადგომის შესაძლებლობას, მაგრამ უსაფუძვლოდ იმედოვნებდა, რომ ამ შედეგს
თავიდან აიცილებდა.

3. ქმედება დაუდევრობითაა ჩადენილი, თუ პირს გაცნობიერებული არ ჰქონდა
წინდახედულობის ნორმით აკრძალული ქმედება, არ ითვალისწინებდა
მართლსაწინააღმდეგო შედეგის დადგომის შესაძლებლობას, თუმცა ამის გათვალისწინება
მას ევალებოდა და შეეძლო კიდეც.

4. გაუფრთხილებლობით ჩადენილი ქმედება მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება დანაშაულად, თუ
ამის შესახებ მითითებულია ამ კოდექსის შესაბამის მუხლში.

მუხლი 11. პასუხისმგებლობა თანამდევი შედეგით კვალიფიცირებული განზრახი
დანაშაულისათვის

1. თუ სისხლის სამართლის კანონი ითვალისწინებს სასჯელის გადიდებას იმ თანამდევი
შედეგის დადგომის გამო, რომელსაც არ მოიცავდა დამნაშავის განზრახვა, მაშინ ასეთი
გადიდება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც პირმა ეს შედეგი
გაუფრთხილებლობით განახორციელა. ასეთი დანაშაული განზრახ დანაშაულად ჩაითვლება.

2. განზრახი დანაშაულის სხვა მაკვალიფიცირებელი ნიშანი პირს ბრალად შეერაცხება
მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამ ნიშანს მოიცავდა მისი განზრახვა.

მუხლი 111 . პასუხისმგებლობა ოჯახურიდანაშაულისათვის

ოჯახური დანაშაული ნიშნავს ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა წევრის მიმართ ამ
კოდექსის 108-ე, 109-ე, 115-ე, 117-ე,118-ე, 120-ე, 126-ე, 1261 , 137-ე−141-ე, 143-ე, 144-ე−1443 , 149-
ე−151-ე, 160-ე, 171-ე, 253-ე, 255-ე, 2551 , 3811 , 3812 მუხლებით გათვალისწინებული
დანაშაულის ჩადენას. ოჯახური დანაშაულისათვის სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობა განისაზღვრება ამ მუხლში აღნიშნული საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლით, ამ მუხლზე მითითებით .

შენიშვნა: ამ მუხლის მიზნებისათვის ოჯახის წევრად ითვლება: მეუღლე, დედა, მამა, პაპა,
ბებია, შვილი (გერი), შვილობილი, მშვილებელი, მშვილებლის მეუღლე, ნაშვილები, მიმღები
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ოჯახი (დედობილი, მამობილი), მეურვე, შვილიშვილი, და, ძმა, მეუღლის მშობლები, სიძე,
რძალი, ყოფილი მეუღლე, აგრეთვე პირები, რომლებიც ეწევიან ან ეწეოდნენ ერთიან საოჯახო
მეურნეობას.

საქართველოს 2012 წლის 12 ივნისის კანონი№643 4 – ვებგვერდი, 25 .0 6 .2012წ.

მუხლი 12.დანაშაულის კატეგორიები

1. ამ კოდექსის მუხლით ან მუხლის ნაწილით სასჯელად გათვალისწინებული
თავისუფლების აღკვეთის მაქსიმალური ვადის მიხედვითდანაშაული სამი კატეგორიისაა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაული;

ბ) მძიმე დანაშაული;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული.

2. ნაკლებად მძიმეა ისეთი განზრახი ან გაუფრთხილებლობითი დანაშაული, რომლის
ჩადენისათვის ამ კოდექსით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ აღემატება ხუთი
წლითთავისუფლების აღკვეთას.

3. მძიმეა ისეთი განზრახი დანაშაული, რომლის ჩადენისათვის ამ კოდექსით
გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ აღემატება ათი წლით თავისუფლების
აღკვეთას, აგრეთვე გაუფრთხილებლობითი დანაშაული, რომლის ჩადენისათვის ამ
კოდექსით სასჯელის სახით გათვალისწინებულია თავისუფლების აღკვეთა ხუთ წელზე
მეტი ვადით.

4. განსაკუთრებით მძიმეა ისეთი განზრახი დანაშაული, რომლის ჩადენისათვის ამ კოდექსით
გათვალისწინებულია სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთა ათ წელზე მეტი ვადით ან
უვადოთავისუფლების აღკვეთა.

საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის კანონი№292 – სსმ I, №18, 15.05.2000 წ., მუხ.45

თავი IV

ერთიანი დანაშაულის სახეები
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მუხლი 13.დენადიდანაშაული

1. დენადია ამ კოდექსის ერთი მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული
დანაშაული, რომლის ჩადენა იწყება მოქმედებით ან უმოქმედობით და რომელიც შემდეგ
უწყვეტად ხორციელდება.

2.დენადიდანაშაულიდამთავრებულია ქმედების შეწყვეტის მომენტიდან.

მუხლი 14. განგრძობადი დანაშაული

1. განგრძობადია ამ კოდექსის ერთი მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული
დანაშაული, რომელიც მოიცავს ერთიანი მიზნითა და საერთო განზრახვით ჩადენილ ორ ან
მეტ ქმედებას.

2. განგრძობადიდანაშაული დამთავრებულია უკანასკნელი ქმედების ჩადენის მომენტიდან.

თავი V

დანაშაულის სიმრავლე

მუხლი 15. არაერთგზისი დანაშაული

1. არაერთგზისი დანაშაული ნიშნავს წინათ ნასამართლევი პირის მიერ ამ კოდექსის იმავე
მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას. ამ კოდექსის სხვადასხვა მუხლით
გათვალისწინებული ორი ან მეტი დანაშაული მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება არაერთგზის
დანაშაულად,თუ ამის შესახებ მითითებულია ამ კოდექსის შესაბამის მუხლში.

2. დანაშაული არაერთგზის ჩადენილად არ ჩაითვლება, თუ კანონით დადგენილი წესით
პირი წინათ ჩადენილი დანაშაულისათვის გათავისუფლებული იყო
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან ანდა თუ მას წინათ ჩადენილი
დანაშაულისათვის ნასამართლობა მოხსნილი ან გაქარწყლებული ჰქონდა.
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3. (ამოღებულია).

საქართველოს 2007 წლის 4 ივლისის კანონი№ 5196 - სსმ I, №28, 18.07.2007 წ., მუხ.283

5

მუხლი 16.დანაშაულთა ერთობლიობა

1. დანაშაულთა ერთობლიობა ნიშნავს ამ 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 ამ კოდექსის ორი ან მეტი მუხლით ან მუხლის ნაწილით
გათვალისწინებულდანაშაულთა ნიშნებს.

2. თუ ქმედება გათვალისწინებულია ზოგადი და სპეციალური ნორმებით, დანაშაულთა
ერთობლიობა არ არსებობს და პირს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება
სპეციალური ნორმით.

საქართველოს 2000 წლის 30 მაისის კანონი№333 – სსმ I, №20, 31.05.2000 წ., მუხ.51

მუხლი 17.დანაშაულის რეციდივი

1. დანაშაულის რეციდივი ნიშნავს წინათ განზრახი დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირის
მიერ განზრახი დანაშაულის ჩადენას.

2. (ამოღებულია).

3. (ამოღებულია).

4. დანაშაულის რეციდივის დადგენისას მხედველობაში არ მიიღება ნასამართლობა თვრამეტ
წლამდე ჩადენილი დანაშაულისათვის, აგრეთვე ნასამართლობა, რომელიც მოხსნილი ან
გაქარწყლებულია ამ კოდექსის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული წესით.

5. დანაშაულის რეციდივის შემთხვევაში ამ კოდექსით გათვალისწინებული საფუძვლით და
დადგენილ ფარგლებში შეიძლება დაინიშნოს უფრო მკაცრი სასჯელი.

საქართველოს 2007 წლის 22 ივნისის კანონი№5035 - სსმ I, №26, 11.07.2007 წ., მუხ.242
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მუხლი 171. რეკეტი, რეკეტულიდაჯგუფება, რეკეტირი

1. რეკეტი არის შემოსავლის ან სხვაგვარი ქონებრივი სარგებლის სისტემატურად მიღების
მიზნით წარმოებული არაერთჯერადი და ორგანიზებული საქმიანობა, რომელიც
დაკავშირებულია განზრახი დანაშაულის ჩადენასთან (თუ ნასამართლობა არ არის
გაქარწყლებული ან მოხსნილი), თუ იგი განხორციელდა ორჯერ მაინც ხუთი კალენდარული
წლის განმავლობაში, რომელშიც არ შედის რეკეტირის დაპატიმრებისა და სასჯელის მოხდის
ვადა.

2. რეკეტულ დაჯგუფებად ითვლება თავისი საქმიანობით რეკეტთან დაკავშირებული
იურიდიული პირი, აგრეთვე ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირთა ნებისმიერი გაერთიანება.

3. რეკეტირი არის პირი, რომელიც დამოუკიდებლად ან სხვა პირთან (პირებთან) ერთად
წარმართავს რეკეტული დაჯგუფების საქმიანობას, ან სხვაგვარად მონაწილეობს რეკეტული
დაჯგუფების საქმიანობაში და მისთვის ცნობილია, რომ ეს დაჯგუფება რეკეტული
დაჯგუფებაა, აგრეთვე უკანონოდ წყვეტს ან მონაწილეობს რეკეტულ დაჯგუფებათა ან
რეკეტულდაჯგუფებასა და სხვა პირთა შორის დავების გადაწყვეტაში.

საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი№212 – სსმ I, №18, 09.07.2004 წ., მუხ.61

თავი VI

დაუმთავრებელიდანაშაული

მუხლი 18.დანაშაულის მომზადება

1. დანაშაულის მომზადებად ითვლება დანაშაულის ჩადენისათვის პირობების განზრახ
შექმნა.

2. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაწესებულია მხოლოდ მძიმე და
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულების, აგრეთვე ამ კოდექსის 182-ე მუხლის პირველი
ნაწილით, 186-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 1941 მუხლის პირველი და მე-2
ნაწილებით, 202-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 221-ე მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილებით, 332-
ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 339-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 3391 მუხლის
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პირველი და მე-2 ნაწილებით, 365-ე მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილებით და 372-ე მუხლის
პირველი ნაწილით გათვალისწინებულიდანაშაულების მომზადებისათვის.

3. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დანაშაულის მომზადებისათვის
განისაზღვრება ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით, რომლითაც გათვალისწინებულია
პასუხისმგებლობა დამთავრებული დანაშაულისათვის, ამ მუხლზე მითითებით.

საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის კანონი№292 – სსმ I, №18, 15.05.2000 წ., მუხ.45

საქართველოს 2006 წლის 29დეკემბრის კანონი№4213 - სსმ I, №1, 03.01.2007 წ., მუხ.16

საქართველოს 2008 წლის 23 ოქტომბრის კანონი№403 - სსმ I, №29, 04.11.2008 წ., მუხ.176

საქართველოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის კანონი№5170 - ვებგვერდი, 11.11.2011წ.

მუხლი 19.დანაშაულის მცდელობა

1. დანაშაულის მცდელობად ითვლება განზრახი ქმედება, რომელიც თუმცა უშუალოდ
მიმართული იყოდანაშაულის ჩასადენად, მაგრამ დანაშაული ბოლომდე არ იქნა მიყვანილი.

2. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა მცდელობისათვის განისაზღვრება ამ
კოდექსის შესაბამისი მუხლით, რომლითაც გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა
დამთავრებულიდანაშაულისათვის, ამ მუხლზე მითითებით.

მუხლი 20. პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება დაუმთავრებელიდანაშაულისათვის

პირს არ დაეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დანაშაულის
მომზადებისათვის ან მცდელობისათვის, თუ მისი უმეცრების ან სხვა პიროვნული ნაკლის
გამო დანაშაულის ჩასადენად გამოყენებული საშუალებით არ შეიძლებოდა მიღწეულიყო
შესაბამისი მართლსაწინააღმდეგო შედეგი.

1
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მუხლი 21.დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება

1. პირს არ დაეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, თუ მან დანაშაულის
დამთავრებაზე ნებაყოფლობითდა საბოლოოდ აიღო ხელი.

2. პირს, რომელმაც ნებაყოფლობით აიღო ხელი დანაშაულის დამთავრებაზე,
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მის
მიერ ფაქტობრივად ჩადენილი ქმედება სხვა დანაშაულს წარმოადგენს.

3. დანაშაულის ორგანიზატორს, წამქეზებელსა და დამხმარეს არ დაეკისრებათ
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, თუ მათ გადაარწმუნეს ამსრულებელი,
დროულად შეატყობინეს ხელისუფლების ორგანოს ან სხვაგვარად შეუშალეს ხელი
ამსრულებელს ან სხვა თანამონაწილეს და ამით არ მისცეს დანაშაულის დამთავრების
შესაძლებლობა. დამხმარეს აგრეთვე არ დაეკისრება სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობა, თუ მან ამსრულებლის მიერ დანაშაულის დაწყებამდე უარი თქვა
შეესრულებინა შეპირებული ქმედება ანდა ამსრულებლის მიერ დანაშაულის
დამთავრებამდე უკან დაიბრუნა დანაშაულის ჩასადენად გადაცემული იარაღი ან საშუალება.

4.თუ ორგანიზატორმა, წამქეზებელმა და ფსიქიკურმა დამხმარემ თავიანთი მოქმედებით ვერ
შეძლეს თავიდან აეცილებინათ ამსრულებლის მიერ დანაშაულის დამთავრება, მაშინ მათ
მიერ მიღებული ზომები სასამართლომ სასჯელის დანიშვნისას შეიძლება მიიჩნიოს
პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელ გარემოებად.

5. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება აგრეთვე იმას, ვინც
დანაშაულის შემადგენლობის შესაბამისი შედეგის განხორციელებისათვის ყველაფერი
გააკეთა, რაც მასზე იყო დამოკიდებული, მაგრამ შემდეგ თავისი ნებაყოფლობითი ქმედებით
თავიდან აიცილა ეს შედეგი.

საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის კანონი№292 – სსმ I, №18, 15.05.2000 წ., მუხ.45

თავი VII

დანაშაულის ამსრულებლობა და დანაშაულში თანამონაწილეობა
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მუხლი 22.დანაშაულის ამსრულებლობა

ამსრულებელია ის, ვინც უშუალოდ ჩაიდინა დანაშაული ან სხვასთან (თანაამსრულებელთან)
ერთად უშუალოდ მონაწილეობდა მის ჩადენაში, აგრეთვე ის, ვინც დანაშაული ჩაიდინა სხვა
ისეთი პირის მეშვეობით, რომელსაც ამ კოდექსის მიხედვით ასაკის, შეურაცხაობის ან სხვა
გარემოების გამო არ დაეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა.

მუხლი 23.დანაშაულშითანამონაწილეობა

დანაშაულში თანამონაწილეობა ნიშნავს ორი ან მეტი პირის განზრახ ერთობლივ
მონაწილეობას განზრახი დანაშაულის ჩადენაში.

მუხლი 24.თანამონაწილის სახეები

1. ორგანიზატორია ის, ვინც მოაწყო დანაშაულის ჩადენა ან ხელმძღვანელობდა მის
განხორციელებას, აგრეთვე ის, ვინც შექმნა ორგანიზებული ჯგუფი ან ხელმძღვანელობდა მას.

2. წამქეზებელია ის, ვინც დაიყოლია სხვა პირი განზრახი დანაშაულის ჩასადენად.

3.დამხმარეა ის, ვინც ხელი შეუწყო დანაშაულის ჩადენას.

მუხლი 25. ამსრულებლისა და თანამონაწილის პასუხისმგებლობა

1. ამსრულებელსა და თანამონაწილეს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა
დაეკისრებათ მხოლოდ საკუთარი ბრალისათვის ერთიანი მართლსაწინააღმდეგო ქმედების
საფუძველზე, დანაშაულის ჩადენაში თითოეულის მონაწილეობის ხასიათისა და ხარისხის
გათვალისწინებით.

2. თანაამსრულებლის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა განისაზღვრება ამ
კოდექსის შესაბამისი მუხლით, ამ მუხლზე მიუთითებლად.
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3. ორგანიზატორის, წამქეზებლისა და დამხმარის სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობა განისაზღვრება ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით, ამ მუხლზე მითითებით,
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ისინი იმავდროულად დანაშაულის თანაამსრულებლები
იყვნენ.

4. როცა ამსრულებლის ან თანამონაწილის მხარეს არის ისეთი ნიშანი, რომელიც ახასიათებს
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებას, მაშინ ეს ნიშანი შეერაცხება სხვა ამსრულებელს ან
თანამონაწილეს, რომლის მხარესაც იგი არ არსებობდა,თუ მას ეს ნიშანი შეცნობილი ჰქონდა.

5. პერსონალური ნიშანი, რომელიც ბრალისთვის ანდა ერთ-ერთი ამსრულებლის ან
თანამონაწილის პიროვნებისათვის არის დამახასიათებელი, შეერაცხება იმ ამსრულებელს ან
თანამონაწილეს, რომელსაც იგი ახასიათებს.

6. ისეთ დანაშაულში თანამონაწილეობისათვის, რომლის ამსრულებელი შეიძლება იყოს ამ
კოდექსით გათვალისწინებული შესაბამისი დანაშაულის სპეციალური სუბიექტი, პირს
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება როგორც ორგანიზატორს,
წამქეზებელს ან დამხმარეს.

7. თუ ამსრულებელს დანაშაული არ დაუმთავრებია, თანამონაწილეს
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება დანაშაულის მომზადებაში ან
დანაშაულის მცდელობაში თანამონაწილეობისათვის. დანაშაულის მომზადებისათვის
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება იმასაც, ვინც მისგან
დამოუკიდებელ გარემოებათა გამო ვერ შეძლო სხვა პირის დაყოლიება დანაშაულის
ჩასადენად.

მუხლი 26. ამსრულებლის ექსცესი

1. ამსრულებლის ექსცესი ნიშნავს ამსრულებლის მიერ ისეთი მართლსაწინააღმდეგო
ქმედების ჩადენას, რომელსაც არ მოიცავდა სხვა თანაამსრულებლის ან თანამონაწილის
განზრახვა.

2. ამსრულებლის ექსცესისათვის სხვა თანაამსრულებელს ან თანამონაწილეს
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება.

მუხლი 27.ჯგუფურიდანაშაული
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1. დანაშაული ჯგუფის მიერაა ჩადენილი, თუ მის განხორციელებაში წინასწარ
შეუთანხმებლად ერთობლივად მონაწილეობდა ორი ან მეტი ამსრულებელი.

2.დანაშაული ჯგუფის მიერ წინასწარი შეთანხმებითაა ჩადენილი,თუ მის განხორციელებაში
მონაწილენი წინასწარ შეკავშირდნენ დანაშაულის ერთობლივად ჩასადენად.

3. 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 მიღება.

4. ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ორგანიზებული ჯგუფის შექმნისათვის ან
ხელმძღვანელობისათვის დაეკისრება იმას, ვინც შექმნა ასეთი ჯგუფი ან ხელმძღვანელობდა
მას. მასვე დაეკისრება პასუხისმგებლობა ამ ჯგუფის მიერ ჩადენილი ყველა
დანაშაულისათვის, თუ მათ მოიცავდა მისი განზრახვა. ორგანიზებული ჯგუფის სხვა
მონაწილე პასუხს აგებს ჯგუფის მონაწილეობისათვის ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში, აგრეთვე იმ დანაშაულისათვის, რომლის მომზადებაშიც ან
ჩადენაშიც იგი მონაწილეობდა.

შენიშვნა: ამ მუხლის მე-3 ნაწილის მიზნებისათვის, სტრუქტურული ფორმის მქონე ჯგუფად
მიიჩნევა ჯგუფი, რომელიც არ არის შემთხვევით შექმნილი დანაშაულის დაუყოვნებლივ
ჩასადენად და რომელშიც არ არის აუცილებელი, ფორმალურად იყოს განაწილებული
როლები მის წევრთა შორის, წევრობას ჰქონდეს უწყვეტი ხასიათი ან ჩამოყალიბებული იყოს
განვითარებული სტრუქტურა.

საქართველოს 2006 წლის 25 ივლისის კანონი№3530 - სსმ I, №37, 07.08.2006 წ., მუხ.271

თავი VIII

მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი გარემოებანი

მუხლი 28. აუცილებელი მოგერიება
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1. მართლსაწინააღმდეგოდ არ მოქმედებს ის, ვინც ამ კოდექსით გათვალისწინებულ ქმედებას
ჩაიდენს აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში, ესე იგი ვინც მართლსაწინააღმდეგო
ხელყოფისას დააზიანებს ხელმყოფს თავისი ან სხვისი სამართლებრივი სიკეთის დასაცავად.

2. აუცილებელი მოგერიების უფლება პირს აქვს იმის მიუხედავად, შეუძლია თუ არა მას
თავიდან აიცილოს ხელყოფა ან საშველად მოუხმოს სხვას.

3. ხელმყოფის დაზიანება მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფით წართმეული ქონების ან სხვა
სამართლებრივი სიკეთის დასაბრუნებლად მართლზომიერია იმ შემთხვევაშიც,თუ ეს მოხდა
უშუალოდ ხელმყოფის ხელში ამ სიკეთის გადასვლისთანავე და თუ მისი დაუყოვნებლივ
უკან დაბრუნება ჯერ კიდევ შეიძლებოდა.

4. აუცილებელი მოგერიების ფარგლების გადაცილება ნიშნავს მომგერიებლის მიერ
თავდაცვის აშკარა შეუსაბამობას მასზე თავდასხმის ხასიათთან და საშიშროებასთან.

მუხლი 29.დამნაშავის შეპყრობა

1. მართლსაწინააღმდეგოდ არ მოქმედებს ის, ვინც ხელისუფლების ორგანოში წარსადგენად
შეიპყრობს დამნაშავეს საამისოდ აუცილებელი ზომის გადაუცილებლად.

2. დამნაშავის შეპყრობისათვის აუცილებელი ზომის გადაცილება ნიშნავს ამ ზომის აშკარა
შეუსაბამობას შესაპყრობი პირის მიერ ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმესთან და შეპყრობის
გარემოებებთან.

მუხლი 30. უკიდურესი აუცილებლობა

მართლსაწინააღმდეგოდ არ მოქმედებს ის, ვინც ამ კოდექსით გათვალისწინებულ ქმედებას
ჩაიდენს უკიდურესი აუცილებლობის მდგომარეობაში, ესე იგი ვინც სხვას დააზიანებს იმ
საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, რომელიც ემუქრებოდა თვით დამზიანებლის ან სხვის
სამართლებრივ სიკეთეს, თუ ამ საფრთხის თავიდან აცილება არ შეიძლებოდა სხვა
საშუალებით და თუ დაზიანებული სიკეთე ნაკლებმნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე
გადარჩენილი სიკეთე.

საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის კანონი№292 – სსმ I, №18, 15.05.2000 წ., მუხ.45
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მუხლი 31. მართლზომიერი რისკი

1. მართლსაწინააღმდეგოდ არ მოქმედებს ის, ვინც საზოგადოებრივად სასარგებლო მიზნის
მისაღწევად გამართლებული რისკის პირობებში დააზიანებს სამართლებრივ სიკეთეს.

2. რისკი გამართლებულია, თუ ეს მიზანი არ შეიძლებოდა მიღწეულიყო რისკის გარეშე
ქმედებით და თუ პირმა მიიღო ყველა ზომა სამართლებრივი სიკეთის დაზიანების თავიდან
ასაცილებლად.

მუხლი 32. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება სხვა
მართლზომიერი ქმედების დროს

მართლსაწინააღმდეგოდ არ მოქმედებს ის, ვინც ამ კოდექსით გათვალისწინებულ ქმედებას
ჩაიდენს სხვა ისეთი გარემოების არსებობისას, რომელიც თუმცა ამ კოდექსში სახელდებით არ
არის მოხსენიებული, მაგრამ სავსებით აკმაყოფილებს ამ ქმედების მართლზომიერების
პირობებს.

თავი IX

ბრალის გამომრიცხველი და შემამსუბუქებელი გარემოებანი

მუხლი 33. შეურაცხაობა ასაკის გამო

ამ კოდექსით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედება არ შეერაცხება ბრალად
იმას, ვისაც ამ ქმედების ჩადენამდე არ შესრულებია თოთხმეტი წელი.

საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის კანონი№292 – სსმ I, №18, 15.05.2000 წ., მუხ.45

საქართველოს 2000 წლის 30 მაისის კანონი№333 – სსმ I, №20, 31.05.2000 წ., მუხ.51
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საქართველოს 2007 წლის 23 მაისის კანონი№4785 - სსმ I, №19, 01.06.2007 წ., მუხ.166

საქართველოს 2010 წლის 23თებერვლის კანონი№2641 - სსმ I, №9, 15.03.2010წ., მუხ.31

მუხლი 34. შეურაცხაობა ფსიქიკურიდაავადების გამო

1. ამ კოდექსით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედება არ შეერაცხება ბრალად
იმას, ვისაც ამ ქმედების ჩადენის დროს ქრონიკული ფსიქიკური ავადმყოფობის, ფსიქიკის
დროებითი აშლილობის, ჭკუასუსტობის ან სხვა ფსიქიკური დაავადების გამო არ შეეძლო
გაეცნობიერებინა თავისი ქმედების ფაქტობრივი ხასიათი ან მართლწინააღმდეგობა ანდა
ეხელმძღვანელა მისთვის.

2. (ამოღებულია).

3. თუ დანაშაული შერაცხადმა პირმა ჩაიდინა, მაგრამ იგი ფსიქიკურად დაავადდა განაჩენის
გამოტანამდე, რის გამოც არ შეუძლია ანგარიში გაუწიოს თავს ან უხელმძღვანელოს მას, პირი
სასამართლოს მიერ შეფარდებულ სასჯელს გამოჯანმრთელებამდე მოიხდის შესაბამის
სამედიცინო (სამკურნალო)დაწესებულებაში.

საქართველოს 2005 წლის 16დეკემბრის კანონი№2264 - სსმ I, №55, 27.12.2005 წ., მუხ.367

საქართველოს 2007 წლის 3 ივლისის კანონი№5181 - სსმ I. №28, 18.07.2007 წ., მუხ.278

მუხლი 35. შეზღუდული შერაცხადობა

1. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან არ თავისუფლდება სრულწლოვანი,
რომელიც დანაშაულის ჩადენის დროს იმყოფებოდა შეზღუდული შერაცხადობის
მდგომარეობაში, ესე იგი ფსიქიკური დაავადების გამო არ შეეძლო სრულად გაეცნობიერებინა
თავისი ქმედების ფაქტობრივი ხასიათი ან მართლწინააღმდეგობა ანდა ეხელმძღვანელა
მისთვის.

2. შეზღუდულ შერაცხადობას სასამართლო ითვალისწინებს სასჯელის დანიშვნის დროს.

3. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან შეიძლება გათავისუფლდეს
არასრულწლოვანი, რომელიც დანაშაულის ჩადენის დროს იმყოფებოდა შეზღუდული
შერაცხადობის მდგომარეობაში.
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საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის კანონი№292 – სსმ I, №18, 15.05.2000 წ., მუხ.45

საქართველოს 2007 წლის 3 ივლისის კანონი№5181 - სსმ I. №28, 18.07.2007 წ., მუხ.278

მუხლი 36. შეცდომა

1. ის, ვინც არ იცის, რომ ქმედება, რომელსაც სჩადის, აკრძალულია, არ დაისჯება მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, როცა შეცდომა მისატევებელია.

2. შეცდომა მისატევებელია, თუ შექმნილ ვითარებაში პირმა არ იცოდა და არც შეიძლებოდა
სცოდნოდა, რომ სჩადიოდა აკრძალულ ქმედებას.

3. როცა შეცდომა მისატევებელი არ არის, პირს შეიძლება დაეკისროს პასუხისმგებლობა
მხოლოდ გაუფრთხილებლობისათვის, თუ ამ ქმედების გაუფრთხილებლობით ჩადენა
ისჯება ამ კოდექსით.

მუხლი 37. ბრძანების ან განკარგულების შესრულება

1. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება იმას, ვინც სავალდებულო
ბრძანების ან განკარგულების შესრულებისას დააზიანა სამართლებრივი სიკეთე. ასეთი
ზიანისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება იმას, ვინც
მართლსაწინააღმდეგო ბრძანება ან განკარგულება გასცა.

2. წინასწარი შეცნობით დანაშაულებრივი ბრძანების ან განკარგულების შესრულებისათვის
პირს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება საერთო წესით, თუ არ
არსებობს ბრალის გამომრიცხველი სხვა გარემოება.

მუხლი 38. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება სხვა
არაბრალეული ქმედების დროს
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ბრალეულად არ მოქმედებს ის, ვინც ამ კოდექსით გათვალისწინებულ ქმედებას ჩაიდენს სხვა
ისეთი გარემოების არსებობისას, რომელიც თუმცა ამ კოდექსში სახელდებით არ არის
მოხსენიებული, მაგრამ სავსებით აკმაყოფილებს ამ ქმედების არაბრალეულობის პირობებს.

კარი მესამე

სასჯელი

თავი X

სასჯელის მიზნები და სახეები

მუხლი 39. სასჯელის მიზანი

1. სასჯელის მიზანია სამართლიანობის აღდგენა, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება და
დამნაშავის რესოციალიზაცია.

2. სასჯელის მიზანი ხორციელდება მსჯავრდებულსა და სხვა პირზე ზემოქმედებით, რათა
ისინი განიმსჭვალონ მართლწესრიგის დაცვისა და კანონის წინაშე პასუხისმგებლობის
გრძნობით. მსჯავრდებულზე ასეთი ზემოქმედების ფორმები და საშუალებები
გათვალისწინებულია თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების შესახებ საქართველოს
კანონმდებლობით.

3. სასჯელის მიზანი არ არის ადამიანის ფიზიკური ტანჯვა ან მისი ღირსების დამცირება.

საქართველოს 2010 წლის 9 მარტის კანონი№2697 - სსმ I, №12, 24.03.2010წ., მუხ.70

მუხლი 40. სასჯელის სახეები

1. სასჯელის სახეებია:

ა) ჯარიმა;
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ბ)თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა;

გ) საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა;

დ) გამასწორებელი სამუშაო;

ე) სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა;

ვ)თავისუფლების შეზღუდვა;

ზ) ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა;

თ) უვადოთავისუფლების აღკვეთა;

ი) ქონების ჩამორთმევა.

2. იურიდიული პირის სასჯელის სახეები განისაზღვრება ამ კოდექსის შესაბამისი ნორმებით.

საქართველოს 2000 წლის 5დეკემბრის კანონი№649 – სსმ I, №47, 14.12.2000 წ., მუხ.134

საქართველოს 2005 წლის 28დეკემბრის კანონი№2619 - სსმ I, №4, 18.01.2006 წ., მუხ.39

საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი№2937 – სსმ I, №14, 15.05.2006 წ., მუხ.90

საქართველოს 2006 წლის 25 ივლისის კანონი№3530 - სსმ I, №37, 07.08.2006 წ., მუხ.271

მუხლი 41. ძირითადი და დამატებითი სასჯელები

1. გამასწორებელი სამუშაო, სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა, თავისუფლების
შეზღუდვა, ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა და უვადო თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება
დაინიშნოს მხოლოდ ძირითად სასჯელად.

2. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, ჯარიმა და თანამდებობის დაკავების ან
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა შეიძლება დაინიშნოს როგორც ძირითად, ისე დამატებით
სასჯელად. ქონების ჩამორთმევა შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდდამატებით სასჯელად.

21. ერთდროულად შესაძლებელია რამდენიმე დამატებითი სასჯელის დანიშვნა.

3. (ამოღებულია).

საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის კანონი№292 – სსმ I, №18, 15.05.2000 წ., მუხ.45

საქართველოს 2000 წლის 5დეკემბრის კანონი№649 – სსმ I, №47, 14.12.2000 წ., მუხ.134
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საქართველოს 2002 წლის 4 ივლისის კანონი№1627 – სსმ I, №23, 24.07.2002 წ., მუხ.113

საქართველოს 2005 წლის 28დეკემბრის კანონი№2619 - სსმ I, №4, 18.01.2006 წ., მუხ.39

საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი№2937 – სსმ I, №14, 15.05.2006 წ., მუხ.90

საქართველოს 2007 წლის 23 მაისის კანონი№4785 - სსმ I, №19, 01.06.2007 წ., მუხ.166

საქართველოს 2008 წლის 26დეკემბრის კანონი№893 - სსმ I, №41, 30.12.2008 წ., მუხ.317

2

მუხლი 42. ჯარიმა

1. ჯარიმა არის ფულადი გადასახდელი.

2. ჯარიმის მინიმალური ოდენობაა 2000 ლარი. თუ ამ კოდექსის განსაკუთრებული ნაწილის
შესაბამისი მუხლის სანქცია სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას სამ
წლამდე ვადით,ჯარიმის მინიმალური ოდენობა არ უნდა იყოს 500ლარზე ნაკლები.

3. ჯარიმის ოდენობას სასამართლო ადგენს ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმისა და
მსჯავრდებულის მატერიალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომელიც
განისაზღვრება მისი ქონებით, შემოსავლითდა სხვა გარემოებით.

4. სასამართლომ განაჩენში უნდა მიუთითოს გადასახდელი ჯარიმის ოდენობა ლარებში.

5. ჯარიმა დამატებით სასჯელად შეიძლება დაინიშნოს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იგი ამ
კოდექსის შესაბამისი მუხლითდამატებით სასჯელად გათვალისწინებული არ არის.

51. თუ მსჯავრდებული არასრულწლოვანი და გადახდისუუნაროა, სასამართლო მისთვის
დაკისრებული ჯარიმის გადახდას აკისრებს მშობელს, მეურვეს ან მზრუნველს.

6. თუ მსჯავრდებული თავს აარიდებს ჯარიმის გადახდას, ან თუ გადახდევინება
შეუძლებელია, ეს სასჯელი შეიცვლება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით,
გამასწორებელი სამუშაოთი, თავისუფლების შეზღუდვით ან თავისუფლების აღკვეთით.
ამასთანავე, დრო, რომლის განმავლობაშიც მსჯავრდებული იხდიდა ამ სასჯელს, ჩაითვლება
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის, გამასწორებელი სამუშაოს ან თავისუფლების
შეზღუდვის ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: დაკისრებული ჯარიმის 50 ლარი –
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ოთხი საათი, გამასწორებელი სამუშაოს ერთი
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დღე, თავისუფლების შეზღუდვის ერთი დღე. ამასთანავე, ჯარიმის ნაცვლად დანიშნული
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომისათვის, გამასწორებელი სამუშაოსათვის ან
თავისუფლების შეზღუდვისათვის ბოროტად თავის არიდების შემთხვევაში იგი შეიცვლება
თავისუფლების აღკვეთით, ამ კოდექსით სასჯელის ამ სახისათვის გათვალისწინებულ
ფარგლებში და დადგენილი წესით.

საქართველოს 2001 წლის 19 ივნისის კანონი№945 – სსმ I, №20, 03.07.2001 წ., მუხ.75

საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი№1822 - სსმ I, №38, 15.07.2005 წ., მუხ.255

საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი№2937 – სსმ I, №14, 15.05.2006 წ., მუხ.90

საქართველოს 2006 წლის 29დეკემბრის კანონი№4213 - სსმ I, №1, 03.01.2007 წ., მუხ.16

მუხლი 43.თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა

1. თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ნიშნავს იმას, რომ
მსჯავრდებულს ეკრძალება ეკავოს დანიშვნითი თანამდებობა სახელმწიფო სამსახურში ან
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ანდა ეწეოდეს პროფესიულ ან სხვაგვარ
საქმიანობას.

2. თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ძირითად სასჯელად
ენიშნება ერთიდან ხუთ წლამდე ვადით, ხოლო დამატებით სასჯელად – ექვსი თვიდან სამ
წლამდე ვადით.

3. თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის დამატებით სასჯელად
დანიშვნა შეიძლება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იგი ჩადენილი დანაშაულისათვის სასჯელად
არაა გათვალისწინებული ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით, თუ დანაშაულის საშიშროების
ხასიათის, ხარისხისა და დამნაშავის პიროვნების გათვალისწინებით სასამართლო
შეუძლებლად მიიჩნევს შეუნარჩუნოს მას თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლება.

4. ძირითად სასჯელად საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ან გამასწორებელი
სამუშაოს დანიშვნისას, აგრეთვე პირობითი მსჯავრის დროს დამატებით სასჯელად
დანიშნული თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის ვადა
გამოიანგარიშება სასამართლოს განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლის მომენტიდან. ძირითად
სასჯელად თავისუფლების შეზღუდვის ან თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნის დროს
დამატებით სასჯელად დანიშნული თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების
ჩამორთმევის ვადა გამოიანგარიშება ძირითადი სასჯელის მოხდის მომენტიდან, ასევე
ვრცელდება ძირითადი სასჯელის მოხდის მთელ ვადაზე.
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საქართველოს 2000 წლის 5დეკემბრის კანონი№649 – სსმ I, №47, 14.12.2000 წ., მუხ.134

საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი№2937 – სსმ I, №14, 15.05.2006 წ., მუხ.90

საქართველს 2006 წლის 10 ნოემბრის კანონი№3649 - სსმ I, №44, 27.11.2006 წ., მუხ.297

2

მუხლი 44. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა

1. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ნიშნავს მსჯავრდებულის უსასყიდლო შრომას,
რომლის სახეს განსაზღვრავს პრობაციის ბიურო.

2. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ინიშნება ორმოციდან რვაას საათამდე ვადით.
ჯარიმის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით შეცვლის შემთხვევაში, ან ამ კოდექსის
73-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ანდა თუ მხარეთა შორის
დადებულია საპროცესო შეთანხმება, იგი შეიძლება დაინიშნოს უფრო მეტი ვადითაც.
ყოველდღიურად ასეთი შრომის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს რვა საათს.

3. თუ მსჯავრდებული უარს განაცხადებს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომაზე ან
ჯიუტად თავს აარიდებს მას, ეს სასჯელი შეიცვლება ჯარიმით, თავისუფლების შეზღუდვით
ან თავისუფლების აღკვეთით. ამასთანავე, დრო, რომლის განმავლობაშიც მსჯავრდებული
იხდიდა ამ სასჯელს, ჩაითვლება თავისუფლების შეზღუდვის ან თავისუფლების აღკვეთის
ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ხუთი საათი –
თავისუფლების შეზღუდვის ერთიდღე,თავისუფლების აღკვეთის ერთი დღე.

4. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა არ დაენიშნება პირველი და მეორე ჯგუფის
ინვალიდებს, ორსულ ქალს, ქალს, რომელსაც ჰყავს შვიდ წლამდე შვილი, საპენსიო ასაკის
პირს, აგრეთვე გაწვეულ სამხედრო მოსამსახურეს.

5. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა დამატებით სასჯელად შეიძლება დაინიშნოს იმ
შემთხვევაშიც, როდესაც იგი ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით სასჯელის სახით
გათვალისწინებული არ არის.

საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი№2937 – სსმ I, №14, 15.05.2006 წ., მუხ.90

საქართველოს 2008 წლის 26დეკემბრის კანონი№893 - სსმ I, №41, 30.12.2008 წ., მუხ.317
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საქართველოს 2010 წლის 9 მარტის კანონი№2697 - სსმ I, №12, 24.03.2010წ., მუხ.70

საქართველოს 2011 წლის 11 მარტის კანონი№4430 -ვებგვერდი, 22.03.2011წ.

საქართველოს 20 12 წლის 22 მაისის კანონი№ 6252 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ.

საქართველოს 2012 წლის 19 ივნისის კანონი№6 504 – ვებგვერდი, 02 .0 7 .2012წ.

მუხლი 45. გამასწორებელი სამუშაო

1. გამასწორებელი სამუშაო ინიშნება ერთი თვიდან ორ წლამდე ვადით და მოხდილი უნდა
იქნეს მსჯავრდებულის სამუშაო ადგილზე.

2. გამასწორებელი სამუშაოს დანიშვნისას მსჯავრდებულის ხელფასიდან სახელმწიფოს
შემოსავალში დაიქვითება თანხა განაჩენით დადგენილი ოდენობით არანაკლებ ხუთისა და
არა უმეტეს ოცი პროცენტისა.

3. თუ მსჯავრდებული ჯიუტად თავს აარიდებს გამასწორებელ სამუშაოს, ეს სასჯელი
შეიცვლება თავისუფლების შეზღუდვით ან თავისუფლების აღკვეთით. ამასთანავე, დრო,
რომლის განმავლობაშიც მსჯავრდებული იხდიდა ამ სასჯელს, ჩაითვლება თავისუფლების
შეზღუდვის ან თავისუფლების აღკვეთის ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: გამასწორებელი
სამუშაოს ერთი დღე – თავისუფლების შეზღუდვის ერთი დღე; გამასწორებელი სამუშაოს
სამი დღე –თავისუფლების აღკვეთის ერთიდღე.

საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის კანონი№292 – სსმ I, №18, 15.05.2000 წ., მუხ.45

საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი№2937 – სსმ I, №14, 15.05.2006 წ., მუხ.90

მუხლი 46. სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა

1. სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა ენიშნება სამხედრო მოსამსახურეს ამ
კოდექსის კერძო ნაწილით გათვალისწინებული სამხედრო სამსახურის საწინააღმდეგო
დანაშაულის ჩადენისათვის, აგრეთვე სხვა დანაშაულისათვის მსჯავრდებულ სამხედრო
მოსამსახურეს ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით გათვალისწინებული გამასწორებელი
სამუშაოს ნაცვლად.
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2. სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა ინიშნება სამი თვიდან ორ წლამდე ვადით.

3. სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვის დანიშვნისას მსჯავრდებულის
ხელფასიდან სახელმწიფოს შემოსავალში დაიქვითება თანხა განაჩენით დადგენილი
ოდენობით არა უმეტეს ოცი პროცენტისა. ამ სასჯელის მოხდის დროს არ შეიძლება
მსჯავრდებულის დაწინაურება თანამდებობაზე, მისთვის სამხედრო წოდების მომატება.
სასჯელის ვადა მას არ ჩაეთვლება ნამსახურობის ვადაში მორიგი სამხედრო წოდების
მისანიჭებლად.

საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის კანონი№292 – სსმ I, №18, 15.05.2000 წ., მუხ.45

მუხლი 47.თავისუფლების შეზღუდვა

1. თავისუფლების შეზღუდვა ნიშნავს განაჩენის გამოტანის მომენტისათვის თოთხმეტ წელს
მიღწეული მსჯავრდებულის საზოგადოებისაგან იზოლაციის გარეშე მოთავსებას
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში მასზე ზედამხედველობის განხორციელებით.

2. თავისუფლების შეზღუდვა ენიშნება ნასამართლობის არმქონე მსჯავრდებულს ერთიდან
ხუთ წლამდე ვადით.

3. თავისუფლების აღკვეთის, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ან გამასწორებელი
სამუშაოს თავისუფლების შეზღუდვით შეცვლის შემთხვევაში იგი შეიძლება დაინიშნოს ერთ
წელზე მცირე ვადით.

4. თუ მსჯავრდებული ჯიუტად თავს აარიდებს თავისუფლების შეზღუდვას, ეს სასჯელი
შეიცვლება თავისუფლების აღკვეთით – განაჩენით დანიშნული თავისუფლების შეზღუდვის
ვადით. ამასთან, დრო, რომლის განმავლობაშიც მსჯავრდებული იხდიდა ამ სასჯელს,
ჩაითვლება თავისუფლების აღკვეთის ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: თავისუფლების
შეზღუდვის ერთი დღე –თავისუფლების აღკვეთის ერთიდღე.

5. თავისუფლების შეზღუდვა არ დაენიშნება პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდებს,
ორსულ ქალს, ქალს, რომელსაც ჰყავს შვიდ წლამდე შვილი, საპენსიო ასაკის პირს, აგრეთვე
გაწვეულ სამხედრო მოსამსახურეს.

საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის კანონი№292 – სსმ I, №18, 15.05.2000 წ., მუხ.45

საქართველოს 2000 წლის 30 ივნისის კანონი№458 – სსმ I, №27, 17.07.2000 წ., მუხ.83

საქართველოს 2011 წლის 27დეკემბრის კანონი№5626 - ვებგვერდი, 12.01.2012წ.
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მუხლი 48. (ამოღებულია)

საქართველოს 2003 წლის 20 ივნისის კანონი№2458 – სსმ I, №21, 15.07.2003 წ., მუხ.149

საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი№2937 – სსმ I, №14, 15.05.2006 წ., მუხ.90

მუხლი 49. (ამოღებულია)

საქართველოს 2000 წლის 5დეკემბრის კანონი№649 – სსმ I, №47, 14.12.2000 წ., მუხ.134

მუხლი 50. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა

1. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა ნიშნავს მსჯავრდებულის საზოგადოებისაგან
იზოლაციას და კანონით განსაზღვრულ თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში
მოთავსებას. თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებული, რომელსაც განაჩენის გამოტანის
მომენტისათვის არ შესრულებია თვრამეტი წელი, მოთავსდება არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციოდაწესებულებაში.

2. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა ინიშნება ექვსი თვიდან ოც წლამდე ვადით, გარდა ამ
კოდექსის 59-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

21. სასამართლო უფლებამოსილია, დანიშნოს ამ მუხლის მე-2 ნაწილით დაწესებული
სასჯელის ზომის უდაბლეს ზღვარზე ნაკლები სასჯელი, თუ მხარეებს შორის დადებულია
საპროცესო შეთანხმება.

3. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის, გამასწორებელი სამუშაოს, თავისუფლების
შეზღუდვის ან ჯარიმის ვადიანი თავისუფლების აღკვეთით შეცვლის შემთხვევაში იგი
შეიძლება დაინიშნოს ექვს თვეზე მცირე ვადით.

4. (ამოღებულია – 17.04.2013, №546).
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5. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნისას სასამართლო უფლებამოსილია, განაჩენით
დაადგინოს სასჯელის ნაწილის მოხდა, ხოლო დანარჩენი ნაწილის პირობით მსჯავრად
ჩათვლა, თუ ბრალდებული (მსჯავრდებული) აღიარებს დანაშაულს (თუ პირს არ წაასწრეს
დანაშაულის ჩადენისას ან ჩადენისთანავე), ასახელებს დანაშაულის ჩადენაში
თანამონაწილეებს და თანამშრომლობს გამოძიებასთან. საპროცესო შეთანხმების დადების
გარდა, თუ ჩადენილია განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული, პირობით მსჯავრად შეიძლება
ჩაითვალოს დანიშნული სასჯელის ერთი მეოთხედი, მძიმე დანაშაულის ჩადენის
შემთხვევაში – სასჯელის ერთი მესამედი, ხოლო ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენის
შემთხვევაში – სასჯელის ნახევარი.

6. (ამოღებულია).

საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის კანონი№292 – სსმ I, №18, 15.05.2000 წ., მუხ.45

საქართველოს 2005 წლის 16დეკემბრის კანონი№2264 - სსმ I, №55, 27.12.2005 წ., მუხ.367

საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი№2937 – სსმ I, №14, 15.05.2006 წ., მუხ.90

საქართველოს 2006 წლის 29დეკემბრის კანონი№4213 - სსმ I, №1, 03.01.2007 წ., მუხ.16

საქართველოს 2007 წლის 4 ივლისის კანონი№ 5196 - სსმ I, №28, 18.07.2007 წ., მუხ.283

საქართველოს 2010 წლის 9 მარტის კანონი№2697 - სსმ I, №12, 24.03.2010წ., მუხ.70

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3619 - სსმ I, №51, 29.09.2010 წ., მუხ.332

საქართველოს 2013 წლის 17 აპრილის კანონი№546 – ვებგვერდი, 08.05.2013წ.

საქართველოს 2014 წლის 16 აპრილის კანონი№2243 - ვებგვერდი, 02.05.2014წ.

მუხლი 51.უვადო თავისუფლების აღკვეთა

1. უვადო თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ განსაკუთრებით მძიმე
დანაშაულისათვის.

2. უვადო თავისუფლების აღკვეთა არ დაენიშნება იმას, ვისაც დანაშაულის ჩადენამდე არ
შესრულებია თვრამეტი წელი ან ვისაც განაჩენის გამოტანის მომენტისათვის შეუსრულდა
სამოცი წელი.
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1

1

მუხლი 52. ქონების ჩამორთმევა

1. ქონების ჩამორთმევა ნიშნავს დანაშაულის საგნის ან/და იარაღის, დანაშაულის ჩასადენად
გამიზნული ნივთის ან/და დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების სახელმწიფოს
სასარგებლოდ უსასყიდლოდ ჩამორთმევას.

2. დანაშაულის საგნის ან/და იარაღის ან დანაშაულის ჩასადენად გამიზნული ნივთის
ჩამორთმევა ნიშნავს ბრალდებულისთვის, მსჯავრდებულისთვის მის საკუთრებაში ან
კანონიერ მფლობელობაში არსებული, განზრახი დანაშაულის ჩასადენად გამოყენებული ან
ამისათვის რაიმე სახით გამიზნული ქონების სახელმწიფოს სასარგებლოდ უსასყიდლოდ
ჩამორთმევას. დანაშაულის საგნის ან/და იარაღის ან დანაშაულის ჩასადენად გამიზნული
ნივთის ჩამორთმევა ხდება სასამართლოს მიერ, ამ კოდექსით გათვალისწინებული ყველა
განზრახი დანაშაულისათვის, იმ შემთხვევაში, როდესაც სახეზეა დანაშაულის საგანი ან/და
იარაღი ან დანაშაულის ჩასადენად გამიზნული ნივთი და მათი ჩამორთმევა საჭიროა
სახელმწიფო და საზოგადოებრივი აუცილებლობიდან ან ცალკეულ პირთა უფლებებისა და
თავისუფლებების დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე ანდა ახალი დანაშაულის თავიდან
ასაცილებლად.

3. დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების ჩამორთმევა ნიშნავს მსჯავრდებულისთვის
დანაშაულებრივი გზით მიღებული ქონების (ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი
სიკეთე, ასევე იურიდიული დოკუმენტები, რომლებიც იძლევა უფლებას ქონებაზე), აგრეთვე
ამ ქონებიდან მიღებული ნებისმიერი ფორმის შემოსავლების ან მათი ღირებულების
ეკვივალენტური ქონების სახელმწიფოს სასარგებლოდ უსასყიდლოდ ჩამორთმევას.
დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების ჩამორთმევა სასამართლოს მიერ ინიშნება ამ
კოდექსით გათვალისწინებული ყველა განზრახი დანაშაულისათვის, იმ შემთხვევაში, თუ
დამტკიცდება, რომ ეს ქონება დანაშაულებრივი გზითაა მოპოვებული.

საქართველოს 1999 წლის 8 სექტემბრის კანონი№2361 – სსმ I, №43(50), 21.09.1999 წ., მუხ.212

საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის კანონი№292 – სსმ I, №18, 15.05.2000 წ., მუხ.45

საქართველოს 2005 წლის 28დეკემბრის კანონი№2619 - სსმ I, №4, 18.01.2006 წ., მუხ.39

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3619 - სსმ I, №51, 29.09.2010 წ., მუხ.332

თავი XII
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პირობითი მსჯავრი

1

მუხლი 63. პირობითი მსჯავრის დანიშვნის საფუძველი

1. თუ მხარეებს შორის დადებულია საპროცესო შეთანხმება, სასამართლო უფლებამოსილია
დაადგინოს, რომ დანიშნული სასჯელი ჩაითვალოს პირობითად.

2. თუ მსჯავრდებულმა ჩაიდინა განსაკუთრებით მძიმე ან განზრახი მძიმე დანაშაული,
დანიშნული სასჯელის პირობითად ჩათვლა დაუშვებელია.

3. თუ მსჯავრდებულმა ჩაიდინა განზრახი ნაკლებად მძიმე ან გაუფრთხილებელი
დანაშაული და იგი აღიარებს დანაშაულს ან/და თანამშრომლობს გამოძიებასთან,
სასამართლო უფლებამოსილია დაადგინოს, რომ დანიშნული სასჯელი ჩაითვალოს
პირობითად, თუ მსჯავრდებული წარსულში ნასამართლევი არ ყოფილა განსაკუთრებით
მძიმე ან განზრახი მძიმე დანაშაულის ჩადენისათვის.

4. თუ მსჯავრდებული წარსულში ნასამართლევი იყო ორი ან მეტი განზრახი დანაშაულის
ჩადენისათვის,დანიშნული სასჯელის პირობითად ჩათვლა დაუშვებელია.

5.თუ მსჯავრდებულს განაჩენის გამოტანის მომენტისათვის არ შესრულებია თვრამეტი წელი
და მან პირველად ჩაიდინა დანაშაული, სასამართლო უფლებამოსილია დაადგინოს, რომ
დანიშნული სასჯელი ჩაითვალოს პირობით, თუ მას ჩადენილი არა აქვს განსაკუთრებით
მძიმე დანაშაული.

6. პირობითი მსჯავრის დროს შეიძლება დაინიშნოს დამატებითი სასჯელი.

საქართველოს 2000 წლის 5დეკემბრის კანონი№649 – სსმ I, №47, 14.12.2000 წ., მუხ.134

საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი№2937 – სსმ I, №14, 15.05.2006 წ., მუხ.90

1

მუხლი 64. გამოსაცდელი ვადა
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ამ კოდექსის 50-ე მუხლის მე-5 ნაწილითა და 63-ე მუხლით გათვალისწინებული
საფუძვლების არსებობისას სასამართლო ადგენს გამოსაცდელ ვადას, რომლის
განმავლობაშიც მსჯავრდებულმა არ უნდა ჩაიდინოს ახალი დანაშაული და უნდა
შეასრულოს მისთვის დაკისრებული მოვალეობა. თავისუფლების აღკვეთაზე უფრო მსუბუქი
სახის სასჯელის დანიშვნისას გამოსაცდელი ვადა უნდა იყოს არანაკლებ ერთი და არაუმეტეს
სამი წლისა, თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნისას – არანაკლებ ერთი და არაუმეტეს ექვსი
წლისა, ხოლო დანაშაულთა ერთობლიობის ან განაჩენთა ერთობლიობის დროს სასჯელთა
შეკრების შედეგად საბოლოო სასჯელის დანიშვნისას − არანაკლებ ორი და არაუმეტეს ექვსი
წლისა.

საქართველოს 2010 წლის 23თებერვლის კანონი№2644 - სსმ I, №9, 15.03.2010წ., მუხ.34

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3619 - სსმ I, №51, 29.09.2010 წ., მუხ.332

საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი№1471 - ვებგვერდი, 16.10.2013წ.

1

1

მუხლი 65. მოვალეობის დაკისრება

პირობითი მსჯავრის დროს, თუ არსებობს საამისო საფუძველი, სასამართლოს შეუძლია
დააკისროს მსჯავრდებულს განსაზღვრული მოვალეობის შესრულება: პრობაციის ბიუროს
ნებართვის გარეშე არ შეიცვალოს მუდმივი ბინადრობის ადგილი, არ დაამყაროს
ურთიერთობა იმასთან, ვინც შეიძლება იგი ჩააბას ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში, არ
მოინახულოს განსაზღვრული ადგილი, მატერიალურად დაეხმაროს ოჯახს, გაიაროს
ალკოჰოლიზმის, ნარკომანიის, ტოქსიკომანიის ან ვენერიული სენის მკურნალობის კურსი.
სასამართლოს შეუძლია დააკისროს მსჯავრდებულს სხვა მოვალეობაც, რომელიც ხელს
შეუწყობს მის გამოსწორებას.

საქართველოს 2001 წლის 19 ივნისის კანონი№945 – სსმ I, №20, 03.07.2001 წ., მუხ.75

საქართველოს 2003 წლის 7 მაისის კანონი№2160 – სსმ I, №13, 02.06.2003 წ., მუხ.72

მუხლი 66. კონტროლიდა დახმარება
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1. პირობით
მსჯავრდებულის ყოფაქცევის კონტროლს და მის დახმარებას ახორციელებს პრობაციის ბიურ
ო . ეს ორგანო თვალყურსადევნებს პირის მიერ მისთვის დაკისრებული მოვალეობის შესრულ
ებას , ხოლო მისი შეუსრულებლობის შესახებ დაუყოვნებლივაცნობებს სასამართლოს .

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ფუნქციას პირობით მსჯავრდებული
სამხედრო მოსამსახურის მიმართ ახორციელებს სამხედრო ნაწილის ხელძღვანელობა.

3. გამოსაცდელ ვადაში სასამართლოს შეუძლია იმ ორგანოს წარდგინებით, რომელიც
ახორციელებს კონტროლსა და დახმარებას პირობით მსჯავრდებულის მიმართ, მთლიანად ან
ნაწილობრივ გააუქმოს პირობით მსჯავრდებულისათვის დაკისრებული მოვალეობა ან
დააკისროს მას ახალი მოვალეობა.

საქართველოს 2001 წლის 19 ივნისის კანონი№945 – სსმ I, №20, 03.07.2001 წ., მუხ.75

საქართველოს 2003 წლის 7 მაისის კანონი№ 2160 – სსმ I, №13, 02.06.2003 წ ., მუხ .7 2

4

მუხლი 67. პირობითი მსჯავრის გაუქმება ან გამოსაცდელი ვადის გაგრძელება/შემცირება

1. თუ პირობით მსჯავრდებული გამოსაცდელი ვადის არანაკლებ ნახევრის გასვლის შემდეგ
ყოფაქცევით დაამტკიცებს თავის გამოსწორებას, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის − არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული
სააგენტოს პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხთა განმხილველი მუდმივმოქმედი
კომისია მსჯავრდებულის მიმართ კონტროლისა და დახმარების განმახორციელებელი
ორგანოს შუამდგომლობის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას პირობით
მსჯავრდებულისათვის პირობითი მსჯავრის გაუქმებისა და ნასამართლობის მოხსნის
შესახებ.

11 . პირობით მსჯავრდებულისათვის ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი წესით
პირობითი მსჯავრის გაუქმება და ნასამართლობის მოხსნა შესაძლებელია ჯანმრთელობის
მდგომარეობის გამო, გამოსაცდელი ვადის ნახევრის გასვლამდეც.
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2. სასამართლოს შეუძლია პირობით მსჯავრდებულის ყოფაქცევის გათვალისწინებით, ამ
მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული ორგანოს წარდგინებით გააგრძელოს (არა უმეტეს
ერთი წლით) ან შეამციროს გამოსაცდელი ვადა.

3. თუ პირობით მსჯავრდებული გამოსაცდელ ვადაში სისტემატურად ან ჯიუტად არ
ასრულებდა მისთვის დაკისრებულ მოვალეობას, სასამართლოს შეუძლია ამ მუხლის პირველ
ნაწილში აღნიშნული ორგანოს წარდგინებით დაადგინოს, რომ გაუქმდეს პირობითი მსჯავრი
და აღსრულდეს განაჩენით დანიშნული სასჯელი.

4. თუ პირობით მსჯავრდებულმა გამოსაცდელ ვადაში გაუფრთხილებლობითი დანაშაული
ჩაიდინა, პირობითი მსჯავრის გაუქმების ან ძალაში დატოვების საკითხს წყვეტს
სასამართლო.

5. თუ პირობით მსჯავრდებულმა გამოსაცდელ ვადაში განზრახი დანაშაული ჩაიდინა,
სასამართლო გააუქმებს პირობით მსჯავრს და მსჯავრდებულს დაუნიშნავს სასჯელს ამ
კოდექსის 59-ე მუხლით გათვალისწინებული წესით. იმავე წესით დაინიშნება სასჯელი ამ
მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში. გამონაკლის შემთხვევაში
პირობითი მსჯავრი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ მხარეთა შორის საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის XXI თავის შესაბამისად საპროცესო შეთანხმების
დადებისას, რომელიც შეთანხმებული უნდა იყოს საქართველოს მთავარ პროკურორთან ან
მის მოადგილესთან.

საქართველოს 2006 წლის 29დეკემბრის კანონი№4213 - სსმ I, №1, 03.01.2007 წ., მუხ.16

საქართველოს 2008 წლის 1 ნოემბრის კანონი№466 - სსმ I, №30, 07.11.2008 წ., მუხ.186

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3619 - სსმ I, №51, 29.09.2010 წ ., მუხ .332

საქართველოს 2011 წლის 11 ნოემბრის კანონი№5266 - ვებგვერდი, 24.11.2011წ.

საქართველოს 201 2 წლის 27 მარტის კანონი№ 5924 – ვებგვერდი, 1 9 .0 4 .201 2 წ.

საქართველოს 2013 წლის 13დეკემბრის კანონი№1796 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ.

მუხლი 671 . სამოქალაქო შეთანხმება

1. პირობით მსჯავრდებულისათვის ამ კოდექსის 67-ე მუხლის პირველ
ნაწილ ში მითითებული ორგანოს მიერ პირობითი მსჯავრის გაუქმება და ნასამართლობის
მოხსნა შესაძლებელია გამოსაცდელი ვადის ნახევრის გასვლამდეც , თუ პირობით
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მსჯავრდებულთან პროკურორს გაფორმებული აქვს სამოქალაქო შეთანხმება და პირობით
მსჯავრდებულმა ჯეროვნად შეასრულა სამოქალაქო შეთანხმებით განსაზღვრული
მოვალეობები, აგრეთვე არ არსებობს ამ კოდექსის 67-ე მუხლის მე- 3 −მე-5 ნაწილებით
გათვალისწინებული საფუძვლები და იმავე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად სასამართლოს
არ მიუღია გადაწყვეტილება გამოსაცდელი ვადის გაგრძელების შესახებ.

2. პროკურორს შეუძლია, პირობით მსჯავრდებულის ყოფაქცევის გათვალისწინებით, მასთან
გააფორმოს სამოქალაქო შეთანხმება, თუ მას აქვს სურვილი და შესაძლებლობა, გარკვეულ
სფეროში საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება სხვებს გაუზიაროს. სამოქალაქო შეთანხმებით
განისაზღვრება პირობით მსჯავრდებულის მოვალეობები, ასევე დრო, რომლის
განმავლობაშიც უნდა შესრულდეს აღნიშნული მოვალეობები და რომლის გასვლის შემდეგაც
პირობით მსჯავრდებულს შეიძლება გაუუქმდეს პირობითი მსჯავრი და მოეხსნას
ნასამართლობა.

3. სამოქალაქო შეთანხმებით პირობით მსჯავრდებულის მიერ ნაკისრი მოვალეობების
შესრულებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს პრობაციის ბიურო, რომელიც პროკურორს
პერიოდულად წარუდგენს ინფორმაციას ამ შეთანხმების პირობების შესრულებასთან
დაკავშირებით.

საქართველოს 20 12 წლის 22 მაისის კანონი№ 6252 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ.

თავი XVI

არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურება

მუხლი 80. არასრულწლოვანი დამნაშავის ასაკი

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებისას ან მისგან გათავისუფლებისას
არასრულწლოვნად ითვლება ის, ვისაც დანაშაულის ჩადენამდე შეუსრულდა თოთხმეტი
წელი, მაგრამ არ შესრულებია თვრამეტი წელი.

საქართველოს 2007 წლის 23 მაისის კანონი№4785 - სსმ I, №19, 01.06.2007 წ., მუხ.166

საქართველოს 2010 წლის 23თებერვლის კანონი№2641 - სსმ I, №9, 15.03.2010წ., მუხ.31
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მუხლი 81. სისხლისსამართლებრივი ზემოქმედების ღონისძიება არასრულწლოვნის მიმართ

არასრულწლოვან დამნაშავეს შეიძლება დაენიშნოს სასჯელი ან აღმზრდელობითი
ზემოქმედების იძულებითი ღონისძიება.

მუხლი 82. სასჯელის სახეები

არასრულწლოვანი დამნაშავისათვის დასანიშნი სასჯელის სახეებია:

ა) ჯარიმა;

ბ) საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა;

გ) საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა;

დ) გამასწორებელი სამუშაო;

ე)თავისუფლების შეზღუდვა;

ვ) (ამოღებულია);

ზ) ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა.

საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის კანონი№292 – სსმ I, №18, 15.05.2000 წ., მუხ.45

საქართველოს 2003 წლის 20 ივნისის კანონი№2458 – სსმ I, №21, 15.07.2003 წ., მუხ.149

მუხლი 83. ჯარიმა

არასრულწლოვანს ჯარიმა ენიშნება ამ კოდექსის 42-ე მუხლითდადგენილი წესით.

საქართველოს 2006 წლის 29დეკემბრის კანონი№4213 - სსმ I, №1, 03.01.2007 წ., მუხ.16

საქართველოს 2007 წლის 4 ივლისის კანონი№ 5196 - სსმ I, №28, 18.07.2007 წ., მუხ.283
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მუხლი 84. საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა

არასრულწლოვანს საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ენიშნება ერთიდან სამ წლამდე
ვადით.

მუხლი 85. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა

1. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ენიშნება ორმოციდან სამას ოც
საათამდე ვადით, რომელსაც ის მოიხდის სწავლისაგან ან ძირითადი სამუშაოსაგან
თავისუფალ დროს. თავისუფლების აღკვეთის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით
შეცვლის შემთხვევაში, ან თუ მხარეთა შორის დადებულია საპროცესო შეთანხმება, იგი
შეიძლება დაინიშნოს უფრო მეტი ვადითაც. ეს სასჯელი გულისხმობს ისეთი სამუშაოს
შესრულებას, რომელიც ძალუძს არასრულწლოვანს. ამ სასჯელის ვადა თხუთმეტ წლამდე
არასრულწლოვნისათვის არ უნდა აღემატებოდეს დღეში ოთხ საათს, ხოლო თხუთმეტიდან
თვრამეტ წლამდე არასრულწლოვნისათვის –დღეში ექვს საათს.

2. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა დამატებით სასჯელად
შეიძლება დაენიშნოს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იგი ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით
სასჯელის სახით გათვალისწინებული არ არის.

საქართველოს 2008 წლის 26დეკემბრის კანონი№893 - სსმ I, №41, 30.12.2008 წ., მუხ.317

მუხლი 86. გამასწორებელი სამუშაო

არასრულწლოვანს გამასწორებელი სამუშაო ენიშნება ორი თვიდან ერთ წლამდე ვადით.

მუხლი 861.თავისუფლების შეზღუდვა

არასრულწლოვანს თავისუფლების შეზღუდვა ენიშნება ოთხ წლამდე ვადით.
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საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის კანონი№292 – სსმ I, №18, 15.05.2000 წ., მუხ.45

საქართველოს 2000 წლის 30 ივნისის კანონი№458 – სსმ I, №27, 17.07.2000 წ., მუხ.83

მუხლი 87. (ამოღებულია)

საქართველოს 2003 წლის 20 ივნისის კანონი№2458 – სსმ I, №21, 15.07.2003 წ., მუხ.149

მუხლი 88. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა

1. (ამოღებულია).

2. (ამოღებულია).

3. თოთხმეტიდან თექვსმეტ წლამდე არასრულწლოვნისათვის დანიშნული თავისუფლების
აღკვეთის ვადა შემცირდება ერთი მესამედით. ამასთანავე, საბოლოო სასჯელი არ უნდა
აღემატებოდეს ათ წელს.

4. თექვსმეტიდან თვრამეტ წლამდე არასრულწლოვნისათვის დანიშნული თავისუფლების
აღკვეთის ვადა შემცირდება ერთი მეოთხედით. ამასთანავე, საბოლოო სასჯელი არ უნდა
აღემატებოდეს თხუთმეტ წელს.

საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის კანონი№292 – სსმ I, №18, 15.05.2000 წ., მუხ.45

საქართველოს 2007 წლის 4 ივლისის კანონი№ 5196 - სსმ I, №28, 18.07.2007 წ., მუხ.283

საქართველოს 2010 წლის 23თებერვლის კანონი№2641 - სსმ I, №9, 15.03.2010წ., მუხ.31

მუხლი 89. სასჯელის დანიშვნა

არასრულწლოვნისათვის სასჯელის დანიშვნის დროს ამ კოდექსის 53-ე
მუხლით გათვალისწინებულ გარემოებებთან ერთად მხედველობაში მიიღება მისი
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ცხოვრებისა და აღზრდის პირობები, ფსიქიკური განვითარების დონე, ჯანმრთელობის
მდგომარეობა, სხვა პიროვნული თავისებურებანი, მასზე ასაკით უფროსი პირის ზეგავლენა.

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

ზოგადი ნაწილი

თავი III

სასამართლო

მუხლი 19. სასამართლო, როგორც მართლმსაჯულების ორგანო

1. სასამართლო სახელმწიფო ხელისუფლების ერთადერთი ორგანოა, რომელიც უფლებამოსილია
განახორციელოს მართლმსაჯულება, განიხილოს სისხლის სამართლის საქმე, გამოიტანოს კანონიერი,
დასაბუთებულიდა სამართლიანი განაჩენი.

2. მართლმსაჯულების განხორციელებაზე უარის თქმა დაუშვებელია. სასამართლო ვალდებულია ამ
კოდექსით დადგენილი წესით, განსჯადობის მიხედვით განიხილოს სისხლის სამართლის საქმე,
შუამდგომლობა და საჩივარი.

მუხლი 20. სასამართლოს უფლებამოსილება

1.თუ სისხლის სამართლის საქმეს პირველი ინსტანციით არ განიხილავს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო,
მას პირველი ინსტანციით განიხილავს რაიონული (საქალაქო) სასამართლო.

2. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის კომპეტენციაა ადამიანის
კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვისა და იძულებით ღონისძიებასთან დაკავშირებული საგამოძიებო
მოქმედების ჩატარების შესახებ სასამართლოს განჩინების გამოტანა, ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის
ღონისძიების საკითხის გადაწყვეტა, ამ კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში გამომძიებლის
ან/და პროკურორის უკანონო ქმედების გამო საჩივრის გადაწყვეტა, ასევე ამ კოდექსით
გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. ამ ნაწილით გათვალისწინებულ
საკითხებზე გადაწყვეტილებას იღებს იმ რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მაგისტრატი
მოსამართლე, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზედაც ტარდება, ჩატარდება ან ჩატარდა გამოძიება ან
საპროცესო მოქმედება. ამ კოდექსით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევაში გადაწყვეტილება
შეიძლება მიიღოს სხვა მაგისტრატმა მოსამართლემ. ამ კოდექსით მაგისტრატი მოსამართლის
განსჯადობისთვის მიკუთვნებული საკითხები მისი არყოფნისას ან იმ შემთხვევაში, როდესაც
გამოძიების ადგილი არ ემთხვევა დანაშაულის ჩადენის ადგილს, შეიძლება განიხილოს სხვა
მაგისტრატმა მოსამართლემ ან გამოძიების ადგილის მიხედვით შესაბამისი რაიონული (საქალაქო)
სასამართლოს მოსამართლემ.
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3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით მაგისტრატი მოსამართლის განსჯადობისთვის მიკუთვნებულ საკითხებზე
მიღებული გადაწყვეტილების გამო საჩივარს ამ კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში
განიხილავს სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგია.

4. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს ან მაგისტრატი მოსამართლის განაჩენისა და სხვა შემაჯამებელი
სასამართლო გადაწყვეტილების გამო სააპელაციო საჩივარს განიხილავს სააპელაციო სასამართლოს
სააპელაციო პალატა.

5. სააპელაციო სასამართლოს განაჩენისა და სხვა შემაჯამებელი სასამართლო გადაწყვეტილების გამო
საკასაციო საჩივარს განიხილავს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა
პალატა.

6. სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა ამ კოდექსით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში და დადგენილი წესით განიხილავს საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ
გამოტანილი და კანონიერ ძალაში შესული განაჩენისა და სხვა შემაჯამებელი სასამართლო
გადაწყვეტილების ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო გადასინჯვის შესახებ საჩივარს.

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3616 - სსმ I, №50, 24.09.2010 წ., მუხ.328

მუხლი 21.ტერიტორიული განსჯადობა

1. სისხლის სამართლის საქმე სასამართლოში განიხილება იმ ადგილის მიხედვით , სადაც ბრალდებული
პირველად წარედგინა სასამართლოს .

2 . მოსამართლე არკვევს მხარეთა შორის საპროცესო შეთანხმების არსებობას, ასევე საკითხს,
დაყენებულია თუ არა შუამდგომლობა სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის
გამოტანის თაობაზე . შუამდგომლობის დაყენების შემთხვევაში მოსამართლე მოქმედებს ამ კოდექსის XXI
თავის შესაბამისად.

3. გამოძიებისას მხარეთა შორის საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების თაობაზე შუამდგომლობას
განიხილავს სასამართლო გამოძიების დამთავრების ადგილის მიხედვით.

4. ზემდგომი სასამართლოს თავმჯდომარე უფლებამოსილია მხარის შუამდგომლობით სისხლის
სამართლის საქმე მასში მონაწილე დაზარალებულთა და მოწმეთა უმრავლესობის ადგილსამყოფლის
მიხედვით ან სხვა მიზეზით, რომელიც დაკავშირებულია ნაკლები საპროცესო ხარჯების გაწევასთან,
განსახილველად გადასცეს სხვა სასამართლოს.

5. თუ სასამართლო დაადგენს, რომ სისხლის სამართლის საქმე მისი განსჯადი არ არის, იგი განჩინებით
საქმეს განსჯადობის მიხედვით გადასცემს სხვა სასამართლოს.

6. განსჯადობის შესახებ დავას წყვეტს ზემდგომი სასამართლოს თავმჯდომარე.

საქართველოს 2010 წლის 7დეკემბრის კანონი№3891 - სსმ I, №67, 09.12.2010 წ., მუხ.418
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მუხლი 22. სასამართლოთა შემადგენლობა

1. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლე ან მაგისტრატი მოსამართლე სისხლის სამართლის
საქმესთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას იღებს ერთპიროვნულად.

2. იმ შემთხვევაში, როდესაც რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში არის მოსამართლეთა საკმარისი
რაოდენობა კოლეგიური შემადგენლობით საქმეთა განხილვისათვის, სისხლის სამართლის საქმის
განმხილველი სასამართლოს თავმჯდომარეს შეუძლია დაადგინოს საქმის კოლეგიური განხილვა სამი
მოსამართლის შემადგენლობით, თუ საქმის განხილვასა და გადაწყვეტას განსაკუთრებული
მნიშვნელობა აქვს სასამართლო პრაქტიკისათვის ან საქმე ფაქტობრივი ან სამართლებრივი
თვალსაზრისით განსაკუთრებული სირთულისაა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც საქმე განიხილება
ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით.

3. ამ კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სისხლის სამართლის საქმე რაიონულ (საქალაქო)
სასამართლოში განიხილება ნაფიცი მსაჯულებისა და მოსამართლის მონაწილეობით.

4. სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლე საჩივარს განიხილავს
ერთპიროვნულად.

5. სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში სისხლის სამართლის საქმე
სააპელაციო წესით განიხილება კოლეგიურად სამი მოსამართლის შემადგენლობით.

6. ნაკლებად მძიმე და მძიმე კატეგორიის დანაშაულთა სისხლის სამართლის საქმეებზე რაიონული
(საქალაქო) სასამართლოების განაჩენებისა და სხვა შემაჯამებელი სასამართლო გადაწყვეტილებების
გამო საჩივრები შესაძლებელია სააპელაციო წესით ერთპიროვნულად განიხილოს სააპელაციო
სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლემ.

7 . საკასაციო საჩივარი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში
განიხილება კოლეგიურად სამი მოსამართლის შემადგენლობით, ხოლო დიდ პალატაში – ცხრა
მოსამართლის შემადგენლობით.

8. სასამართლოს შემადგენლობის ყველა მოსამართლეს გადაწყვეტილების მიღების თანაბარი უფლება
აქვს.

9. თუ სისხლის სამართლის საქმე ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განსჯადია და ბრალდებული თავს
არიდებს სასამართლოში გამოცხადებას, საქმეს სასამართლო განიხილავს მის დაუსწრებლად, ნაფიც
მსაჯულთა მონაწილეობის გარეშე.

მუხლი 23. სასამართლო სხდომის თავმჯდომარე

სასამართლო სხდომის თავმჯდომარე წარმართავს სხდომას, სასამართლოს თათბირის მიმდინარეობას,
მხარეებს აძლევს შესაძლებლობას, დაუბრკოლებლად წარადგინონ და გამოიკვლიონ მტკიცებულებანი,
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უზრუნველყოფს წესრიგის დაცვას, აგრეთვე ახორციელებს ამ კოდექსით გათვალისწინებულ სხვა
უფლებამოსილებებს.

მუხლი 24. სასამართლო სხდომის მდივანი

1. სასამართლო სხდომის მდივანი ამოწმებს, გამოცხადდა თუ არა სასამართლო პროცესზე გამოძახებული
პირი, და ამის თაობაზე მოახსენებს სასამართლოს; სხდომის თავმჯდომარის წინადადებით საჯაროდ
კითხულობს საპროცესო დოკუმენტს; აწარმოებს სასამართლო სხდომის ოქმს.

2. სასამართლო სხდომის მდივანი ვალდებულია სრულად და სწორად დააფიქსიროს სასამართლო
სხდომის ოქმში სასამართლოს მოქმედება და გადაწყვეტილება, აგრეთვე სასამართლო სხდომის ყველა
მონაწილის მოქმედება, განცხადება, შუამდგომლობა, ჩვენება და ახსნა-განმარტება. მდივანს უფლება
აქვს, ოქმის მომზადებისას გამოიყენოს სტენოგრაფია,დიქტოფონი და სხვა ტექნიკური საშუალებანი.

3. სასამართლო უფლებამოსილია მხარეთა შენიშვნები სასამართლო სხდომის ოქმთან დაკავშირებით
განიხილოს მათი მოწვევის გარეშე. სასამართლო სხდომის მდივანი იძლევა წერილობით განმარტებებს.

მუხლი 25. სასამართლო პროცესის შეჯიბრებითობა და მხარეთა თანასწორობა

1. სასამართლო ვალდებულია მხარეებს თავიანთი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დასაცავად
შეუქმნას თანაბარი შესაძლებლობები ისე, რომ არც ერთ მათგანს არ მიანიჭოს უპირატესობა.

2. სასამართლოს ეკრძალება ბრალდების დამადასტურებელ ან დაცვის ხელშემწყობ მტკიცებულებათა
დამოუკიდებლად მოპოვება და გამოკვლევა. მტკიცებულებათა მოპოვება და წარდგენა მხარეების
კომპეტენციაა. მოსამართლე უფლებამოსილია გამონაკლის შემთხვევაში მხარეებთან შეთანხმების
შედეგად დასვას დამაზუსტებელი კითხვა, თუ ეს აუცილებელია სამართლიანი სასამართლოს
უზრუნველსაყოფად.

3. განაჩენის ან სხვა შემაჯამებელი სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანამდე მოსამართლეს უფლება
არა აქვს, აზრი გამოთქვას ბრალდებულის (მსჯავრდებულის) დამნაშავედ თუ უდანაშაულოდ ცნობის
თაობაზე.

4. თუ სასამართლო სხდომაში ორივე მხარე მონაწილეობს, ერთი მხარის შუამდგომლობასთან ან
საჩივართან დაკავშირებით სასამართლო ისმენს მეორე მხარის აზრსაც.

მუხლი 26. სასამართლოს შუამდგომლობა

1. თუ რომელიმე საპროცესო მოქმედების ჩატარება სისხლის სამართლის საქმის განხილვის ადგილზე
შეუძლებელია, სასამართლოს უფლება აქვს, ამ მოქმედების ჩასატარებლად დავალება გაუგზავნოს იმავე
ან ქვემდგომი დონის სხვა სასამართლოს.
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2. უცხო სახელმწიფოს სასამართლოსა თუ საგამოძიებო ორგანოში სასამართლოს შუამდგომლობის
გაგზავნის წესი განისაზღვრება საქართველოსა და ამ სახელმწიფოს შორის დადებული ხელშეკრულებით
სამართლებრივი დახმარების შესახებ.

მუხლი 27. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემადგენლობა

1. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო შედგება 12 მსაჯულისგან და 2 სათადარიგო მსაჯულისგან, გარდა ამ
კოდექსით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

2. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემადგენლობაში არ უნდა იყოს ექვსზე ნაკლები მსაჯული ნაკლებად
მძიმე კატეგორიის დანაშაულთა საქმეებზე, რვაზე ნაკლები – მძიმე კატეგორიის დანაშაულთა საქმეებზე,
ათზე ნაკლები – განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულთა საქმეებზე.

მუხლი 28. ნაფიცი მსაჯულის (მსაჯულობის კანდიდატის) სოციალური გარანტიები

1. ნაფიც მსაჯულს და მსაჯულობის კანდიდატს უფლება აქვთ დროულად მიიღონ სახელმწიფოსგან
ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურება, რომელიც პირდაპირაა დ აკავშირებული მათ მიერ საკუთარი
მოვალეობის შესრულებასთან. დღიური, სამგზავრო და სხვა პირდაპირი ხარჯების ანაზღაურების
ოდენობას განსაზღვრავს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.

2. დასაქმებულ პირს ნაფიც მსაჯულად სასამართლო პროცესში მონაწილეობის დროს უნარჩუნდება
სამუშაო ადგილიდა ანაზღაურება.

3. სასამართლო ვალდებულია ინდივიდუალურად გაითვალისწინოს ნაფიცი მსაჯულის კანონიერი
ინტერესები. სასამართლო თავისუფლდება ამ ვალდებულებისაგან, თუ ნაფიცი მსაჯულის კანონიერი
ინტერესების დაკმაყოფილებით დაცული სიკეთე ნაკლებია, ვიდრე მართლმსაჯულებისათვის ან მესამე
პირისათვის მიყენებული ზიანი. ასეთ შემთხვევაში პირი არ უნდა გათავისუფლდეს ნაფიცი მსაჯულის
მოვალეობის შესრულებისაგან.

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3616 - სსმ I, №50, 24.09.2010 წ., მუხ.328

საქართველოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის კანონი№5170 - ვებგვერდი, 11.11.2011წ.

მუხლი 29. მოთხოვნები ნაფიცი მსაჯულისადმი

პირი უფლებამოსილია ნაფიც მსაჯულად მიიღოს მონაწილეობა სასამართლო პროცესში,თუ:

ა) საქართველოს სამოქალაქო რეესტრის მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებულია, როგორც 18 წელს
გადაცილებული პირი;

ბ) იცის სისხლის სამართლის პროცესის ენა;

გ) ცხოვრობს ტერიტორიაზე, რომელიც შედის იმ სასამართლოს განსჯადობაში, სადაც მიმდინარეობს
პროცესი;
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დ) შეზღუდული არა აქვს ფიზიკური ან ფსიქიკური შესაძლებლობები, რაც ხელს არ შეუშლის მის მიერ
ნაფიცი მსაჯულის მოვალეობის შესრულებას.

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3616 - სსმ I, №50, 24.09.2010 წ., მუხ.328

მუხლი 30. შეუთავსებლობა

პირი ვერ მიიღებს სისხლის სამართლის პროცესში მონაწილეობას ნაფიც მსაჯულად, თუ არსებობს ამ
კოდექსით დადგენილი ნაფიცი მსაჯულის აცილების რომელიმე საფუძველი ან/და:

ა) იგი სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირია;

ბ) იგი გამომძიებელია;

გ) იგი პოლიციელია;

დ) იგი ირიცხება საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში;

ე) იგი სასულიერო პირია;

ვ) იგი აღნიშნულ საქმეში სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეა;

ზ) იგი ბრალდებულია;

თ) იგი ნარკოტიკული საშუალების მცირე ოდენობით მოხმარებისთვის
ადმინისტრაციულსახდელდადებული პირია;

ი) მისი მონაწილეობა ნაფიც მსაჯულად აღნიშნულ საქმეში აშკარად უსამართლო იქნებოდა ამ პირის
მიერ გამოხატული მოსაზრებების ან პირადი გამოცდილების საფუძველზე;

კ) იგი ფსიქოლოგია;

ლ) იგი ფსიქიატრია;

მ) იგი იურისტია.

მუხლი 31. უარი ნაფიცი მსაჯულის მოვალეობის შესრულებაზე

პირს უფლება აქვს, უარი განაცხადოს ნაფიცი მსაჯულის მოვალეობის შესრულებაზე:

ა)თუუკანასკნელი წლის განმავლობაში უკვე იყო ნაფიცი მსაჯული;

ბ)თუ ასრულებს ისეთ სამუშაოს, რომელშიც მისი შეცვლა გამოიწვევს მნიშვნელოვან ზიანს;

გ) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო;

დ)თუ ხანგრძლივად იმყოფება ან მიემგზავრება საქართველოს ფარგლებს გარეთ;
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ე)თუ 70 წელს გადაცილებულია.

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3616 - სსმ I, №50, 24.09.2010 წ., მუხ.328

თავი XIV

გამოძიების საფუძვლები

მუხლი 100. გამოძიების დაწყების მოვალეობა

1. დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში გამომძიებელი, პროკურორი ვალდებული
არიან დაიწყონ გამოძიება. გამომძიებლის მიერ გამოძიების დაწყების თაობაზე დაუყოვნებლივ უნდა
ეცნობოს პროკურორს.

2. (ამოღებულია).

საქართველოს 2010 წლის 7დეკემბრის კანონი№3891 - სსმ I, №67, 09.12.2010 წ., მუხ.418

მუხლი 101. ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ

1. გამოძიების დაწყების საფუძველია დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც გამომძიებელს ან
პროკურორს მიაწოდეს, გამოვლინდა სისხლის სამართლის პროცესის დროს ან გამოქვეყნდა მასმედიაში.

2. დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია შეიძლება იყოს წერილობითი, ზეპირი ან სხვაგვარად
დაფიქსირებული.

2 1. პირს, რომელიც დანაშაულის შესახებ განაცხადებს, უფლება აქვს, მიიღოს დანაშაულის შესახებ
შეტყობინების დამადასტურებელი წერილობითი ცნობა.

3. დანაშაულის შესახებ ზეპირი შეტყობინების თაობაზე დგება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერენ
განმცხადებელი და განცხადების მიმღები თანამდებობის პირი. გამომძიებელი უფლებამოსილია
დანაშაულის შესახებ ანონიმური შეტყობინების საფუძველზე დაიწყოს გამოძიება. დაუშვებელია პირის
მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება მხოლოდ ანონიმური შეტყობინების
საფუძველზე.

4. 14 წელს მიღწეულ განმცხადებელს ხელწერილის ჩამორთმევით აფრთხილებენ ცრუ დასმენისათვის
პასუხისმგებლობის შესახებ.

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3616 - სსმ I, №50, 24.09.2010 წ., მუხ.328

საქართველოს 2014 წლის 24 ივლისის კანონი№2518 - ვებგვერდი, 06.08.2014წ.

მუხლი 102. საქმის ქვემდებარეობის მიხედვით გადაგზავნა
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თუ გამოძიების დაწყების შემდეგ გამოიკვეთა, რომ სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება სხვა
საგამოძიებო ორგანოს კომპეტენციაა, გადაუდებელ საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარების შემდეგ
პროკურორი დაუყოვნებლივ გადააგზავნის საქმეს ქვემდებარეობის მიხედვით.

მუხლი 103. გამოძიების ვადა

გამოძიება მიმდინარეობს გონივრულ ვადაში, მაგრამ არა უმეტეს შესაბამისი დანაშაულისათვის
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით დადგენილი სისხლისსამართლებრივი დევნის
ხანდაზმულობის ვადისა.

მუხლი 104. გამოძიების მონაცემების გამჟღავნების დაუშვებლობა

1. პროკურორი/გამომძიებელი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ
ინფორმაცია არ გახდეს საჯარო. ამ მიზნით ის უფლებამოსილია სისხლის სამართლის პროცესის
მონაწილე დაავალდებულოს, მისი ნებართვის გარეშე არ გაამჟღავნოს საქმეში არსებული ცნობები, და
გააფრთხილოს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ.

2. მართლმსაჯულებისა და მხარეთა ინტერესებიდან გამომდინარე, გამოძიებისა და საქმის სასამართლო
განხილვის ნებისმიერ სტადიაზე სასამართლო უფლებამოსილია მხარის შუამდგომლობით ან საკუთარი
ინიციატივით მიიღოს გადაწყვეტილება საქმის მონაწილეთა ან/და სასამართლო სხდომის დარბაზში
მყოფ პირთა მიმართ განსახილველი საქმის გარკვეული მონაცემების საჯაროდ გავრცელებისაგან დაცვის
შესახებ. აღნიშნული მოთხოვნის დარღვევა იწვევს სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
საქართველოს კანონმდებლობითდადგენილი წესით.

საქართველოს 20 12 წლის 22 მაისის კანონი№ 6253 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ.

მუხლი 105. გამოძიების შეწყვეტის ან/და სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყებისან შეწყვეტის
საფუძვლები

1. გამოძიება უნდა შეწყდეს, ხოლო სისხლისსამართლებრივი დევნა არ უნდა დაიწყოს ან უნდა შეწყდეს:

ა)თუ არ არსებობს სისხლის სამართლის კანონით გათვალისწინებული ქმედება;

ბ)თუ ქმედება არ არის მართლსაწინააღმდეგო;

გ)თუ ახალი კანონი აუქმებს ქმედების დანაშაულებრიობას;

დ)თუ კანონი, რომელსაც ემყარება ბრალდება, არაკონსტიტუციურად არის ცნობილი;

ე) თუ გასულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით დადგენილი სისხლისსამართლებრივი
დევნის ხანდაზმულობის ვადა;

ვ) თუ გამოცემულია ამნისტიის აქტი, რომელიც პირს ათავისუფლებს ჩადენილი ქმედებისათვის
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისაგან;
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ზ) თუ არსებობს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განაჩენი იმავე ბრალდების გამო ან/და
სასამართლოს განჩინება იმავე ბრალდებით სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის თაობაზე;

თ) თუ არსებობს პროკურორის დადგენილება სისხლისსამართლებრივი დევნის ან/და გამოძიების
შეწყვეტის შესახებ;

ი) თუ პროკურორმა უარი თქვა ბრალდებაზე ამ კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და
დადგენილი წესით;

კ) დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღების გამო (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 21-ე
მუხლი);

ლ) ქმედითი მონანიების გამო (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 68-ე და 322-ე
მუხლები და იმავე კოდექსის 164 1, 203-ე, 221-ე, 223-ე, 236-ე, 260-ე, 339-ე, 339 1, 348 1, 371-ე, 375-ე, 388-
ე და 389-ე მუხლების შენიშვნებით გათვალისწინებული შემთხვევები);

მ)თუ ვითარება შეიცვალა.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, სისხლისსამართლებრივი
დევნა არ უნდა დაიწყოს, ხოლოდაწყებულიდევნა უნდა შეწყდეს,თუ:

ა) პირს არ მიუღწევია იმ ასაკისათვის, რომლიდანაც დგება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა;

ბ) პირი დანაშაულის ჩადენისას შეურაცხი იყო, რაც დადასტურებულია სასამართლო-ფსიქიატრიული
ექსპერტიზის დასკვნით;

გ) ბრალდებული გარდაიცვალა;

დ) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 3221, 344-ე ან 362-ე მუხლით გათვალისწინებული
ქმედება ჩადენილია პირის მიერ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1431 ან/და 1432 მუხლით
გათვალისწინებულდანაშაულში დაზარალებულად ყოფნის გამო.

3. სისხლისსამართლებრივი დევნა შესაძლოა აგრეთვე არ დაიწყოს ან შეწყდეს, თუ ის ეწინააღმდეგება
სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპებს.

4. თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ პირმა ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული, და
დანაშაულის ჩადენის მომენტისათვის მას არ შესრულებია 18 წელი, პროკურორი უფლებამოსილია
დასაბუთებული დადგენილებით მიიღოს გადაწყვეტილება სისხლისსამართლებრივი დევნის
არდაწყების ან უკვე დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ დევნის საჯარო
ინტერესის არარსებობის გამო.

5. ამ მუხლის მე-4 ნაწილით განსაზღვრული გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში პროკურორი
უფლებამოსილია არასრულწლოვანთან გააფორმოს ხელშეკრულება განრიდების ან მედიაციის შესახებ,
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რომლის პირობები განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანებით. ამ ხელშეკრულების მოქმედების მაქსიმალური ვადაა 1 წელი.

6. თუ არასრულწლოვანი არაჯეროვნად ასრულებს ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული,
მასთან გაფორმებული განრიდების ან მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებით დაკისრებულ
ვალდებულებას, პროკურორი უფლებამოსილია დასაბუთებული დადგენილებით გააუქმოს
გადაწყვეტილება სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების ან უკვე დაწყებული
სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ და ახალი დასაბუთებული დადგენილებით
დაიწყოს ან განაახლოს სისხლისსამართლებრივი დევნა.

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3616 - სსმ I, №50, 24.09.2010 წ., მუხ.328

საქართველოს 2013 წლის 30 მაისის კანონი№ 662 – ვებგვერდი, 24.0 6 .2013წ.

საქართველოს 2013 წლის 14 ივნისის კანონი№ 741 – ვებგვერდი, 2 7 .0 6 .2013წ.

მუხლი 106. გამოძიების ან/და სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება

1. გამოძიების ან/და სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს
პროკურორი დადგენილებით. ამ დადგენილების ასლს პროკურორი უგზავნის დაზარალებულს
გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 კვირის ვადაში. დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენებით
სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ დადგენილების გამოტანამდე პროკურორი
ვალდებულია დაზარალებულს შეატყობინოს ამის შესახებ და შეადგინოს ოქმი ამ კოდექსის 56-ე მუხლის
5 1 ნაწილითდადგენილი წესით.

[ 1. გამოძიების ან/და სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას, გარდა ამ
მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, იღებს პროკურორი დადგენილებით. ამ
დადგენილების ასლს პროკურორი უგზავნის დაზარალებულს გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 კვირის
ვადაში. დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენებით სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის
შესახებ დადგენილების გამოტანამდე პროკურორი ვალდებულია დაზარალებულს შეატყობინოს ამის
შესახებ და შეადგინოს ოქმი ამ კოდექსის 56-ე მუხლის 5 1 ნაწილით დადგენილი წესით. (ამოქმედდეს
2014 წლის 1 ოქტომბრიდან)]

11. დაზარალებულს უფლება აქვს, გამოძიების ან/და სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის
შესახებ პროკურორის დადგენილება ერთჯერადად გაასაჩივროს ზემდგომ პროკურორთან. ზემდგომი
პროკურორის გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ საჩივრდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
ჩადენილია განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული. ამ შემთხვევაში, თუ ზემდგომი პროკურორი არ
დააკმაყოფილებს საჩივარს, დაზარალებულს უფლება აქვს, პროკურორის გადაწყვეტილება გაასაჩივროს
გამოძიების ადგილის მიხედვით რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში. სასამართლოს განჩინება
გამოაქვს 15 დღის ვადაში, ზეპირი მოსმენით ან მის გარეშე. სასამართლოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება არ საჩივრდება.
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2. ამ მუხლის პირველ ნაწილში მითითებული გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობება ბრალდებულს,
მის ადვოკატს და დაზარალებულს.

3. თუ სისხლისსამართლებრივი დევნა წყდება ამ კოდექსის 105-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის
საფუძველზე, პროკურორს უფლება აქვს, მიმართოს სასამართლოს ადმინისტრაციული
სამართალწარმოების წესით, „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული ღონისძიებების გამოყენების შუამდგომლობით.

[ 3. თუ სისხლისსამართლებრივი დევნა ამ კოდექსის 105-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის
საფუძველზე წყდება, პროკურორი ვალდებულია მიმართოს განსჯადობის მიხედვით შესაბამის
სასამართლოს ამ კოდექსის 191-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების
მიღების შუამდგომლობით. (ამოქმედდეს 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან)]

საქართველოს 2014 წლის 24 ივლისის კანონი№2518 - ვებგვერდი, 06.08.2014წ.

საქართველოს 2014 წლის 26 ივლისის კანონი№2539 - ვებგვერდი, 06.08.2014წ.

მუხლი 107. სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ განჩინების გასაჩივრება

1. განჩინება სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ შეიძლება გაასაჩივროს პროკურორმა.

2. სასამართლო უფლებამოსილია ამ მუხლით გათვალისწინებული საჩივარი განიხილოს ზეპირი
მოსმენის გარეშე. ზეპირი მოსმენის შემთხვევაში სასამართლო აცხადებს განჩინების სარეზოლუციო
ნაწილს.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებულ საჩივართან დაკავშირებით გამოტანილი განჩინება არ გასაჩივრდება.

მუხლი 108. შეწყვეტილი სისხლისსამართლებრივი დევნის განახლება

1. თუ ზემდგომმა პროკურორმა გააუქმა დადგენილება სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის
შესახებ ან სასამართლომ გააუქმა დადგენილება/განჩინება სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის
შესახებ და არ გასულა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის ხანდაზმულობის ვადა,
სისხლისსამართლებრივი დევნა უნდა განახლდეს. ამ შემთხვევაში საქართველოს მთავარი პროკურორი
ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი სისხლისსამართლებრივი დევნის განახლებისა და სხვა საპროკურორო
საქმიანობის განხორციელების ვალდებულებას სხვა პროკურორს აკისრებს.

2. სისხლისსამართლებრივი დევნის განახლების შესახებ წერილობით ეცნობება ბრალდებულს,
მის ადვოკატს და დაზარალებულს.

საქართველოს 2014 წლის 24 ივლისის კანონი№2518 - ვებგვერდი, 06.08.2014წ.

მუხლი 109. სისხლის სამართლის საქმეთა გაერთიანება
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სისხლის სამართლის საქმეთა გაერთიანება გამოძიების სტადიაზე ხდება პროკურორის დადგენილებით,
ხოლო სასამართლოში – მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლოს განჩინებით.

მუხლი 110. სისხლის სამართლის საქმის გამოყოფა

1. გამოძიების სტადიაზე პროკურორს უფლება აქვს, სისხლის სამართლის საქმიდან ცალკე
წარმოებისათვის გამოყოს სისხლის სამართლის საქმე.

2. სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმიდან ცალკე წარმოებისათვის სისხლის
სამართლის საქმის გამოყოფა ხდება მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლოს
განჩინებით.

თავი XVIII

სისხლისსამართლებრივი დევნის საფუძვლები,დაკავება, ბრალდებულად ცნობა

მუხლი 166. სისხლისსამართლებრივი დევნა

სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება და განხორციელება მხოლოდ პროკურორის დისკრეციული
უფლებამოსილებაა.

მუხლი 167. სისხლისსამართლებრივი დევნის ან/და სასამართლო განხილვის არდაწყება და შეჩერება

1. სისხლისსამართლებრივი დევნა იწყება პირის დაკავებისთანავე ან ბრალდებულად ცნობისთანავე (თუ
ის არ დაუკავებიათ).

2. სისხლისსამართლებრივი დევნა ან/და სასამართლო განხილვა არ უნდა დაიწყოს ან უნდა შეჩერდეს:

ა)თუ საქართველოს პარლამენტმა, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ თანხმობა არ მისცეს საქართველოს სახალხო დამცველის,
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის, გენერალური აუდიტორის, მოსამართლის იმ ვადით
სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემაზე, რა ვადაშიც პირს იცავს იმუნიტეტი;

ბ) თუ დაისვა უცხოელისათვის იმუნიტეტის ჩამორთმევის საკითხი – საკითხის დასმის დღიდან მის
ოფიციალურად გადაწყვეტამდე;

გ) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1431 ან/და 1432 მუხლით გათვალისწინებულ
დანაშაულში დაზარალებული პირის მიმართ – მოსაფიქრებელი ვადის განმავლობაში;

დ) თუ კანონის კონსტიტუციურობის თაობაზე სასამართლომ მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლოს – მიმართვის დღიდან საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე.
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3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილში მითითებული რომელიმე გარემოების არსებობის შემთხვევაში გამოძიებისას
პროკურორი, ხოლო საქმის სასამართლო განხილვისას – სასამართლო მხარის შუამდგომლობით იღებს
გადაწყვეტილებას სისხლისსამართლებრივი დევნის ან/და სასამართლო განხილვის შეჩერების შესახებ.

4. თუ ამ მუხლის მე-2 ნაწილში აღნიშნული შეჩერების საფუძველი აღარ არსებობს, სასამართლო
განხილვა/სისხლისსამართლებრივი დევნა უნდა დაიწყოს/განახლდეს.

5. საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის წევრის, საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლოს წევრის, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრის, საქართველოს სხვა საერთო
სასამართლოს მოსამართლის, გენერალური აუდიტორის, საქართველოს სახალხო დამცველის,
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის, დიპლომატიური იმუნიტეტის მქონე პირის, აგრეთვე
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იმ წარმომადგენლის, რომელიც თავისი
უფლებამოსილების განხორციელებისას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდების
შესაბამისად სარგებლობს იმუნიტეტით, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის, დაპატიმრებისა
და მათ მიმართ სისხლის სამართლის საპროცესო იძულების სხვა ღონისძიების გამოყენების
განსაკუთრებულ წესს განსაზღვრავს საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს საერთაშორისო
ხელშეკრულებები და შეთანხმებები, ეს კოდექსი და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტები.

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3616 - სსმ I, №50, 24.09.2010 წ., მუხ.328

საქართველოს 2012 წლის 2 2 ივნისის კანონი№6 550 – ვებგვერდი, 29 .0 6 .2012წ.

საქართველოს 2014 წლის 4 აპრილის კანონი№2209 – ვებგვერდი, 08.04.2014წ.

საქართველოს 2014 წლის 1 აგვისტოს კანონი№2634– ვებგვერდი, 18.08.2014წ.

მუხლი 168.დისკრეციული დევნა

1. დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენებით სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარს
პროკურორი აფორმებს შესაბამისი დადგენილებით. სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის
თქმის შესახებ დადგენილების გამოტანამდე პროკურორი ვალდებულია კონსულტაცია გაიაროს
დაზარალებულთან და შეადგინოს ოქმი ამ კოდექსის 56-ე მუხლის 51 ნაწილით დადგენილი წესით,
ხოლო დადგენილების გამოტანის შემთხვევაში გაუგზავნოს მისი ასლი დაზარალებულს დადგენილების
გამოტანიდან 1 კვირის ვადაში.

2. დაზარალებულს უფლება აქვს, სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ
პროკურორის დადგენილება ერთჯერადად გაასაჩივროს ზემდგომ პროკურორთან. ზემდგომი
პროკურორის გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ საჩივრდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
ჩადენილია განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული. ამ შემთხვევაში, თუ ზემდგომი პროკურორი არ
დააკმაყოფილებს საჩივარს, დაზარალებულს უფლება აქვს, პროკურორის გადაწყვეტილება გაასაჩივროს
გამოძიების ადგილის მიხედვით რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში. სასამართლოს განჩინება
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გამოაქვს 15 დღის ვადაში, ზეპირი მოსმენით ან მის გარეშე. სასამართლოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება არ საჩივრდება.

3. თუ ზემდგომმა პროკურორმა ან სასამართლომ გააუქმა სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებაზე
უარის თქმის შესახებ პროკურორის დადგენილება და არ გასულა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში
მიცემის ხანდაზმულობის ვადა, სისხლისსამართლებრივი დევნა უნდა დაიწყოს. ამ შემთხვევაში
საქართველოს მთავარი პროკურორი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი სისხლისსამართლებრივი დევნის
დაწყებისა და სხვა საპროკურორო საქმიანობის განხორციელების ვალდებულებას სხვა პროკურორს
აკისრებს.

4. ამ მუხლში მითითებული გადაწყვეტილებების შესახებ ეცნობება დაზარალებულს.

საქართველოს 2014 წლის 24 ივლისის კანონი№2518 - ვებგვერდი, 06.08.2014წ.

მუხლი 1681 . განრიდება

1. პროკურორს შეუძლია არ დაიწყოს ან შეწყვიტოს სისხლისსამართლებრივი დევნა პირის (განრიდების
სუბიექტის) მიმართ ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე, თუ პირი (განრიდების
სუბიექტი) შეასრულებს ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობებიდან ერთს ან რამდენიმეს:

ა) უკანონოდ მოპოვებული ქონების სახელმწიფოსთვის გადაცემა ან ამ ქონების ღირებულების
ანაზღაურება;

ბ) დანაშაულის იარაღის ან/და სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული ობიექტის სახელმწიფოსთვის
გადაცემა;

გ) მისი ქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის სრული ან ნაწილობრივი ანაზღაურება;

დ) სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ ფულადი თანხის გადახდა, რომლის მინიმალური ოდენობაა
500ლარი;

ე) საზოგადოებისათვის სასარგებლო უსასყიდლო სამუშაოს შესრულება 40 საათიდან 400 საათამდე.

2. განრიდება არ გამოიყენება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1431 , 1432 , 1433 , 144-ე,
1441 , 1442 და 1443 მუხლებით, აგრეთვე სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო
პრინციპებით განსაზღვრულდანაშაულთა საქმეებზე.

3. თუ პირი (განრიდების სუბიექტი) არ შეასრულებს განრიდების პირობებს, პროკურორს უფლება აქვს,
დაიწყოს ან განაახლოს სისხლისსამართლებრივი დევნა.

საქართველოს 2011 წლის 21 ივნისის კანონი№4868 - ვებგვერდი, 06.07.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 25 ნოემბრის კანონი№5352 - ვებგვერდი, 05.12.2011წ.

მუხლი 1682 . განრიდების გამოყენების წესი
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1. პირისათვის (განრიდების სუბიექტისათვის) განრიდების შეთავაზება ხორციელდება წერილობითი
ფორმით. მასში მოცემულია განრიდების პირობები, მათი შესრულების დრო, ადგილიდა საშუალება.

2. პირს (განრიდების სუბიექტს) წერილობით განემარტება, რომ განრიდების პირობების შესრულება
ნებაყოფლობითია და ის სარგებლობს ბრალდებულის ყველა უფლებით.

3. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე პროკურორი კონსულტაციას გადის
დაზარალებულთან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

4. განრიდება, როგორც წესი, გამოიყენება წინასასამართლო სხდომის გამართვამდე. განრიდება შეიძლება
აგრეთვე გამოყენებულ იქნეს წინასასამართლო სხდომის შემდეგ, თუ მხარეები განრიდების გამოყენების
მიზნით სასამართლოს მიმართავენ შუამდგომლობით საქმის პროკურორისათვის დაბრუნების თაობაზე.
ამ შემთხვევაში სასამართლო უფლებამოსილია საქმე დაუბრუნოს პროკურორს, რომელიც ბრალდებულს
შესთავაზებს განრიდებას.

5. განრიდება არ გამოიყენება იმ ბრალდებულის მიმართ, რომელსაც აღკვეთის ღონისძიების სახით
შეფარდებული აქვს პატიმრობა.

6. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას პროკურორი ხელმძღვანელობს ამ კოდექსითა და
სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპებით.

საქართველოს 2011 წლის 21 ივნისის კანონი№4868 - ვებგვერდი, 06.07.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 25 ნოემბრის კანონი№5352 - ვებგვერდი, 05.12.2011წ.

მუხლი 169. პირის ბრალდებულად ცნობა

1. პირის ბრალდებულად ცნობის საფუძველია გამოძიების სტადიაზე შეკრებილ იმ მტკიცებულებათა
ერთობლიობა, რომლებიც საკმარისია დასაბუთებული ვარაუდისათვის, რომ ამ პირმა დანაშაული
ჩაიდინა.

2. ბრალის წაყენებისათვის საკმარისი საფუძვლის არსებობისას პროკურორი უფლებამოსილია
გამოიტანოს დადგენილება პირის ბრალდების შესახებ. დადგენილების გამოტანის შემდეგ პროკურორი
განსაზღვრავს ბრალის წაყენების დროსა და ადგილს. ბრალი წაყენებულ უნდა იქნეს დადგენილების
გამოტანიდან არა უგვიანეს 24 საათისა.

3. ბრალდების შესახებ დადგენილებაში უნდა აღინიშნოს:

ა) ბრალდებულის სახელი და გვარი, მამის სახელი,დაბადების რიცხვი,თვე და წელი, პირადი ნომერი;

ბ) ბრალდების ფორმულირება – ინკრიმინირებული ქმედების აღწერა, მისი ჩადენის ადგილის, დროის,
ხერხის, საშუალების, იარაღის, აგრეთვე ამ ქმედებით გამოწვეული შედეგის მითითებით;
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გ) გამოძიებით მოპოვებული მტკიცებულებები, რომლებიც საკმარისია დასაბუთებული ვარაუდისათვის,
რომ აღნიშნულიდანაშაული ამ პირმა ჩაიდინა;

დ) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლი, ნაწილი და ქვეპუნქტი, რომლებითაც
გათვალისწინებულია ეს დანაშაული.

4. ბრალდების შესახებ დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილი უნდა შეიცავდეს გადაწყვეტილებას
პირის ბრალდების თაობაზე.

5. პროკურორი ან მისი დავალებით გამომძიებელი ბრალდების შესახებ დადგენილებას გააცნობს
ბრალდებულსა და მის ადვოკატს (თუ ბრალდებულის ინტერესებს ადვოკატი იცავს), რომლებიც
ხელმოწერით ადასტურებენ დადგენილების გაცნობისა და მისი ასლის მიღების ფაქტს. დადგენილების
ასლი ბრალდებულის უფლებებისა და მოვალეობების ნუსხით გადაეცემა ბრალდებულს ან/და
მის ადვოკატს . თუ ბრალდებული ან მისი ადვოკატი უარს ამბობს დადგენილების გაცნობისა და მისი
ასლის მიღების ფაქტის ხელმოწერით დადასტურებაზე, დადგენილებაზე აღინიშნება ხელმოწერაზე
უარის თქმის მიზეზი.

6. თუ ბრალდებული თავს არიდებს საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადებას, მას ან მის ახლო ნათესავს
ეძლევა გონივრული ვადა ადვოკატის ასაყვანად. თუ იგი ამ ვადაში არ აიყვანს ადვოკატს, ბრალდებულს
ადვოკატი დაენიშნება სავალდებულო წესით. პროკურორი ან მისი დავალებით გამომძიებელი ბრალის
წასაყენებლად იძახებს ბრალდებულის ადვოკატს და გააცნობს ბრალდების შესახებ დადგენილებას, რაც
ჩაითვლება ბრალის წაყენებად. ბრალდებულის ადვოკატი წერილობით ადასტურებს ბრალდების
გაცნობის ფაქტს.

7. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის ბრალდებისათვის აუცილებელია საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის თანხმობა. საქართველოს სახალხო დამცველის, პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის, გენერალური აუდიტორის, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
წევრის ბრალდებისათვის აუცილებელია საქართველოს პარლამენტის თანხმობა. საქართველოს სხვა
საერთო სასამართლოს მოსამართლის ბრალდებისათვის აუცილებელია საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს თავმჯდომარის თანხმობა.

8. დანაშაულის ერთი შემთხვევის გამო წინასასამართლო სხდომის დაწყებამდე პირი ბრალდებულად
შეიძლება ცნობილი იყოს არა უმეტეს 9 თვისა, თუ ამ ვადის გასვლამდე მისთვის დანაშაულის სხვა
შემთხვევის გამო არ წაუყენებიათ ახალი ბრალი. ასეთი ბრალის წაყენებისას აღნიშნული ვადის დინება
წყდება და ვადა აითვლება ახალი ბრალის წაყენების დღიდან. აღნიშნული ვადის გასვლისთანავე წყდება
სისხლისსამართლებრივი დევნა პირის მიმართ. თუ პირის მიმართ შეწყდა სისხლისსამართლებრივი
დევნა ამ ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, დაუშვებელია მომავალში მისთვის იმავე ბრალის
წაყენება.

9. პირს უფლება აქვს, ბრალდების შესახებ დადგენილების გადაცემიდან 10 დღის ვადაში, ამ კოდექსით
დადგენილი წესით შეიტანოს სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების შეგნებულად გაჭიანურების



61

თაობაზე საჩივარი ზემდგომ პროკურორთან ან გამოძიების ადგილის მიხედვით რაიონულ (საქალაქო)
სასამართლოში, რომელიც საჩივარს იხილავს მისი შესვლიდან 3 დღე-ღამის ვადაში. სასამართლო
უფლებამოსილია საჩივარი განიხილოს ზეპირი მოსმენის გარეშე. საჩივრის დაკმაყოფილება არის ამ
პირის მიმართ აღნიშნულ ბრალდებასთან დაკავშირებით არსებული ყველა იმ მტკიცებულების
დაუშვებლად ცნობის საფუძველი, რომელიც მოპოვებულ იქნა გამოძიების დროს, მას შემდეგ, რაც
შეიქმნა პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების საკმარისი საფუძველი. ამ ნაწილით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში სასამართლოს განჩინება შეიძლება ამ კოდექსის 207-ე
მუხლით გათვალისწინებული წესით გასაჩივრდეს შესაბამისი სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო
კოლეგიაში.

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3616 - სსმ I, №50, 24.09.2010 წ., მუხ.328

საქართველოს 2012 წლის 2 2 ივნისის კანონი№6 550 – ვებგვერდი, 29 .0 6 .2012წ.

საქართველოს 2014 წლის 4 აპრილის კანონი№2209 – ვებგვერდი, 08.04.2014წ.

საქართველოს 2014 წლის 1 აგვისტოს კანონი№2634– ვებგვერდი, 18.08.2014წ.

მუხლი 170.დაკავება

1.დაკავება არის თავისუფლების ხანმოკლე აღკვეთა.

2. პირი დაკავებულად ითვლება მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვის მომენტიდან. დაკავების
მომენტიდან პირი ითვლება ბრალდებულად.

მუხლი 171.დაკავების საფუძველი

1. თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ პირმა ჩაიდინა დანაშაული, რომლისთვისაც კანონით
სასჯელის სახით გათვალისწინებულია თავისუფლების აღკვეთა, ამასთანავე, პირი მიიმალება ან არ
გამოცხადდება სასამართლოში, გაანადგურებს საქმისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას ან ჩაიდენს
ახალ დანაშაულს, გამოძიების ადგილის მიხედვით სასამართლოს პროკურორის შუამდგომლობით,
ზეპირი მოსმენის გარეშე გამოაქვს განჩინება პირის დაკავების თაობაზე. ეს განჩინება არ გასაჩივრდება.

2. პირის დაკავება სასამართლოს განჩინების გარეშე შესაძლებელია,თუ:

ა) პირს წაასწრეს დანაშაულის ჩადენისას ან ჩადენისთანავე;

ბ) პირი დაინახეს დანაშაულის ჩადენის ადგილას და მის მიმართ დაუყოვნებლივ ხორციელდება
სისხლისსამართლებრივი დევნა მისი დაკავების მიზნით;

გ) პირზე, მასთან ან მის ტანსაცმელზე აღმოჩნდა ჩადენილიდანაშაულის აშკარა კვალი;

დ) პირი დანაშაულის ჩადენის შემდეგ მიიმალა, მაგრამ შემდგომ იგი თვითმხილველმა ამოიცნო;

ე) პირი შესაძლოა მიიმალოს;
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ვ) პირი ძებნილია.

3. პირის დაკავება სასამართლოს განჩინების გარეშე ნებადართულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ პირმა ჩაიდინა დანაშაული და მისი მიმალვის, სასამართლოში
გამოუცხადებლობის, საქმისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის განადგურებისა თუ ახალი
დანაშაულის ჩადენის საფრთხე თავიდან ვერ იქნება აცილებული სხვა, ალტერნატიული ღონისძიებით,
რომელიც პროპორციულია სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულის გარემოებებისა და ბრალდებულის
პირადი მონაცემებისა.

მუხლი 172. პირი, რომელსაც აქვს დაკავების უფლება

დაკავების უფლება აქვს გამოძიების ჩატარების უფლებამოსილებით აღჭურვილი ორგანოს იმ
თანამშრომელს, რომელიც ასრულებს ოპერატიულ ფუნქციებს, საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის
მოვალეობას, აწარმოებს გამოძიებას ან ახორციელებს სისხლისსამართლებრივ დევნას.

მუხლი 173. იმუნიტეტი დაკავებისას

არ შეიძლება დაკავებულ იქნენ: დიპლომატიური იმუნიტეტის მქონე პირი და მისი ოჯახის წევრები,
საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, გენერალური აუდიტორი,
საქართველოს სახალხო დამცველი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, მოსამართლე. ეს
აკრძალვა, საქართველოს პრეზიდენტის, დიპლომატიური იმუნიტეტის მქონე პირისა და მისი ოჯახის
წევრების გარდა, არ ვრცელდება ამ კოდექსის 171-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებულ შემთხვევაზე.

საქართველოს 2012 წლის 2 2 ივნისის კანონი№6 550 – ვებგვერდი, 29 .0 6 .2012წ.

საქართველოს 2014 წლის 1 აგვისტოს კანონი№2634– ვებგვერდი, 18.08.2014წ.

მუხლი 174.დაკავების წესი

1. თუ არსებობს დაკავების საფუძველი, დამკავებელი მოხელე ვალდებულია დაკავებულს გასაგები
ფორმით შეატყობინოს ეს, განუმარტოს, რა დანაშაულის ჩადენაშია ის ბრალდებული, და აცნობოს, რომ
მას აქვს უფლება ადვოკატზე , დუმილისა და კითხვებზე პასუხის გაცემისაგან თავის შეკავების უფლება,
უფლება, არ დაიბრალოს დანაშაული, და რომ ყველაფერი, რასაც იგი იტყვის, შესაძლებელია მის
წინააღმდეგ იქნეს გამოყენებული სასამართლოში. დაუშვებელი მტკიცებულებაა ის განცხადება,
რომელიც დაკავებულმა ამ ნაწილით გათვალისწინებული განმარტების მიღებამდე გააკეთა.

2. დამკავებელმა მოხელემ დაკავებული დაუყოვნებლივ უნდა მიიყვანოს პოლიციის უახლოეს
დაწესებულებაში ან სხვა სამართალდამცავ ორგანოში.

3. თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ დაკავებულს აქვს იარაღი ან/და აპირებს თავიდან
მოიშოროს, დააზიანოს ან გაანადგუროს მტკიცებულების მნიშვნელობის მქონე საგანი, ნივთიერება ან
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ინფორმაციის შემცველი სხვა ობიექტი, დამკავებელ მოხელეს უფლება აქვს, ჩაატაროს პირადი ჩხრეკა ამ
კოდექსის 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული წესით.

4.დაკავების ადგილას მიყვანისთანავე დაკავებული ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობის დასადგენა
დ , მისი მოთხოვნის შემთხვევაში , უნდა შემოწმდეს ექიმის მიერ და უნდა შედგეს სათანადო ცნობა .

5. დაკავების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 72 საათს. დაკავებიდან არა უგვიანეს 48 საათისა დაკავებულს
უნდა გადაეცეს ბრალდების შესახებ დადგენილება. თუ ამ ვადაში დაკავებულს დადგენილება არ
გადაეცა, იგი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს.

6.დაკავების ვადა ითვლება ბრალდებულის პატიმრობის ვადაში.

საქართველოს 2010 წლის 7დეკემბრის კანონი№3891 - სსმ I, №67, 09.12.2010 წ., მუხ.418

მუხლი 175.დაკავების ოქმი

1. დამკავებელმა მოხელემ დაკავებისთანავე, დაუყოვნებლივ უნდა შეადგინოს დაკავების ოქმი. თუ
დაკავების ოქმის შედგენა დაკავებისთანავე ობიექტური მიზეზით (მიზეზებით) შეუძლებელია, იგი
უნდა შედგეს დაკავებულის პოლიციის დაწესებულებაში ან სხვა სამართალდამცავ ორგანოში
მიყვანისთანავე.

2.დაკავების ოქმში უნდა აღინიშნოს: ვინ, სად, როდის, რა ვითარებაში, ამ კოდექსში მითითებულ რომელ
საფუძველზეა დაკავებული, დაკავებულის ფიზიკური მდგომარეობა დაკავების მომენტში, რომელი
დანაშაულის ჩადენაშია იგი ბრალდებული, მისი პოლიციის დაწესებულებაში ან სხვა სამართალდამცავ
ორგანოში მიყვანის ზუსტი დრო, ამ კოდექსით გათვალისწინებული ბრალდებულის უფლებებისა და
მოვალეობების ნუსხა, აგრეთვე შესაბამის შემთხვევაში ის ობიექტური მიზეზი (მიზეზები), რომლის
(რომელთა) არსებობის გამოც შეუძლებელი იყოდაკავების ოქმის შედგენა დაკავებისთანავე.

3. დაკავების ოქმს ხელს აწერენ: თანამდებობის პირი, რომელმაც პირი დააკავა, დაკავებული და
მისი ადვოკატი (მისი ყოფნის შემთხვევაში). ბრალდებულის პოლიციის დაწესებულებაში ან სხვა
სამართალდამცავ ორგანოში მიყვანისთანავე ოქმს ხელს აწერს პოლიციის ან სხვა სამართალდამცავი
ორგანოს უფლებამოსილი პირი. დაკავებულს გადაეცემა დაკავების ოქმის ასლი. თუ დაკავებისას
ჩატარდა პირის პირადი ჩხრეკა, ამ საგამოძიებო მოქმედების თაობაზე ცალკე ოქმი არ დგება.

4.თუდაკავებისას პირს არ განემარტა ამ კოდექსის 174-ე მუხლით გათვალისწინებული უფლებები და არ
გადაეცა დაკავების ოქმი ან თუდაკავების ოქმი შედგენილია არსებითი დარღვევით, რომელიც აუარესებს
პირის სამართლებრივ მდგომარეობას, თავისუფლებაშეზღუდული პირი დაუყოვნებლივ უნდა
გათავისუფლდეს.

მუხლი 176.დაკავებულის გათავისუფლების საფუძველიდა წესი

1.დაკავებული უნდა გათავისუფლდეს,თუ:
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ა) არ დადასტურდა ეჭვი, რომ მან ჩაიდინა დანაშაული;

ბ) არ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის
გამოყენების შესახებ;

გ) გავიდა დაკავების ამ კოდექსითდადგენილი ვადა;

დ) არ იქნა მიღებული უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს ან თანამდებობის პირის თანხმობა
დაკავებაზე;

ე)დაკავებისას არსებითად დაირღვა სისხლის სამართლის საპროცესო კანონი ;

ვ ) სისხლის სამართლის პროცესის მიზნების მისაღწევადდაკავება აღარ არის აუცილებელი .

2.დაკავებულითავისუფლდება პროკურორის ან მოსამართლის გადაწყვეტილებით.

3. დაკავებული თავისუფლდება დაკავებულთა ყოფნის ადგილის უფროსის დადგენილებით, თუ გავიდა
დაკავების ვადა.

4. გათავისუფლებისას დაკავებულს გადაეცემა გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილების ასლი.

5. იმის მიუხედავად, იქნება თუ არა დაკავებული მსჯავრდებული, მას უკანონო და დაუსაბუთებელი
დაკავების შედეგად მიყენებული ზიანი სრული მოცულობით აუნაზღაურდება სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან სამოქალაქო სამართალწარმოების წესით.

6. პროკურორის დადგენილებით შესაძლებელია ბრალდებულის დროებით გამოყვანა დაკავების
ადგილიდან მის მიერ საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილეობის მისაღებად, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც ჩასატარებელია ისეთი საგამოძიებო მოქმედება, რომელში მონაწილეობაც მოითხოვს
დაკავებულის თანხმობას. დაკავებულს საგამოძიებო მოქმედების დასრულებისთანავე, დაუყოვნებლივ
აბრუნებენ დაკავების ადგილას.

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3616 - სსმ I, №50, 24.09.2010 წ., მუხ.328

საქართველოს 2010 წლის 7დეკემბრის კანონი№3891 - სსმ I, №67, 09.12.2010 წ., მუხ.418

მუხლი 177. შეტყობინება დაკავების, დაპატიმრების ან ექსპერტიზისათვის სამედიცინო
დაწესებულებაში მოთავსების შესახებ

1. პროკურორი ან მისი დავალებით გამომძიებელი ვალდებულია პირის დაკავებიდან, დაპატიმრებიდან
ან ექსპერტიზისათვის სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებიდან არა უგვიანეს 3 საათისა
შეატყობინოს ეს მისი ოჯახის რომელიმე წევრს, ხოლო თუ ასეთი არ არსებობს – რომელიმე ნათესავს ან
ახლობელს, დაპატიმრების ან სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსების შემთხვევაში კი აგრეთვე
შეატყობინოს სამუშაო ან სწავლის ადგილას.
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2.თუ დაკავებული,დაპატიმრებული ან ექსპერტიზისათვის სამედიცინო დაწესებულებაში
მოთავსებული პირი სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეა, ეს ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნულ ვადაში
უნდა ეცნობოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომელიც აღნიშნულის თაობაზე
დაუყოვნებლივ ატყობინებს შესაბამისი სახელმწიფოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან
საკონსულოდაწესებულებას.

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3616 - სსმ I, №50, 24.09.2010 წ., მუხ.328

საქართველოს 2012 წლის 12 ივნისის კანონი№ 6439 – ვებგვერდი, 22 .0 6 .2012წ.

მუხლი 178. დაკავებული, დაპატიმრებული ან ექსპერტიზისათვის სამედიცინო დაწესებულებაში
მოთავსებული პირის კმაყოფაზე მყოფი პირის, მისი საცხოვრებელი ბინისა და სხვა ქონების მეურვეობის
ღონისძიებანი

1. თუ დაკავებულ, დაპატიმრებულ ან ექსპერტიზისათვის სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებულ
პირს ჰყავს არასრულწლოვანი შვილი, ხანდაზმული მშობელი, ან მის კმაყოფაზეა სხვა პირი, რომელიც
ზედამხედველობისა და დახმარების გარეშე რჩება, პროკურორი და სასამართლო ვალდებული არიან
ისინი სამეურვეოდ გადასცენ ნათესავს, სხვა პირს ან შესაბამის დაწესებულებას, ხოლო თუ პირს
უზედამხედველოდ რჩება ქონება, – განახორციელონ მისი დაცვის ღონისძიება.

2. გატარებულ ღონისძიებათა შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინონ დაკავებულ, დაპატიმრებულ
ან ექსპერტიზისათვის სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებულ პირს, რის თაობაზედაც
გამომძიებელი ან პროკურორი ადგენს ცნობას, რომელიც სისხლის სამართლის საქმეს დაერთვის, ან/და
კეთდება ჩანაწერი სასამართლო სხდომის ოქმში.

მუხლი 179. სისხლის სამართლის პროცესის წარმოება არაიდენტიფიცირებული ბრალდებულის,
მსჯავრდებულის მიმართ

1. თუ დანაშაულის ჩადენისათვის დაკავებული პირის ვინაობა (სახელი, გვარი, ასაკი, სქესი,
მოქალაქეობა) დაუდგენელია და იგი უარს აცხადებს თვითიდენტიფიცირებაზე ან ფიზიკური ნაკლის
თუ სხვა ობიექტურ გარემოებათა გამო შეუძლებელი ხდება მისი იდენტიფიცირება, გამომძიებელი ან
პროკურორი ადგენს ოქმს, რომელშიც შესაბამისი ექსპერტების მონაწილეობით აღიწერება პირის ყველა
შესაძლო გარეგნული ნიშანი (სავარაუდო ასაკი, სქესი, სიმაღლე, თმის ფერი, თვალების ფერი,
გარეგნობისა და იერის სხვა თავისებურებანი), რომლებითაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება
(ოქმს უნდა დაერთოს პირის ფოტოსურათი). ამასთანავე, საპროცესო ხელმძღვანელობის
განმახორციელებელი პროკურატურის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანხმობით პირს
შესაძლებელია მიენიჭოს პირობითი სახელი ციფრების ან/და ასოების იმგვარი კომბინაციით, რომელიც
საქმის ფაქტობრივი გარემოებებიდან შესაძლებელს გახდის ამ პირის იდენტიფიცირებას შემდგომი
საპროცესო მოქმედებების დროს. პირობითი სახელი არ შეიძლება იყოს ადამიანის პატივისა და ღირსების
შემლახველიდა შეურაცხმყოფელი.
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2. ამ მუხლის პირველ ნაწილში მითითებულ შემთხვევაში ამ კოდექსით გათვალისწინებული ყველა
შემდგომი საპროცესო მოქმედება ტარდება სრული მოცულობით, დაუბრკოლებლად. ამასთანავე, ყველა
საპროცესო მოქმედება არაიდენტიფიცირებული ბრალდებულის, მსჯავრდებულის მიმართ
ტარდება ადვოკატის სავალდებულო მონაწილეობით. დანიშნული ადვოკატის ხარჯებს ანაზღაურებს
სახელმწიფო.

3. არაიდენტიფიცირებული პირის ბრალდებიდან არა უგვიანეს 3 დღე-ღამისა, საჭიროების შემთხვევაში,
ამ კოდექსით დადგენილი წესით ინიშნება სამედიცინო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა, რომლითაც სხვა
საკითხებთან ერთად უნდა დადგინდეს ამ პირის ფსიქიკური მდგომარეობა, სისხლის ჯგუფი, სხვა
ბიომეტრული მონაცემები და უნდა განხორციელდეს დაქტილოსკოპიური რეგისტრაცია.

4. გამომძიებელი, პროკურორი ვალდებული არიან უზრუნველყონ საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული ყველა გონივრული ღონისძიების გატარება ამ მუხლში აღნიშნული პირის
იდენტიფიცირების მიზნით (მისი სახელის, გვარის, ასაკის, მოქალაქეობისა და შერაცხადობის
დასადგენად).

5. თუ არაიდენტიფიცირებული პირის ვინაობა დადგინდება სისხლის სამართლის პროცესის ნებისმიერ
სტადიაზე სასამართლოს მიერ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანამდე, გამომძიებელი, პროკურორი,
სასამართლო ვალდებული არიან ამ გარემოებას 48 საათის განმავლობაში შეუსაბამონ სისხლის
სამართლის საქმეზე არსებული შემაჯამებელი გადაწყვეტილებები.

6. არაიდენტიფიცირებული პირის მიმართ განაჩენის დადგენამდე სასამართლო ვალდებულია
დარწმუნდეს, რომ გატარებულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა
გონივრული ღონისძიება აღნიშნული პირის იდენტიფიცირებისათვის.

7. თუ არაიდენტიფიცირებული პირის ვინაობა დადგინდება მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის
ძალაში შესვლის შემდეგ და ეს გარემოება გავლენას ახდენს დანაშაულის კვალიფიკაციაზე ან სასჯელის
ზომაზე ან იწვევს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლებას, განაჩენი უნდა
გადაისინჯოს ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო, ამ კოდექსით დადგენილი წესით, გარდა იმ
შემთხვევისა, როცა ეს გარემოებები იწვევს შებრუნებას საუარესოდ.

საქართველოს 20 12 წლის 22 მაისის კანონი№ 6253 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ.

მუხლი 180. პირის სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსება

1. თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ბრალდებული დანაშაულის ჩადენისას შეურაცხი იყო ან
მისი ჩადენის შემდეგ გახდა შეურაცხი, და საჯარო უსაფრთხოების ინტერესები მოითხოვს მის
სამედიცინო დაწესებულებაში იზოლირებას, გამოძიების ადგილის მიხედვით სასამართლოს
პროკურორის ან ადვოკატის შუამდგომლობით გამოაქვს პირის სახელმწიფო სამედიცინო
დაწესებულებაში მოთავსების თაობაზე განჩინება. შუამდგომლობა განიხილება ზეპირი მოსმენის
გარეშე, 48 საათის განმავლობაში, ხოლო მიღებული გადაწყვეტილება არ საჩივრდება.
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2. პირის სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსების თაობაზე სასამართლოს განჩინება დგება
ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ დადგენილებისაგან (განჩინებისაგან) დამოუკიდებლად. მასში უნდა
აღინიშნოს: სამედიცინო დაწესებულებაში მოსათავსებელი პირის სახელი, გვარი და საპროცესო
მდგომარეობა; სამედიცინო დაწესებულების დასახელება, რომელშიც პირი თავსდება.

მუხლი 181. სამედიცინო დაწესებულებაში პირის ყოფნის ვადა

1. ბრალდებული შეიძლება სამედიცინო დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის მოთავსდეს არა უმეტეს 20
დღის ვადით.

2. განსაკუთრებულ შემთხვ ევაში, ექიმთა დასკვნის საფუძველზე, რომლებიც სტაციონარულ
ექსპერტიზას ატარებენ, ეს ვადა შეიძლება სასამართლოს განჩინებით გაგრძელდეს კიდევ 10 დღით.
ვადის შემდგომი გაგრძელება დაუშვებელია, თუნდაც სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებული
პირი ამაზე თანახმა იყოს.

3. თუ პირი ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე რამდენჯერმე იყო მოთავსებული სამედიცინო
დაწესებულებაში, ამ დაწესებულებაში მისი ყოფნის საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს ამ მუხლით
დადგენილ ვადას.

4. ბრალდებული ან მისი ადვოკატი უფლებამოსილია სასამართლოს მიმართოს შუამდგომლობით
სტაციონარულ ექსპერტიზაზე ყოფნის ვადის გაგრძელების შესახებ. სტაციონარულ ექსპერტიზაზე
ყოფნის საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2თვეს.

5. ბრალდებულის სტაციონარულ ექსპერტიზაზე ყოფნის ვადა ჩაითვლება პატიმრობის
ვადაში, გარდა მისი ადვოკატის შუამდგომლობით ჩატარებულ სტაციონარულ
ექსპერტიზაზე ყოფნის ვადისა.

თავი XX

ბრალდებულის პირველი წარდგენა სასამართლოში, აღკვეთის ღონისძიებანი

მუხლი 196. ბრალდებულის პირველი წარდგენა სასამართლოში

1. დაკავებიდან არა უგვიანეს 48 საათისა პროკურორი გამოძიების ადგილის მიხედვით მაგისტრატ
მოსამართლეს წარუდგენს შუამდგომლობას აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ.

2. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როდესაც ბრალდებულის დაკავებულთა მოთავსების ადგილიდან
სასამართლოში მიყვანა შეუძლებელია მისი ავადმყოფობის ან სტიქიური უბედურების გამო ან სხვა
ობიექტური მიზეზით, მოსამართლეს შეუძლია სასამართლო სხდომა ჩაატაროს დაკავებულთა
მოთავსების ადგილას.

3. თუ ამ მუხლით გათვალისწინებული შუამდგომლობა დაკავებიდან 48 საათში არ წარედგინება
მაგისტრატ მოსამართლეს,დაკავებულიდაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს.
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მუხლი 197. ბრალდებულის სასამართლოში პირველი წარდგენის სხდომა,უფლებათა განმარტება

1. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ შუამდგომლობის წარდგენიდან არა უგვიანეს 24 საათისა
მაგისტრატი მოსამართლე ბრალდებულის სასამართლოში პირველი წარდგენის სხდომაზე მხარეთა
მონაწილეობით:

ა) არკვევს ბრალდებულის ვინაობას;

ბ) არკვევს, ესმის თუ არა ბრალდებულს სისხლის სამართლის პროცესის ენა;

გ) ბრალდებულს განუმარტავს ბრალდების არსს და მის უფლებებს, მათ შორის, წამებისა და
არაჰუმანური მოპყრობისათვის საჩივრის (სარჩელის) შეტანის უფლებას;

დ) ბრალდებულს აცნობებს ბრალდებით გათვალისწინებული სასჯელის სახეს და ზომას;

ე) არკვევს საპროცესო შეთანხმების დადების შესაძლებლობას და მხარეთა თანხმობის შემთხვევაში იღებს
შესაბამის გადაწყვეტილებას;

ვ) იხილავს აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ შუამდგომლობას;

ზ) ბრალდებულისგან არკვევს, აქვს თუ არა რაიმე საჩივარი ან შუამდგომლობა მისი უფლებების
დარღვევასთან დაკავშირებით;

თ) ახორციელებს ამ კოდექსით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

2. ბრალდებულის სასამართლოში პირველი წარდგენის სხდომა მიმდინარეობს უწყვეტად.

მუხლი 198. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზნები და საფუძველი

1. აღკვეთის ღონისძიება გამოიყენება იმ მიზნით, რომ ბრალდებულმა თავი არ აარიდოს სასამართლოში
გამოცხადებას, აღიკვეთოს მისი შემდგომი დანაშაულებრივი საქმიანობა, უზრუნველყოფილ იქნეს
განაჩენის აღსრულება. ბრალდებულს პატიმრობა ან სხვა აღკვეთის ღონისძიება არ შეიძლება შეეფარდოს,
თუ ამ ნაწილით გათვალისწინებული მიზნების მიღწევა შესაძლებელია სხვა, ნაკლებად მკაცრი აღკვეთის
ღონისძიების გამოყენებით.

2. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძველია დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ბრალდებული
მიიმალება ან არ გამოცხადდება სასამართლოში, გაანადგურებს საქმისათვის მნიშვნელოვან
ინფორმაციას ან ჩაიდენს ახალდანაშაულს.

3. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ შუამდგომლობის წარდგენისას პროკურორი
ვალდებულია დაასაბუთოს მის მიერ მოთხოვნილი აღკვეთის ღონისძიების მიზანშეწონილობა და სხვა,
ნაკლებად მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზანშეუწონლობა.
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4. სასამართლო უფლებამოსილია ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდოს
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მიზნების
მიღწევა შეუძლებელია სხვა, ნაკლებად მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებით.

5. აღკვეთის ღონისძიებისა და მისი კონკრეტული სახის გამოყენების საკითხის გადაწყვეტისას
სასამართლო ითვალისწინებს ბრალდებულის პიროვნებას, მის საქმიანობას, ასაკს, ჯანმრთელობას,
ოჯახურ და ქონებრივ მდგომარეობას, მიყენებული ქონებრივი ზიანის ანაზღაურებას, ადრე
შეფარდებული რომელიმე აღკვეთის ღონისძიების დარღვევის ფაქტს და სხვა გარემოებებს.

მუხლი 199. აღკვეთის ღონისძიების სახეები

1. აღკვეთის ღონისძიების სახეებია: გირაო, არასრულწლოვანი ბრალდებულის მეთვალყურეობაში
გადაცემა, შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ, პირადი თავდებობა, სამხედრო
მოსამსახურის ქცევისადმი სარდლობის მეთვალყურეობა და პატიმრობა.

2. აღკვეთის ღონისძიებასთან ერთად ბრალდებულის მიმართ შეიძლება ასევე გამოყენებულ იქნეს: პირის
ვალდებულება, დანიშნულ დროს ან გამოძახებისთანავე გამოცხადდეს სასამართლოში; გარკვეული
საქმიანობისა თუ პროფესიის განხორციელების აკრძალვა; სასამართლოში, პოლიციაში ან სხვა
სახელმწიფო ორგანოში ყოველდღიურად ან სხვა პერიოდულობით გამოცხადებისა და ანგარიშგების
ვალდებულება; სასამართლოს მიერ დანიშნული უწყების ზედამხედველობა; ელექტრონული
მონიტორინგი; ვალდებულება გარკვეულ ადგილას ყოფნისა გარკვეულ საათებში ან უამისოდ;
გარკვეული ადგილის დაუტოვებლობის ან მასში შეღწევის აკრძალვა; აკრძალვა გარკვეულ პირებთან
შეხვედრისა სპეციალური ნებართვის გარეშე; პასპორტის ან პირადობის დამადასტურებელი სხვა
დოკუმენტის ჩაბარების ვალდებულება; სასამართლოს მიერ განსაზღვრული ნებისმიერი სხვა
ღონისძიება, რომელიც აუცილებელია აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზნების მისაღწევად.

მუხლი 200. გირაო

1. გირაო არის ფულადი თანხა ან უძრავი ქონება. ფულადი თანხა საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –
აღსრულების ეროვნული ბიუროს სადეპოზიტო ანგარიშზე შეაქვს ბრალდებულს ან მისი სახელით ან მის
სასარგებლოდ სხვა პირს სასამართლოსათვის მიცემული წერილობითი ვალდებულებით ბრალდებულის
სათანადო ქცევისა და გამომძიებელთან, პროკურორთან, სასამართლოში დროულად გამოცხადების
უზრუნველყოფის თაობაზე. ფულადი თანხის ნაცვლად შეტანილ უძრავ ქონებას ედება ყადაღა. გირაოს
მიღების შესახებ დგება ოქმი, რომლის ერთი ასლი გადაეცემა გირაოს შემტანს.

2. პროკურორი სასამართლოში ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს
გამოყენების შესახებ შუამდგომლობის წარდგენის დროს მიუთითებს გირაოს თანხის ოდენობას და მისი
შეტანის ვადას. გირაოს თანხის ოდენობის განსაზღვრის შემდეგ ბრალდებულს, მისი სახელით ან მის
სასარგებლოდ სხვა პირს შეუძლია გირაოს თანხის ნაცვლად შეიტანოს ფულადი თანხის ეკვივალენტური
უძრავი ქონება. გირაოს თანხის ოდენობა განისაზღვრება ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმისა და
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ბრალდებულის ქონებრივი შესაძლებლობის გათვალისწინებით. გირაოს თანხა არ შეიძლება იყოს 1 000
ლარზე ნაკლები.

3. გირაოს შეტანის წინ მის შემტანს აფრთხილებენ წერილობითი ვალდებულებით განსაზღვრული
პირობის შეუსრულებლობის იმ შესაძლო შედეგების შესახებ, რომლებიც მითითებულია ამ მუხლის მე-7
ნაწილში.

4. ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოყენების შესახებ შუამდგომლობით
პროკურორი ამ კოდექსით დადგენილი წესით მიმართავს სასამართლოს გამოძიების ადგილის
მიხედვით.

5. თუ ბრალდებულმა დადგენილ ვადაში არ უზრუნველყო სასამართლოს მიერ გირაოს სახით
შეფარდებული ფულადი თანხის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში
შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული ბიუროს სადეპოზიტო
ანგარიშზე შეტანა ან უძრავი ქონების შეტანა, პროკურორი სასამართლოს მიმართავს შუამდგომლობით
უფრო მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების თაობაზე.

6. სასამართლო პროკურორის შუამდგომლობით ან საკუთარი ინიციატივით, გირაოს გამოყენების
უზრუნველყოფის მიზნით პატიმრობას უფარდებს ბრალდებულს, რომლის მიმართაც გამოყენებულია
დაკავება სისხლის საპროცესო სამართლებრივი იძულების ღონისძიების სახით, მის მიერ საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –
აღსრულების ეროვნული ბიუროს სადეპოზიტო ანგარიშზე გირაოს სრულად ან ნაწილობრივ (მაგრამ
არანაკლებ 50%-ისა) შეტანამდე. გირაოს შეტანას ადასტურებს სასამართლო ან პროკურორი.

7. თუ ბრალდებულმა, რომლის მიმართაც აღკვეთის ღონისძიებად შერჩეულია გირაო, დაარღვია ამ
ღონისძიების გამოყენების პირობა ან კანონი, პროკურორის შუამდგომლობის საფუძველზე
სასამართლოს განჩინებით გირაო შეიცვლება უფრო მკაცრი აღკვეთის ღონისძიებით. ამავე განჩინებით
გირაოს სახით შეტანილი ფულადი თანხა გადაირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხოლო უძრავი ქონება
გირაოს სახით შეფარდებული ფულადი თანხის ამოღების მიზნით, აღსასრულებლად მიიქცევა
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონითდადგენილი წესით.

8. ბრალდებულს ან მის სასარგებლოდ გირაოს შემტანს განაჩენის აღსრულებიდან 1 თვის ვადაში
სრულად დაუბრუნდება გირაოს სახით შეტანილი ფულადი თანხა (გირაოს შეტანის დროს არსებული
კურსის გათვალისწინებით) და უძრავი ქონება, თუ ბრალდებული ზუსტად და კეთილსინდისიერად
ასრულებდა ნაკისრ ვალდებულებას და მის მიმართ შერჩეული აღკვეთის ღონისძიება არ შეცვლილა
უფრო მკაცრი აღკვეთის ღონისძიებით.

9. თუ ბრალდებულის სასარგებლოდ გირაოს შემტანი საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე
წერილობით მიმართავს შესაბამისად პროკურორს ან სასამართლოს, რომ იგი ვერ უზრუნველყოფს
ბრალდებულის სათანადო ქცევას და მის დროულად გამოცხადებას გამომძიებელთან, პროკურორთან,
სასამართლოში, გირაოს შემტანს 1 თვის ვადაში სრულად დაუბრუნდება გირაოს სახით შეტანილი
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ფულადი თანხა (გირაოს შეტანის დროს არსებული ინფლაციის მაჩვენებლის გათვალისწინებით) და
უძრავი ქონება, ხოლო ბრალდებულის მიმართ შეიძლება შეირჩეს უფრო მკაცრი აღკვეთის ღონისძიება.

10. გირაოს შემტანს გირაოს თანხა დაუბრუნდება საქმის განმხილველი სასამართლოს ან პროკურორის
გადაწყვეტილების საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო
სამართლის იურიდიულ პირში – აღსრულების ეროვნულ ბიუროში წარდგენის გზით.

11. თუ ბრალდებული კეთილსინდისიერად ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას, პროკურორი
უფლებამოსილია გირაოს თანხის შემცირების შესახებ შუამდგომლობით მიმართოს სასამართლოს
გამოძიების ადგილის ან განსჯადობის მიხედვით. მითითებული შუამდგომლობის წარდგენისას და
განხილვისას გამოიყენება ამ ნაწილით და ამ კოდექსით დადგენილი წესები. გამოძიების ეტაპზე
შუამდგომლობა განიხილება ზეპირი მოსმენის გარეშე, მისი წარდგენიდან 24 საათში.

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3616 - სსმ I, №50, 24.09.2010 წ., მუხ.328

საქართველოს 2010 წლის 10დეკემბრის კანონი№3972 - სსმ I, №72, 22.12.2010 წ., მუხ.436

მუხლი 201. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მეთვალყურეობაში გადაცემა

1. მშობლის, მეურვის, მზრუნველის ან სპეციალური საბავშვო დაწესებულების ადმინისტრაციის
მეთვალყურეობაში არასრულწლოვნის გადაცემის მიზანია აღნიშნულ პირთაგან ერთ-ერთმა ან
ადმინისტრაციამ იკისროს არასრულწლოვანი ბრალდებულის გამომძიებელთან, პროკურორთან,
სასამართლოში გამოცხადებისა და სათანადო ქცევის წერილობითი ვალდებულება.

2. არასრულწლოვნის გადაცემა მშობლის, მეურვის, მზრუნველის ან სხვა პირის მეთვალყურეობაში
შეიძლება მხოლოდ არასრულწლოვანი ბრალდებულისა და ამ პირის თანხმობით.

3. მშობელს, მეურვეს, მზრუნველს ან სხვა პირს უფლება აქვს, ნებისმიერ მომენტში თქვას უარი
არასრულწლოვნის მეთვალყურეობაზე, თუ ვერ უზრუნველყოფს არასრულწლოვანი ბრალდებულის
სათანადო ქცევას.

4. მშობელს, მეურვეს, მზრუნველს ან სპეციალური საბავშვო დაწესებულების ხელმძღვანელს
ხელწერილის ჩამორთმევისას უნდა გააცნონ არასრულწლოვნის ბრალდების არსი, სასჯელი, რომელიც
შეიძლება დაენიშნოს ბრალდებულს, და პასუხისმგებლობა, რომელიც მას დაეკისრება, თუ
არასრულწლოვანი ჩაიდენს ქმედებას, რომლის აღსაკვეთადაც იგი გადაეცა მეთვალყურეობაში.

5. პირს, რომელიც მეთვალყურეობს არასრულწლოვანს, ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში უფლება არა აქვს, თავი იმართლოს იმით, რომ ბრალდებულის საქციელის კონტროლის
შესაძლებლობა არ ჰქონდა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ის დაამტკიცებს დაუძლეველი ძალის
მოქმედებას. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიერ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების პირობის
დარღვევის შემთხვევაში სასამართლოს შეუძლია პირი, რომელიც მეთვალყურეობდა არასრულწლოვანს,
მხარის შუამდგომლობით დააჯარიმოს ამ კოდექსის 91-ე მუხლის მე-8 ნაწილის შესაბამისად.



72

მუხლი 202. შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ

შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ იმ
დანაშაულის საქმეზე, რომელიც სასჯელის სახით არ ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 1 წელზე
მეტი ვადით.

მუხლი 203. პირადი თავდებობა

1. პირადი თავდებობისას სანდო პირები კისრულობენ წერილობით ვალდებულებას, რომ ისინი
უზრუნველყოფენ ბრალდებულის სათანადო ქცევას და გამომძიებელთან, პროკურორთან,
სასამართლოში გამოცხადებას.

2.თავდებთა რაოდენობას განსაზღვრავს სასამართლო.

3. პირადი თავდებობის არჩევა დასაშვებია მხოლოდ თავდების შუამავლობით ან თანხმობით, აგრეთვე
ბრალდებულის თანხმობით.

4. თავდებს უნდა გააცნონ იმ ბრალდების არსი, რომელთან დაკავშირებითაც შერჩეულია ეს აღკვეთის
ღონისძიება, სასჯელი, რომელიც შეიძლება დაენიშნოს ბრალდებულს, და პასუხისმგებლობა, რომელიც
დაეკისრება თავდებს, თუ ბრალდებული ჩაიდენს ქმედებას, რომლის აღსაკვეთადაც გამოყენებულ იქნა
თავდებობა. გარდა ამისა, თითოეულ თავდებს ჩამოერთმევა ხელწერილი თავდებობის შესახებ,
რომელიც დაერთვის სისხლის სამართლის საქმეს.

5. თავდებს შეუძლია უარი თქვას ნაკისრ ვალდებულებაზე იმ საფუძვლის გამოვლენამდე, რომელსაც
მისი პასუხისმგებლობა მოსდევს. თავდებს ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში
უფლება არა აქვს, თავი იმართლოს იმით, რომ ბრალდებულის საქციელის კონტროლის შესაძლებლობა
არ ჰქონდა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ის დაამტკიცებს დაუძლეველი ძალის მოქმედებას.

6. თუ ბრალდებული ჩაიდენს ქმედებას, რომლის აღსაკვეთადაც გამოყენებულ იქნა თავდებობა,
სასამართლოს შეუძლია თითოეულ თავდებს მხარის შუამდგომლობით დააკისროს ჯარიმა ამ კოდექსის
91-ე მუხლის მე-8 ნაწილის შესაბამისად.

მუხლი 204. სამხედრო მოსამსახურის ქცევისადმი სარდლობის მეთვალყურეობა

1. ბრალდებული, რომელიც არის სამხედრო სავალდებულო, საკონტრაქტო (პროფესიული) ან სამხედრო
სარეზერვო სამსახურის მოსამსახურე, სასამართლოს განჩინებით შეიძლება გადაეცეს სამხედრო
ნაწილის, შენაერთის, სამხედროდაწესებულების სარდლობის მეთვალყურეობაში.

2. სარდლობის მეთვალყურეობა გულისხმობს შეიარაღებული ძალების წესდებით გათვალისწინებული
ზომების მიღებას ბრალდებულის სათანადო ქცევის და გამომძიებელთან, პროკურორთან,
სასამართლოში გამოცხადების უზრუნველსაყოფად.
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3. ამ აღკვეთის ღონისძიების მოქმედების პერიოდში ბრალდებული არ უნდა დაინიშნოს გუშაგად და
სხვა პასუხსაგებ განწესში. მას უნდა ჩამოერთვას მშვიდობიან დროში იარაღის ტარების უფლება, არ
უნდა გაიგზავნოს ნაწილის გარეთ მარტო სამუშაოდ, არ უნდა გათავისუფლდეს ნაწილიდან და უნდა
იმყოფებოდეს სამხედრო მეთაურებისა და უფროსების მეთვალყურეობაში.

4. სამხედრო ნაწილის, შენაერთის, სამხედრო დაწესებულების სარდლობას უნდა განემარტოს იმ
ბრალდების არსი, რომელთან დაკავშირებითაც შერჩეულია ეს აღკვეთის ღონისძიება.

5. სასამართლოს განჩინება ამ აღკვეთის ღონისძიების შერჩევის, შეცვლისა თუ გაუქმების შესახებ
სავალდებულოა სამხედრო ნაწილის, შენაერთის, სამხედროდაწესებულების სარდლობისათვის.

6. მეთვალყურეობის დაწესების შესახებ სამხედრო ნაწილის, შენაერთის, სამხედრო დაწესებულების
სარდლობა ატყობინებს პროკურორს ან სასამართლოს.

7. სამხედრო მეთაური (უფროსი), რომელიც მეთვალყურეობს ბრალდებულს, ვალდებულია
დაუყოვნებლივ შეატყობინოს გამომძიებელს, პროკურორს, სასამართლოს ამ ბრალდებულის
არასათანადო ქცევის შესახებ, რომლის თავიდან ასაცილებლადაც შერჩეულ იქნა ეს აღკვეთის
ღონისძიება. ამ შემთხვევაში პროკურორის შუამდგომლობით უნდა შეირჩეს უფრო მკაცრი აღკვეთის
ღონისძიება.

მუხლი 205. პატიმრობა

1. პატიმრობა, როგორც აღკვეთის ღონისძიება, გამოიყენება მხოლოდ მაშინ, თუ ეს ერთადერთი
საშუალებაა, რათა თავიდან იქნეს აცილებული:

ა) ბრალდებულის მიმალვა და მის მიერ მართლმსაჯულების განხორციელებისათვის ხელის შეშლა;

ბ) ბრალდებულის მიერ მტკიცებულებათა მოპოვებისათვის ხელის შეშლა;

გ) ბრალდებულის მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენა.

2. ბრალდებულის პატიმრობის საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. ამ ვადის გასვლის შემდეგ
ბრალდებული უნდა გათავისუფლდეს პატიმრობიდან. ბრალდებულის პატიმრობის ვადა აითვლება
მისი დაკავების მომენტიდან, ხოლო თუ დაკავება არ მომხდარა – ამ აღკვეთის ღონისძიების შერჩევის
შესახებ სასამართლოს განჩინების აღსრულების მომენტიდან საქმის არსებითად განმხილველი პირველი
ინსტანციის სასამართლოს მიერ განაჩენის გამოტანამდე.

3. ბრალდებულის პატიმრობის ვადა წინასასამართლო სხდომამდე არ უნდა აღემატებოდეს მისი
დაკავებიდან 60 დღეს. ამ ვადის გასვლის შემდეგ ბრალდებული უნდა გათავისუფლდეს პატიმრობიდან,
გარდა ამ კოდექსის 208-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

4. ერთსა და იმავე სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულებს ცალ-ცალკე ათავსებენ. საგამოძიებო
იზოლატორის ადმინისტრაცია ვალდებულია მიიღოს ზომები მათი ერთმანეთთან ურთიერთობის
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დაუშვებლობის უზრუნველსაყოფად. გამომძიებლის, პროკურორის ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით
ეს წესი შეიძლება გავრცელდეს სხვა ბრალდებულებზედაც.

5. მსჯავრდებული შეიძლება პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან გადაიყვანონ
საგამოძიებო იზოლატორში ან დატოვონ საგამოძიებო იზოლატორში განაჩენის კანონიერ ძალაში
შესვლის შემდეგ,თუ ის არის მოწმე,დაზარალებული ან ბრალდებული სხვა საქმეში.

6. თუ სასამართლო ტერიტორიულად დაშორებულია პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებისგან და ბადრაგირების განხორციელება გართულებულია, სასამართლოს განჩინებით
შესაძლებელია ბრალდებული საქმის განხილვისას დროებით მოთავსდეს პატიმრობის ან
თავისუფლების აღკვეთის უახლოეს დაწესებულებაში ან დროებითი დაკავების იზოლატორში, სადაც
მასზე ზედამხედველობას განახორციელებს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო.

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3616 - სსმ I, №50, 24.09.2010 წ., მუხ.328

საქართველოს 2013 წლის 19 აპრილის კანონი№ 560 - ვებგვერდი, 10 . 05 .2013წ.

საქართველოს 2013 წლის 13 დეკემბრის კანონი№1797 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ.

მუხლი 206. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენება, შეცვლა და გაუქმება

1. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენება, შეცვლა და გაუქმება ხდება ამ კოდექსის მე-20 მუხლის მე-2
ნაწილით გათვალისწინებული განსჯადობით. აღკვეთის ღონისძიების საკითხის განხილვა
შესაძლებელია ასევე წინასასამართლო სხდომაზე და საქმის არსებითი განხილვისას, ამ კოდექსით
დადგენილი წესით.

2. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ შუამდგომლობით პროკურორი სასამართლოს მიმართავს
დაკავებიდან არა უგვიანეს 48 საათისა.

3. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ შუამდგომლობას მოსამართლე განიხილავს მისი
წარდგენიდან არა უგვიანეს 24 საათისა. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების, შეცვლისა და გაუქმების
საკითხები განიხილება ღია სასამართლო სხდომაზე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს
სასამართლო სხდომის დახურვის ამ კოდექსით გათვალისწინებული საფუძვლები. მოსამართლე
შუამდგომლობას განიხილავს ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობით. მოსამართლე ხსნის
სასამართლო სხდომას და აცხადებს, რა შუამდგომლობა განიხილება, ასახელებს პროცესის მონაწილეებს
და არკვევს, არის თუ არა აცილებები. შუამდგომლობის ავტორი ასაბუთებს მას. შემდეგ სიტყვა ეძლევა
მეორე მხარეს, რის შემდეგაც მხარეები უფლებამოსილი არიან ერთმანეთს დაუსვან შეკითხვები. მხარეთა
გამოუცხადებლობა არ იწვევს შუამდგომლობის განხილვის გადადებას.

4. მხარე უფლებამოსილია სასამართლოს წარუდგინოს შუამდგომლობის შემოწმებისათვის საჭირო
დოკუმენტები და ინფორმაცია.
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5. შუამდგომლობაში უნდა აისახოს ბრალდებულის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, ბრალდების არსი,
აგრეთვე ნებისმიერი ინფორმაცია თუ მტკიცებულება, რომელსაც ემყარება ბრალდება, და მოთხოვნილი
აღკვეთის ღონისძიება. შუამდგომლობის დასაბუთებულობისა და აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების
როგორც ფორმალური (საპროცესო), ისე ფაქტობრივი საფუძვლების შემოწმების შემდეგ მოსამართლეს
გამოაქვს განჩინება. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ შუამდგომლობის განხილვისას
მოსამართლე უფლებამოსილია სათანადო საფუძვლის მითითებით უარყოს შუამდგომლობაში
აღნიშნული აღკვეთის ღონისძიება და ბრალდებულს შეურჩიოს სხვა, ნაკლებად მკაცრი აღკვეთის
ღონისძიება.

6. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების, შეცვლის ან გაუქმების შესახებ განჩინებაში უნდა აღინიშნოს:
განჩინების შედგენის თარიღი და ადგილი, მოსამართლის, პროკურორის, ბრალდებულისა და
მისი ადვოკატის ვინაობა, წარდგენილი ბრალდების არსი, მითითება აღკვეთის ღონისძიების
გამოყენების, შეცვლის ან მასზე უარის თქმის შესახებ. ამასთანავე, ზუსტად უნდა მიეთითოს: რა არის
განჩინების არსი და ვისზე ვრცელდება; რომელი თანამდებობის პირი ან ორგანოა ვალდებული,
შეასრულოს განჩინება; გან ჩინების გასაჩივრების წესი; მოსამართლის ხელმოწერა (მათ
შორის, ელექტრონული).

7. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების, შეცვლის ან გაუქმების შესახებ განჩინების 1 ეგზემპლარი რჩება
სასამართლოში და თითო ეგზემპლარი გადაეცემა ბრალდებულს ან მის ადვოკატს, გამომძიებელს,
პროკურორს, აღკვეთის ღონისძიების აღმასრულებელ დაწესებულებას, ხოლო იმ
მსჯავრდებულისათვის, რომელსაც შეფარდებული აქვს არასაპატიმრო სასჯელი, ან პირობით
მსჯავრდებულისათვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების, შეცვლის ან გაუქმების
შესახებ განჩინების 1 ეგზემპლარი ეგზავნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − არასაპატიმრო
სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულორგანოს.

8. მხარე უფლებამოსილია ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის ან
გაუქმების შესახებ შუამდგომლობით მიმართოს მაგისტრატ მოსამართლეს გამოძიების ადგილის
მიხედვით. ადვოკატმა სასამართლოს შუამდგომლობით შეიძლება მიმართოს მხოლოდ მისი დაცვის ქვეშ
მყოფის თანხმობით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც იგი არასრულწლოვანია ან აქვს ისეთი ფიზიკური
ან ფსიქიკური ნაკლი, რომელიც შეუძლებელს ხდის მისგან თანხმობის მიღებას. შუამდგომლობაში უნდა
აღინიშნოს, რა ახალი გარემოებები გამოვლინდა, რომლებიც არ იყო ცნობილი აღკვეთის ღონისძიების
შერჩევისას,და უნდა დაერთოს შესაბამისი მტკიცებულებანი (მასალები) ამ ახალ გარემოებათა შესახებ.

9. სასამართლო ამ მუხლის მე-8 ნაწილით გათვალისწინებული შუამდგომლობის წარდგენიდან 24
საათში, ზეპირი მოსმენის გარეშე წყვეტს შუამდგომლობის დასაშვებობის საკითხს, კერძოდ,
აკმაყოფილებს თუ არა შუამდგომლობა ამ ნაწილის მოთხოვნებს, ამასთანავე, განიხილა თუ არა
სასამართლომ არსებითად იგივე საკითხები აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებისას ან გამოიკვლია თუ
არა მან აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებისას არსებითი მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულება,
რომელსაც შეეძლო ზეგავლენა მოეხდინა პირისათვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების
მართლზომიერებაზე. შუამდგომლობის დასაშვებობის თაობაზე მოსამართლეს გამოაქვს განჩინება.
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შუამდგომლობის დასაშვებად ცნობის შემთხვევაში სასამართლო ატარებს ზეპირ მოსმენას ამ კოდექსით
დადგენილ ვადაში დადადგენილი წესით.

10. დაპატიმრების შერჩევის შესახებ შუამდგომლობა სასამართლოს შეიძლება წარედგინოს
ბრალდებულის მიმალვის შემთხვევაშიც, ამ კოდექსით გათვალისწინებული წესით. ასეთ შემთხვევაში
დაპატიმრების შემდეგ ბრალდებული გამოძიების ადგილას მიყვანიდან არა უგვიანეს 48 საათისა უნდა
წარედგინოს მაგისტრატ მოსამართლეს გამოძიების ადგილის მიხედვით. ეს ვადა სტიქიური
უბედურების დროს ან სხვა დაუძლეველი ძალის მოქმედებისას, აგრეთვე ბრალდებულის
ჯანმრთელობის მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესების დროს, რაც დადასტურებულია სამედიცინო
ცნობით, რის გამოც შეუძლებელია ბრალდებულის წარდგენა შესაბამის სასამართლოში, შეიძლება
გაგრძელდეს არა უმეტეს 15 დღით, ხოლო ძებნილი ბრალდებულის უცხოეთში დაკავების შემთხვევაში
საქართველოში გამოძიების ადგილზე ჩამოყვანიდან არა უგვიანეს 48 საათისა იგი უნდა წარედგინოს
შესაბამის სასამართლოს. მოსამართლე ისმენს მხარეთა განმარტებებს, რის შემდეგაც იღებს
გადაწყვეტილებას აღკვეთის ღონისძიების გაუქმების, შეცვლის ან ძალაში დატოვების შესახებ.

11. სასამართლო აცხადებს ამ მუხლით გათვალისწინებულ საკითხებზე გამოტანილი განჩინების
სარეზოლუციო ნაწილს.

12. (ამოღებულია – 21.06.2011, №4868).

საქართველოს 2011 წლის 5 მაისის კანონი№4631 - ვებგვერდი, 19.05.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 21 ივნისის კანონი№4868 - ვებგვერდი, 06.07.2011წ.

საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი№1473 - ვებგვერდი, 16.10.2013წ.

მუხლი 207. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების, შეცვლის ან გაუქმების შესახებ განჩინების
გასაჩივრების წესი

1. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების, შეცვლის ან გაუქმების შესახებ განჩინება შეიძლება
ერთჯერადად, მისი გამოტანიდან 48 საათში სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში
გაასაჩივროს პროკურორმა, ბრალდებულმა ან/და მისმა ადვოკატმა. საჩივარი შეიტანება განჩინების
გამომტან სასამართლოში, რომელიც ამ საჩივარსა და მასალებს დაუყოვნებლივ უგზავნის შესაბამის
სასამართლოს განსჯადობის მიხედვით. გასაჩივრება არ აჩერებს განჩინების აღსრულებას.

2. საჩივარში უნდა აღინიშნოს, რა მოთხოვნები დაირღვა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მიღებისას
და რით გამოიხატა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების დებულებათა მცდარობა. აღკვეთის
ღონისძიებასთან დაკავშირებულ საჩივარში შესაძლოა ასევე მიეთითოს, რა არსებითი მნიშვნელობის
მქონე საკითხები და მტკიცებულებები არ გამოიკვლია პირველი ინსტანციის სასამართლომ, რომლებსაც
შეეძლო ზეგავლენა მოეხდინა პირისათვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების მართლზომიერებაზე.

3. საჩივრის განხილვის დღე და დრო გონივრულ ვადაში ეცნობება მხარეებს.
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4. სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლე საჩივარს განიხილავს
ერთპიროვნულად, ამ კოდექსის 206-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული წესით, მისი
შეტანიდან არა უგვიანეს 72 საათისა. მოსამართლე ზეპირი მოსმენის გარეშე წყვეტს აღკვეთის
ღონისძიებასთან დაკავშირებული საჩივრის დასაშვებობის საკითხს, კერძოდ, აკმაყოფილებს თუ არა
საჩივარი ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების მოთხოვნებს, ამასთანავე, განიხილა თუ არა პირველი
ინსტანციის სასამართლომ არსებითად იგივე საკითხები ან გამოიკვლია თუ არა მან არსებითი
მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულება, რომელსაც შეეძლო ზეგავლენა მოეხდინა პირისათვის აღკვეთის
ღონისძიების შეფარდების მართლზომიერებაზე. საჩივრის დასაშვებობის თაობაზე მოსამართლეს
გამოაქვს განჩინება.

5. საჩივრის დასაშვებად ცნობის შემთხვევაში მოსამართლე ატარებს ზეპირ მოსმენას ამ კოდექსით
დადგენილ ვადაში და დადგენილი წესით. მოსამართლე უფლებამოსილია ზეპირი მოსმენის გარეშე
განიხილოს საჩივარი, რომელიც არ შეეხება განჩინებას აღკვეთის ღონისძიების თაობაზე, ასევე ამ
კოდექსის 206-ე მუხლის მე-8 ნაწილით გათვალისწინებული წესით წარდგენილი შუამდგომლობის
დაუშვებლად ცნობის შესახებ განჩინებას.

6. საჩივრის განხილვის შედეგად გამოტანილი განჩინების ასლები გადაეცემა მხარეებს, ეგზავნება
გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მიმღებ სასამართლოს და განჩინების აღმასრულებელ ორგანოს.

7. ამ მუხლითდადგენილი წესის შესაბამისად გამოტანილი განჩინება საბოლოოა და არ გასაჩივრდება.

8. ზეპირი მოსმენის შემთხვევაში მოსამართლე აცხადებს გამოტანილი განჩინების სარეზოლუციო
ნაწილს.

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3616 - სსმ I, №50, 24.09.2010 წ., მუხ.328

საქართველოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის კანონი№5170 - ვებგვერდი, 11.11.2011წ.

საქართველოს 2013 წლის 14 ივნისის კანონი№ 741 – ვებგვერდი, 2 7 .0 6 .2013წ.

მუხლი 208. მაგისტრატი მოსამართლის გადაწყვეტილება წინასასამართლო სხდომის დანიშვნის
შესახებ

1. თუ მხარეთა შორის საპროცესო შეთანხმება არ არის დადებული, მხარეთა მოსაზრებების მოსმენის
შემდეგ მაგისტრატი მოსამართლე განსაზღვრავს წინასასამართლო სხდომის თარიღს.

2. წინასასამართლო სხდომის თარიღის განსაზღვრისას მაგისტრატი მოსამართლე ითვალისწინებს
მხარეთა პოზიციას, საქმის სირთულესა და მოცულობას. მოსამართლემ მხარეებს საკმარისი დრო და
საშუალება უნდა მისცეს დაცვისა და ბრალდების მოსამზადებლად.

3. წინასასამართლო სხდომა უნდა გაიმართოს პირის დაკავებიდან ან ბრალდებულად ცნობიდან (თუ ის
არ დაუკავებიათ ) არა უგვიანეს 60დღისა . მხარეს უფლება აქვ ს, სასამართლოს მიმართო ს დასაბუთებუ
ლი შუამდგომლობით აღნიშნული ვადის გონივრულვადამდე გაგრძელების ან შემცირების შესახებ , რის
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თაობაზედაც უნდა აცნობოს მეორე მხარეს . მეორე
მხარე უფლებამოსილია საკუთარი მოსაზრებები წერილობით წარუდგინოს სასამართლოს შუამდგომლო
ბის წარდგენიდან 3დღის ვადაში . ამ ვადის გასვლის შემდეგსასამართლო შუამდგომლობას განიხილავს
ზეპირი მოსმენის გარეშე . მიღებული გადაწყვეტილება არ საჩივრდება.

საქართველოს 2010 წლის 7დეკემბრის კანონი№3891 - სსმ I, №67, 09.12.2010 წ., მუხ.418

თავი XXI

საპროცესო შეთანხმება

მუხლი 209. საპროცესო შეთანხმების არსი

1. სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის საფუძველია საპროცესო
შეთანხმება, რომლის თანახმადაც ბრალდებული აღიარებს დანაშაულს და უთანხმდება პროკურორს
სასჯელზე, ბრალდების შემსუბუქებაზე ან ნაწილობრივ მოხსნაზე.

2. საპროცესო შეთანხმების დადებისას ბრალდებული პროკურორს ამ მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებულ პირობებთან ერთად შეიძლება შეუთანხმდეს თანამშრომლობაზე ან/და ზიანის
ანაზღაურებაზე.

3. (ამოღებულია - 24.07.2014, №2517).

4. (ამოღებულია - 24.07.2014, №2517).

5. (ამოღებულია - 24.07.2014, №2517).

6. (ამოღებულია - 24.07.2014, №2517).

7. (ამოღებულია - 24.07.2014, №2517).

საქართველოს 2014 წლის 24 ივლისის კანონი№2517 - ვებგვერდი, 06.08.2014წ.

მუხლი 210. საპროცესო შეთანხმების დადება

1. საპროცესო შეთანხმება იდება ზემდგომ პროკურორთან წინასწარი წერილობითი შეთანხმებით.

1 1. საპროცესო შეთანხმების დადების შეთავაზება შეუძლია როგორც ბრალდებულს/მსჯავრდებულს,
ისე პროკურორს. საქმის განხილვისას სასამართლო უფლებამოსილია გაარკვიოს მხარეებს შორის
საპროცესო შეთანხმების დადების შესაძლებლობა.

12. საპროცესო შეთანხმების დადებისას პროკურორი ვალდებულია გააფრთხილოს ბრალდებული
საპროცესო შეთანხმების შედეგების შესახებ და განუმარტოს მას, რომ საპროცესო შეთანხმების დადების
შემთხვევაში სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი მტკიცებულებების უშუალოდ და ზეპირად
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გამოკვლევის გარეშე გამოაქვს და საპროცესო შეთანხმების დადება არ ათავისუფლებს ბრალდებულს
სამოქალაქო და სხვა სახის პასუხისმგებლობისაგან.

13. განსაკუთრებულ შემთხვევაში საქართველოს მთავარ პროკურორს ან მის მოადგილეს უფლება აქვს,
სასამართლოს მიმართოს შუამდგომლობით ბრალდებულის სამოქალაქო პასუხისმგებლობისაგან
სრულად ან ნაწილობრივ განთავისუფლების შესახებ. ამ შემთხვევაში სამოქალაქო პასუხისმგებლობა
სახელმწიფოს ეკისრება.

2. საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე პროკურორს უფლება აქვს, მოითხოვოს ბრალდებულისათვის
სასჯელის შემცირება ან დანაშაულთა ერთობლიობისას მიიღოს გადაწყვეტილება მისთვის ბრალდების
შემსუბუქების ან ნაწილობრივ მოხსნის თაობაზე.

3. ბრალდებულისათვის სასჯელის შემცირების მოთხოვნისას ან ბრალდების შემსუბუქების ან
ნაწილობრივ მოხსნის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისას პროკურორი ითვალისწინებს საჯარო
ინტერესს, რომელსაც იგი სახელმწიფოს სამართლებრივი პრიორიტეტების, ჩადენილი დანაშაულისა და
მოსალოდნელი სასჯელის სიმძიმის, დანაშაულის ხასიათის, ბრალეულობის ხარისხის, ბრალდებულის
საზოგადოებრივი საშიშროების, პიროვნული მახასიათებლების, ნასამართლობის, გამოძიებასთან
თანამშრომლობისა და დანაშაულის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით
ბრალდებულის ქცევის შეფასების საფუძველზე განსაზღვრავს.

4. დაუშვებელია საპროცესო შეთანხმების დადება ადვოკატის უშუალო მონაწილეობისა და მის
დადებაზე ბრალდებულის წინასწარი თანხმობის გარეშე.

5.დაუშვებელია ისეთი საპროცესო შეთანხმების დადება, რომელიც უზღუდავს ბრალდებულს უფლებას,
წამების, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის შემთხვევაში მოითხოვოს შესაბამის პირთა
მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება.

6. საპროცესო შეთანხმების შესახებ დგება ოქმი, რომელშიც ასახულია ბრალდებულსა და პროკურორს
შორის მოლაპარაკების პროცესი (საპროცესო შეთანხმების ოქმი). საპროცესო შეთანხმების ოქმის ასლი
ბრალდებულსა და მის ადვოკატს გადაეცემა. ბრალდებულსა და მის ადვოკატს უფლება აქვთ, საპროცესო
შეთანხმების ოქმზე გამოთქვან შენიშვნები. ისინი თან ერთვის ამ ოქმს. საპროცესო შეთანხმების ოქმს
ხელს აწერენ პროკურორი, ბრალდებული და მისი ადვოკატი, აგრეთვე ბრალდებულის კანონიერი
წარმომადგენელი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

საქართველოს 2014 წლის 24 ივლისის კანონი№2517 - ვებგვერდი, 06.08.2014წ.

მუხლი 211. სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე
შუამდგომლობის ფორმა

1. თუ პროკურორი, ბრალდებული და მისი ადვოკატი საპროცესო შეთანხმების დადებაზე
შეთანხმდებიან, პროკურორი წერილობით ადგენს შუამდგომლობას, რომელშიც აღინიშნება:

ა) ბრალდებულის სახელი და გვარი,დაბადების რიცხვი,თვე და წელი;
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ბ) ბრალდების ფორმულირება – ინკრიმინირებული ქმედების აღწერა, მისი ჩადენის ადგილის, დროის,
ხერხის, საშუალების, იარაღის, აგრეთვე ამ ქმედებით გამოწვეული შედეგის მითითებით;

გ) ამ კოდექსის მე-3 მუხლის 111 ნაწილით გათვალისწინებული საქმის არსებითი განხილვის გარეშე
განაჩენის გამოსატანად საკმარისი მტკიცებულებები;

დ) ბრალდებულის გამოძიებასთან თანამშრომლობის შემთხვევაში – თანამშრომლობის ფორმა და
შინაარსი;

ე) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლი, ნაწილი და ქვეპუნქტი, რომლებითაც
გათვალისწინებულია შესაბამისი დანაშაული;

ვ) პროკურატურის მიერ მოთხოვნილი სასჯელის სახე და ზომა;

ზ) მითითება ამ კოდექსის 210-ე მუხლის 12 ნაწილით გათვალისწინებული გაფრთხილების შესახებ ან
იმავე მუხლის 13 ნაწილით გათვალისწინებული საქართველოს მთავარი პროკურორის ან მისი
მოადგილის დასაბუთებული გადაწყვეტილების შესახებ.

2. სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე პროკურორის
შუამდგომლობას თან ერთვის ბრალდებულის წერილობითი განცხადება, რომელსაც ხელს აწერენ
ბრალდებული და მისი ადვოკატი. ბრალდებულის განცხადებაში დადასტურებული უნდა იყოს, რომ
სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანაზე თანხმობა ბრალდებულმა
ნებაყოფლობით, ადვოკატისაგან იურიდიული დახმარების მიღების შემდეგ განაცხადა. ამასთანავე,
ბრალდებული სრულყოფილად უნდა აღიქვამდეს საპროცესო შეთანხმების შინაარსს და მოსალოდნელი
განაჩენის სამართლებრივ შედეგებს, რის შესახებაც უნდა აღინიშნოს ბრალდებულის განცხადებაში.

3. სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე პროკურორის
შუამდგომლობას ხელს აწერენ პროკურორი, ბრალდებული და მისი ადვოკატი, აგრეთვე ბრალდებულის
კანონიერი წარმომადგენელი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

4. ( ამოღებულია - 24.07.2014, №2517).

5. (ამოღებულია – 11.03.2011, №4430).

6. სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე პროკურორის
შუამდგომლობა და საპროცესო შეთანხმების ოქმი საჯაროა, გარდა იმ ნაწილისა, რომელშიც
მითითებულია ბრალდებულის მიერ გამოძიებისათვის მიწოდებული ინფორმაცია. ბრალდებულის მიერ
გამოძიებისათვის მიწოდებული ინფორმაციის გაცნობის უფლება აქვთ მხოლოდ მის ხელმომწერ პირებსა
და სასამართლოს, აგრეთვე იმ ბრალდებულს (მის ადვოკატს), რომლის შესახებაც სხვა ბრალდებული
საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გამოძიებას მამხილებელ ინფორმაციას აწვდის. ასეთი
ბრალდებულისათვის (მისი ადვოკატისათვის) აღნიშნული საპროცესო შეთანხმების შინაარსი სრულად
უნდა იყოს ხელმისაწვდომი.
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7. სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე პროკურორის
შუამდგომლობას თან ერთვის საპროცესო შეთანხმების ოქმი.

საქართველოს 2011 წლის 11 მარტის კანონი№4430- ვებგვერდი,22.03.2011წ.

საქართველოს 2014 წლის 24 ივლისის კანონი№2517 - ვებგვერდი, 06.08.2014წ.

მუხლი 212. სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე
პროკურორის შუამდგომლობის განხილვა

1. საპროცესო შეთანხმება უნდა გაფორმდეს წერილობით და დამტკიცდეს სასამართლოს მიერ.
საპროცესო შეთანხმება უნდა აისახოს სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენში.

2. სასამართლო ვალდებულია საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებამდე დარწმუნდეს, რომ:

ა) საპროცესო შეთანხმება დადებულია წამების, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან
სხვაგვარი ძალადობის,დაშინების, მოტყუების ან რაიმე უკანონო დაპირების გარეშე;

ბ) საპროცესო შეთანხმება ნებაყოფლობით არის დადებული და ბრალდებული ნებაყოფლობით აღიარებს
ბრალს;

გ) ბრალდებული სრულად აცნობიერებს საპროცესო შეთანხმების, მათ შორის, ნასამართლობის,
სამართლებრივ შედეგებს;

დ) ბრალდებულს ჰქონდა კვალიფიციური იურიდიულიდახმარების მიღების შესაძლებლობა;

ე) ბრალდებული სრულად აცნობიერებს იმ დანაშაულის ხასიათს, რომლის ჩადენაშიც მას ბრალი ედება;

ვ) ბრალდებული სრულად აცნობიერებს იმ დანაშაულისათვის გათვალისწინებულ სასჯელს, რომლის
ჩადენასაც ის აღიარებს;

ზ) ბრალდებულისათვის ცნობილია საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებული, კანონით
გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა ბრალის აღიარების შესახებ;

თ) ბრალდებული აცნობიერებს, რომ, თუ სასამართლომ არ დაამტკიცა საპროცესო შეთანხმება,
დაუშვებელია მომავალში მის წინააღმდეგ გამოყენებულ იქნეს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც იგი
საპროცესო შეთანხმების განხილვისას სასამართლოს მიაწვდის;

ი) ბრალდებული აცნობიერებს, რომ მას აქვს შემდეგი უფლებები:

ი.ა)დაცვის უფლება;

ი.ბ) საპროცესო შეთანხმებაზე უარის თქმის უფლება;

ი.გ) სასამართლოს მიერ მისი საქმის არსებითი განხილვის უფლება;
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კ) ბრალდებული ეთანხმება ბრალის აღიარების შესახებ საპროცესო შეთანხმების ფაქტობრივ საფუძველს;

ლ) საპროცესო შეთანხმებაში ბრალდებულსა და პროკურორს შორის მიღწეული შეთანხმების ყველა
პირობაა ასახული;

მ) ბრალდებულიდა მისი ადვოკატი სრულად იცნობენ საქმის მასალებს.

3. მოსამართლე ვალდებულია ბრალდებულს განუმარტოს, რომ მის მიერ წამების, არაადამიანური ან
დამამცირებელი მოპყრობის ფაქტზე საჩივრის შეტანა ხელს არ შეუშლის კანონის დაცვით დადებული
საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებას.

4. (ამოღებულია - 24.07.2014, №2517).

5. მოსამართლე საპროცესო შეთანხმების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კანონის საფუძველზე და არ
არის ვალდებული,დაამტკიცოს ბრალდებულსა და პროკურორს შორის მიღწეული შეთანხმება.

საქართველოს 2014 წლის 24 ივლისის კანონი№2517 - ვებგვერდი, 06.08.2014წ.

მუხლი 213. სასამართლოს გადაწყვეტილება სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე
განაჩენის გამოტანის თაობაზე

1. სასამართლო უფლებამოსილია სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის
გამოტანის თაობაზე შუამდგომლობის განხილვის შედეგად მიიღოს გადაწყვეტილება სასამართლოს
მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის, საქმის პროკურორისთვის დაბრუნების ან
კანონით დადგენილი წესით საქმის არსებითი განხილვის თაობაზე.

2. სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის საკითხს იხილავს
შესაბამისი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმის განსჯადობის მიხედვით.

3. სასამართლო საქმის მასალებისა და ბრალდებულის მიერ ბრალის აღიარების საფუძველზე ამოწმებს,
დასაბუთებულია თუ არა ბრალდება, არსებობს თუ არა ამ კოდექსით გათვალისწინებული გარემოებები
და არის თუ არა კანონიერი და სამართლიანი სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე
განაჩენის გამოტანის თაობაზე პროკურორის შუამდგომლობაში მითითებული სასჯელი.

31. სასამართლომ არ უნდა დაამტკიცოს საპროცესო შეთანხმება, თუ მას მიაჩნია, რომ ამ კოდექსის 212-ე
მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ გარემოებებზე დამარწმუნებელი პასუხები ვერ მიიღო.

4. თუ სასამართლო მიიჩნევს, რომ წარდგენილია ამ კოდექსის მე-3 მუხლის 11 1 ნაწილით
გათვალისწინებული საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოსატანად საკმარისი
მტკიცებულებები, ამ კოდექსის 212-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ გარემოებებზე
დამარწმუნებელი პასუხები მიიღო და მოთხოვნილი სასჯელი არის კანონიერი და სამართლიანი, მას
გამოაქვს გადაწყვეტილება სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის
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თაობაზე. აღნიშნული განაჩენი გამოტანილი უნდა იქნეს პროკურორის მიერ შესაბამისი
შუამდგომლობის წარდგენიდან 15დღის ვადაში.

5. თუ წინასასამართლო სხდომის გამართვამდე იხილება სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი
განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე პროკურორის შუამდგომლობა და სასამართლო
მიიჩნევს, რომ საპროცესო შეთანხმება წამების, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან
სხვაგვარი ძალადობის,დაშინების, მოტყუების ან რაიმე უკანონო დაპირების შედეგად არის დადებული,
იგი საქმეს ზემდგომ პროკურორს გადასცემს. ზემდგომი პროკურორი საპროკურორო საქმიანობის
განხორციელების ვალდებულებას სხვა პროკურორს აკისრებს.

6. სასამართლო უფლებამოსილია საპროცესო შეთანხმებაში ცვლილებები შეიტანოს მხოლოდ მხარეთა
თანხმობის შემთხვევაში.

6 1. თუ სასამართლო მიიჩნევს, რომ ამ კოდექსის მე-3 მუხლის 11 1 ნაწილით გათვალისწინებული საქმის
არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოსატანად საკმარისი მტკიცებულებები არ არსებობს, ან
დაადგენს, რომ სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე
პროკურორის შუამდგომლობა ამ თავის სხვა მოთხოვნათა დარღვევით არის წარდგენილი, იგი საქმეს
პროკურორს უბრუნებს. პროკურორისათვის საქმის დაბრუნებამდე სასამართლო მხარეებს სთავაზობს,
შუამდგომლობის სასამართლო სხდომაზე განხილვისას შეცვალონ საპროცესო შეთანხმების პირობები,
რაც შეთანხმებული უნდა იყოს ზემდგომ პროკურორთან. თუ სასამართლოს საპროცესო შეთანხმების
შეცვლილი პირობებიც არ აკმაყოფილებს, იგი საქმეს პროკურორს უბრუნებს.

7. ბრალდებულს უფლება აქვს, სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის
გამოტანამდე, ნებისმიერ დროს თქვას უარი საპროცესო შეთანხმებაზე. უარის განცხადებას არ სჭირდება
ადვოკატის თანხმობა. განაჩენის გამოტანის შემდეგ საპროცესო შეთანხმებაზე უარის თქმა დაუშვებელია.

8. მხარეებს უფლება აქვთ, სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის
გამოტანამდე შეცვალონ საპროცესო შეთანხმების პირობები.

საქართველოს 2010 წლის 7დეკემბრის კანონი№3891 - სსმ I, №67, 09.12.2010 წ., მუხ.418

საქართველოს 2011 წლის 5 მაისის კანონი№4631 - ვებგვერდი, 19.05.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის კანონი№5170 - ვებგვერდი, 11.11.2011წ.

საქართველოს 2014 წლის 24 ივლისის კანონი№2517 - ვებგვერდი, 06.08.2014წ.

მუხლი 214. საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შესახებ სასამართლოს განაჩენის გაუქმების
შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულების დასაშვებობა

თუ სასამართლო გააუქმებს საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შესახებ სასამართლოს განაჩენს ან
ბრალდებული თვითონ განაცხადებს უარს საპროცესო შეთანხმებაზე, დაუშვებელია ბრალდებულის
მიერ მიცემული ჩვენების მის საწინააღმდეგოდ გამოყენება.
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მუხლი 215. საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შესახებ სასამართლოს განაჩენის კანონიერ ძალაში
შესვლა და გასაჩივრება

1. ამ თავით გათვალისწინებულ საქმეებზე სასამართლოს განაჩენი კანონიერ ძალაში შედის
გამოცხადებისთანავე და საჩივრდება ამ მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი
წესით.

2. მხარეს უფლება აქვს, სასამართლოს უარი საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებაზე 15 დღის ვადაში
გაასაჩივროს ზემდგომ სასამართლო ინსტანციაში.

3. მსჯავრდებულს უფლება აქვს, ამ თავით გათვალისწინებული განაჩენის გამოტანიდან 15 დღის ვადაში
ზემდგომ სასამართლო ინსტანციაში შეიტანოს საჩივარი საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შესახებ
სასამართლოს განაჩენის გაუქმების თაობაზე,თუ:

ა) საპროცესო შეთანხმება იძულებით, მუქარით, ძალადობით,დაშინებით ან მოტყუებით დაიდო;

ბ) ბრალდებულს შეეზღუდა დაცვის უფლება;

გ) საპროცესო შეთანხმება ისე დაიდო, რომ ამ კოდექსის მე-3 მუხლის 111 ნაწილით გათვალისწინებული
საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოსატანად საკმარისი მტკიცებულებები არ არსებობდა;

დ) საქმის განმხილველმა სასამართლომ უგულებელყო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსითა
და ამ თავით გათვალისწინებული არსებითი მოთხოვნები.

4. თუ მსჯავრდებულმა დაარღვია საპროცესო შეთანხმების პირობა, პროკურორი უფლებამოსილია
დარღვევის გამოვლენიდან 1 თვის ვადაში ზემდგომ სასამართლო ინსტანციაში შეიტანოს საჩივარი
საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შესახებ სასამართლოს განაჩენის გაუქმების თაობაზე.

5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საპროცესო შეთანხმების
დამტკიცების შესახებ სასამართლოს განაჩენის გაუქმებისას სასამართლო საქმეს უბრუნებს პროკურორს.

საქართველოს 2014 წლის 24 ივლისის კანონი№2517 - ვებგვერდი, 06.08.2014წ.

მუხლი 216. განაჩენის გადაცემა

განაჩენის გამოტანიდან 3დღის ვადაში მსჯავრდებულს , მის ადვოკატს და პროკურორს გადაეცემათ განა
ჩენის ასლები .

საქართველოს 2011 წლის 5 მაისის კანონი№4631 - ვებგვერდი, 19.05.2011წ.

მუხლი 217.დაზარალებულის უფლებები საპროცესო შეთანხმების დადებისას

1. პროკურორი ვალდებულია საპროცესო შეთანხმების დადებამდე დაზარალებულთან გაიაროს
კონსულტაცია და შეატყობინოს მას საპროცესო შეთანხმების დადება, რის შესახებაც პროკურორი ადგენს
ოქმს.
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11. სასამართლოს მიერ საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებისას დაზარალებულს უფლება აქვს,
სასამართლოს წერილობით ან სასამართლო სხდომაზე მოსამართლეს ზეპირად მიაწოდოს ინფორმაცია
იმ ზიანის შესახებ, რომელიც მას დანაშაულის შედეგად მიადგა.

2.დაზარალებულს უფლება არა აქვს, გაასაჩივროს საპროცესო შეთანხმება.

3. საპროცესო შეთანხმება დაზარალებულს არ ართმევს უფლებას, შეიტანოს სამოქალაქო სარჩელი.

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3616 - სსმ I, №50, 24.09.2010 წ., მუხ.328

საქართველოს 2014 წლის 24 ივლისის კანონი№2517 - ვებგვერდი, 06.08.2014წ.

მუხლი 218. ბრალდებულის პასუხისმგებლობისაგან ან სასჯელისაგან სრულად გათავისუფლება და
თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებულის სასჯელის გადახედვა

1. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როდესაც ბრალდებულის/ მსჯავრდებულის საგამოძიებო
ორგანოებთან თანამშრომლობის შედეგად ირკვევა დანაშაულის ჩამდენი თანამდებობის პირის ან/და
მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩამდენი პირის ვინაობა და მისი უშუალო ხელშეწყობით
იქმნება ამ დანაშაულის გახსნისთვის არსებითი პირობები, საქართველოს მთავარ პროკურორს უფლება
აქვს, სასამართლოს მიმართოს შუამდგომლობით ბრალდებულის პასუხისმგებლობისაგან ან
სასჯელისაგან სრულად გათავისუფლების ან მსჯავრდებულის სასჯელის გადახედვის თაობაზე.

2. ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული შუამდგომლობის საფუძველია
ბრალდებულსა/მსჯავრდებულსა და საქართველოს მთავარ პროკურორს შორის დადებული საპროცესო
შეთანხმება განსაკუთრებული თანამშრომლობის შესახებ.

3. განსაკუთრებული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების დადებისას საქართველოს მთავარმა
პროკურორმა უნდა გაითვალისწინოს საჯარო ინტერესი, რომელსაც იგი ამ კოდექსის 210-ე მუხლის მე-3
ნაწილით გათვალისწინებული გარემოებების შეფასების საფუძველზე განსაზღვრავს. მსჯავრდებულის
შემთხვევაში საჯარო ინტერესის განსაზღვრისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს აგრეთვე სასჯელის
მოუხდელი ვადა. განსაკუთრებული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება იდება მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, როდესაც დანაშაულის გახსნა ერთმნიშვნელოვნად განპირობებულია აღნიშნული
თანამშრომლობით და ამ დანაშაულის გახსნის საჯარო ინტერესი აღემატება პირის პასუხისგებაში
მიცემის, მისთვის სასჯელის დაკისრების ან მის მიერ სასჯელის მოხდის ინტერესს.

4. განსაკუთრებული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებაში აღინიშნება, რომ თუ
ბრალდებული/მსჯავრდებული არ ითანამშრომლებს საგამოძიებო ორგანოებთან, შეთანხმება, მისი
პირობების შესაბამისად, ბათილად ჩაითვლება.

5. განსაკუთრებული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელს აწერენ
ბრალდებული/მსჯავრდებული, მისი ადვოკატი და საქართველოს მთავარი პროკურორი.
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6. ბრალდებულის სასჯელისაგან სრულად გათავისუფლების შესახებ შუამდგომლობის
დაკმაყოფილების შემთხვევაში ბრალდებული ითვლება ნასამართლევად.

7. მსჯავრდებულის სასჯელის გადახედვის შესახებ შუამდგომლობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში
სასამართლო იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას – მსჯავრდებულის სასჯელის ვადის შემცირების,
სასჯელის სახის შეცვლის ან მსჯავრდებულის სასჯელისაგან სრულად გათავისუფლების თაობაზე.

8. დაუშვებელია ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სასჯელისაგან სრულად განთავისუფლება
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 144 1–144 3 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულთა
საქმეებზე.

9. მსჯავრდებულის სასჯელის გადახედვის შესახებ შუამდგომლობას განიხილავს განაჩენის გამომტანი
პირველი ინსტანციის სასამართლო. სასამართლო უფლებამოსილია ეს შუამდგომლობა განიხილოს
ზეპირი მოსმენის გარეშე.

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი№3616 - სსმ I, №50, 24.09.2010 წ., მუხ.328

საქართველოს 2011 წლის 17 ივნისის კანონი№4789 - ვებგვერდი, 28.06.2011წ.

საქართველოს 2014 წლის 24 ივლისის კანონი№2517 - ვებგვერდი, 06.08.2014წ.



COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS

Recommendation Rec(2003)21
of the Committee of Ministers to member states
concerning partnership in crime prevention

(Adopted by the Committee of Ministers on 24 September 2003
at the 853rd meeting of the Ministers’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,

Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity among its members, for the
purpose of safeguarding and promoting the ideals and principles which are their common heritage;

Recognising that the use solely of traditional criminal justice and law-enforcement measures has not proved
sufficiently effective in reducing the scale and impact of contemporary crime problems and the emergence of
new forms of crime in Europe in general;

Considering that this crime situation and the increasing concern about crime problems contribute to the feelings
of insecurity experienced by many people in Europe, which in extreme cases may be associated with a loss of
confidence in political authorities, the law and the institutions responsible for enforcing it, and which, furthermore,
may give rise to intolerance, exclusion and xenophobia;

Also considering that research has shown that, alongside traditional approaches, the development and
implementation of crime prevention strategies involving the community and local authorities are potentially
efficient and cost-effective;

Recalling the Final Declaration of the Second Summit of Heads of State and Government of the Council of
Europe, in Strasbourg on 10 and 11 October 1997, in which “full support [is given] to the Council of Europe with
a view to intensifying its contribution to cohesion, stability and security in Europe”;

Taking into consideration Recommendation No. R (83) 7 on participation of the public in crime policy,
Recommendation No. R (87) 19 on the organisation of crime prevention, Recommendation No. R (96) 8 on
crime policy in Europe in a time of change and Recommendation Rec(2000)20 on the role of early psychosocial
intervention in the prevention of criminality;

Bearing in mind the CLRAE’s Recommendation 36 (1997) on crime and urban insecurity in Europe, as well as
Recommendation 80 (2000) on crime and urban insecurity in Europe: the role of local authorities;

Bearing in mind the Parliamentary Assembly’s Recommendation 1531 (2001) on security and crime prevention
in cities: setting up a European observatory;

Recalling the Vienna Declaration on Crime and Justice of the Tenth United Nations Congress on the Prevention
of Crime and the Treatment of Offenders (April 2000);

Bearing in mind the results of the work of the European Forum for Urban Safety and more specifically the Naples
Manifesto on Safety and Democracy of December 2000;

Recalling the conclusions of the European Council meeting in Tampere relating to the creation of an area of
freedom, security and justice (1999), as well as the setting-up of the European Crime Prevention Network
(2001);

Bearing in mind the United Nations Guidelines for the Prevention of Crime (2002) and the central role of
partnerships recognised therein;



Taking into consideration the experience gathered in a growing number of countries, which during the last
decade have developed and implemented small- or large-scale crime prevention programmes and projects;

Believing therefore that an effective preventive approach to reducing crime and associated harm should involve
the establishment of partnerships among the relevant key actors at all levels – national, regional and local – in
order to tackle in the short, medium and long term the causes and opportunities for crime, to reduce the risks for
potential victims and, consequently, to contribute to quality of life through increased community safety,

Recommends that the governments of member states:

1. recognise that responsibility for crime prevention should be widely shared in society, and that
partnership approaches are a practical means to sharing this responsibility and pooling diverse resources;

2. ensure that the legal context is appropriate and enables but does not constrain partnerships, and review
proposed new legislation and regulations for impact on partnerships in crime prevention;

3. establish a wider understanding among politicians, administrators, practitioners, private business, the
public and the media of the diversity of causes and effects of crime; of the range of crime prevention activities
based on the sharing of responsibilities and interests among different people and agencies; and of the
partnership approach as a means of bringing those responsibilities together to implement or support these
actions;

4. while taking into consideration the separation of powers and responsibilities in society, ensure that
partnership arrangements are appropriately supported by consultation, citizen participation and democratic and
professional accountability as checks and balances against misuse; and that the exchange of information
between members of different partnerships is consistent with the protection of human rights, including personal
data protection;

5. identify the areas of public policy and practice which are typically appropriate for partnership work in
crime prevention and the agencies and institutions responsible for them (for example law enforcement and the
criminal justice system, social welfare, employment, health, education, culture and town planning);

6. in particular explore the scope, and clarify the constitutional and practical limits, for the involvement in
crime prevention partnerships of the formal justice system (criminal and other);

7. explore the scope, and the limits, for the involvement of the private sector in local and national
partnerships, whether as umbrella organisations or individual companies;

8. clarify the boundary between what is appropriate and inappropriate for collective initiatives involving
citizens establishing a form of “social control”, in order to avoid vigilantism and social exclusion;

9. take action to set up and stimulate partnerships at different levels (international, national, regional and
local), ensure they are well-designed, constitutionally sound, kept up to date and add value to efficient and
acceptable crime prevention;



10. recognise, in particular, the need to involve local authorities and local communities in crime prevention
activities, as constitutionally appropriate, both as initiators and participants;

11. support the allocation of sufficient resources, so as to create and maintain partnerships, as well as to
enhance their effectiveness and efficiency; develop appropriate financial frameworks and regulations to allow for
pooling of resources, with suitable checks and balances;

12. forecast the effects of new technology and social and economic change on the development of crime
and at the same time recognise the potential positive or negative impact they may have on crime prevention and
partnerships, and respond appropriately;

13. recognise that the vision, philosophy and rhetoric on the notion of partnership must be matched by
practical arrangements if real crime prevention gains are to be achieved and sustained;

14. foster motivation, education and training of staff, and the mobilisation and empowerment of social
responsibility in private and public institutions, volunteers and ordinary citizen participants;

15. gather and make available reliable and valid knowledge and data and facilitate the exchange of practical
expertise and experience among actors across crime prevention partnerships while respecting professional
confidences and data protection;

16. promote scientific research and evaluation of the partnership approach in crime prevention in terms of its
operation, results and legitimacy;

17. encourage the development of a systematic and rigorous knowledge base on partnerships; share,
disseminate, and apply that knowledge nationally and internationally; and support an evidence-based,
innovative, evolutionary and improvement-oriented approach which is capable of adapting to changing crime
problems, social conditions and legislation;

Considers that, for the purposes of this recommendation, the following definitions should be used:

– “partnership” shall mean a way of enhancing performance in the delivery of a common goal, by the
taking of joint responsibility and the pooling of resources by different agents, whether these are public or private,
collective or individual. The partners seek to act together without loss of their separate professional identities,
without unacceptable or illegal blurring of powers and interests, and without loss of accountability;

– “crime prevention” shall mean an intervention in the causes of criminal acts and related problems, to
reduce the risk of their occurrence, their evolution and the seriousness of their potential consequences;

– “community safety” shall mean a situation in which people, individually and collectively, are sufficiently free
from a range of real and perceived risks centring on crime and related misbehaviour; are sufficiently able to cope
with those risks which they nevertheless experience; or where they cannot cope unaided, are sufficiently well-
protected from the consequences of these risks that they can still lead a normal cultural, social and economic life,
apply their skills and enjoy well-being and the receipt of adequate services;

– “partners” are those agents, whether individual or collective, that may jointly intervene, directly or
indirectly, in the causes of criminal acts and related problems, or who may facilitate those interventions;



And encourages the governments of member states to make use of the following guidelines for the
implementation of the above recommendations:

Guidelines

I. Creation of an auspicious partnership environment

1. Nationally, governments should commit themselves and co-ordinate their initiatives to develop and
implement policies and strategies for crime prevention and community safety (for example, by way of creating
national crime prevention councils, adopting national crime prevention programmes etc.).

2. Governments should also facilitate the equivalent co-ordination by political authorities at regional and
local levels.

3. The creation and maintenance of partnerships should be promoted as an important means of achieving
this co-ordination, through the pooling of competences and a clear definition of responsibilities.

4. The need for political support for partnerships should therefore be acknowledged, and this should be
reflected in efforts to create and maintain conditions in the political, legal and/or structural environment to aid
their smooth operation.

5. Co-ordination of the political efforts and initiatives, as well as strategic planning, is a requirement that is
not confined to the start of a partnership; it must be done on an ongoing basis in order to provide the adaptability
to develop solutions to emerging problems and even in some cases to anticipated problems.

6. The need should be recognised to balance institutional, legal and financial change with the consistency
and medium-term stability that partnerships require in their working environment to establish themselves and
maintain good performance; this is especially important where partnerships’ tasks are long-term in nature.

7. It should be widely recognised that partnership arrangements involve innovation, creative tension and
some risk-taking, and that any legislative framework should be enabling rather than too tightly prescriptive, to
allow for adaptation to local circumstances and changing conditions, and for improvement.

8. The establishment of partnerships can be aided at a practical level by methods including the
development of model codes of practice, protocols of agreement or contracts for execution of specific initiatives,
and where appropriate, appointment of paid co-ordinators.

9. It is necessary to develop wider networks of institutions and individuals interested in crime prevention,
from which useful partnership arrangements might grow.

10. An environment conducive to the success of the partnership presumes a close connection between
these and the decision-making bodies. The best practices so far point to the creation of a legal and/or structural
framework, (for example, crime prevention councils, contracts for co-operation and joint action, creation of joint
working groups etc.).

11. Authorities at appropriate (normally national or regional) levels should develop good support schemes,
including funding of activities, establishing expert bodies or information centres on good practice, training
facilities and programmes, and evaluation of projects and partnerships and their work.

12. It is essential to take into consideration the diversity of the concept of “community” and the variety of
ways in which it relates  to crime and its prevention.



13. In order to maintain the viability and usefulness of partnerships it is essential to look out for future
national and international developments which might affect the partnership approach as a whole as well as
individual partnerships.

II. Initiation of partnerships

14. The life-cycle of partnerships, from initiation to possible termination, should be considered.

15. Partnerships can come together in different ways, and begin at different stages of the cycle of Identifying
and tackling crime problems.

16. When initiating a partnership it is necessary to clearly identify the nature of the crime and disorder
problem(s) to be tackled and to determine whether suitable methods of prevention exist or can be developed;
and then to consider whether:

- an existing single agency or partnership (with adjustment if necessary) can take responsibility for tackling the
problem(s);

- a new agency is needed; or

- a new partnership is needed.

17. Proliferation of overlapping partnerships may be wasteful and sometimes even damaging. Where
overlaps between partnerships are found to exist, action should be taken to resolve these in constructive ways.

18. The criteria for choosing the set of potential partners should relate to the goals of the partnership and
should include:

– their competence and wider resources, including, where appropriate, the capacity for leadership;

– their access to information;

– the coverage they provide on the ground (that is, whether they cover the right type and size of territory);

– their acceptability/legitimacy for carrying out the role, including a certain detachment;

– their readiness to collaborate on the basis of an appropriate balance of economic or organisational
power and expertise between partners;

– an appropriate balance between independence and involvement, whether in the political world or the
private sector;

– the closeness of the partnership goals to their existing responsibilities;

– their possession of sufficient corporate, professional or personal motivation to assume responsibility;

– their potential for flexibility to explore new ways of working both initially and throughout the life of the
partnership.

19. Partnerships should also consider limited or ad hoc involvement of other individuals and organisations
who might support their activities, for example through sponsorship of specific events or sharing experience and
advice.



20. It should be recognised that effective partnerships require the prior existence of trust between partners,
or its development, which may take time and special effort. (This is one reason why a policy of establishing a
series of shorter-term partnerships may be less efficient than a single, longer-term one, although perhaps more
flexible.) A compromise could involve long-term partnerships combined with short-term flexible “satellite”
partnerships.

21. It should be acknowledged that a range of alternative partnership arrangements are possible at local,
regional and national levels, and that different arrangements may suit different crime problems and different
circumstances. One size or type does not fit all.

22. The organisational basis of the partnership should be determined as follows (the list, however, is not
intended to suggest a fixed sequence, or a particular order of importance):

– an initial analysis of the crime problem(s) should be conducted as rigorously as possible;

– based on this analysis, both immediate and more strategic action should be considered;

– common goals for reducing the crime problem should be agreed, and appropriate success criteria
defined (both for monitoring of partnership performance and evaluation of results);

– in appropriate circumstances, there should be some consideration of the kinds of preventive intervention
which fall within the remit of the partnership; however, in other cases, partners may decide on suitable
preventive approaches only once they are in operation;

– the issue of fund-raising for running costs (for both overheads such as premises, and for implementing
the preventive action) should be carefully considered because experience has shown that too much time can be
spent by partnerships in seeking financial support;

– funding of any independent evaluation should be considered;

– the lifespan of the partnership should be considered – short, medium or long term;

– initial goals could include some that are achievable quickly or easily in order to demonstrate action and
success, both to inspire and motivate the partners and to generate support externally;

– a framework of working procedures should be set up, including those covering the exchange of
information and knowledge within and outside the partnership, as well as the process of decision-making and
handling possible conflicts between partners. However, as a general principle, an appropriate position should be
adopted on whether the partnership should seek to identify internal problems in advance and prepare
procedures accordingly, or whether it should merely aim to tackle problems as they arise:

- clear definition and delimitation of partners’ individual competencies should be achieved (and
any role confusion avoided), and initial training needs assessed;

- ethical standards should be drawn up/adopted;

- common working terminology should be defined;

- reciprocal expectations among the partners should be discussed;



- commitment from partner organisations should be obtained.

– fair and appropriate distribution of partners’ inputs (funding, staff numbers and time, use of premises
etc.) should be agreed and, if appropriate, procedures should be established for resolving any grievances;

– the structure of the partnership should be designed, including consideration of the benefits of a two-level
arrangement such as operational and planning groups, the appointment of paid co-ordinators, and the more
general balance between salaried and voluntary members, and between member agencies funded in different
ways;

- the number of partners should relate to the scope of the partnership’s goals and the practical
considerations of collaboration (too many partners may be unworkable without special arrangements to facilitate
co-operation);

– ground rules for dealing with the media should be developed, and a media launch strategy devised and
implemented.

III. Operation and maintenance of partnerships

23. Efforts should be made to maintain, and thus monitor, all the beneficial conditions established under
”initiation” above.

24. Good management practices should be adopted concerning review, monitoring and adjustment of goals,
methods, action plans, etc.

25. Steps should be taken to ensure minimal (or optimal) turnover of individual people in partnership roles, in
order to maximise efficiency (by preserving a common pool of knowledge) and maintain trust.

26. Training of partnership staff should be maintained to ensure continuity of competence and facilitate
adaptation to wider changes in partnership activities and organisation.

27. There is a growing need to respect and foster both political and professional dimensions of the
partnership approach to crime prevention whilst attempting to define a clear boundary between them, for
example by establishing ethical rules and frameworks.

28. There should be broad agreement upon the principles for priority-setting by partnerships, and the
administrative and democratic mechanisms behind it.

29. The proper exchange of information between members of particular partnerships should be facilitated
through development of protocols consistent with data protection, privacy and human rights legislation, and the
particular professional obligations of individual partners, namely as regards the observance of professional
confidence.

30. There is a need for regular scrutiny of the added value of partnership arrangements, especially under
changing conditions. Mechanisms should also be developed for undertaking these reviews and acting on their
findings in consultation with all stakeholders, that is, partners and others affected by the activities of the
partnership.



IV. Communications between partnerships and wider society

31. Communication between partnerships and their member organisations should be actively managed, both
to maintain the support of colleagues and to transmit new perspectives and ideas to the wider member
organisations and the relevant  professional groups.

32. The partners need to work with the media and the general public to ensure the continued acceptance of
the partnership and its specific activities, in particular reporting progress on implementation, the delivery of
results and the outcome of external evaluations.

33. Partners should consider using both traditional and new communications media to communicate
internally, with the wider set of stakeholders and with the general public.

34. National organisations should take the lead in establishing clear quality assurance standards for the
content of their websites, particularly in the provision of reliable information on partnership experiences.

35. The administrative and political authorities should be kept informed of the work of the partnership to
ensure their continued support.

36. Each partnership should establish horizontal communications with other partnerships in order to
exchange information and ideas.

V. Termination of partnerships

37. Partnerships could be terminated for several reasons, for example:

- the goal for which they were created has been achieved;

- the crime situation and crime problems have changed beyond the scope of the existing partnerships to
organise or deliver solutions;

- the partnership’s cost-effectiveness or efficiency is very low and cannot be improved.

38. At or before termination an exit strategy needs to be decided, covering:

- assumption or transfer of remaining legal and moral responsibilities, liabilities and commitments,
including to clients and staff;

- liquidation or transfer of ownership of other assets including material resources and data;

- preservation and/or transfer of knowledge and experience;

- media handling.

VI. Methodology, assessment and evaluation

39. Regular scientific research on partnerships and partnership projects should be supported and funded
both nationally and internationally.

40. It is recommended that national and international crime prevention networks be created or encouraged
to collaborate with partnerships in order to enhance communication and exchange of information, to train and
brief staff and to promote research.



41. Techniques should be developed for partners to collaborate on crime impact assessment and crime risk
assessment, on forecasting of new crime problems and opportunities for their prevention, as well as relevant
trends of a wider nature.

42. An appropriate methodological and conceptual framework should be developed for evaluating
partnerships and their performance, and, in particular, for distinguishing between the performance of the
partnership itself and the performance of any specific projects run by other organisations, that the

partnership supports or initiates.

43. Methods should be developed for cost/benefit assessment of projects and partnerships, and standard
approaches adopted to enable comparative assessments to be made between different types of activity.

44. An appropriate balance should be struck between internal self-evaluation and administrative monitoring
by partnerships, and external, independent evaluation.

45. Any evaluation should be fit for purpose: therefore an appropriate level of sophistication, cost, effort and
timescale should be determined for the particular context.

46. The cost and effort put into an evaluation should be determined by the risk, and cost, of acting on the
wrong conclusion. Funders of evaluations should, however, consider raising the standard of their evaluation
beyond immediate local requirements in circumstances where the results are deemed to contribute to collective
knowledge of good practice.

47. The various kinds of knowledge which derive from evaluations should be systematically gathered,
assessed for scientific quality, synthesised and fed into education, training and on-the-job guidance of
partnership members.

Such knowledge should be made more widely available on a non-profit basis or free of charge. Where
management of partnerships or specific crime prevention schemes is done on a contractual or commercial basis,
specific conditions may be required to uphold this availability and to promote information sharing between the
contractors themselves.
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ოქსფორდის სახელმძღვანელო კრიმინოლოგიაში
მეხუთე გამოცემა
რედაქტორები: მიკე მაგუაერი, როდ მორგანი და რობერტ რეინერი
Oxford University Press 2012

თავი 31
საზოგადოებრივი სასჯელები, პრობაცია და
სამართალდარმღვევთა მართვა
პეტერ რეინორი

შესავალი: მერყევი კონცეფციები არასტაბილურ დროში

ტერმინი „საზოგადოებრივი სასჯელი“ ფართოდ გამოიყენება, თუმცა მისი
გასნსაზღვრა ყოველთვის იოლი არ არის. მაგალითად, „საზოგადოებრივი
სასჯელი“ როგორც წესი არ გამოიყენება მხოლოდ საზოგადოებაში ან ციხის გარეთ
დაწესებული საჯელის ფორმის აღწერისთვის. სასჯელის ამ ფორმის ზოგადი
მნიშვნელობა რომ ასეთი ყოფილიყო, საზოგადოებრივი სასჯელის შესახებ
დისკუსია ძირითადად იქნებოდა ჯარიმებზე, რადგან ჯარიმა ყველაზე ხშირად
გამოყენებადი არასაპატიმრო სახის სასჯელია. ამის ნაცვლად, საზოგადოებრივი
სასჯელების შესახებ დისკუსიათა უმეტესობა რეალურად პრობაციას ეხება-
სასჯელი, რომელიც სამართალდამრღვევს აძლევს თავისუფლების შენარჩუნების
შესაძლებლობას სასამართლო ბრძანების მოთხოვნებისადმი დამორჩილების
სანაცვლოდ და სათანადოდ უფლებამოსილი მოხელის მეთვალყურეობის ქვეშ,
რომელიც დაქირავებულია ან მოქმედებს პრობაციის სამსახურის სახელით. წინა
წლებში ასეთი დისკუსიები ასევე მოიცავდნენ საზოგადოებისთვის სასარგებლო
შრომის განკარგულებასაც (სასჯელის გარკვეულწილად განსხვავებული სახე ,
რომელიც  პრობაციის სამსახურების ზედამხედველობის ქვეშ ინდივიდუალურ
რეპარაცაიას გულისხმობს, ბოლო ხანებში რებრენდირებული როგორც
სადამსჯელო აუნაზღაურებელი შრომა ან „საზოგადოებისთვის ანაზღაურება“) და
საზედამხედველო სასჯელის სხვა ფორმებს, როგორიც არის სახლიდან
გაუსვლელბა ელექტრონული მონიტორინგით, რომელზე მეთვალყურეობასაც
მაინცდამაინც პრობაციის სამსახურები არ ახორციელებენ. მეორეს მხრივ,
დისკუსიები საზოგადოებრივ სასჯელებეზე ხშირად გამორიცხავენ
სამართალდამრღვევთა დიდ წილს, რომლებზე ზედამხედველობასაც უშუალოდ
პრობაციის სამსახურები ახორციელებენ (ყოველი შემთხვევისთვის ასეა
ბრიტანეთში) რადგან მათთვის თავდაპირველად შეფარდებული სასჯელი არის
საპატიმრო სახის, და მათზე ზედამხედველობის განხორციელება ხდება
სპეციალური ნებართვის გზით ან პირობთ ვადამდე გათავისუფლებით.

მოცემული თავი ძირითადად ყურადღებას ამახვილებს განვითარებებზე
ინგლისსა და უელსში. აღნიშნულ ქვეყნებს აქვთ მსოფლიოში პრობაციის
მიმართულებით ერთერთი ყველაზე გრძელვადიანი ისტორია (თუმცა არა



2

ყველაზე გრძელვადიანი) და მეოცე საუკუნის შუა პერიოდში, კეთილდღეობაზე
ორიენტირებული სახელმწიფოების განვითარების პერიოდში, აღნიშნული
ქვეყნები ამ მიმართულების თვალსაზრისით ყოველთვის პიონერთა  და
მსოფლიოს ლიდერთა სიაში ხვდებოდნენ. მაგალითად, 1952 წელს მაქს
გრუნჰუტმა (გერმანელი იურისტი და კრიმინოლოგი, რომელმაც ჰერმან
მანჰეიმისა და ლეონ რადზინოვიჩის მსგავსად ომამდე თავი დააღწია ნაცისტურ
რეჟიმს და ხელი შეუწყო ბრიტანეთში კრიმინოლოგიის აკადემიური
დისციპლინის დაარსებას) დაწერა : „პრობაცია სამართალდამრღვევთა მოპყრობის
ძალიან დიდი კონტრიბუციაა ბრიტანეთისა და შეერთებული შტატების მხრიდან.
მისი ძალა ორი რამის კომბინაციაშია, სასჯელის პირობითი შეწყვეტა, პიროვნული
ზრუნვა და ზედამხედველობა სასამართლოს კეთილდღეობის ოფიცრის მიერ.
პრობაციის მზარდ გამოყენებასთან ერთად, მოხდა სოციალური მუშაობის
შემოღება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ადმინისტრირებაში ...“
(Grunhut 1952:168). ანალოგიურად, 1958 წელს ლეონ რადზინოვიჩმა დაწერა:
„ჩემთვის რომ ეკითხათ რა იყო ამ ყვეყნის მხრიდან ყველაზე დიდი კონტრიბუცია
(იგულისხმება ინგლისი) ახალი პენოლოგიური თეორიის და პრაქტიკისთვის, რაც
ფესვს ჩაწვდა მეოცე საუკუნეში, ვუპასუხებდი-პრობაცია.“ (რადზინოვიჩი 1958 :
x). როგორც ეს დევიდ გარლანდმა აღნიშნა, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ
პრობაციის სწრაფი განვითარება შეიძლება აღიქმებოდეს როგორც სოციალური
რეკონსტრუქციის პროცესის ნაწილი, მოქალაქეთა კეთილდღეობისთვის
სახელმწიფოს ამაღლებული პასუხიმგებლობა და სოციალური პრობლემების
გაუმჯობესების უნარში ექსპერტთა და პროფესიონალთა  თავდაჯერებულობა
(Garland 1997). აღსანიშნავია, რომ მეოცე საუკუნის მესამე კვარტალში პრობაციის
პოპულარობა ძირითადად არ ემყარებოდა ეფექტიანობის მტკიცებულებებს,
რომელიც ძალიან მწირი იყო, არამედ კეთილდღეობაზე ორიენტირებული
სახელმწიფოს პრინციპების ზოგად მხარდაჭერას. აღნიშნულის საპირისპიროდ,
როდესაც მოგვიანებით გაჩნდა უკეთესი მტკიცებულება, რომელიც მოგვიანებით
განხილულია მოცემულ თავში, ეს ყოველთვის არ ეხმარებოდა პრობაციის
სამსახურების იმიჯს და რეპუტაციას, რამდენადაც აღნიშნულის მოლოდინი
იქნებოდა სისხლის სამართლის პოლიტიკა რეალობაში ისეთი მტკიცებულებებზე
დაფუძნებული რომ ყოფილიყო, როგორც ხანდახან ამის პრეტენზია არსებობს
ხოლმე.

ასევე ნათელია, რომ  პრობაცია ინგლისსა და უელსში აღარ არის ტიპიური :
საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად უჩვეულოა პრობაციის
„საზოგადოებრივი სასჯელად“ ჩათვლა, როგორც ეს ინგლისსა და უელსში იყო
1991 წლის სისხლის სამართლის მართლსაჯულების აქტის შემდეგ. თუმცა, ყველა
ამ ცვლილების მიუხედავად კომენტატორთა გარკვეული რაოდენობა (მაგალითად
Vanstone 2004; Deering 2011) კვლავ პოულობენ განგრძობადობის ძლიერ
ელემენტებს საზოგადოებრივი სასჯელების მთავარ მახასიათებლებში და აღწერენ
მათ ტერმინებით, რომლებიც დიდად არ განსხვავდებიან გრუნჰუტის მიერ
ზემოთგამოყენებული ტერმინებისგან. ესენი მოიცავენ
სამართალდამრღვევებისთვის იმის დემონსტრირების შესაძლებლობას, რომ მათ
შეუძლიათ შემდგომი დანაშაულის თავიდან აცილება და მათთვის



3

პასუხიმგებლობის დაკისრებას ზედამხედველობის პროცესის მეშვეობით,
რომელიც აერთინებს მონიტორინგს წახალისებსა და დახმარებასთან -
ზედამხედველობისა და დახმარების ნარევი, რაც პრობაციის სასურველი სტილი
იყო დღიდან მისი ევოლუციისა. ამიტომ, „საზოგადოებრივი  სასჯელები“
როგორც წესი წმინდად სადამსჯელო ხასიათის (ჯარიმის მსგავსად) არ არიან და
არც თავისუფლების აღკვეთას ეფუძნებიან . ამის ნაცვლად, ისინი ემყარებიან
სამართალდამრღვევთა თანამშრომლობას სასამართლო განკარგულების
მოთხოვნათა მიღების თვალსაზრისით და ხშირად ზედამხედველთა
მოლაპარაკების, მოტივირების და დარწმუნების უნარს.

მოცემული თავი ძირითადად შეეხება „საზოგადეობრივ სასჯელებს“, ძირითადად
ინგლისსა და უელსს და ძირითადად ზრდასრულებს. ასევე, ნახსენები იქნება
პოსტ თავისუფლების აღკვეთის ზედამხედველობის ის ასპექტები, რომლებიც
გვანან საზოგადოებრივ სასჯელებს. მოცემული თავი მოკლედ აღწერს მოქმედ
საზოგადოებრივ სასჯელთა  ნაირსახეობას და მათ გამოყენებას სასჯელის
შეფარდებისას, ხაზს უსვამს პრობაციის სამსახურების პუნქციების
თვალსაზრისით ცვლილებებს, რომელმაც მუშაობის მოქმედი მოდელი
განაპირობა და ასევე ეხება პოლიტიკასა და პრაქტიკაში ყველაზე
ბოლოდროინდელ ცვლილების სავარაუდო გავლენას.

მოქმედი საზოგადოებრივი სასჯელები ინგლისა და უელსში

საზოგადოებრივი სასჯელების ისტორიის უმეტესი ნაწილი ეხება პრობაციის
ბრძანებებს (რომელიც მოითხოვდა სამართალდამრღვევის ყოფნას პრობაციის
ოფიცრის მეთვალყურეობის ქვეშ) და საზოგადოებისთვის სასრგებლო შრომის
განკარგულებას ( რომელიც მოითხოვდა აუნაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას
მეთვალყურეობის ქვეშ, როგორც საზოგადოებისთვის რეპარაციის ფორმას) და
აღნიშნული ტერმინების გამოყენება ხშირად მოხდება მოცემულ თავში. თუმცა,
ინგლისსა და უელსში ეს ცნობილი სახელები 2000 წელს ჩანაცვლდა „
საზოგადებრივი რეაბილიტაციის განკარგულებით“ და „საზოგადოებრივი
სასჯელის განკარგულებით“ შესაბამისად, ამ ორის ერთად კომბინაციით
ცნობილია როგორც „საზოგადოებრივი  სასჯელი და რეაბილიტაციის
განკარგულება“. ეს ვეებერთელა და  და არცთუისე პოპულარული გადარქმეული
სახელები თავის მხრივ, 2003 წლის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების
აქტით ჩანაცვლდა ახალი „ზოგადი საზოგადოებრივი სასჯელით“, რომელიც
შეიძლება იყოს 3 წლამდე, თუმცა შესაძლებელია  განისაზღვროს უფრო ხანმოკლე
ვადაც. ამ განკარგულებას შესაძლებელია მიებას 12 მოთხოვნათაგან ნებისმიერი
(და კომბინაცია), რომელიც დაკავშირებულია აუნაზღაურებელ შრომასთან,
კონკრეტულ აქტივობებთან, აკრედიტირებულ პროგრამებთან, აკრძალულ
აქტივობებთან, სახლიდან გაუსვლელობასთან, გარკვეული ადგილებიდან
გამორიცხვასთან, გარკვეულ ადგილებში ცხოვრებასთან, ფსიქიკური
ჯანმრთელობის მკურნალობასთან, წამალდამოკიდებულების
რეაბილიტაციასთან, ალკოჰოლის მკურნალობასთან, პასუხისმგებელი ოფიცრის
მიერ მეთვალყურეობას განხორციელებასთან და ახალგაზრდა
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სამართალდამრღვევებისთვის დასწრების ცენტრებთან. ამ რამდენიმესთან ერთად
შესაძლებელია ასევე გამოყენებული იქნას ელექტრონული მონიტორინგიც.
რამოდენიმე ამათგანი არის ნაწარმოები ადრეული განკარგულებებისგან
(მაგალითად არაანაზღაურებადი სამუშაო არის საზოგადოებისთვის სასარგებლო
შრომა და წამალდამოკიდებულების მკურნალობის მოთხოვნები გავს
წამალდამოკიდებულების მკურნალობისა და ტესტირების ადრეულ
განკარგულებას  (Turnbull et.al. 2000)). დაშვებული ვადები და კომბინაციები
ზედმეტად რთულია აქ ასახსნელად და მკითხველებს, რომელთაც ამ დონის
დეტალები აინტერესებთ ამისამართებენ აქტის ერთერთ იურიდიულ
გზამკვლევთან, როგორის არის გიბსონი (2004). აღნიშნულმა აქტმა ასევე შემოიღო
სასჯელის გადავადების ახალი განკარგულება, რომელშიც შესაძლებელია იყოს
ანალოგიური მოთხოვნები. ბევრად გაუგებარი იყო ის, თუ როგორ მოახდენდნენ
ეს განკარგულებები გავლენას სასჯელის შეფარდების საერთო სურათზე:
მაგალითად, ექნებოდათ თუ არა საჯელის შემფარდებლებს ცდუნება
გაეერთიანებინათ მოთხოვნათა დიდი რაოდენობა ზედმეტად მომთხოვნ
შეკვრებში, რომლებიც დარღვევათა უფრო მაღალ მაჩვენებელს გამოიწვევდა ?
ადრეული ინდიკატორების მიხედვით, ახალი საზოგადოებრივი სასჯელები
ძირითადად ამგვარად არ გამოიყენება, მაგრამ ეს შეიძლება შეიცვალოს დროთა
განმავლობში (Mair et al. 2007).

მრავალი წლის განმავლობაში პრობაციის სამსახური ასევე იყო პასუხისმგებელი
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან სპეციალური ნებართვის
საფუძველზე დროებით გათავისუფლებულ ახალგაზრდა
სამართალდამრღვევებზე და ზრდასრულ პირობით მსჯავრდებულებზე (1991
წლის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების აქტის შემეგ) და ავტომატურ
რეჯიმში პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ ზრდასრულ
სამართალდამრღვევებზე. ეს მზარდად მოჭარბებული მოდელი საპატიმრო
სასჯელისა, რომელსაც პირობითი მსჯავრი მოყვებოდა მეთვალყურეობის ქვეშ,
1990 წლების ბოლოს აღიქმებოდა როგორც ერთი „ უნაკერო“ სასჯელი, რომელიც
უნდა დაგეგმილიყო როგორც ერთი განგრძობადი პროცესი (Maguire and Raynor
1997). ჰალიდეის ანგარიშმა (2001) და თანმდევმა 2003 წლის სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების აქტმა ცადეს ახალი, ჰიბრიდული სასჯელის შემოღება,
რომელიც ცნობილი იყო „თავისუფლების აღვეთა პლიუს“ სახელწოდებით და
გულისხმობდა გათავისუფლების შემდეგ მოკლევადიანი სასჯელის მქონე
პატიმართა ზედამხედველობას (რომელთაც ერთ წელზე ნაკლები ვადით ქონადთ
მისჯილი), მაგრამ ეს სასჯელი არ დაინერგა ფინანსური სახსრების ნაკლებობის
გამო. ამის ნაცვლად, სამართალდამრღვევთა ეს კონკრეტული ჯგუფი,
რომელთაგან 61 პროცენტისთვის თავიდან ხდება სასჯელის შეფარდება
გათავისუფლებიდან ერთ წელიწადში (იუსტიციის სამინისტრო 2010 ა), რჩებიან
საზოგადოებაში კვლავ დაბრუნების ყოველგვარი უზრუნველყოფის გარეშე
ადგილობრივი ექპერიმენტული პროექტების გარდა.

ინგლისსა და უელსში პრობაციის სამსახურების საქმიანობების შესახებ
იუსტიციის სამინისტროს უახლესი წლიური სტატისტიკა (იუსტიციის
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სამინისტრო 2010 ბ) 2009 წლის ბოლოს აჩვენებს 241, 504 ადამიანს
მეთვალყურეობის ქვეშ, 38 პროცენტით უფრო მაღალს ვიდრე 1999 წელს. ეს
მთლიანი რიცხცი მოიცავს 140,000 მდე სასამართლო განკარგულებას, ძველი
პრობაციისა და საზოგადოებისთვის სასარგებლოს შრომის განკარგულებების
ჩათვლით, ასევე სასჯელის გადავადების შესახებ თითქმის 44,000 განკარგულებას,
რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი გახდა სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების 2003 წლის აქტის შემდეგ და საქმეების მზარდი რაოდენობის
ხარჯზე. დარჩენილი რაოდენობა მოიცავს დაახლოებით 100 000  ადამიანს,
რომლებიც ექვემდებარებიან ან დაექვემდებარებიან ზედამხედველობას
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან გათავისუფლებისას და
რომელთაგანაც ორი მესამედი ჯერ არ გათავისუფლებულა.  დამატებით,
პრoბაციის პერსონალმა მოამზადა სადღაც 218 000 წინა სასამართლო ანგარიში.
პრობაციის სამსახურების 2010–2011 წლის ბიუჯეტი (ბოლოდროინდელ
შემცირებებამდე) იყო 884 მილიონი ფუნტი (თემთა პალატის სამართლიანობის
კომიტეტი 2011), ინგლისსა და უელსში ციხეების ხარჯების მეოთხედზე ნაკლები.
დამატებით, პრობაციასან დაკავშირებულ ხარჯებს მოიცავს
სამართალდამრღვევთა მართვის ადგილობრივი სერვისი (NOMS), რომელიც 2004
წლის შემდეგ უზრუნველყოფს ციხეებისა და პრობაციის საერთო ცენტრალურ
მართვას, როგორც ეს მოგვიანებით ამ თავში განიხილება. NOMS – ის კომპონენტის
ჩათვლით პრობაციასთან დაკავშირებული მთლიანი ხარჯი წელიწადში არის
ერთი ბილიონი ფუნტი (Mills et al. 2010), თუმცა NOMS–ის ხარჯების კიდევ უფრო
მეტად დაზუსტება რთულია. სამუშაო ძალა პრობაციის სამსახურებში
საგრძნობლად გაიზარდა გვიანი 1990–იანებიდან 2006 წლამდე, შემდეგ კი უკვე
დაკლება დაიწყო საზოგადოებრივი ხარჯების შემცირების გამო.

ისტორია : პრობაცია და სოციალური სამსახური

პრობაციას დასაბამი ადრეულ 99–იან წლებში ადილობრივი სასამართლოების
პრაქტიკაში ქონდა, რომლის მიხედვითაც ახალგაზრდა სამართალდამრღვევები ან
ისინი ვისაც ბრალი ნაკლებად მძიმე დანაშაული ჩადენაში ედებოდა
შესაძლებელია გათავისუფლებულიყვნენ პასუხისმგებლობისგან ან
დაკისრებოდათ კონკრეტული პასუხისმგებლობა თუ სათანადო პირი
იტვირთავდა პასუხისმგებლობას მათი მომავალი ქცევის ზედამხედველობაზე.
1876 წელს, ინგლისის ეკლესიის სიფხიზლის საზოგადოება აქტიურად ჩაერთო
ინგლისის პოლიციის სასამართლოების საქმიანობაში, რათა წაეხალისებინათ
სამართალდამრღვევთა მორალური რეფორმირება და ალკოჰოლის მოხმარებისგან
თავის შეკავება. სასჯელის შემფარდებლებმა განავითარეს სამართალდამრღვევთა
შესახებ ინფორმაციის მისიონერებთან ძიებისა და სხვა სასჯელის ნაცვლად, მათი
არაფორმალური მეთვალყურეობის ქვეშ  მოთავსების პრაქტიკა, თუკი
სამართალდამრღვევთა რეფორმირების ალბათობა იკვეთებოდა. ეს იყო საკუთარი
თავებისთვის „დამტკიცების“ შესაძლებლობა : შესაბამისად , ტერმინი „ პრობაცია“,
მტკიცებულება ან ტესტი. ანალოგიური სისტემა განვითარდა ამერიკიის
შეერთებული შტატების ნაწილში 1840 წლიდან და როგორც ჩანს ფორმალიზება
მოხდა მასაჩუსეტის სასამართლოს ოფიცრის მეთვალყურეობის ქვეშ 1869 წელს.
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სამართალდამრღვევთა პრობაციის აქტი ინგლისსა და უელსში მიიღეს 1907 წელს,
თუმცა დაჭირდა რამდენიმე ათწლეულის გასვლა, სანამ პრობაციის სერვისების
მიწოდება  ყველგან ბრიტანეტში არ დაიწყეს ანაზღაურებადმა საჯარო
მოხელეებმა შერეული სამუშაო ძალის ნაცვლად (პროფესიონალები და
მისიონერები). იმ დროისთვის როდესაც დაიწყო სერიოზული კვლევა პრობაციის
შესახებ, აღმოცენებადმა პროფესიულმა მომსახურებამ თავისთვის ახალი თეორია
იპოვნა : სხვა სოციალური სამუშაოს მსგავსად, მან მიიღო ფსიქოლოგიური
დასაბუთება, რომელზეც ძლიერი გავლენა იქონია ფსიქოანალიტიკურმა იდეებმა
არაქვეცნობიერი და დაცვითი მექანიზმების შესახებ (ფროიდამდელი
დიაგნოსტიკური სოციალური მუშაობის მოდელისთვის იხილეთ რიჩმონდი 1917
და ჰოლის 1964, უფრო განვითარებული და ფსიქოანალიზის გავლენის ქვეშ
მოყოლილი ვერსიისთვის). ახალმა თეორიამ მოიცვა ძველი  ტერმინი „საქმეზე
მუშაობა“ (casework) (რომელიც საქველმოქმედო ორგანიზაციის საზოგადოების
მიერ თავდაპირველი გამოყენებით ნიშნავდა უბრალოდ „მუშაობას საქმეებზე“) და
შეცვალა მისი მნიშვნელობა რათა მიეთითებინა თერაპევტული მუშაობის
პროცესზე, რომელშიც „სახეზე არსებული პრობლემის“ მიღმა დამალული
სამართალდამრღვევის საჭიროებების და მოტივაციების გამოვლენა
შესაძლებელია შეღწევის პროცესის გზით, რომელსაც ხელს უწყობს პრობაციის
ოფიცერთან ურთიერთობა (იხილეთ მაგ, Monger 1964). ასეთი თეორიებით
შეიარაღებულს, პრობაციის სამსახურს შეეძლო დაეკავებინა თავისი ადგილი სხვა
სასარგებლო სამსახურებთან ერთად როგორც კეთილდღეობაზე ორიენტირებული
სახელმწიფოს პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვან ნაწილს.

პრობაციის შედეგებთან დაკავშირებით ადრეული ბრიტანული კვლევები,
როგორიცაა Wilkins (1958) და Radzinowicz (1958), აშკარად იყო ნაწილი იმისა, რაც
შემდეგში ცნობილი გახდა როგორც „მოპყრობის მოდელი“: რაძინოვიჩის
ფორმულირებით, პრობაცია იყო „სოციალური მომსახურების ფორმა, რომელიც
სამართალდამრღვევის გადაკეთებით დანაშაულის პრევენციას ახდენდა“
(Radzinowicz 1958 : x) , და კვლევები იმისთვის იყო, რომ გაეზომათ რამდენად
წარმატებული იყო სამართალდამრღვევის გადაკეთება. ამ კვლევების შედეგები
შერეული იყო და  პრობაციონერებისთვის არცთუისე სასარგებლო. თუმცა, ამ
თავის მიზნებისთვის, საინტერესოა იმის განხილვა თუ რაზე გაამახვილეს
კვლევებმა ყურადღება და რაზე არა. „მოპყრობის მოდელის“ შესაბამისად მათ
გაანალიზეს შედეგები სამართალდამრღვევის შესაბამისი ქცევასთან მიმართებით.
ისინი არ დაინტერესებულან სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების
საკითხებით როგორიცაა გავლენა სასჯელის შეფარდებაზე, „ბაზრის წილი“ (ანუ
რამდენად ანიჭებდნენ უპირატესობას სასამართლოები პრობაციას სხვა
სასჯელებთან შედარებით) ან ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი პირების ტარიფის
დონე. („ტარიფის დონე“ ამ შემთხვევაში გულისხმობს მოსალოდნელი სასჯელის
სიმძიმეს პრობაციის გამოყენება რომ არ მომხდარიყო : ციხე არის მაღალი
სასჯელის შეფარდების „ტარიფში“, ჯარიმები  დაბალი). ადრეულ მკვლევარებს
აღმოაჩნდათ დაბალი ინტერესი გამოყენებულ მეთოდებთან მიმართებით:
პრობაცია მიიჩნეოდა როგორც მეთოდი თავად და შეკვრა არ იყო გახსნილი რათა
ენახათ რა იყო შიგნით.
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1960 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ (Home Office) დაიწყო კვლევის
ამბიციური პროგრამა, რომლის მიზანი იყო პრობაციონერთა და მათი
პრობლემების ემპირიული კლასიფიცირება (მაგ. Davies 1969 და 1974). პრობაციის
სამსახურს ეჭირა პოზიცია, რომ საქმეებით გადატვირთულობა ძალიან მაღალი
იყო იმისთის, რომ ეჩვენებინათ რის მიღწევას შეძლებდნენ უკეთესი რესურსების
არსებობის შემთხვევაში და საბოლოოდ ამის პასუხი იყო კონტროლიბადი
ექსპერიმენტი. IMPACT (ინტესიური შეთავსებული პრობაცია და
აღმზრდელობით–გამასწორებელი ზრუნვა) კვლევამ შემთხვევითობის პრინციპის
დაცვით გაანაწილა პრობაციონერები ნორმალურ ან „ინტენსიურ“ საქმეებით
დატვირთვაზე, და შეადარა ორივე, გაკეთებული საქმე და თანმდევი დანაშაული
ამ ორ ჯგუფში–კლასიკური კვლევა იმისთვის რომ გაიზომოს „მოპყრობა“. ამ
კვლევის შედეგი (Folkard et al. 1976) იყო „პატარა მცირედი მნიშვნელობის
განსხვავებები განმეორებით მსჯავრდებაში კონტროლირებადი საქმეების
სასარგებლოდ“ და არ დადასტურება, რომ უფრო მეტი პრობაციის „მოპყრობა“
წარმოშობდა უკეთეს (ან რაიმე) შეედეგებს. ერთი მნიშვნელოვანი გამონაკლისი
იყო ის, რომ „ერთადერთი ექსპერიმენტული საქმეები, რომლებიც მეტად
ამართლებენ არიან ისინი, რომელთა კალსიფიცირებაც მოხდა როგორც დაბალი
კრიმინალური ტენდეციების მქონე და რომლებიც საკუთარ თავს მოიაზრებენ
როგორც ბევრი პრობლემის მქონეს,“ საკმაოდ მცირე ჯგუფი და ზოგადად საკმაოდ
არადამაახასიათებელი სამართალდამრღვევებისთვის. ერთი შესაძლო
ინტერპრეტაცია არის ის, რომ „მოპყრობის“ ერაში პრობაციის  ტიპიური
შემადგენლობა შესაძლებელია სასარგებლო ყოფილიყო იმათთვის, ვინც იყვნენ
შეწუხებულები, აფორიაქებულნი მოეხდინათ ცვლილება და არა მაინცდამაინც
კრიმინალური. საბოლოო დასკვნა არის ნეგატიური ვერდიქტი პრობაციისა,
როგორც დანაშაულის ზოგადი მიზნით „მკურნალობის“.

1970 წლის ბოლოსკენ „ზრუნვის მოდელი“ მკაცრად გააკრიტიკეს სხვადასხვა
ემპირიული და ეთიკური საფუძვლებით. ემპირიულად, ყველა ტიპის სასჯელების
ეფექტიანიბის კვლევებმა ზოგადად არაწამახალისებელი შედეგები აჩვენეს და
მაშინ როცა ეს არ იყო მართალი ყველა კვლევების შესახებ, ზოგადი
შთაბეჭდილება, რომ „არაფერი მუშაობს“ იყო გამყარებული ჟურნალისტური
შეჯამებებით (Martinson 1974) და ფართო მასშტაბიანი კვლევების რევიუების
საერთო დასკვნებით. (Lipton et al. 1975; Brody 1976). ეს დასკვნები  ასევე გამყარდა
„ზრუნვის“ წინააღმდეგ მორალური ან ფილოსოფიური არგუმენტებით, რომლის
მიხედვითაც „მოპყრობა“ ახდენდა მისი სუბიექტების დეჰუმანიზაციას და
ობიექტივიზაციას ან რომ ის ეფუძვნებოდა უპირატესი პროფესიული სიბრძნის
დაუსაბუთებელ არგუმენტს (Bottoms and McWilliams 1979). სამართლებრივი
მკვლევარები სულ უფრო მეტად აყენებდნენ კითხვის ნიშნის ქვეშ იმას უნდა
მოეხდინა თუ არა გავლენა  არასანდო გათვლებს მომავალი საქციელის შესახებ
სასჯელის შეფარდებაზე და ამის ნაცვლად, მხარს უჭერდნენ დანაშაულის
სიმძიმეზე დამყარებულ პროპორციულ „სამართლიანობას“ (Hood 1974; von Hirsch
1976). „არაფერი მუშაობს“ კვლევის შეზღუდვები და რეაბილიტაციის
ეფექტიანობის შესახებ მტკიცებულების უფრო პოზიტიური წყაროს აღმოცენებას
დეტალურად შეეხება ლოსელის თავი. სპეციფიური გავლენა პრობაციის
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სამსახურებზე იყო კომპლექსური, პირველად ეტაპზე თავისუფლების აღკვეთის
ნაცვლად განრიდებაზე აქცენტით და მოგვიანებით „საზოგადოებრივი სასჯელზე“
აქცენტით, რომლის მოდიფიცირებაც დროთა განმავლობაში მოხდა
განითარებადი ცოდნის ბაზისით „რაც მუშაობს“ ის შესახებ. ამ თავის შემდეგი
ნაწილი თითოეულ ამ განვითარებას რიგრიგობით განიხილავს.

თავისუფლების აღკვეთის ალტერნატივები: პრობაცია
როგორც განრიდება

თუკი 1970 –იანი წლების ძირითადი აქცენტი იყო კარგის კეთებაზე, დიდი
წარმატების გარეშე იმის დემონსტრირებაში, რომ კარგი კეთდებოდა, 1980–იანების
აქცენტი იყო ზიანის თავიდან აცილებაზე, განსაკუთრებით არასაჭირო
თავისუფლების აღკვეთის შემცირებაზე. ეს უფრო მიღწევადი ამოცანა ჩანდა,
რომლის შეთავაზებაც შესაძლებელი იქნებოდა ეკონომიურიბის საფუძვლით
საზოგადოებისთვის ან პოლიტიკოსებისთვის, რომლებიც მხარს არ უჭერდნენ
თანმდევ ჰუმანიტარულ მიზანს. თუ არაფერი მუშაობს, უფრო იაფი უკეთესია.
პრობაცია შევიდა „თავისუფლების აღკვეთის ალტერნატივების“ ხანაში: ეს უნდა
ყოფილიყო არასაპატიმრო საჯელი, მისი ბაზრის წილის გაზრდის და
თავისუფლების აღკვეთის შემცირების მიზნით და არა „მოპყრობა“, რომლის
მიზანიც  იქნებოდა ადამიანების შეცვლა. სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების 1972 წლის აქტით შემოღებული საზოგადოებრივად
სასარგებლო შრომის აღსრულება თავდაპირველად ექსპერიმენტულ დონეზე
რამოდენიმე საპილოტე ადგილას მოხდა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ
ჩატარებული კვლევის წუხილი თავდაპირველად იყო ის, თუ რამდენად
შესაძლებელი იყო მისი აღსრულება; იყენებდნენ თუ არა მას სასამართლოები; და
რამდენად გამოიყენებოდა იგი იმ სამართალდამრღვევების მიმართ, რომლებსაც
სხვა შემთხვევაში ციხეში გაუშვებდნენ (Pease at al. 1977; Pease and Mc Williams
1980). სხვა სიტყვებით, საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომის თაობაზე კვლევა
ეხებოდა უფრო სისტემებზე შედეგებს ვიდრე ადამიანებზე და „მოპყრობის“ დღის
წესრიგიდან გადახვევას. სხვა უფრო რეაბილიტაციაზე ორიენტირებულმა
ინოვაციებმა როგორიც არის დღის ტრენინგ ცენტრები, დაიმსახურეს ბევრად
ნაკლები ოფიციალური კვლევითი ყურდღება (Vanstone and Raynor 1981).
მიუხედავად იმისა, რომ აქტივობები როგორიც არის სოციალური კვლევის
ანგარიშები (ანგარიში პრობაციის ოფიცრებისგან სასჯელის შემფარდებლებს
სამართალდამრღვევებზე სასჯელის შეფარდებამდე, ცნობილი როგორც წინა
სასამართლო ანგარიში) განაგრძობდნენ ინტერესის მიზიდვას (Thorpe 1979 ,
სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული კვლევა პრობაციის ეფექტიანობაზე
ფაქტობრივად შეწყდა IMPACT – ის შემდეგ.

ახალი მოპყრობის შემდგომი, სისტემაზე ორიენტირებული მიზნების
დომინანტურობა ხაზგასმული იყო ინგლისსა და უელსში პრობაციის
სამსახურების ეროვნული მიზნების და პრიორიტეტების განაცხადში, 1984 წლის
პუბლიკაციაში (შინაგან საქმეთა სამინისტრო 1984, როგორც წესი SNOP სახელით
ცნობილი). ეს დოკუმენტი,  პირველი მცდელობა პრობაციის სამსახურის მიზნის
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ეროვნულ განაცხადში, აშკარად შთაგონებული იყო მიზნით განვითარებულიყო
საზოგადოებაზე დაფუძნებული ზედამხედველობა ისე, რომ შემცირებულიყო
საპატიმრო სასჯელების გამოყენება. სოციალური კვლევის ანგარიშები მაღალი
პრიორიტეტის უნდა ყოფილიყო „ანუ მასზე დაყრდნობით, სასამართლო მზად
უნდა იყოს განარიდოს ბრალდებული საპატიმრო სასჯელს“ და პრობაციის და
საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომის განკარგულებები სასურველი იყო
„განსაკუთრებით იმ საქმეებში, რომლებშიც სხვა შემთხვევაში საპატიმრო
სასჯელის შეფარდება მოხდებოდა“. როდესაც მოგვიანებით პოლიტიკამ აქცენტი
გადაიტანა განრიდებისგან, ეს არ იყოს იმის ბრალი, რომ განრიდებამ კრახი
განიცადა : პირიქით, განსაკუთრებით არასრულწლოვნებთან მიმართებით ის
საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა, საპატიმრო სასჯელების საგრძნობელი
შემცირებით და არასრულწლოვნებზე დახურული ტიპის დაწესებულებაში
ზრუნვის თითქმის სრული გაუჩინარებით 1980 - იანებში. (Smith 2007). თუმცა
ზედმეტად  ექსკლუზიურად განრიდებაზე კონცენტრირება შეიძლება ძალიან
ცოტა რამის გაკეთებას გულისხმობდეს დანაშაულის ხშირად ჩამდენი
სამართალდამრღვევებისთვის. თავის მხრივ „თავისუფლების აღკვეთის
ალტერნატივები“ არასრულწლოვანი სამართალდამრღვევებისთვის
წარმატებული იყო სანამ 1990 იანებში საზოგადოებრივი და პოლიტიკური აზრი
არ გადაიხარა უფრო დამსჯელობითი მიდგომისკენ და თავისფლებაღკვეთილი
ახალგაზრდა სამართალდამრღვევების რაოდენობამ ისევ ზრდა არ დაიწყო.

ხანდახან ამტკიცებდნენ, რომ „თავისუფლების აღკვეთის ალტერნატივების“
შექმნა იყო თვითდამარცხებადი სტრატეგია, რომელსაც გაუმიზნავი ეფექტი
ქონდა სისტემის საპატიმრო ნაწილში დასაქმების გაზრდაზე. რამდენიმე
კომენტატორი , განსაკუთრებით კოჰენი (Cohen 1985), ამტკიცებდა , რომ ნაკლებად
მკაცრი სასჯელების არჩევანის შექმნა ხშირად ემსახურება უბრალოდ მეტი
ადამიანების თავმოყრას სოციალური კონტროლის ზომების ბადეში („ბადის
გაფართოვება“) და ეს მათ უქვემდებარებს მეტად მკაცრ სანქციებს როდესაც უფრო
დაბალი ტარიფის ზომები „კრახს განიცდიან“ (ახალგაზრდათა
მართლმსაჯულების წრეებში პროცესი ცნობილია „ტარიფის ესკალაციის“
სახელით). არსებობდა ნათელი მტკიცებულება, რომ გადავადებულმა სასჯელებმა
მაგალითად ხელი შეუწყეს უფრო მეტ თავისუფლების აღკვეთას ვიდრე ნაკლებს
(Bottoms 1980). თუმცა, არ არსებობდა მრავალი მტკიცებულება, რომ ტარიფის
ესკალაციის ზოგადი ტენდენცია გამომდინარეობდა 1980–იანებში
საზოგადოებრივი სასჯელებისგან. ზრდასრულებში პრობაციის განკარგულებებმა
წარმატებით გადაინაცვლა „ზედა ტარიფში“ რათა მოეცვა უფრო მძიმე
სასჯელშფარდებული სამართალდამრღვევები : ახალ პრობაციონერთა რიცხვი,
რომელსაც წინა ნასამართლობა არ ქონდათ 23 პროცენტიდან (1981 წელს) დაეცა 11
პროცენტამდე (1991 წელს) (შინაგან საქმეთა სამინისტრო 1992. მოგვიანებით უნდა
გაზრდილიყო 27 პროცენტამდე 2001 წლისთვის (შინაგან საქმეთა სამინისტრო
2002) , მაგრამ ეს იყო მას შემდეგ, რაც განრიდება აღარ იყო მთავარი მიზანი
პრობაციისვის, როგორ ეს ქვემოთ არის ახსნილი). წარმატებული
„ალტენატივების“ შესახებ პროექტებმა ხაზი გაუსვეს სათანადო მიზანში ამოღებას
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მხოლოდ ისინი ჩართულიყვნენ პროექტში, ვინც
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თავისუფლების აღკვეთის რეალური რისკის ქვეშ იმყოფებოდნენ და
სასამართლოსთან შეთანხმებულ სათანადო აღსრულების სტრატეგიების
არსებობას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ აღსრულების ღონისძიების შედეგი
იქნებოდა რაც შეიძლება მეტ შემთხვევაში პროექტში დაბრუნება. მაგალითად 10
დარღვევის საქმიდან შვიდი ერთ წარმატებულ პროექტში (Raynor 1988)
დაბრუნდა პროექტში და არ დასრულდა საპატიმრო სასჯელით, მიუხედავად
კონკრეტული სამართალდამრღვევის „მაღალი ტარიფის“ ხასიათისა.

ასეთი გარანტიების გათვალისწინებით, დამატებითი სასჯელის შეფარდების
არჩევანის არსებობა შესაძლოა უპირატესობის შემცველი იყოს და სათანადო
სამიზნე საკმაოდ მისაღები : მაგალითად, აღნიშნული თითქოს მიიღწა რამდენიმე
ადრეულ „ინტენსიური პრობაციის“ ექსპერიმენტებისას (Mair et al. 1994) , რომლის
ფარგლებშიც მოხდა აშკარა საპატიმრო სასჯელს დასაქვემდებარებელი
სამართალდამრღვევების დასაქმება. საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომის
შესახებ ადრეული კვლევების თანახმად 40–50 ასეთი განკარგულება გაიცა ციხის
სანაცვლოდ (Pease et al. 1977). თუმცა, ასევე ნათელია, რომ თავისუფლების
აღკვეთის ალტერნატივების განვითარებას შეზღუდული ხანგრძლივვადიანი
გავლენა ქონდა პატიმრობის გამოყენებაზე. საუკეთესო და ყველაზე ეფექტიანი
პრაქტიკა არ არის უნივერსალური, და ციხეში ნაკლები ადამიანების გაგზავნის
პოლიტიკური ნების არარსებობის შემთხვევაში, არარეალისტურია  იმის
მოლოდინი, რომ პრობაციის სამსახურმა მიაღწიოს ამას მალულად
ალტერნატივების მარკეტინგის გზით (იხილეთ , Mair 2011; Mills and Roberts 2011).

საერთო ჯამში ოთხმოციანი წლები იყო პრობაციის სამსახურისთვის სწრაფი და
მრავალფეროვანი განვითარების პერიოდი. საზოგადოებისთვის სასარგებლო
შრომა მარკეტინგული წარმატებად მიიჩნეოდა, მაგრამ 1970–იანი წლების უმეტეს
პერიოდში პრობაციის განკარგულებების ბაზრის წილი ეცემოდა. უფრო არსებითი
და ეფექტიანი ზედამხედველობის პროგრამების ძიებამ წარმოქმნა მრავალი
შეუფასებელი ინოვაცია და უკეთესად დოკუმენტირებული და უფრო
წარმატებული მაგალითების შეკვრა (როგორიც არის Raynor 1988 და Roberts 1989).
ათწლეულის ბოლოს პრობაციის სამსახური დამაბნეველ  სიტუაციაში აღმოჩნდა,
ელოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან განრიდების თავისუფლების
აღკვეთისგან ფასილიტაციას, თუმცა უშუალოდ სამსახურის შიგნით
შნარჩუნებით–ეფექტიანი რეაბილიტაციის საკმაო ზომა მისი მხარდაჭერის
საკმარისი მტკიცებულების გარეშე. უფრო ფართე პოლიტიკა ამასობაში სხვა
მიმართულებით ვითარდებოდა : როგორც ამას შემდეგი სექცია აღწერს, მთავრობა
იწყებდა ახალი „ცენტრალური სცენის“ როლის მონახაზის გაკეთებას
სამსახურისთვის, როგორც საზოგადოებაში სასჯელების მიმწოდებლის.

სამართლიანი მიზღვა და „ სასჯელი თემში“

1991 წლის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების აქტი პრაგმატიზმიდან
ფილოსოფიურად თანმიმდევრულ სასჯელის შეფარდების სისტემასა და სისხლის
სამართლის პოლიტიკაზე გადასვლის იშვიათი მცდელობა იყო. გააერთიანა რა
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კონსერვატიული მთავრობის 1979 წლიდან მოყოლებული ხანგრძლივი პერიოდის
აზროვნება და გამოცდილება, მან ასახა 1970-იანი წლების (Von Hirsch 1976; Hood
1974) „სამართლიანობისკენ დაბრუნების“ მოძრაობა, სამართალდამრღვევთა
ინდივიდუალური მორალური პასუხისმგებლობის ხაზგასმით, და სასჯელის
შეფარდებით მხოლოდ იმის გათვალისწინებით, რაც მათ ჩაიდინეს
(‘სამართლიანი მიზღვა’), ნაცვლად მათი ინდივიდუალური მახასიათებლების,
მათი მკურნალობის საჭიროებებისა თუ მოსალოდნელი მომავალი ქცევისა.
კანონის დამტკიცებამდე გამოვიდა რამდენიმე სამუსაო დოკუმენტი და
პირველადი სამუშაო დოკუმენტი (Home Office 1988, 1990a, 1990b), ასევე მას მოყვა
ამომწურავი ტრეინინგ პროგრამა სასჯელის შემფარდებლებისთვის და პრობაციის
თანამშრომლებისთვის. ის ასევე მიზნად ისახავდა პრობაციისა და მასთან
დაკავშირებული არასაპატიმრო სასჯელების მნიშვნელოვან ცვლილებებს,
რომლებიც მანამდე აღიქმებოდნენ როგორც გაცემული განკარგულებები,
‘ნაცვლად სასჯელისა’. მომავალში, ისინი სასჯელის შეფარდების ტარიფის
ნაწილი უნდა ყოფილიყვნენ, ‘საზოგადოებრივი სასჯელი’ მხოლოდ უნდა
შეფარდებულიყო თუ დანაშაული ‘საკმარისად სერიოზული’ იქნებოდა, მაგრამ
არა ‘იმდენად სერიოზული’ რომ მხოლოდ საპატიმრო სასჯლეის შეფარდება
იქნებოდა გამართლებული.  პრობაციის ამ ახლებური განსაზღვრებას, როგორც
‘სასჯელი საზოგადოებაში’ (Home Office 1990a) თავდაპირველად
ეწინააღმდეგებოდნენ პრობაციის თანამშრომლები, და ზოგიერთი კომენტატორი
(მაგალითად Rumgay 1989) იძლეოდა გაფრთხილებას, რომ რაც თავდაპირველად
იყო წარმოდგენილი როგორც ტერმინოლოგიის  ცვლილება, მიზნად ისახავდა
რეფორმების პაკეტის ‘მიყიდვას’ სკეპტიკური ელექტორატისთვის, და საბოლოოდ
გავლენას მოახდენდა საქმიანობის არსზე, რამელსაც ის ეხებოდა.  მეორეს მხრივ,
მათთვის ვინც გამოდიოდა პატიმრობის გადაჭარბებული გამოყენების
წინააღმდეგ, იმედის მომცემი იყო პირველადი სამუშაო დოკუმენტის ნახვა, სადაც
პატიმრობა მოხსენიებული იყო როგორც ‘ცუდი ადამიანების გაუარესების ძვირი
გზა’ (Home Office 1990b: 6).

ამავე დროს, პარადოქსულად, პრობაციის სამსახურებმა შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მოხელეებისგან მოულოდნელი მითითება მიიღეს, არ ესაუბრათ
‘პატიმრობის ალტერნატივებზე’: საზოგადოებრივი სასჯელები და ციხეები
კონკურენტებად აღარ მოიაზრებოდნენ და მიზანში ამოიღებდნენ
სერიოზულობის სხვადასხვა დონეებს. ორ სამსახურს ახალი ფორმის
თანამშრომლობა უნდა დაეწყო პატიმრებზე სისტემის ფარგლებში
კოორდინირებული ზრუნვის ფარგლებში (Maguire and Raynor 1997), და ეს
პროცესი არ იქნებოდა მხარდაჭერილი, თუ ერთერთი სამსახური გააგრძელებდა
თავისი მისიის განსაზღვრას, როგორც ადამიანების გადარჩენა სხვა
ადამიანებისგან. პრაქტიკაში, 1991 წლის კანონი აღმოჩნდა ნამდვილად საპატიმრო
დაწესებულებებში მოთავსების წინააღმდეგი: საგრძნობლად შემცირდა
საპატიმრო სასჯელები გამოყენება 1992 და 1993 წლების რამდენიმე თვის
განმავლობაში, როდესაც აღნიშნული კანონი სრულდებოდა დანიშნულებისამებრ,
სანამ პოლიტიკოსებმა არ შეცვალეს თავისი პოზიცია და გააუქმეს მისი ძირითადი
მუხლები.  თუმცა, გადამწყვეტი განშორება ტერმინთან ‘პატიმრობის
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ალტერნატივა’ და მისი ჩანაცვლება სასჯელის ენით აღმოჩნდა 1991 წლის კანონის
ყველაზე მდგრადი მემკვიდრეობა, იმ დონეზე, რომ 1980-იანი წლების
წარმატებული კვლევების შედეგად მიღებული ცოდნა და პრაქტიკა უკვე
იშვიათად მოიხსენიება.

1993 წელს პოლიტიკის კონტექსტი მოულოდნელად და საგრძნობლად შეიცვალა.
როგორც პოპულისტური „კანონი და წესრიგი“ ინიციატივების უპრეცედენტო
პაკეტის ნაწილი, ახლადდანიშნულმა კონსერვატიული პარტიის
წარმომადგენელმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გამოაცხადა რომ ‘ციხე მუშაობს’
(Howard 1993). დიდ ხნით ადრე ის პრობაციის სამსახურს სთავაზობდა რიგ
ცვლილებებს, რომლებიც მიზნად ისახავდა საბოლოო განშორებას ადრინდელი
‘სოციალური შრომის’ იმიჯთან.  ჰოვარდის პოპულისტურმა პოზიციამ ვერ
გადაარჩინა არაპოპულარული მთავრობა, რომლის დროსაც ის მსახურობდა, 1997
წლის საყოველთაო არჩევნებში მნიშვნელოვანი დამარცხებისგან; თუმცა, მისმა
სისხლის სამართლის პოლიტიკამ საგრძნობი გავლენა იქონია პატიმარ
მოსახლეობაზე, რომელიც მისი 1993 წლის გამოსვლის შემდეგ მუდმივად
იზრდებოდა, და პრობაციის სამსახურზე, რომელსაც სასწრაფოდ ჭირდებოდა
ახალი მისია, რომელსაც გამოიყენებდა გადასარჩენად. ეს ახალი მისია
ჩამოყალიბდა როგორც ‘რა მუშაობს’ მოძრაობა.

საზოგადოებრივი სასჯელები და დანაშაულის შემცირება:
რეაბილიტაციის ხელახალი აღმოჩენა

ამ მოძრაობის და თეორიების საწყისები განხილულია სხვა წყაროებში
(მაგალითად, Raynor and Vanstone 2002; Raynor and Robinson 2009a; უფრო
სკეპტიკური კუთხით Mair 2004; ასევე იხილეთ ჰოლინის და ლოსელის თავები
ამავე ნაშრომში).  სრული დეტალებით და ფსიქოლოგიური მიზეზებით
დაინტერესებული მკითხველებისთვის რეკომენდირებულია ამ წყაროების
გადახედვა.  გვიან 1980-იან წლებში ბრიტანული პრობაციის სამყაროში უკვე
გაჩნდა ცნობადობა სხვადასხვა კვლევების შესახებ, რომლებიც მიუთითებდნენ
სამართალდამრღვევებთან მუშაობის ეფექტიან მეთოდებზე.  ამ კვლევების წყარო
არ იყო ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო  (სადაც მსგავსი კვლევები
პარალიზებული იყო მარტინსონის მემკვიდრეობით), არამედ სხვა ქვეყნები, სადაც
სანდო კვლევები ეფექტიან მეთოდებზე გრძელდებოდა.  კანადასა და აშშ-ში
ჩატარებულმა კვლევებმა ბრიტანეთის საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო
ადრინდელი ‘რა მუშაობს’ ტიპის კონფერენციებზე, სადაც ჯეიმს მაკგუაიერმა
მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა (McGuire 1995); ასევე კვლევების მიმოხილვამ,
რომელიც დააფინანსა შოტლანდიის სხელმწიფო სამსახურმა, რომელიც
რეაბილიტაციური სისხლის სამართლებრივი მეთოდების ერთგული რჩებოდა
(McIvor 1990); აგრეთვე სხვა ბევრმა ნაშრომმა.

განსაკუთრებით გავლენიანი იყო სამსახურის და პროექტის შეფასებების ორი
მსხვილი მეტა-ანალიზი, რომელიც ამტკიცებს მოსაზრებას, რომ სწორ ჩარევას
ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ სამართალდამრღვევებთან, შეუძლია
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მნიშვნელოვნად იმოქმედოს დანაშაულის გამეორების დონეებზე (Andrews et.al.
1990; Lipsey 1992). ეს მეტაანალიზი უპირატესობას ანიჭებდა მეთოდებს,
რომლებიც ეფუძნებოდა რისკის, საჭიროების და მგრძნობელობის ახლა უკვე
ნაცნობ პრინციპებს (ანუ, მომსახურება გამიზნული უნდა იყოს უფრო მაღალი
რისკის სამართალდამრღვევებზე, უნდა გაამახვილოს ყურადღება იმ
საჭიროებებზე, რომლებიც ხელს უწყობს დანაშაულის ჩადენას, როგორიც არის
„კრიმინოგენული“ საჭიროებები, და ისე უნდა იყოს მიწოდებული, რომ
თავსებადი იყოს სამართალდამრღვევის გარემოებებთან და სწავლის სტილთან).
ისინი ასევე უპირატესობას ანიჭებდნენ კოგნიტიურ-ქცევით მეთოდებს,
რომლებიც ხელს უწყობს სამართალდამრღვევებს ანტი-სოციალური
შეხედულებები და დამოკიდებულებები შეცვალონ და პრობლემების გადაჭრის
ახალი უნარ-ჩვევები შეიძინონ. სამხრეთ უელსში შეფასებულ იქნა ადგილობრივი
ექსპერიმენტი, რომელიც ეხებოდა კოგნიტიურ-ქცევითი პროგრამის ჩატარებას
პრობაციის ოფიცრების მიერ (პროგრამა STOP: იხილეთ Raynor and Vanstone 1996,
1997).

1995 წელს,  შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება (Home Office
1995), რომელიც მოუწოდებდა პრობაციის სამსახურს დაენერგა ეფექტიანი
მეთოდები და პირდებოდა შემდგომ ინსპექციას მისი უდიდებულესობის
პრობაციის ინსპექციის მიერ (HMIP). ამ 1995 წლის განცხადების შესასრულებლად
მარტივი ინსპექციის ნაცვლად, ჩატარდა კვლევა, რომელიც მოიცავდა პრობაციის
სფეროების დეტალურ გამოკვლევას მაღალი რანგის პრობაციის მენეჯერის,
ენდრიუ ანდერდაუნის მიერ, რომელიც უკვე აქტიურად იყო ჩართული ეფექტიანი
პრაქტიკის საკითხებში.  შედეგები, რომლებიც საბოლოოდ 1998 წელს
გამოქვეყნდა (Underdown 1998), ლეიბორისტული პარტიის არჩევნებში
გამარჯვების შემდეგ და მოსალოდნელი იყო, რომ პრობაციის სამსახურის
სასარგებლოდ იქნებოდა გადახრილი, საგანგაშო აღმოჩნდა.  267 პროგრამიდან,
რომელიც პრობაციის სფეროები ირწმუნებოდნენ რომ იყო დანერგილი 1995 წლის
განცხადების მიხედვით, რეალურად ეფექტიანობის დამადასტურებელი და
დამაჯერებელი შეფასება მხოლოდ ოთხი მათგანისთვის გამოვლინდა (Ellis and
WInstone 2002).

ინსპექციის მიერ იმჟამინდელი პრაქტიკის გამოკვლევის არასახარბიელო
შედეგებმა მიუთითა უფრო ეფექტიანი ზედამხედველობის მისაღწევად
ცენტრალიზებული ინიციატივის საჭიროებაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს
პრობაციის სამსახურმა ინსპექციასთან მჭიდრო თანამშრომლობით შეიმუშავა ‘რა
მუშაობს ინიციატივა’; გამოქვეყნდა სახელმძღვანელო ნაშრომები (Chapman and
Hough 1998; Mcguire 2000) და გამოიკვეთა რამდენიმე იმედის მომცემი პროგრამა
პილოტაჟისთვის და ‘გზამკვლევი’ პროგრამების შეფასებისთვის, რომელსაც მხარს
უჭერდა მთავრობის დანაშაულის შემცირების პროგრამა (CRP). გზამკვლევები
მოიცავდა რამდენიმე კოგნიტიურ-ქცევით პროგრამას (Hollin et al. 2004), მაგრამ
ასევე მოიცავდა ბაზისურ უნარ-ჩვევებზე მუშაობას (წერაკითხვის და
მათემატიკური აზროვნების გაუმჯობესებას დასაქმების პოტენციალის
გასაზრდელად (McMahon et al. 2004; Haslewood-Poszik et al. 2004)),
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საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის ზედამხედველობის მიმართ პრო-
სოციალურ მიდგომებს (Rex and Gelsthorpe 2002; Rex et al. 2003), და რამდენიმე
ერთობლივ პროექტს, რომლებსაც პრობაციის სამსახური მართავდა ციხეებთან
ერთად და ზოგიერთ შემთხვევაში მოხალისეთა ორგანიზაციებთან ერთად,
რომლებიც მოკლევადიან პატიმრობაში მყოფი პირების გათავისუფლების შემდეგ
რეინტეგრაციაზე მუშაობდნენ (Lewis et al. 2003; Clancy et al. 2006).

ამასობაში, ახალი პრობაციის სამსახური ყალიბდებოდა, რომელმაც საბოლოოდ
ფორმალურად 2001 წლის აპრილში დაარსდა როგორც პრობაციის ეროვნული
სამსახური (NPS) ინგლისისა და უელსისთვის, რომელმაც ჩაანაცვლა ძველი
განცალკევებული პრობაციის სფეროების სამსახურები და მას პირდაპირ დაევალა
საზოგადოების დაცვა და დანაშაულის შემცირება.  54 ცალკეული პრობაციის
სამსახურის ნაცვლად, რომელთაგან თითოეული ექვემდებარებოდა ადგილობრივ
პრობაციის კომიტეტს, რომელიც ძირითადად შედგებოდა ადგილობრივი
მაგისტრი მოსამართლეებისგან, პრობაციის ეროვნული სამსახური იყო ერთიანი
ორგანიზაცია, რომელსაც მართავდა დირექტორი და ექვემდებარებოდა
თანამშრომლების ცენტრალიზებული გუნდი და მდებარეობდა შინაგან საქმეთა
სამინისტროში (პრობაციის ეროვნული დირექტორატი). ცვლილებების ძირითადი
მიზეზი იყო ისეთი ორგანიზაციის შექმნა, რომელიც შეძლებდა უფრო ეფექტიანი,
ცენტრალიზებული მართვის ჩამოყალიბებას.  დეტალური ეროვნული პოლიტიკა
და მიზნები გამოქვეყნდა დოკუმენტში, დამაინტრიგებელი სახელით ‘ახალი
ქორეოგრაფია’ (NPS 2001), რომელიც შეიცავდა ‘გაფართოებულ მიზნებს’
ცვლილებების დასანერგად, და შედეგების და მუშაობის მონიტორინგს. ეს
ყველაფერი მნიშვნელოვან ტრანსფორმაციას წარმოადგენდა ძალიან მოკლე
პერიოდში, და ახალი ორგანიზაცია პრობლემის წინაშე იდგა, თუ როგორ
შეენარჩუნებინა ჩართულობა იმ ჯგუფებში, რომლებსაც ახალ სტრუქტურაში
ნაკლები გავლენა ქონდათ ვიდრე ადრე.  ეს ჯგუფები მოიცავდა მაგისტრ
მოსამართლეებს, რომლებიც ახდენდნენ საზოგადოებრივი სასჯელების უმეტეს
ნაწილის შეფარდებას, და ასევე პრობაციის სამსახურის უშუალო თანამშრომლებს,
რომლებსაც ტრადიციული ავტონომიის დონე შეეზღუდათ უფრო მენეჯერული
რეჟიმით. ამავე დროს, პრობაციის სამსახურის ახალმა დირექტორმა არჩია ხაზი
გაესვა ცვლილებისთვის მიმართულებაში დევიზის მიღებით „აღსრულება,
რეაბილიტაცია და საზოგადოებრივი დაცვა“ (NPS 2001).

რამ იმუშავა და რამ არა ?

მეოცე საუკუნის ბოლომ აღნიშნა ინგლისისა და უელსის პრობაციის სამსახურის
„რა მუშაობს“ მოძრაობის ოპტიმიზმის მაღალი დონე. მოხდა დამაიმედებელი
პროგრამების იდენტიფიცირება და პილოტირება; 1999 წელს დაარსდა ციხეებისა
და პრობაციის აკრედიტაციის ერთობლივი პანელი, ციხეებისა და პრობაციის
სამსახურის მიერ შემუშავებული პროგრამების ხარისხის დამოუკიდებელი
კონტროლის მიზნით (იხილეთ, Maguire et al. 2010) და მოხდა მნიშვნელოვანი
დაფინანსების მოზიდვა ხაზინიდან პროგრამის იმპლემენტაციის დაფინანსებისა
და კვლევისთვის (თუმცა იყო პრობლემებიც, როგორიც იყო ძალიან ამბიციური
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რაოდენობა მათი, ვისაც პროგრამა უნდა დაესრულებინათ და არარეალისტურად
მოკლედ ვადა, რომლის განმავლობაშიც უნდა დასრულებულიყო შეფასება:
დანაშაულის შემცირების პროგრამასთან დაკავშირებით პრობლემების უფრო
ვრცელი დისკუსიისვის იხილეთ Hough 2004; Homel at al. 2005). ზოგადი
ოპტიმიზმის კარგი მაგალითი მოცემულია ჯონ ჰოლიდეის მიერ სასჯელის
შეფარდების გავლენიან მიმოხილვაში (Halliday 2001), რომელიც გახდა მთავარი
დასაბუთება 2003 წლის სისხლის სამარლის მართლმსაჯულების აქტის უმეტესი
ნაწილისთვის: თუ პროგრამები შემუშავდა და მათი გამოყენება მოხდა ისე როგორ
იგეგმებოდა....ხელახალი მსჯავრდების მაჩვენებელი შესაძლოა შემცირდეს 5–15
პროცენტული ქულით (ანუ 2 წლის განმავლობაში  56 პროცენტიდან  (შესაძლოა)
40 პროცენტამდე) (Halliday 2001:7). უცნობია როგორ მივიდა ჰალიდეი „საუკეთესო
საქმის“ სცენარის ამ აღსანიშნავ მაგალითამდე, მაგრამ სავარაუდოდ ის
საუბრობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პრობაციის თანამშრომლებთან,
რომლებიც წინ წევდნენ „რა მუშაობს“–ს.

უფრო რთული დრო წინ არის. არცერთ პენიტენციურ სამსახურს მსოფლიოში არ
უცდია „რა მუშაობს“ პრინციპების  იმპლემენტაცია ამ მასშტაბით, ამ სისწრაფით,
და ასეთ ყოვლისმომცველ კრიტიკას და შეფასებას დაქვემდებარებული.
აღნიშნულმა გამოიწვია რამდენიმე ხარვეზი. მაგალითად, 1999 წელს
დაარსებული  აკრედიტირებული პრგრამების სამიზნეების შეთანხმება ხაზინის
თანამდებობის პირებთან მოხდა ზედამხედველობას დაქვემდებარებული
სამართალდამრღვევების თვისებების  და პროგრამებისთვის მათი შესაბამისობის
წინასწარი სიტემატური შეფასების გარეშე. (Raynor 2007). რისკებისა და
საჭიროებების შეფასების უფრო მარტივ ინსტრუმენტთან დაკავშირებული
ექსპერიმენტის შემდეგ, შემუშავდა ახალი შეფასების ინსტრუმენტი, რომელიც
სამართალდამრღვევთა შეფასების სისტემად (OASys) იყო ცნობილი.
თავდაპირველად ეს სისტემა 2000 წლის აგვისტოსთვის უნდა ყოფილიყო მზად,
მაგრამ არ იყო ხელმისაწვდომი, რათა მოეხდინა სამიზნის განსაზღვრის პროცესზე
გავლენა (ამის შემდეგ, სხვა არსებულ ინსტრუმენტებთან შედარებით, ის საკმაოდ
კარგი წინასწარმეტყველი აღმოჩნდა, მაგრამ მოუხერხებელი და არაპოპულარული
პრაქტიკაში, ასე რომ ის ამჟამად არ გამოიყენება, ან სრულად არ გამოიყენება
სამართალდამრღვევთა რამოდენიმე კატეგორიისთვის და ხანდახან არ ხდება
ხელახალი შეფასების გაკეთება, ასე რომ არ მოიპოვება მონაცემთა საკმაოდ დიდი
პორცია – იხილეთ Debidim 2009). სამიზნეები სწრაფად  გახდა  მისაღწევად
ძალიან მაღალი პრობაციის ყველა სფეროში  და საბოლოო ჯამში მოხდა მათი
შემცირება, მაგრამ ეს არ მომხდარა დიდი დროის გასვლის, საკმაო ძალისხმევის
გაღების და თანამშრომლებისა და მენეჯერებისთვის მრავალი პრობლემის შემქნის
გარეშე.

გამოსავლის მაძიებელთა შორის თვითონ მკვლევარებმა აღნიშნეს
იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით რამდენიმე სირთულე : პროექტები არ
მიმდინარეობდნენ სრულად განვითარებული ფორმით როცა შეგროვებული იყო
მტკიცებულება, რომელიც უნდა გამოყენებულიყო მათი ეფექტიანობის
გასაზომად. გამოსავლის მაძიებელთა შეფასებების  საკმაოდ შერეული შედეგები
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განხილულია სხვაგანაც (მაგალითად Raynor 2004 a, b; Roberts 2004 a, b; Harper and
Chitty 2004). მოცემული თავის მიზნებისთვის საკმარისია აღინიშნოს,რომ
მრავალი მიზეზის გათვალისწინებით, მათ ვერ მოახდინეს გამოსავლის
მაძიებელთა პროექტების ეფექტიანობის მკაფიო დემონსტრირება. ხშირად
ადგილობრივი პროექტები დამოკიდებული იყვნენ მცირე რაოდენობის
თანამშრომლებზე და მოწყვლადები იყვნენ მათი ავადმყოფობისა თუ
კომუნიკაციის პრობლემების გამო (Lewis et al. 2003). გამოსავლის მაძიებელთ
ყველა კვლევაში, პროეტებს ქონდათ ნელი დაწყების და მათი სამიზნე
რაოდენობის მიუღწევლობის მიდრეკილება; „მთავარი უნარების“ და „დასაქმების“
გამოსავლის მაძიებელთა კვლევებში (McMahon et.al. 2004; Haslewood –Pocsik et.al.
2004) რაოდენობა რომელიც ასრულებდა პროექტს ისეთი მცირე იყო, რომ
შეუძლებელი იყო შეფასების გაკეთება როგორც ეს თავიდან იგეგმებოდა.
„დანაშაულებრივი ქცევის“ გამოსავლის მაძიებელთა კვლევის თანახმად
(მაგალითად Roberts 2004 a; Hollin et.al. 2004) წარუმატებლობების მაღალი
მაჩვენებლები, რაც ნაწილობრივ განპირობებულია განკარგულებების
დაუმორჩილებლობის აღსრულების ღონისძიებით, დანაშაულებრივი ქცევის
მკვლევარებისთვის მტკიცებულებათა ინტერპრეტაციის სირთულეებს ქმნის
(შედეგებმა, რომლებიც ეფუძნება პროგრამების დამსრულებლებს, როდესაც ესენი
არიან მხოლოდ მათი მცირე ნაწილი ვინც პროგრამა დაიწყო, შესაძლოა აჩვენონ
პროგრამის შედეგები ან შესაძლოა აჩვენონ შერჩევის ან თვითშერჩევის ეფექტები,
რამაც მიიყვანა ამ კონკრეტულ ადამიანებთან). ამის გარდა, ზემოდან–ქვემოთ
მართვის სტილმა, რომელიც განიხილებოდა როგორც აუცილებელი დაწესებულ
დროში იმპლემენტაციის წინ წაწევისთვის (Blumsom 2004), გააუცხოვა სამუშაო
ძალის ნაწილი, განსაკუთრებით პრობაციის ოფიცრების, რომლებიც მიჩვეულნი
იყვნენ მაღალი დონის ავტონომიას. პრობაციის ოფიცერთა კავშირმა (NAPO)
გამოხატა წუხილი კონფერენციის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით,
რომელმაც უარყო „რაც მუშაობს“ მიდგომის ასპექტები (პრობაციის ოფიცერთა
ეროვნული ასოციაცია 2001). ასეთ გარემოებებში, მკვლევარებს არ
გაუკვირდებოდათ, თუ მონაცემთა ხარისხი ცუდი იქნებოდა.

ზოგიერთი გამაფრთხილებელი ნიშნები „დემონსტრირებასა“ და „პრაკტიკულ“
ინტერვენციებს შორის სხვაობაზე შესაძლოა ასევე გაჟღერებულიყო ამერიკულ
კვლევაში (Lipsey 1999). პირველი სპეციალური პილოტური პროექტებია,
რომლებიც ხშირად სისტემატური რევიუებით მოცული კვლევების წყაროს
წარმოადგენს, უკანსაკნელი კი რუტინული იმპლემენტაციებია, რომლებიც
მოყვება ახალი მეთოდების შემოღების ორგანიზაციულ გადაწყვეტილებას,
როგორც პრობაციის სამსახურის ახალი პროგრამების სწრაფი ჩაშვებაა. უკეთესი
შედეგები უფრო ხშირად დგება „დემონსტრირების“ პროექტებში : ლიპსის
კვლევის მიხედვით , შესწავლილი 196 „პრაკტიკული“ პროგრამა იყო საშუალოდ
ნახევრად ისეთი ეფექტიანი როგორც 205 „დემოსნტრირების“პროგრამა.(ამ დონის
ეფექტიანობაც კი ძლიერ იყო დამოკიდებული რამდენიმე პროგრამაზე, რადგან
„პრაკტიკულ“ პროგრამათა 57 პროცენტს არ ქონდა დაფასებადი შედეგი). როგორც
ის აღნიშნავს, „ნამდვილი სამყაროს“ პრაკტიკული ტიპის სარეაბილიტაციო
პროგრამები აშკარად შეიძლება ეფექტიანი იყოს; გამოწვევა არის იმაში, რომ ისე
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მოხდეს მათი დაგეგმვა და შესრულება, რომ ისინი მართლაც ეფექტიანები
იყვნენ.“(Lipsey 1999: 641). პრობლემა ასევე აღმოცენდა ტენდენციისგან
დაკავებული ყოფილიყავი პროგრამების იმპლემენტაციით ან „ინტერვენციებით“
ვიდრე ზედამხედველობის გამოცდილების მიწოდებით, რომელიც მთლიანობაში
ეფექტიანი იქნებოდა. თუმცა ამაზე ყურადღება გამახვილდა ადრეულ ბრიტანულ
კვლევაში (Raynor and Vanstone 1997), როდ მორგანის მიერ, როდესაც მან როგორც
პრობაციის უფროსმა ინსპეტორმა გაფრთხილება გააჟღერა „პროგრამების
ფეტიშიზმის“ მიმართ (Morgan 2003) და პენიტენციური სამსახურების
აკრედიტაციის პანელის მიერ, რომელიც დაჟინებით მოითხოვდა განგრძობადობა
ყოფილიყო აკრედიტაციის ერტერთი კრიტერიუმი ( პენიტენციური სამსახურების
აკრედიტაციის პანელი 2003),  მცირე ყურადღება ეთმობოდა ეფექტიანი მართვის
საჭიროებას, სანამ წარუმატებლობის მაჩვენებლებმა წუხილი არ გამოიწვიეს.

ადრეული „რაც მუშაობს“ წლები ინგლისსა და უელსში ასევე ექვემდებარებოდა
კრიტიკას მკაფიო სისხლის სამართლის სტრატეგიის არარსებობის გამო. სხვა
სიტყვებით რომ ვთქვათ, როგორც ჩანს არ არსებობდა სასჯელის შეფარდების
ნიმუშის რაიმე მკაფიო გაზიარებული ხედვა, რომელიც ინიციატივის შედეგად
უნდა წარმოქმნილიყო, ან რაიმე სხვა ნათელი პოლიტიკა საპატიმრო და
საზოგადოებრივი სასჯელების შეფარდების ფუნქციების და სასურველი
დონეების შესახებ. მიუხედავად მცდელობებისა არ გამოყენებულიყო დაბალი
რისკის სამართალდამრღვევების მიმართ პროგრამები, რომლებმაც მხოლოდ
ნაწილობრივი წარმატება მოიპოვეს, სხვა ნაკლები გაკეთდა იმისთვის, რომ
აღმოეფხვრათ საზოგადოებრივი სასჯელების დაბალი ტარიფის ტენდენცია,
რომელიც შეიმჩნეოდა 1990-იანების განმავლობაში. როგორც ეს ადრეც აღინიშნა,
იმ დამნაშავეთა რაოდენობა, რომლებსაც პირველადი მსჯავრის სახით შეეფარდათ
საზოგადეობრივი სასჯელი მთლიანობაში 1980-იანებში დაეცა, თუმცა
რაოდენობამ იმატა 1990 იანების პერიოდში, როდესაც გაიზარდა ნაკლებად მძიმე
დანაშაულებისთვის განკარგულებების რაოდენობამ (შინაგან საქმეთა სამინისტრო
2002). პრობაციის დაბალი–ტარიფის ტენდენცია ასევე დაემთხვა თავისუფლების
აღკვეთის გამოყენების ზრდას და ჯარიმების გამოყენების შემცირებას. თუმცა,
კოლექტიური ამნეზიის ქმედების ფარგლებში, პრობაციის ლიდერებმა არ
დააკავშირეს „რაც მუშაობს“ დღის წესრიგი და  საპატიმრო ღონისძიებების
ნაკლებად გამოყენების მათი ადრეული სტრატეგია. მოგვიანებით, რამდენიმე
წლის  შემდეგ (2008 წლის იანვარში) „თავისუფლების აღკვეთის ინტენსიური
ალტენატივების“ პროგრამის (იუსტიციის სამინისტრო 2008) გამოცხადებამდე
მცირე მცდელობა იყო იმის, რომ წახალისებულიყო პროგრამები როგორც მოკლე
საპატიმრო სასჯელების ალტერნატივა. „რაც მუშაობს“ ინიციატივის პოტენციური
შედეგი უფრო ფართო სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაზე
სავარაუდოდ ამის შედეგად შემცირდა.

ამ პერიოდში სხვა განვითარებადმა საკითხებმა მიიპყრეს ყურადღება
სპეციალური პროექტების და კვლევის სახით. მოცემული სივრცე არ იძლევა მათი
სრული განხილვის საშუალებას აქ. „რაც მუშაობს“ ინიციატივა გაკრიტიკდა
თეთრკანიანი მამაკაცების შესახებ კვლევის ზედმეტი განზოგადოებსითვის, რაც
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ეთნიკური უმცირსობების წარმომადგენელი სამართალდამრღვევების კვლევამდე
(Lewis et al. 2006) და ქალი სამართალდამრღვევების განსაკუთრებული
უზრუნველყოფის წინადადებამდე მივიდა. (Shaw and Hannah-Moffat 2004;Sheehan
et.al.2007; Fawcett Sociaty 2009). რისკის შეფასებამ და მართვამ, რისკის ორი
მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ორი ტიპის ყურადღება მიიპყრო, რომლებიც
შესაძლოა უკეთ იქნას გაგებული როგორც რისკი და საფრთხე. რისკის–
საჭიროების შეფასება(Raynor et al. 2000; OAsys განვითარების გუნდი 2001; Bonda
and Wormith 2007), რომელიც კრიმინოგენული საჭიროებების დონეების ან
დინამიური რისკ–ფაქტორების შეფასებას ეუძვნება, გახდა   დანაშაულის
განმეორებით ჩადენის  შეფასების და მის შესამცირებლად საზედამხედველო
გეგმების შემუშავების დომინანტი მეთოდი, მაშინ როცა ძალადობრივი ან
სექსუალური ხასიათის დანაშაულებისგან მომდინარე საფრთხე
საზოგადოებისთვის სხვანაირად ფასდებოდა, ორინტირებული იყო გამომწვევი
მიზეზების იდენტიფიცირებაზე და კონტროლისა და მევალყურეობის მეთოდების
შექმნაზე სხვადასხვა უწყებების მიერ საზოგადებრივი დაცვის ღონისძიებების
გზით, პოტენციური მსხვერპლების დასაცავად (MAPPA; იხილეთ Kemshall and
Maguire 2001; Kemshall et.al. 2005; Kemshall 2008). ამ შეთანხმების შედეგად
შექმნილი პანელის საქმიანობა რეალურად წარმოადგენს სამართალდამრღვევთა
მართვის ყველაზე წარმატებულ ბოლოდროინდელ განვითარებას და მისი
მიმართებით შექება გაჟღერდა  პრობაციის ცნობილი  მთავარი ინსპექტორის
ლექციაში, რომელიც მის პენსიაზე გასვლას ეძღვნებოდა (Bridges 2011). თუმცა,
ისინი ასევე რეპუტაციულ საფრთხეს წარმოადგენენ, რადგან ხდება
საზოგადოებაში თავისუფლებაზე მყოფი ისეთი საშიში სამართალდამრღვევების
დიდი რაოდენობით ზედამხედველობა, რომ შიგადაშიგ ზედამხედველობის ქვეშ
მყოფი პირების მხრიდან სერიოზული დანაშაულის განმეორებით ჩადენის
თავიდან აცილება გარდაუვალია. ყოველ ჯერზე როდესაც ეს ხდება, ეს იწვევს
საზოგადოებრივ შეშფოთებას და განგაშს და ხშირად ოფიციალურ მოკვლევებს და
სპეციალურ მოკვლევებს. ზოგიერთი მათგანი უთითებს თავიდან აცილებად
შეცდომაზე (მაგალითად მისი უდიდებულესობის პრობაციის ინსპექცია 2006 a, b),
მაშინ როცა ზოგი ადასტურებს რომ ზედამხედველობის ხარისხი იყო გონივრული
მოცემულ გარემოებბეში (მაგალითად Omand 2010). თუმცა, ვერცერთი მათგანი
ვერ აცხრობს სრულად საზოგადოების და მედიის შეშფოთებას, რომელიც
ემყარება არარეალისტურ სურათს იმისა, თუ რელაურად რას გულისხმობს
ზედამხედველობის ქვეშ საზოგადოებაში ყოფნა.

საერთო ჯამში, მიუხედვად მძიმე შრომის და  ძალიან ბევრი ერთგული
თანამშრომლის უდავო წარმატებისა, ნათელია, რომ „რაც მუშაობს“ ინიციატივის
ადრეული შედეგები არ იყო საკმარისად შთამბეჭდავი, რომ რადიკალური
ცვლილებები შეეტანა პრობაციის სამსახურის მდგომარეობაში და პერსპექტივებში
,რომლის მოლოდინიც 1990–იანების პიონერებს ქონდათ, როგორიც არის
მაგალითად პრობაციის მთავარი ინსპექტორი გრაჰამ სმიტი. წინდაუხედაობის
გამო ასევე ნათელია, რომ იმპლემენტაციის სამწლიანი ვადა, შუა პერიოდში
მნიშვნელოვანი რეორგანიზაციით, არასდროს ჩანდა საკმარისად ხანგრძლივი,
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რომ ეჩვენებინა ცვლილების ასეთი რთული პროცესის მნიშვნელოვანი
სარგებელი.

„რა მუშაობს“–ის შემდეგ, რა გავაკეთოთ? მენეჯერიალიზმი,
პოლიტიკა და სამართალდამრღვევთა მართვის ეროვნული
სამსახური

2003-4 წლის ზამთარში პრობაციის ეროვნულმა სამსახურმა დიდი შოკი მიიღო
შემოთავაზების სახით მომხდარიყო ციხის და პრობაციის სამსახურების თავმოყრა
სამართალდამრღვევთა მართვის ეროვნული სამსახურის (NOMS) საერთო
ორგანიზაციული ქოლგის ქვეშ. საფრთხე, რომელიც ჯერ კიდევ 1998 წელს ჩანდა
უცბად გაცოცხლდა. ეს შემოთავაზება წამოვიდა პენიტენციური სისტემის
ანალიზიდან, რომელიც გააკეთა პატრიკ კარტერმა – ბიზნსმენი, რომლესაც ქონდა
ჯანდაცვის კერძო სექტორში გამოცდილება და საკმაოდ დაფასებული იყო
დაუნინგის ქუჩაზე. მისი ანგარიში (Carter 2003) ახდენდა სისტემის პრობლემების
დიაგნოზს, რომელსაც ძალიან მცირე რაოდენობის სპეციალისტი არ
დაეთანხმებოდა, უთითებდა გადატვირთულობაზე ციხეებში, მოკლე სასჯელის
მქონე პატიმრების დახმარების შეუძლებლობაზე,  და ფაქტზე, რომ დანაშაულის
ხშირად ჩამდენ პირებთან მიმართებით, რომელიც განმეორებითად ხვდებოდნენ
თავისუფლების აღკვეთის და საზოგადოებრივი ზედამხედველობის სისტემებში,
არც ერთ სააგენტოს არ ქონდა ნათელი ვალდებულება ემართა სასჯელი
მთლიანად ისე, რომ მომხდარიყო დანაშაულის განმეორებით ჩადენის
პერსპექტივის შემცირება. შემოთავაზებული ალტერნატივა, რომელიც ცნობილი
იყო „ერთი ბოლოდან მეორეში სამართალდამრღვევების მართვის“ სახელით,
კარტერის აზრით მოითხოვდა ერთი საგენტოს მხრიდან, კერძოდ NOMS–ის
მხრიდან, მართვას. მთავარი აღმასრულებლის და სამართალდამღღვევის
ადგილობრივი მენეჯერის ქვეშ, სამართალდამღღვევის 10 რეგიონალური
მენეჯერი (ROMs) მოახდენდა სათანადო სერვისების (საპატიმრო თ
არასაპატიმრო) გაცემას, თავიანთ რეგიონში სამართალდამღღვევების მართვის
მიზნით. კიდევ უფრო მეტად წინააღმდეგობრივი იყო კარტერის მოსაზრება, რომ
საზოგადოებაში სერვისების ეფექტიანობის გაუმჯობესების საუკეთეს გზა იყო
ბაზრის დატესტვის შეჯიბრებათობის შემოღება, იმისათვის რომ
შემოყვანილიყვნენ სხვა პროვაიდერები მოხალისეთა სექტორიდნ,
განსაკუთრებით კერძო სექტორიდან.

ძნელია იმ არგუმენტთან კამათი, რომ პრობაციის სამსახურებს მეტი უნდა
ემუშავათ სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით. სერვისების ჩამონათვალი
რომელიც სამართალდამრღვევებს ჭირდებათ ბევრად აღემატება იმას, რისი
შეთავაზებაც პრობაციის სამსახურს შეუძლია. „შემცირებული განმეორებითი
დანაშაულის სამოქმედო გეგმამ“ (შინაგან საქმეთა სა ამინისტრო 2004), რომელიც
ნაწილობრივ ეფუძვნება სოციალური ექსკლუზიის სამმართველოს ნაშრომს და
სხვებს პატიმართა განსახლების საჭიროებებზე, მოახდინა შვიდი „საცალფეხო
ბილიკის“ იდენტიფიცირება განსახლებისა და რეაბილიტაციის მხარდამჭერი
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სერვისების განვითარებისთვის. ესენია: საცხოვრებელი; განათლება; ტრენინგი და
დასაქმება; ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობა; ნარკოტიკული საშუალება
და ალკოჰოლი; ფინანსები; ბენეფიტები და ვალები; ბავშვები და
სამართალდამრღვევთა ოჯახები; დამოკიდებულებები, აზროვნება და ქცევა.
ინტერვენციები ყველა ამ ზემოაღნიშნულთან მიმართებით მოითხოვდა სხვა
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას. თუმცა, უფრო რთული იყო იმის დანახვა,
თუ როგორ იღებდა სარგებელს დამნაშავეთა მართვის ბირთვი, რომელიც
ახდენდა ამ სხვა ელემენტების კოორდინირებას და უზრუნვლყოფდა
განგრძობადობის და სტრუქტურის უზრუნველყოფას
სამართალდამრღვევებისთვის, შეჯიბრებათობით ნაგულისხმევი ფრაგმენტაციით.
შემოთავაზების ეს ასპექტი ფართო კრიტიკას დაექვემდებარა (იხილეთ , Hough,
Allen da Padel 2006). ამ თავის მიზნებისთვის ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს,
რომ კარტერის შემოთავაზება როგორც ის განვითარდა 2003 წლამდე, რეალურად
წარმოადგენდა მნიშვნელოვან  გარღვევას „რა მუშაობს“ პროექტში.
პილოტირებით და შეფასებით ნაკარნახები მტკიცებულებაზე დაფუძნებული
ცვლილების პროცესის ნაცვლად, კარტერის შეფასებამ  გააკეთა შეჯიბრებათობის
მარკეტინგული გამოსავლის შეთავაზება, თითქოს ეს უკეთესი შედეგების
გარანტიას შექმნიდა. უფლებით აღჭურვა, შემსყიდველ–პროვაიდერის
განცალკევება, შეჯიბრებათობა, და უფრო მეტი როლი კერძო სექტორისთვის
ხდებოდა საჯარო სექტორისთვის ახალი შრომის „რეფორმის“ პროგრამის
სტანდარტული შემადგენლობა. სხვა თვალსაზრისით, თვითონ პრობაციის
ეროვნულმა სამსახურმა  შესაძლოა დაუწერელად გაუკვალა გზა NOMS –ს.
მომსახურების ნაციონალიზაციამ, რომელსაც მანამდე საზოგადოებაში და რაღაც
დოზით ადგილობრივი სასჯელის შემფარდებლების მესაკუთრების გრძნობაში,
ქონდა გადგმული ფესვები, შესაძლოა მოწყვლადი გახადა იგი პოლიტიკით
განპირობებული ცვლილებისადმი: შინაგან საქმეთა სამინისტროს თვალს
დაქვემდებარებული ლონდონში დაფუძნებული ერთი სერვისი სავარაუდოდ
წარმოადგენდა პოლიტიკური ცნობიერების უფრო აშკარა ფოკუსს და
პოლიტიკური ჟესტების სამიზნეს, ვიდრე 54 ადგილობრივი სამსახური,
რომლებიც მოიცავდნენ ასეულობით გავლენიან მაგისტრ მოსამართლეებს,
განსაკუთრებით როდესაც ერთი სამსახური კრიტიკას ექვემდებარებოდა
მიზნების მიღწევის დაყოვნებისა და თავისი ბიუჯეტის გადახარჯვის
მიდრეკილების გამო.

კარტერის შემოთავაზებების ორი ასპექტი და NOMS-ის „რეფორმის“ პაკეტი,
რომელმაც ფართო მასშტაბიანი მხარდაჭერა მოიზიდა, იყო ბოლოდან ბოლომდე
სამართალდამრღღვევის მართვის მოდელი და  პატიმრობის ზრდის  კონტროლის
ძირეული მიზანი. სამართალდამრღვევთა მართვის განრგრძობადობის
მნიშვნელობას მყარად გაესვა  ხაზი რამდენიმე კვლევაში რომლებიც პატიმართა
განსახლებას ეხებოდა (Maguire, Perroud, და Raynor 1996; Maigure at al. 2000; Lewis
et al. 2003;  Clancy et al.2006) და ასევე მხარი დაეჭირა შინაგან საქმეთა
სამინისტროს კვლევაში, რომელიც ეხებოდა პრობაციის სამსახურში საქმეთა
მართვის პრაკტიკას (Partige 2004; იხილეთ ასევე Robinson 2005) და რამდენიმე
ხნის შემდეგ პრაქტიკულ პილოტურ კვლევაში (PA საკონსულტაციო ჯგუფი 2005).
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რაც საბოლოო სახით აღმოცენდა იყო სამართალდამრღვევთა მართვის ეროვნული
მოდელი (NOMM : შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2005) რომელმაც ხაზი გაუსვა,
რომ დასახელებული „სამართალდამრღვევის მმართველი“ პასუხისმგებელი უნდა
ყოფილიყო  თითოეულ დამნაშავეზე სასჯელის პერიოდის განმავლობაში ორივე,
საპატიმრო და საზოგადოებრივი კომპონენტების ჩათვლით, თანმიმდევრული
შეფასების, დაგეგმვის და ინტერვენციის უზრუნველყოფის მიზნით. თუმცა,
NOMM ასევე განიხილება როგორც „მენეჯმენტის“, „ზედამხედველობის“ და’
„ადმინისტრირების“ სამი ცალკე პროცესისი გამაერთიანებელი, რომელსაც
შესაძლოა ასრულებდეს სხვადასხვა პირი, ისე რომ ზედამხედველობის ქვეშ
ყოფნის რეალური გამოცდილება  იყოს ნაკლებად ‘ხავერდოვანი’ ვიდრე ამას
მოდელი გულისხმობს. ასევე არსებობს დებულება ოთხი „საფეხურის“
საქმეებისთვის: ყველა სამართალდამრღვევი „დაისჯება“, მაგრამ მხოლოდ
რამდენიმე მათგანს დაჭირდება დახმარება. აქედან მხოლოდ რამდენიმეს
დაჭირდება ცვლილება პროგრამების სახით და კიდევ უფრო ნაკლებს დაჭირდება
კონტროლის აქტიური ზომები საზოგადოებისთვის სერიოზული ზინის მიყენების
რისკის შემცირების მიზნით. ამიტომ, ოთხსაფეხურიანი  მოდელი შეიძლება
მოკლედ შეჯამდეს, როგორც მხოლოდ სასჯელი (საფეხური 1); სასჯელი პლიუს
დახმარება (საფეხური 2); სასჯელი პლიუს დახმარება პლიუს ცვლილება
(საფეხური 3); სასჯელი პლიუს დახმარება პლიუს ცვლილება პლიუს კონტროლი
(საფეხური 4).  ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ სასჯელზე როგორც პრობაციის
ნაწილზე ძლიერი აქცენტის გაკეთება შეუსაბამობაში მოდის პრობაციის
ისტორიასთან და უმეტესობა სხვა იურისდიქციების პრაქტიკასთან, რომლის
მიხედვითავ პრობაცია კვლავ ითვლება როგორც  სასჯელის პირობით შეჩერება
(Vanstone and Raynor 2010, Raynor)

სამართალდამრღვევთა საფეხურებად განაწილება თეორიულად დამოკიდებულია
შეფასებული რისკების და საჭიროებების დონეებზე, თუმცა ფაქტია, რომ
დანაშაულის სიმძიმე და სასჯელის შესაბამისი სიმკაცრე ასევე თავის როლს
თამაშობს. მოკლედ, მოდელი ახდენს საქმეთა მართვის მიდგომის
ყოვლისმომცველი ტიპოლოგიის შემოთავაზებას, მაგრამ შეუძლია მოიცვას
მიდგომათა მრავალფეროვნება და ფრაგმენტაციის გარკვეული  ხარისხი
პრაკტიკაში, რესურსების და მათი პრაქტიკაში განხორციელების
გათვალისწინებით. თუ რესურსების მხრივ შეზღუდვა განაპირობებს, რომ
მხოლოდ ზედა საფეხურებმა მიიღონ ყურადღება გაწვრთნილი და გამოცდილი
თანამშრომლებისგან, დაბალი საფეხურის სამართალდამრღვევებთან
განხორციელებული მუშაობა შესაძლოა გარკვეულწილად სიმბოლური ხასიათის
იყოს და თემთა პალატის მართლმსაჯულების კომიტეტს ბოლოდროინდელი
მტკიცებულების მიხედვით ეს მართლაც ასეა (თემთა პალატა 2011). ამასთან
ერთად, არასდროს არის იოლი მოწესრიგებული მოდელის შეთავსება
ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი ადამიანების  გაუთვლელ ყოველდღიურ
რეალობასთან, რომლებიც ხშირად არაორგანიზებულები, რთულები და  გზიდან
გადასულები არიან გაუთვლელი ან სულ მცირე გაუთველისწინებელი
პრაკტიკული პრობლემების გამო. სამართალდამრღვევებს რომ მოწესრიგებული
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და გათვლადი ცხორება ქონოდათ, მათი ზედამხედველობის საჭიროებაც აღარ
იქნებოდა.

კარტერის სხვა მთავარი მიზანი, გაკონტროლებულიყო პატიმრობის გამოყენება,
ფართოდ მისაღები იყო, მაგრამ ეს მიზანი უბრალოდ ვერ იქნა მიღწეული. ამის
მაგივრად, რამდენიმე წელიწადში კარტერი ქმნიდა სხვა ანგარიშს (Carter 2007)
იმაზე, თუ  როგორ უნდა მოეცვა პატიმართა მზარდი რაოდენობა. მისი 2007 წლის
ანგარიში არ შეიცავს მისი წინა ანგარიშის შესრულების პროგრესისა და
წარუმატებლობის შეფასებას. თვითონ NOMS -ს უნდა მიეღო ჯერ სტაბილური
ფორმა: ჯუდი მაკ ნაითმა, რომელიც  1993 წლიდან 2008 წლამდე NAPO - ს
გენერალური მდივანი იყო , აღწერა მუდმივი ქაოტური რეორგანიზაცია და
ძნელად გასაგები „ორგანოგრამები“ (McKnights 2009), რომლის ფარგლებშიც
მთავარი თანამდებობები, როგორიც არის ბრალდებულის ეროვნული მმართველი,
შეიძლება ნახსენები ყოფილიყო რაიმე ან აშკარა განმარტების გარეშე. NOMS–საც
და მის წინარმორბედ პროგრამასაც – პრობაციის ეროვნულილი დირექტორატი,
აკრიტიკებდნენ ზედმეტი ცენტრალიზებისთვის, სამიზნით ნაკარნახევი
მენეჯერიალიზმის, თანამშრომელთა ზრდის ღარიბი კონტროლის და
ცენტრალური ხარჯებისთვის.

ბოლოდროინდელმა საპარლამენტო კომიტეტის ანგარიშმა დააკისრა NOMS-ს
მიკრომენეჯმენტის კულტურის ჩამოყალიბების ფუნქცია, რომლის თანახმადაც
პრობაციის ოფიცერი ბევრად მეტ დროს ატარებს კომპიუტერის ეკრანთან
ფორმების შევსებაში, ვიდრე სამართალდამრღვევებთან მუშაობაში; ისეთი ცუდად
მიხედილი შესყიდვისთვის, როგორიც არის საქმის კომპიუტერული მართვის
სისტემა C-NOMIS, რომელიც საბოლოოდ აღარ გამოიყენეს; და ციხის სამსახურის
მოდელს დაფუძნებული ბრძანებისა და კონტროლის მართვის სტრუქტურის
მუშაობისთვის, რომელიც ითვლებოდა, რომ არ იყო მგრძნობიარე ადგილობრივი
საჭიროებების და საზოგადოებაში სამართალდამრღვევთ ზედამხედველობის
მოთხოვნების.  კომიტეტის საბოლოოს დასკვნა არის, რომ იუსტიციის
სამინისტრომ უნდა შეუკვეთოს NOMS-ის მუშაობის შეფასების გარედან
წარმართული კვლევა, იმის შესაფასებლად : თუ რამდენად ღირებული იყო;
აძლევდა ტრასტებს (პრობაციის ტრასტი-იხილეთ ქვემოთ) “მხარდაჭერის
სათანადო დონეს და ავტონომიას, რომელსაც ისინი მოითხოვდნენ; და
სამართალდამრღვევთა ზედამხედველობის ინტეგრირებისთვის ციხეებში და
საზოგადოებაში შესაბამისად. ჩვენი მტკიცებულების მიხედვით, ამ რაღაცეებს
კარგად ვერ აკეთებს. კვლევა რომ ანალოგიურ დასკვნამდე მივიდეს,
დეპარტამენტი მზად უნდა იყოს რადიკალური ნაბიჯების გადასადგმელად
NOMS-ის სტრუქტურისა და მოქმედების გადასაკეთებლად. (თემთა პალათა 2001,
პარაგრაფი 114). ამასობაში პრობაციის სამსახურს კიდევ ერთი რეორგანიზაცია
შეეხო, რომელიც 2005 წელს  გამოცხადდა ლეიბორსტული პარტიის
წარმომადგენელი შინაგან საქმეთა მინისტრის ჩარლზ კლარკის მიერ და შევიდა
სამართალდამრღვევთა მართვის შესახებ 2007 წლის აქტში. ცენტარული
მთავრობის გეგმები ასევე შეიცვალა 2007 წელს პასუხიმგებლობით



23

გადატანილიყო პრობაცია და ციხეები შინაგან საქმეთა სამინისტროდან
იუსტიციის სამინისტროი.

წერის დროს (მაგრამ ვინ იცის რამდენი ხნით) პრობაციას ახორციელებდა 35
პრობაციის ტრასტი, რომლებმაც ჩაანაცვლეს პრობაციის საბჭოები და აპირებდნენ
ემუშავათ უფრო ბიზნესის მსგავსად „შეჯიბრებათობის“ კონტექსტში. მეორეს
მხრივ, ტრასტებს შეუძლიათ პრობაციის მართვისა და განვითარების
დგილობრივი მიმართულების აღდგენა: უდავოა, რომ მათ ამის სურვილი აქვთ.
მეორეს მხრივ, რასაც ისინი ხვდებიან, მთლიანი საჯარო სექტორის მსგავსად, არის
შემცირებების პროგრამის განხორციელება. ერთი ნუგეში არის ის, რომ
შემცირებები ცენტრში შეიმჩნევა და იუსტიციის სამინისტროს შეიძლება  აღარ
შეეძლოს თავს უფლება მისცეს განახორციელოს ზემოდან ქვემოთ
მიკრომენეჯმენტი.

საერთო ჯამში, უნდა ვაღიაროთ, რომ 1997–2010 წლებში ახალი ლეიბორისტული
მთავრობის გავლენა პრობაციის სამსახურზე ყველაზე საუკეთესო შემთხვევაში
შერეული იყო. თავდაპირველად, როგორც მუქარის ქვეშ მყოფი სამსახურის
გადამრჩენელებმა, მათ გაზარდეს ხარჯი და მოახდინეს მტკიცებულებაზე
დაფუძნებული ცვლილების ინიცირება; თუმცა, 2003 წლისთვის მმართველი
პოლიტიკოსები შეცდომაში იყვნენ შესულები მიღწევასთან დაკავშირებით და
დაიწყეს ბაზარზე დამყარებული გამოსავლის ძიება და ამჯობინეს ბიზნესმენისგან
რჩევის მიღება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა ემართათ საჯარო
სექტორი. ფულის უმეტესი ნაწილი წარიმართა ცენტრალურ მართვაზე  და
ადმინისტრაციულ ხარჯებზე, რომლებმაც მაინცდამაინც არ გააუმჯობესეს
ეფექტიანობა, და შეჯიბრებათობის მიმართულებით რეორგანიზაციების
მცდელობებზე, რაც იწვევდა გაჭიანურებულ და ხშირად მწვავე კონფლიქტს
პრობაციის თანამშრომლებთან. ციხის პოპულაცია აგრძელებდა მატებას და
მინისტრები ჩანდნენ შეპყრობილები საჭიროებით გამოჩენილიყვნენ მაგრები
ელექტორატის და პოპულარული მედიის თვალში. მინისტრები უშუალოდ
მონაწილეობდნენ 2000 წლის ეროვნული სტანდარტების შემუშავებაში,  რათა
უფრო მკაცრი გამხდარიყო აღსრულება (შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2000) და
ლეიბორისტული მთავრობის მოღვაწეობის უფრო მოგვიანებით წლებში შინაგან
საქმეთა მინისტრი, რომელსაც მოწონდა „აღმასრულებლის“ სახელით რომ
იცნობდნენ, სიტყვით გამოვიდა პატიმრებთან. ამ სიტყვაში მან პატიმრებს უთხრა,
რომ პრობაციის სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფდა მათი გათავისუფლების
შემთხვევაში მათზე ზედამხედველობას, „არ მუშაობდა ისე კარგად, როგორც
უნდა ემუშავა „და საჭიროებდა „ფუნდამენტურ რეფორმას“ (ძირითადად
იგულისხმებოდა სხვა პროვაიდერები:Reid 2006). სხვა უცნაურ ეპიზოდში, შრომის
იუსტიციის მინსიტრმა გამოიყენა ლექცია ხელოვნების სამეფო საზოგადოებაში
რათა გამოეცხადებინა, რომ იგი „გადაირია“, როდესაც „სისხლის სამართლის
ლობირება“ საუბრობდა „სამართალდამრღვევთა კრიმინოგენურ საჭიროებებზე,
თითქოს სამართალდამრღვევთა საჭიროებები იგივე ყოფილიყო, რაც სხვა
ადამაინების“ (Straw 2008). არ არის გასაკვირი, რომ პრობაციის სფეროში მოღვაწე
პრაქტიკოსებს გაუჩნდათ განცდა, რომ მთავრობა არ იყო მათ მხარეს. ამასობაში,
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საზოგადოებრივი სასჯელების უფრო მკაცრმა აღსრულებამ, რეალურად გაზარდა
ციხის პოპულაცია: 2004 წლისთვის საზოგადოებრივი სასჯელების აღსრულების
შედეგად,  წელიწადში 9000 ადამიანს უშვებდნენ ციხეში (შინაგან სასქმეთა
სამინისტრო RDS NOMS 2005).

დასკვნა: პრობაციის დასასრული თუ „რეაბილიტაციის
რევოლუცია“?

1997 წელს პრობაციის სწავლების განყოფილების კოლოქვიუმზე ოქსფორდში
დევიდ გარლანდი ამტკიცებდა, რომ პრობაციის სამყაროში არსებული
გამკაცრების და დასჯის მიმართულება წარმოადგენდა სხვა მრავალი ქვეყანის
სისხლის სამართლის სისტემაში არსებული უფრო ფართო მიმართულების
მაგალითს (Garland 1997). მის გავლენიან წიგნში კონტროლის კულტურა (Garland
2001) მან აღნიშნული მიაკუთვნა თანამედროვე საზოგადოებებისთვის
დამახასიათებელ ფართო სოციალურ და კულტურულ ცვლილებებს. ბრიტანული
პრობაციის სფეროში ბოლოდროინდელი ზოგი ცვლილება თანხვედრაშია ამ
არგუმენტებთან : მაგალითად, რისკებისა და რისკების მართვის ტექნოლოგიებით
დაკავება იხსენებს გიდენის (1990) და ბეკის (1992) არგუმენტებს. რისკების
შეფასების ზოგი გამოყენება, განსაკუთრებით რისკების და არა მიზღვის
მიხედვით სასჯელის შეფარდების ხელახალი გამოჩენა, შესაბამისობაშია ფილეის
და სიმონის (1992) და ჰადსონის (2003) მიერ განვითარებულ კრიტიკასთან, თუმცა
სხვა გამოყენებები უფრო შესაბამისობაშია რეაბილიტაციის მიზნებთან (Raynor
2007, 2010). კაპიტალის გლობალიზაცია და  საჯარო ცხოვრებისა და სერვისების
კომერციული ბიზნეს მოდელების და ეკონომიკური რაციონალობის მიერ
კოლონიზაცია (Christe 1993, 2004) განსაზღვრავს კონტექსტს პრივატიზაციისა და
„შეჯიბრებითობისთვის“, მაშინ როდესაც ინფორმაციისა და კომუნიკაციის
ტექნოლოგიებში (ICT) განვითარება, ახდენს სამართალდამრღვევთა ობიექტური
ზედამხედველობის შესაძლებლობების ტრანსფორმირებას მიდევნების უფრო
დახვეწილი ფორმად (Nellis 2004 a). სხვა უფრო დეტალური მცდელობები  რომ
მოხდეს პრობაციის ბოლოდროინდელი განვითარებებიდან ექსტრაპოლირება
რათა პრობაციის სამსახურების მომავალი ფორმისა და ეფექტიანობის გათვლა
მოხდეს, სახიფათოა. ზოგიერთი კომენტატორი ხედავს „პრობაციის დასასრულს“
(Nellis 2004 b) ან ამტკიცებს, რომ იგი უკვე გარდაიცვალა (Mantle 2006). მეორეს
მხრივ, 2010 წელს არჩეულმა კოალიციურმა მთავრობამ, რომელსაც სათავეში
კონსერვატორები ედგნენ ძალიან სწრაფად შეიმუშავეს სამუშაო დოკუმენტი
(იუსტიციიის სამინისტრო 2010 c), რომელიც „რეაბილიტაციის რევოლუციის“
პირობას იძლეოდა და რომელიც მთელი სისხლის სამართლებრივი სისტემის
ფოკუსირებას მოახდენდა განმეორებითი დანაშაულის შემცირების მთავარ
მიზანზე, თუმცა  დაეყრდნობოდა შედეგების მიხედვით გადახდის სისტემას,
რომელიც მეტწილად კერძო სექტორიდან და ნებაყოფლობითი
ორგანიზაციებიდან მომდინარეობდა. მოკლედ რომ ითქვას, პრობაცია ვერ
აკონტროლებს თავის ბედს: როგორც სხვა სოციალური ინსტიტუტი, იგი უფრო
ფართო საზოგადოების შემადგენელი ნაწილი და პროდუქტია და პოლიტიკური
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და იდეოლოგიური განვითარებები, რომლებსაც გავლენა აქვთ მის როლსა და
რესურსებზე   მაინცდამაინც არ მოდის შესაბამისობაში მეთოდების და მათი
პოტენციური ეფეტიქტიანობის მხრივ შიდა განვითარებებთან.

ეს არ ნიშნავს, რომ შიდა განვითარებები უმნიშვნელოა. როგორც მიღწევები ისე
პრობაციის სამსახურების განვითარებადი შესაძლებლობები ეხმარება მოსაზრების
ჩამოყალიბებას თუ რა არის მისაღები/შესაძლებელი. ნებისმიერი სურათი,
რომელიც შეიძლება შეიქმნას ამ კომპონენტებისგან, ამ ეტაპზე შერეული უნდა
იყოს. თუ ჩვენ განვიხილავთ პრობაციის ორ დიდი ხნის წინ განსაზღვრულ
დანაშაულის განმეორებით ჩადენის და საპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების
შემცირების მიზანს , უკანასკნელი აშკარად არ მომხდარა : სასჯელის შეფარდების
ტენდენცია აჩვენებს, რომ 1990 –იანების შუა წლებში იმატა როგორც
თავისუფლების აღკვეთის ისე საზოგადოებრივი სასჯელების პროპორციულმა
გამოყენებამ, მაშინ როდესაც იკლო ჯარიმების გამოყენებამ (იუსტიციის
სამინისტრო 2011). სხვა სიტყვებით რომ ითქვას, განრიდება ხდებოდა
ჯარიმებისგან ვიდრე ციხეებისგან. ეს ამაღელვებელი მოდელია, ნაწილობრივ
ფინანსური მიზეზების გათვალისწინებით და ნაწილობრივ იმიტომ, რომ
არსებული მტკიცებულებების მიხედვით, დაბალი რისკის პატიმრების მიმართ
უფრო შემზღუდავი სასჯელების გამოყენება კონტრპროდუქტიულია (Andrews et
al. 1981). თუმცა, იმის შესაძლებლობის დაშვებითაც კი, რომ ზოგიერთო
საზოგადოებრივი სასჯელი არასათანადოა, ბოლოდროინდელი კვლევა
გამუდმებით ახდენს იმის დემონსტრირებას, რომ დანაშაულის განმეორებით
ჩადენის შემთხვევები საზოგადოებრივი სასჯელის შემდეგ უფრო ნაკლებია,
ვიდრე მსგავსი სამართალდამრღვევების შემხვევაში, რომელთაც მოკლე (ერთ
წელს ქვევით) საპატიმრო სასჯელი ქონდა შეფარდებული. ინფორმაციის
კრებული ამ თვალსაზრისით მომზადდა რათა თან დართვოდა სამუშაო
დოკუმენტს (იუსტიციის სამინისტრო 2010 a). მაშინ როცა ხელახალი
მსჯავრდების მაჩვენებლებში არ არის დიდი სხვაობა (როგორც წესი სადღაც 7
პროცენტი სამართალდამრღვევებს შორის განსხვავებების კონტროლის შემდეგ)
და ნაკლებია, ვიდრე სხვა ადრეული პროგრამების (როგორიც არის Raynor and
Vanstone 1997) შეფასებებით გადმოცემული სხვაობა, ამის მიუხედავად არის
მზარდად დამაჯერებლი მტკიცებულება, რომ საზოგადოებრივი სასჯელების
გავლენა ზოგადად პოზიტიურია და პოტენციურად კვლავ უფრო პოზიტიური.
მაგალითად, ჰოლისმა (2007) დაადგინა, რომ იმ ადამიანების ხელახალი
მსჯავრდება, რომელთაც დაასრულეს პროგრამა 2004 ში,  28.5 პროცენტით ნაკლებ
შემთხვევბში მოხდა, ვიდრე ნავარაუდევი იყო და ყველა რომ ჩათვლილიყო ვინც
პროგრამა დაიწყო (იმათი ჩათვლით ვინ პროგრამა ვერ დაასრულა) , სხვაობა
კვლავ 10.3 პროცენტი იყო.

დამატებით, არსებობს ნიშნები, რომ ინდივიდუალური ზედამხედველობის
გავლენა, რომელსაც არ აქცევდნენ სათანადო ყურადღებას, როდესაც „რა
მუშაობს“ განვითარებების ადრეული სტადიები კონცენტრირებული იყო
პროგრამებზე, ამჟამად მეტ ყურადღებას იპყრობს. საამისოდ არსებობს როგორც
თეორიული, ისე ემპირიული მიზეზები. კარტერის 2003 წლის ანგარიში
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განასხვავებს ერთმანეთისგან „ინტერვენციებს“ როგორიც არის ცვლილებაზე
ორიენტირებული პროგრამები და „სამართალდამრღვევთა მართვას“ რომელიც
იყო მეთვალყურეობის ფორმა (მაინცდამაინც იგივე არა რაც ზედამხედველობა)
და შექმნილი იყო სათანადო შფასებაზე და „ინტერვენციებზე“
გადამისამართებისთვის. თუმცა,  როგორც კი NOMS–მა დაიწყო
სამართალდამრღვევთა მართვის ეროვნული მოდელის განვითარება,
ხელმისაწვდომი მტკიცებულებები მოიცავდა ახლად გაჩენილ  დასკვნებს
ინდივიდუალური ზედამხედველობისას განოყენებული უნარების ან „მთავარი
სასჯელაღსრულების პრაკტიკისადმი“ ეფექტიანობისადმი წვლილის შესახებ.
(Dowden and Andrews 2004; Raynor et al. 2010). („მთავარი სასჯელაღსრულების
პრაკტიკა“ იყო ტერმინი, რომელიც კანადაში დამკვიდრდდა ისეთ უნარებზე
მითითებისთვის, როგორიც არის ძალაუფლების ეფექტიანად გამოყენება,
სოციალურ მიმართულებაზე ორიენტირებული მოდელი, პრობლემების
გადაჭრაზე ორიენტირებული უნარების სწავლება, საზოგადოებრივი რესურსების
ეფექტიანად გამოყენება, პოზიტიური, ოპტიმისტური, გასასგები,
თანამშრომლური და პატივისცემით სავსე ურთიერთობების შენარჩუნება.)
ამგვარად, ის რაც თავიდან დაიწყო როგორც რისკების მიხედვით რესურსების
გადანაწილების  მენეჯერიალური სავარჯიშო , თანდათან გახდა
ინდივიდუალური ზედამხედველობის უნარების და პროცესის ინტერესი.

აღნიშნულმა განვითარებებმა ასევე მიიღეს სარგებელი სამართალდამრღვევთა
ინდივიდუალური ჩართულობის საერთაშორისო საქმიანობისგან. დანაშაულის
შეწყვეტის პროცესში კრიმინოლოგიური ინტერესი ხადნახან ხაზს უსვამდა
საკუთარი თავის აღქმის კონცეფციაში და ცხოვრების გეგმაში ცვლილებების
შეტანის მნიშვნელობას (მაგალითად, Maruna 2001; Farrall and Calverley 2006).
აღნიშნული იწვევდა იმ აზრის ჩამოყალიბებას, რომ სისხლის სამართლის
მართმსაჯულების სიტემაში სამართალდამრღვევებთან მუშაობა უნდა
ცდილობდეს ასეთი ცვლილების ხელშეწყობას (McNeill 2006). ამავდროულად,
მრავალი პრაქტიკოსი წახალისებული იყო სამართალდამრღვევებთან მუშაობის
„კარგი ცხოვრების“ მოდელის გამოჩენით (Mc Murran and Ward 2004; Ward and
Maruna 2007), რომელიც აკრიტიკებდა რეაბილიტაციის
რისკების/საჭიროებების/საპასუხო რეაქციის მოდელს (“RNR”; Andrews et al. 1990)
მისი აქცენტისთვის  დეფიციტებზე ვიდრე ძლიერ მხარეებზე და ახდენდა
სამართალდამრღვევებთან მუშაობის ადვოკატირებას, რათა
სამართალდამრღვევებს მიეღწიათ „კარგი ცხოვრების“ თავისეული ხედვისთვის
დანაშაულის ჩადენის გარეშე. მაშინ როდესაც შეიძლება იმაზე დავა, რომ RNR
მოდელის ამგვარი კრიტიკა გაზვიადებულია და რომ მცირედი ეჭვია იმასთან
დაკავშირებით, რომ RNR ტრადიციისგან წარმოიქმნა ფართო წრის პოზიტიური
ემპირიული მიგნებები (Andrews and Bonta 2010; Andrews et al 2011),
ზედემხედველობასთან დაკავშირებით ახალი „კრეატიული“ მიდგომების
გამოჩენამ უბიძგა საერთაშორისო კვლევის ინტერესის გაღვივებას (იხ. McNeill et
al. 2010; Brayford et al. 2010). ბოლოდროინდელი განვითარება თვითონ NOMS – ში
არის სამართალდამრღვევთა ჩართულობის პროგრამა. აღნიშნული პროგრამა
მოიცავს პროექტს, რომელიც შექმნილია იმისითვის, რომ დაატრენინგოს
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პრობაციის ოფიცრები ინდივიდუალური ზედამხედველობის უნარებში და რომ
გაარკვიოს საბოლოო ჯამში უკეთესი შედეგები აქვთ თუ არა იმ პრობაციონერებს,
რომლის ზედამხედველობასაც ისინი ახორციელებენ. სხვა იურისდიქციებზე
კვლევებმა , კანადის (Bonta et al. 2010), ამერიკის შეერთებული შტატების (Taxman
et al. 2006), ავსტრალიის (Trotter and Evans 2010), ნორმანდიის კუნძულების(Raynor
et al. 2010; Raynor 2011) ჩათვლით , საინტერესო შედეგები აჩვენეს : მაგალითად,
კანადურ კვლევაში, რომელიც მყარად იყო RNR ტრადიცის ნაწილი, შემთხვევითი
განაწილების კონტროლირებადმა ექსპერიმენტმა აჩვენა რეციდივიზმის
მნიშვნელოვნად დაბალი მაჩვენებელი იმ ოფიცერთა საქმეებში, რომლებიც იყვნენ
მომზადებულნი ინდივიდუალური ზედემხედველობის უნარებში, ვიდრე იმ
ოფიცერთა საქმეებში, რომლებსაც აღნიშნული მომზადება არ ქონდათ გავლილი.
თვითონ NOMS -ის შიგნით ცხადია, რომ ზოგიერთი თანამშრომელი ხედვას
სამართალდამრღვევთა ჩართულობის  პროგრამას როგორც კულტურული
ცვლილების ნაწილს – ცვლილებისა, რომელიც განსხვავდება ცენტრალიზებული
ზედმეტი მენეჯმენტისგან მიმართულს პრაქკტიკოსთა დისკრეციის უფრო მეტ
დაყრდნობაზე, პროფესიულ სუპერვიზირებაზე და ნაკლებად დამწესებლურ
ეროვნულ სტანდარტებზე –რომელზეც ყველაზე ნათელი პასუხი არის : სჯობს
გვიან, ვიდრე არასდროს.

ასეთი განვითარებები წამახალისებელია მათთვის, ვინც მიესალმება
განგრძობადობას პრობაციის სამსახურის ღირებულებებითა და პრაქტიკით.
რობინსონმა (2008) და სხვებმა (როგორიცაა Priestley and Vanstone 2010)
ყურადღება გაამახვილეს სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაციის ხელახალი
განსაზღვრის მანერაზე, რათა აღნიშნულს მოეცვა სხვადასხვა სოციალური და
კულტურული გარემოებები : გარლანდის (Garland 2001) თანახმად, მთავარი
ბოლოდროინდელი ცვლილება არის  ყურადღების გადატანა
სამართალდამრღვევთა კეთილდღეობიდან დანაშაულის განმეორებით ჩადენის
შემცირებაზე, პოტენციური მომავალი მსხვერპლების ინტერესებისთვის.
შეწყვეტის პერსპექტივა, გარკვეული აქცენტით იმაზე თუ როგორ შეუძლით
სამართალდამრღვევებს გარე და შიდა რესურსების (პირადი და სოციალური
კაპიტალი) გამოყენებით თავიანთი ცხოვრების შემობრუნება, ახდენს
სამართალდამრღვევის და პოტენციური მსხვერპლის ინტერესებს შორის
პოზიციების შეჯერების შესაძლო შუალედის შეთავაზებას, ისევე როგორც ამას
ახდენს აღმდეგნითი მართლმსაჯულების პრაქტიკის და თეორიის განგრძობადი
საერთაშორის განვითარება. თუმცა, მომდევნო წლებში სხვა პოლიტიკურმა
განვითარებებმა, შესაძლებელია უფრო მეტი ფუნდამენტური ცვლილებები
მოიტანოს პრობაციის ბუნებასა და დანიშნულებაში და ეს ცვლილებები
სავარაუდოდ განპირობებული იქნება პოლიტიკითა და იდეოლოგიით უფრო
ვიდრე შიდა განითარებებით  სამართალდამრღვევთა ზედამხედველობის
თეორიასა და პრაქტიკაში. პრობაციის რიბრენდინგმა ჩამოწერა საზოგადეობრივი
სასჯელების საარგებლოდ პრობაციის განკარგულებები და პრობაციის ოფიცრები
„სამართალდამრღვევთა მმართველებად“ გარდაქმნა : რეალურად, ტერმინი
„პრობაცია“ გადარჩა მხოლოდ ისეთი ორგანიზაციების სახელწოდებებში
როგორიცაა პრობაციის ტრასტი, პრობაციის ასოციაცია  ან პრობაციის სამსახურის
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ეროვნული ასოციაცია. გლობალური ეკონომიკის პირობებში ადგილობრივ
მთავრობებს ბევრ მოვლენაზე შეზღუდული კონტროლი გააჩნიათ, მაგრამ
შეუძლიათ ძალის დემონსტრირება ისეთ სფეროებში როგორიც არის სისხლის
სამართლის მართმსაჯულება, რომლის მართვაც ადგილობრივ დონეზე ხდება და
სულ მცირე თეორიულად უფრო ექვემდებარება მათ კონტროლს. ანალოგიურად,
სახელმწიფო ხარჯების შემცირების ეკონომიკური წნეხი, ამცირებს
კეთილდღეობაზე ორიენტირებულ ქვეყნებში ინვესტირებას და კეთილდღეობაზე
ორიენტირებულ ქვეყნების მიმღებები მხარეები უფრო აღიქმებიან თავიანთ
სიძნელეზე  ინდივიდუალურად პასუხისმგებლად  და ამ სიძნელიდან
გამოძრომაზე პასუხისმგებლობაც მათ ეკისრებათ (Rose 2000).
„პასუხისმგებლობით გაჯერების“ ეს პროცესი ქმნის გარემოს, რომლის
ფარგლებშიც სამართალდამრღვევის კეთილდღეობა პრიორიტეტი არ არის და
საზოგადოებას ნაკლებად მიმღებს ხდის იმ იდეისადმი, რომ სოციალური
პრობლემებისთვის პასუხიმგებლობა ზიარდება საზოგადოებასა და პიროვნებებს
შორის, ან რომ ადამიანები  შეიძლება აღმოჩდნენ პრობლემის წინაშე მათგან
დიდწილად დამოიკიდებელი მიზეზის გამო.

საზოგადოებრივი სასჯელების შესრულებაზე გავლენის მქონე კიდევ ერთი
თანამედროვე პოლიტიკური განვითარებაა მთავრობების გამუდმებული
ტენდენცია თავი შეიკავონ პირდაპირი მომსახურების მიწოდებისგან ბაზრის
განვითარების ამ პრივატიზაციის გარკვეული დონის სასარგებლოდ. აღნიშნულის
შემოტანის მცდელობა უკვე აღწერილ იქნა კარტერის 2003 წლის ანგარიშში და
პროცესი წინ წაწიეს 2010 წლის სამუშაო დოკუმენტის ავტორებმა, რომლებიც
ამტკიცებენ, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში სერვისის
მიმწოდებელთა მრავალფეროვნების შემოტანა, წაახალისებს ინოვაციას და
ეფექტიანობას ხარჯების მიზნების შესრულებაზე დამოკიდებულების გზით–
„გადახდა შედეგების მიზედვით“. ისინი ასევე მიუთითებენ ციხეების აშენებისა
და მართვისთვის, ისევე როგორც ელექტრონული მონიტორინგის
განხორციელებისთვის კერძო სექტორის გამოყენების შედარებით ხანგრძლივ
პრაქტიკაზე (რომელიც ინგლისსა და უელსში განვითარდა ძირითადად როგორც
ცალკე მდგომი დებულება და არა როგორც დამხმარე პირადი
ზედამხედველობისთვის, როგორც ეს იყო ბევრ ევროპულ ქვეყანაში). ოპონენტები
სადავოს ხდიან რამდენად შეიძლება გაკეთდეს რეალური ხანგრძლივი დანაზოგი
კერძო კომპანიების დაქირავებით, რომლებმაც მოგება უნდა ნახონ
მოწილეებისთვის (თუმცა, ნაკლები წინააღმდეგობაა მოხალისე ორგანიზაციების
სპეციალური უნარების გამოყენებასთნ მიმართებით, რაც ცნობილია „მესამე
სექტორის“ სახელით). იმაზეც შეიძლება დავა, რომ სისხლის სამართლის
მართლსაჯულება არ არის საქონელი ან მომსახურება, არამედ ტრანზაქცია
სახელმწიფოსა და მოქალაქეს შორის, რომლის საუკეთესო მართვა შეუძლიათ
საჯარო მოხელეებს, რომლებმაც საზოგადოებრივი ინტერესის დამატებით არ
უნდა ემსახურონ მოწილეების ინტერესებს. ეს მოსაზრებები უთითებენ კერძო
სექტორის დამხმარე როლზე, საჯარო სექტორის მიერ დელეგირების გზით
კონტროლის და  ვალდებულების შენარჩუნებით. თუმცა, ასევე არსებობს საჯარო
სექტორის სერსივ პროვაიდერების უფრო შორს მიმამავალი ჩანაცვლების
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გარკვეული პოლიტიკური მხარდაჭერა. მოქმედი სატენდერო პრაქტიკა ჩართონ
კერძო სექტორი საზოგადოებისთვის ანაზღაურების პროცესში (ადრე
საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომა) იქნება სავარაუდო სამომავლო
მიმდინარეობის საინტერესო ინდიკატორი, ისევე როგორც პეტერბოროს ციხის
პროექტის პროგრესი. ის დაფინანსებას იღებს ინვესტორებისა და ტრასტებისგან
ფინანსური ინსტრუმენტის მეშვეობით, რომელიც ცნობილია როგორც
სოციალური ზეგავლენის ვალდებულება, რომელიც სარგებელს ნახავს მხოლოდ
იმ შემხვევაში, თუ პროექტი წარმატებას პოვებს დანაშაულის განმეორებით
ჩადენის შემცირებაში, ხანომკლე ვადით მსჯავრდებული პატიმრებისთვის
განსახლების ეფექტიანი მომსახურებების შეთავაზების გზით.
სამართალდამრღვევებთან პირდაპირი მუშაობა თავის მხრივ ქვეკონტრაქტირების
პრინციპით დელეგირებულია მესამე სექტორის პროვაიდერებზე (Directgov 2010).

ყველაფერ ამას მივყავართ შორს მეოცე საუკუნის განვითარებისგან, როცა
პრობაცია კეთილდღეობაზე ორიენტირებული სახელმწიფოს ნაწილად
განიხილებოდა,  სახელმწიფოს ლეგიტიმურობას უჭერდა მხარს მოქალაქეებთან
სოციალური კონტრაქტის გზით, რომლის მიზანი უნდა ყოფილიყო სოციალური
ნორმების დამორჩილების ნაცვლად სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა.
საზოგადოებრივი სასჯელების განვითარება დამოკიდებულია უფრო ფართო
სისხლის სამართლის პოლიტიკაზე, რომელიც თავის მხრივ სოციალურ
პოლიტიკაზე და უფრო ფართო პოლიტიკურ კლიმატზეა დამოკიდებული. 2010
წლის სამუშაო დოკუმენტის მიზანი  მოეხდინა ზრდასრულთა ციხის
პოპულაციის ზრდის დათრგუნვა ძალიან მალე დადგა ეჭვქვეშ „რბილი
მართლმსაჯულების“ კრიტიკით, რომელსაც აჟღერებდნენ მემარჯვენე
პოლიტიკოსები  და მემარჯვენე გაზეთები მანამდე სანამ 2011 წლის აგვისტოს
ინგლისის ურბანულმა ამბოხებებმა უეცრად გაზარდა ციხის პოპულაცია, მაგრამ
ნეო ლიბერალიზმმა ჯერ კიდევ უნდა გადაჭრას დილემა თუ როგორ უნდა იყო
„მკაცრი დანაშაულის მიმართ“ და ამავდროულად დაზოგო ფული სისხლის
სამართლის მართლმსაჯულების ბიუჯეტიდან. ამ მიზნებისთვის მიცემული
შედარებითი პრიორიტეტები  მოახდენს მთავარ გავლენას ინგლისსა და უელსში
საზოგადოებრივი სასჯელებისა და პრობაციის მომავალზე. განსხვავებისთვის,
2008 წლიდან 2011 წლამდე  ახალგაზრდა სამართალდამრღვევებისთვის
საპატიმრო ღონისძოებების გამოყენება დაეცა 30 პროცენტით (Allen 2011), სანამ
ამბოხებებმა მათი გამოყენება ისევ გაზარდა.

ამ თავმა ყურადღება გაამახვილა ინგლისსა და უელსზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია
სხვა იურისდიქციებში განვითარებების საქმის კურსში ყოფნა. ერთი გაკვეთილი
პრობაციის საერთაშორისო კვლევებიდან არის ის, რომ ინგლისისა და უელსის
მიერ აღებული მიმართულება, განსაკუთრებით აქცენტი საზოგადოებრივ
სასჯელებზე, არ არის გარდაუვალი. მაგალითად, ევროპის მრავალი ქვეყანა ჯერ
კიდევ მოითხოვს პრობაციონერის თანხმობას პრობაციის განკარგულებაზე (van
Kalmthout and Derks 2000) , რაც ინგლისსა და უელსში გაუქმდა 1997 წელს. თუმცა
როგორც ჩანს საფრანგეთი განიცდის პოლიტიკურ წნეხს გაამკაცროს პრობაცია და
დაუქვემდებაროს ეს უკანასკნელი ციხის მომსახურების მენეჯმენტს (Herzog-Evans
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2011), სხვა ქვეყნები განაგრძობენ ნაკლებად სადამსჯელო და მეტად
სარეაბილიტაციო მიდგომის აღებას:მაგალითად ბელგიის „იუსტიციის სახლის“
უფროსმა ამას წინათ პრობაციის მიზანი აღწერა, როგორც „სოციალური სამსახური
იურიდიული მანდატის ქვეშ“ (Devos 2009), და იტალიაში პრობაციას აღწერენ
როგორც „affidamento in prova ai servizi sociali” (Ravagnani 2011), დაახლოებით
ნიშნავს „უფლების მიცემა სოციალური სამსახურებისთვის როგორც
მტკიცებულება ან ტესტი“. სახლთან ახლოს, შოტლანდიამ შეინარჩუნა უფრო
კეთილდღეობაზე ორიენტირებული სამართალდამრღვევებზე ზედამხედველობის
მიდგომა  და შოტლანდიის ციხეების კომისრის ანგარიში „შოტლანდიის არჩევანი“
შეიცავს დასამახსოვრებელ განაცხადს რომ „საბოლოო ჯამში,
სამართალდამრღვევების მხრიდან ვალის დაბრუნების საუკეთესო საშუალება
არის შემოატრიალონ თავიანთი ცხოვრება“ (შოტლანდიის ციხეების კომისარი
2008:27). ჩრდილოეთ ირლანდიამ ხელახლა ააშენა ახალგაზრდა
სამართალდამრღვევებთან გამკლავების სისტემა აღმდგენითი
მართლმსაჯულების საძირკველზე დაყრდნობით (Jacobson and Gibbs 20009) და
მისი პრობაციის სამსახურის მიდგომა ხაზს უსვამს რეაბილიტაციას და
რეინტეგრციას და არა დასჯას (ჩრდილოეთ ირლანდიის პრობაციის საბჭო 2011).
ნორმანდიის კუნძულის პრობაციის სამსახურები ინარჩუნებენ ბევრ ტრადიციულ
მახასიათებელს, რჩებიან პასუხისმგებელნი სასამართლოების წინაშე (Raynor and
Miles 2007). უელსი ასევე არაკომფორტულად გრძნობს თავს ნეოლიბერალიზმთან,
მაგრამ მას ჯერ აკლია საკმარისად  განვითარებული ძალაუფლება, რომ სისხლის
სამართლის მართლმსაჯულება ინგლისისგან რადიკალურად განსხვავებული
მიმართულებით წაიყვანოს. დამატებით, სოციალური კონტრაკტის თეორიები,
რომლებიც კეთილდღეობაზე ორიენტირებულ ქვეყნების განვითარების
საფუძველი იყო, ხელახლა გამოჩდნენ, როგორც „სახელმწიფოს მიერ
დავალდებულებული რეაბილიტაციის“ თეორიის ნაწილი (Rotman 1990),
რომელიც ყველაზე დამაჯერებელი ბოლოდროინდელი დასაბუთებაა
რეაბილიტაციისთვის, როგორც სისხლის სამართლის სტარტეგიის ნაწილისთვის
(Raynor and Robinson 2009 b): არგუმენტი ის არის, რომ თუ სახელმწიფო მოელის
სამართალდარღვევის ხშირად ჩამდენი პირებისგან სამართალდარღევვის
შეწყვეტას, მას ასევე აქვს ვალდებულება დაეხმაროს მათ ხელი მიუწვდებოდეთ
გარკვეულ შესაძლებლობებზე და მხარდაჭერაზე, რაც აღნიშნულს შესაძლებელს
გახდის. ზოგიერთი მთავრობა ამ ვალდებულებას მეტად აღიარებს ვიდრეს სხვა.
თუ ინგლისსა და უელსში გაგრძელდება მოქმედი მიმდინარეობა, შესაძლებელია
ველოდეთ მეტ მრავალფეროვნებას და ვარიაციას საზოგადოებრივი სასჯელების
უზრუნველყოფაში, ორივეე, კარგი და ცუდი შედეგებით. თუმცა  ეს
განვითარებები როგორც ჩანს მეტად არის განპირობებული პოლიტიკური
იდეოლოგიებით და პრაქტიკული მოსაზრებებით, ვიდრე სასამართლოების,
დაზარალებულების ან სამართალდამრღვევთა საჭიროებებით.

დამატებითი საკითხავი მასალა:
General texts on probation and community penalties quite quickly become dated. Among the most

useful at the moment are Worrall and Hoy’s (2005), Punishment in the Community (Cullompton:
Willan), Raynor and Robinson’s (2009), Rehabilitation, Crime and Justice, 2nd edn (Basingstoke:
Palgrave), Canton’s (2011), Probation—Working with Offenders (Willan), and Mair and Burke’s
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(2011), Redemption, Rehabilitation and Risk  Management—A History of Probation (Routledge).
Good edited collections are Bottoms, Rex, and Robinson’s (2004), Alternatives to Prison
(Cullompton: Willan) and Gelsthorpe and Morgan’s (2007), Handbook of Probation (Cullompton:
Willan). A good history of the Probation Service can be found in Vanstone’s (2004), Supervising
Offenders in the Community: a history of probation theory and practice (Aldershot: Ashgate). For the
origins of NOMS, see Reshaping Probation and Prisons edited by Hough, Allen, and Padel (2006)
(Bristol: Policy Press).

Other useful texts on particular aspects of Probation Service practice include Trotter’s  (1999),
Working with Involuntary Clients (London: Sage) and the recent edited collection Offender
Supervision (edited by McNeill, Raynor, and Trotter) (2010) (Cullompton: Willan). Community service
orders (later community punishment orders, now ‘unpaid work’) were well covered in their early
days by texts such as Pease and McWilliams’ (1980) edited collection Community Service by Order
(Edinburgh: Scottish Academic Press) and, more recently, by McIvor’s (1992) Scottish evaluative
study Sentenced to Serve (Aldershot: Avebury).

The resettlement of prisoners is addressed in a seminal report by the Social Exclusion Unit (2002),
Reducing Re-offending by Ex-Prisoners (London: SEU), in Clancy et al. (2006), Getting out and Staying
Out (Bristol: Policy Press) and in Hucklesby and Hagley-Dickinson’s (2007), Prisoner Resettlement
(Cullompton: Willan). On risk, Kemshall’s (2005), Understanding Risk  in Criminal Justice
(Buckingham: Open University Press) and (2008), Understanding the Community Management of
High Risk Offenders (Maidenhead: Open University Press) are very useful.

Lastly, the recent literature on ‘What Works’ in and around probation includes some useful edited
collections, such as McGuire’s (2002), Offender Rehabilitation and Treatment (Chichester: Wiley),
and Hollin and Palmer’s (2006), Offending Behaviour Programmes (Chichester: Wiley).
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მეხუთე გამოცემა
რედაქტორები: მიკე მაგუაერი, როდ მორგანი და რობერტ რეინერი
Oxford University Press 2012

თავი 29
სასჯელის მისჯა: თეორია, პრინციპები და პრაქტიკა
ენდრიუ ეშვორთი და ჯულიან რობერტსი

სამართალდამრღვევისთვის სასჯელის შეფარდება სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების პროცესის ყველაზე საჯარო ეტაპია. სასჯელის შეფარდება
იზიდავს ფართომაშტაბიან მედია-გაშუქებას, ინტენსიურ საჯარო ინტერესს და
დიდძალ საზოგადოებრივ კრიტიკას. შერჩევითი გაშუქება, პოპულისტური
ჟურნალიზმი და სასჯელის შეფარდების სირთულეები გვეხმარება ავხსნათ,
თუ დასავლეთის კულტურებში ჩატარებული გამოკვითხვები მუდმივად
რატომ აჩვენებს, რომ ხალხს სასამართლოები ზედმეტად შემწყნარებლური
გონია 1 (იხილეთ, ჰოუგი და რობერტსი (Hough and Roberts), ეს გამოცემა).
როდესაც მკვლევარები წარმოადგენენ ამომწურავ ინფორმაციას განაჩენების
შესახებ, საზოგადოებასა და სასამართლოებს შორის “სადამსჯელო დაშორება”
მნიშვნელოვნად მცირდება - მაგრამ ჟურნალისტურ სათაურებს
გამოკითხვების შედეგები იზიდავს.

ეს თავი იწყება სასჯელის შეფარდების სხვადასხვა დასაბუთების შესწავლით
და შემდეგ მიმოხილულია სასჯელის შეფარდების პროცედურები და
პრაქტიკა, მათ შორის საპატიმრო და არასაპატიმრო სასჯელების შერჩევა. ჩვენ
ასევე განვიხილავთ სასჯელის შეფარდების სახელმძღვანელოებს, რომლებიც
ინგლისსა და უელსში უკანასკნელ ათწლეულში გამოიცა. ამ თავში ჩვენ
აქცენტს ვაკეთებთ სასჯელის შეფარდებაზე ინგლისსა და უელსში. თუმცა,
რადგანაც სასჯელის შეფარდებასთან დაკავშირებულ მრავალ პრობლემას და
მათი გადაჭრის გზებს სხვა ქვეყნებიც იზიარებს, პერიოდულად მოვიხმობთ
საერთო სამართლის სხვა ქვეყნების მაგალითებსაც.

სასჯელის მისჯის არსი

სასამართლო განაჩენის მიღებისას იყენებს სახელმწიფოს სამართალდარღვევის
ჩამდენი პირის წინააღმდეგ იძულების უფლებამოსილებას. სანქციამ შესაძლოა
მიიღოს ჩამორთმევის, შეზღუდვის ან პოზიტიური დავალდებულების სახე.

1 მაგალითად, 2011 წელს ინგლისსა და უელსში გამოკითხულთა სამი მეოთხედი მიიჩნევდა, რომ სასჯელის
შეფარდება მეტად მლმობიერი იყო (იხილეთ აშკროფტი (Ashcroft 2011) და ჰოუგი და რობერტსი (Hough and Roberts),
ეს გამოცემა)



ჩამორთმევები და ვალდებულებები საკმაოდ გავრცელებულია სოციალურ
კონტექსტში - მაგალითად, გადასახადების გადახდის ვალდებულებები,
სხვადასხვა ოფიციალური დოკუმენტაციის შევსების ვალდებულება და ა.შ.
მაგრამ სასჯელის სახით შეფარდებისას, არსებობს იძულების,
სამართალდარღვევისთვის იარლიყის მიკვრისა და ცენზურის დამატებითი
ელემენტი. პირდაპირი პირადი და არაპირდაპირი სოციალური ეფექტების
გათვალისწინებით სასჯელი მოითხოვს დასაბუთებას. სასჯელის, როგორც
სოციალური ინსტიტუტის გასაგებად და ნებისმიერი ‘სისტემის’
თანდაყოლილი შფოთვის გასააზრებლად, სასჯელის მისჯის ძირითადი
მიდგომების იდენტიფიცირებას თავისი სარგებელი აქვს. განსახილველ
საკითხთა შორის არის თითოეული მიდგომის ქცევითი და პოლიტიკური
საფუძვლები, მისი ემპირიული დასაბუთება და პრაქტიკული ზეგავლენა.

დამსახურების თეორიები

სასჯელის, როგორც სამაგიეროს მიზღვის თეორიებს ხანგრძლივი ისტორია
აქვს, სათავეს იღებს კანტისა და ჰეგელის ნაშრომებიდან. თანამედროვე
ფორმით ეს თეორიები, როგორც ‘სამართლიანი დამსახურების’ პერსპექტივა
1970-იან წლებში გახდა პოპულარული, რაც თავის მხრივ რეაბილიტაციის
იდეალების ჩავარდნამ განაპირობა (von Hirsch 1976). დამსახურების
თეორეტიკოსები ამტკიცებდნენ, რომ სასჯელი დასაბუთებულია როგორც
მორალურად შესატყვისი პასუხი დანაშულზე: ის ვინც ბრალეულად ჩაიდენს
სამართალდარღვევას, იმსახურებს აკრძალვას; ეს აკრძალვა უნდა
განხორციელდეს ‘მძიმე მოპყრობით’, რაც აიძულებს სამართალდამრღვევს ეს
შეზღუდვა სერიოზულად გაითვალისწინოს, მაგრამ მძიმე მოპყრობის
ფარგლები დარღვევის პროპორციული უნდა იყოს და პატივს ცემდეს
სამართალდამრღვევს როგორც მორალურ სუბიექტს (იხილეთ von Hirsch და
Ashworth 2005).

სახელმწიფო დასჯის ინსტიტუტის დასაბუთება ასევე მოიცავს ზოგადი
პრევენციის შედეგის მქონე ელემენტს: სახელმწიფო დასჯის სისტემის
შემზღუდავი ეფექტის გარეშე ანარქია წარმოიშობოდა. ზოგიერთი,
განსაკუთრებით დაფი (Duff 2000) შემდგომი შედეგების მიზნებს უკავშირებს
არსებითად სამაგიეროს მიზღვის დასაბუთებას, ამტკიცებს რა, რომ სასჯელით
არ უნდა მოხდეს მხოლოდ დასაბუთებული აკრძალვის კომუნიკაცია, არამედ
სასჯელმა ასევე უნდა დაარწმუნოს სამართალდამრღვევები, მოინანიონ,
მოახდინონ თვითრეფორმირება და აღადგინონ მშვიდობა. დამსახურების
ბიჰევიორალური საფუძველია ის, რომ ადამიანებს უნდა მოექცნენ როგორც
პასუხისმგებლობის მქონე (თუმცა დროდადრო შეცდომების დამშვებ)
მორალურ სუბიექტებს. პოლიტიკური საფუძველია ის, რომ ყველა ადამიანს
პატივი უნდა სცენ, როგორც მორალურ სუბიექტს: სამართალდამრღვევი



იმსახურებს დასჯას, მაგრამ მსჯავრდებისას არ კარგავს ყველა უფლებას და
უფლება აქვს არ დაისაჯოს ჩადენილი დანაშაულთან მიმართებით
არაპროპორციულად.

პროპორციულობა დამსახურების თეორიის საკვანძო კონცეფციაა. არსებობს
პროპორციულობის ორი ფორმა. კარდინალური პროპორციულობა ეხება
სასჯელის სიმძლავრეს, მოითხოვს რა, რომ ის არ არის ჩადენილი ქმედების
მიმართ არაპროპორციული: მაღაზიის გაქურდვისთვის ხუთი წლით
თავისუფლების აღკვეთა აშკარად დარღვევაა, ისევე როგორც მსუბუქი
სასჯელის შეფარდება მეტად მძიმე დანაშაულისთვის. ორდინალური
პროპორციულობა გულისხმობს სხვადასხვა სამართალდარღვევის
შედარებითი სიმძიმის გრადაციას: მაგალითად, რა ხარისხით არის
გაუპატიურება ძარცვაზე მძიმე? პრაქტიკაში ბევრი რამ მეტწილად
დამოკიდებულია ქცევის შეფასებაზე, განსაკუთრებით სასჯელის
შემფარდებელთა მხრიდან და ტრადიციულ (მაგ., ქუჩის დანაშაულები) და
ახალი ტიპის დანაშაულების (მაგ., კომერციული თაღლითობა, დაბინძურება)
მიმართ სოციალურ მოსაზრებებზე. თეორიაში ორდინალური
პროპორციულობა მოითხოვს ღირებულებათა საზომის შექმნას, რაც
გამოიყენება თითოეული სახის სამართალდარღვევის სიმძიმის შესაფასებლად:
ბრალეულობა, დამამძიმებელ და შემამსუბუქებელ გარემოებებთან ერთად
უნდა აისახოს საზომში. ეს ამოცანა, რაც სასიცოცხლოა ნებისმიერი
მიდგომისთვის, რომელშიც პროპორციულობას თავისი წილი აქვს,
მნიშვნელოვან მოთხოვნებს უყენებს თეორიას (იხილეთ, von Hirsch)და
Ashworth 2005: დანართი 3; Ashworth 2010; მე-4 თავი); ზოგიერთი აცხადებს,
რომ სამართალდარღვევის სიმძიმესთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები
შესაძლოა არ იყოს მეტი, ვიდრე ცვლადი დასკვნები, რასაც უპირატესი
ძალაუფლების სტრუქტურის ნიშნები ახასიათებს.

დაშინების (Deterrence) თეორიები

დაშინების თეორიები მომდევნო დანაშაულების პრევენციას წარმოაჩენენ
სამართლებრივი სანქციების მუქარით, რაც სასჯელის არსია. ინდივიდუალურ
დაშინებაზე თანამედროვე ლიტერატურა მწირია, რაც კონკრეტული
სამართალდამრღვევის მიერ მომავალი სამართალდარღვევისგან თავის
არიდებას სასჯელის ღონისძიებად მიიჩნევს. პირველად სამართალდამრღვევი
შესაძლოა საჭიროებდეს მცირე ან სულაც არანაირ სასჯელს, თუმცა
რეციდივისტის შემთხვევაში შესაძლოა საჭიროდ ჩაითვალოს სასჯელის
დამძიმება. დანაშაულის სიმძიმე ნაკლებ მნიშვნელოვანი ხდება განმეორების
პრევენციასთან შედარებით. ამგვარი მიდგომის საფუძვლები იკვეთება
სასჯელის თანამედროვე შეფარდებისას განმეორებითი



სამართალდარღვევების ჩამდენი პირებისა და ე.წ. ‘საშიში
სამართალდამრღვევების’ მიმართ მოპყრობაში.

მეტი ყურადღება ექცევა ზოგად დაშინებას, რაც გულისხმობს სასჯელის
იმგვარად დაანგარიშებას თუ რა განარიდებს სხვებს მსგავსი
სამართალდარღვევის ჩადენისგან. წამყვანი უტილიტარისტი მკვლევარები,
როგორიცაა ბენტამი (Bentham 1789; ასევე Walker 1991) და ეკონომიკის
თეორეტიკოსები, როგორიცაა პოსნერი (Posner 1985) ავითარებენ სასჯელების
დანიშვნის ცნებას იმ დონეზე, რაც საკმარისად მკაცრი იქნება
სამართალდარღვევის სავარაუდო მოგების გადასაფარად. ქცევითი
წინაპირობაა ის, რომ სამართალდამრღვევები უპირატესად რაციონალური და
ანგარიშიანი პირები არიან - ეს ის წინაპირობაა, რაც კრიმინოლოგების განსჯის
საგანი ხდება. პოლიტიკური წინაპირობაა, რომ უპირატესი სიკეთე უდიდესი
რიცხვებისთვის უზენაეს ღირებულებას წარმოადგენს და რომ ცალკეული
პირი ითვლება მხოლოდ ერთად: შესაბამისად, შესაძლოა გამართლებული
იყოს ერთი ადამიანის მკაცრად დასჯა სხვების ეფექტიანად განრიდებისთვის
და ამგვარად თანაზომიერების საკითხის გადაფარვით. ეს დასაბუთება
დამოკიდებულია ცალკეული პირის ქცევაზე დამაშინებელი სასჯელის
ზეგავლენის დამაჯერებელ ემპირიულ მტკიცებულებაზე. ეს სხვა რიგ
საკითხებთან ერთად მოითხოვს იმის დემონსტრირებას, რომ ხალხმა იცის
სავარაუდო სასჯელები; და რომ ისინი თავს ანებებენ დანაშაულებრივ ქცევას
მეტწილად ამგვარი სასჯელის გამო და არა სხვა მიზეზებით. ვონ ჰირშისა და
სხვების (von Hirsch et al. 1999) მიერ ჩატარებულმა ზოგადი დაშინების
დეტალურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ არსებობს სასჯელის გარდაუვალობასა და
დანაშაულის მაჩვენებლებს შორის კავშირის მტკიცებულება, მაგრამ
მნიშვნელოვნად სუსტი მტკიცებულება არსებობს სასჯელის სიმკაცრესა და
დანაშაულის მაჩვენებლებს შორის კავშირთან მიმართებით (იხილეთ ასევე
Doob and Webster 2003; Bottoms and von Hirsch 2011).

რეაბილიტაცია

აქ მოქმედების არსი მდგომარეობს ცალკეული პირის მიერ შემდგომი
სამართალდარღვევის ჩადენის პრევენციაში რეაბილიტაციის გზით, რაც
შესაძლოა მოიცავდეს თერაპიას, კონსულტირებას, კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ
პროგრამებს, უნარების განვითარების ტრენინგს, ა.შ. მრავალ ევროპულ
ქვეყანაში ამ წამყვანმა მიდგომამ თავის ზენიტს აშშ-ში 1960-იან წლებში
მიაღწია, შემდეგ მისი პოპულარობა დაეცა 1970-იან წლებში მაგრამ კვლავ
პოპულარული გახდა 1990-იან წლებში (იხილეთ von Hirsch, Ashworth da
Roberts 2009: 1-ელი თავი). აშკარა ქცევითი პრობლემების მქონე პირებისთვის
დახმარების ჰუმანიტარული სურვილმა უზრუნველყო ის, რომ მოპყრობის
სხვადასხვა პროგრამების განვითარება გაგრძელდა. საკვანძო საკითხია



სხვადასხვა ინტერვენციების ეფექტიანობა და ამასთან ხანგრძლივი დებატი
მიმდინარეობს ეფექტიანობის კონცეფციისა და მისი გაზომვის შესახებ (მაგ.
Lloyd et al. 1994). რეალობა იმაში მდგომაროებს, რომ კონკრეტული
სარეაბილიტაციო პროგრამები მუშაობს კონკრეტულ გარემოებებში
კონკრეტული ტიპის სამართალდამრღვევებთან მიმართებით. ‘რა მუშაობს’
მოძრაობამ ააღორძინა ქცევის მოდიფიცირების მრავალი პროგრამის მიმართ,
ციხეებსა და საზოგადოებრივი სასჯელების ნაწილის სახით ‘აკრედიტებული’
პროგრამების განვითარებით (იხილეთ McGuire 2002; Harper and Chitty 2005),
მაგრამ მიღებული შედეგების ფხიზელმა შეფასებამ აჩვენა, რომ შინაგან
საქმეთა სამინისტროსა და სხვა მხარდამჭერების განაცხადები არ გადავიდა
პრაქტიკაში (Bottoms 2004).

სარეაბილიტაციო თეორიის ქცევითი წანამძღვარია ის, რომ დანაშული
მეტწილად განპირობებულია სოციალური წნეხით, ფსიქოლოგიური
სირთულეებით, ან სხვადასხვა სახის სიტუაციური პრობლემებით.
პოლიტიკური წანამძღვარია ის, რომ სამართალდამრღვევები განიხილებიან,
როგორც გარკვეულ სიტუაციებში უუნარონი და ექსპერტებისგან დახმარების
საჭიროების მქონენი და (შესაძლოა) აქედან გამომდინარე არა სრულად
პასუხისმგებელი პირები. სარეაბილიტაციო მიდგომა ადვოკატირებას ეწევა
იმისა, რომ სასჯელები უნდა პასუხობდეს კონკრეტული
სამართალდამრღვევების საჭიროებებს; ვინაიდან ეს საჭიროებაზე
დაფუძნებული მიდგომა არ ზღუდავს ინტერვენციების ფარგლებს, ის
კონფლიქტში მოდის უფლებასთან არ იყო დასჯილი არაპროპორციულად.
საპირისპიროდ ამისა მისი ფოკუსია დიაგნოზზე, მოპყრობაზე და
აკრედიტებული პროგრამების დასრულებაზე. ‘სადიაგნოსტიკო’
ინსტრუმენტები, როგორიცაა წინასასამართლო ანგარიში სასჯელის
შეფარდების ამ მიდგომის არსებით ელემენტად განიხილება (იხილეთ Raynor,
ამავე გამოცემაში).

გაუვნებელყოფა

გაუვნებელყოფის მიდგომა ითვალისწინებს სამართალდამრღვევების ან
სამართალდამრღვევთა ჯგუფების იდენტიფიცირებას, რომლებიც
სავარაუდოდ კვლავ გამოიწვევენ იგივე ზიანს მომავალში და ამდენად
განსაკუთრებული დაცვითი ღონისძიებები (როგორც წესი ხანგრძლივი
პატიმრობის სახით) ტარდება. ინგლისსა და უელსში ამის პირდაპირი
მაგალითებია სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 2003 წლის კანონით
დამკვიდრებული IPP (პატიმრობა საზოგადოების უსაფრთხოებისთვის)
სასჯელი, რომელიც შეეფარდებათ სამართალდამრღვევებს, რომლებიც
კლასიფიცირებული არიან, როგორც საშიშები. ამ სასჯელის ბუნებას ამავე
თავში განვიხილავთ, მოგვიანებით. გაუვნებელყოფას არ აქვს რაიმე ქცევითი



წანამძღვარი. ის არ არის დაკავშირებული დანაშაულის ჩადენის რაიმე
კონკრეტულ მიზეზებთან, არც დამოკიდებულია სამართალდამრღვევის
ქცევის ცვლილებაზე; ის ძირითადად ეფუძნება წინასწარ შეფასებულ რისკს და
პოტენციურ მსხვერპლთა დაცვას. პოლიტიკური წანამძღვარი ხშირად
წარმოდგენილია როგორც უტილიტარისტული, გაუვნებელყოფა
დასაბუთებულია ძირითადად უპირატესი სოციალური სარგებელით და
გადაცდომას ეწირება ადამიანის უფლება არ დაისაჯოს არაპროპორციულად.
განჭვრეტადი განაჩენების ხშირად დადასტურებული ცდომილებები (მაგ.
Monahan 2004) კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საზოგადოების უსაფრთხოების
საფუძველზე სასჯელის ნებისმიერ გახანგრძლივებას და მაინც უმრავლეს
ქვეყანაში იგრძნობა პოლიტიკური ზეწოლა, სასამართლოებისთვის
ხელმისაწვდომი იყოს გამაუვნებელყოფი სასჯელები. თუკი ეს რეალობაა
სისხლის სამართლის პოლიტიკისთვის, მაშინ უნდა არსებობდეს ძლიერი
პროცედურული გარანტიები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ განჭვრეტადი
გადაწყვეტილებები აშკარად დასაბუთებულია და ღიაა დეტალური
შესწავლისთვის.

აღდგენითი და რეპარაციული თეორიები

ესენი არ მიიჩნევა დასჯის თეორიებად. არამედ მათი არგუმენტია ის, რომ
სასჯელები უნდა გაემიჯნოს დასჯას რესტიტუციისკენ და რეპარაციისკენ, რაც
მიმართულია დაზარალებულისათვის და თემისთვის მიყენებული ზიანის
აღდგენისკენ (იხილეთ Hoyle, ამავე გამოცემაში). აღდგენითი თეორიები ხაზს
უსვამს დანაშაულის მხარეთა გამორჩეულობას (არა მხოლოდ სახელმწიფოს
და სამართალდამრღვევს, არამედ ასევე დაზარალებულს და თემს), პროცესის
მნიშვნელოვნებას (მონაწილეთა შეკრებას დანაშაულზე რეაგირების ფორმაზე
შესათანხმებლად) და აღდგენით მიზნებს (როგორც წესი
დაზარალებულისთვის რეპარაციისა და საზოგადოებისთვის ‘აღდგენის’
ფორმები). სხვადასხვა ქვეყნებში არსებობს აღდგენითი მართლმსაჯულების
მრავალფეროვნება, ზოგი ასახულია კანონმდებლობაში და სხვები
ექსპერიმენტის ეტაპზეა და შესაბამისად ვერ შევაფასებთ (იხილეთ Dignan
2005). ისინი ხშირად ეფუძნება რეაბილიტაციისთვის დამახასიათებელ ქცევით
წანამძღვარს და ასევე წანამძღვარს, რომ აღდგენა დადგეს
დაზარალებულისთვის; მათი პოლიტიკური წანამძღვარია ის, რომ
პასუხი სამართალდარღვევაზე, ნაკარნახევი უნდა იყოს არა სახელმწიფოს
მხრიდან, არამედ განისაზღვროს ყველა დაინტერესებული მხარის მიერ,
კომპენსაციის უზრუნველყოფისა და აღდგენის მხოლოდ დასჯაზე წინ
დაყენებით და სოციალური ინტეგრაციისთვის პროცესში მაქსიმალური
მონაწილეობის წახალისებით.

დაზარალებულის პირადი (ზეგავლენის) განცხადებები



არსებობს დაზარალებულზე ორიენტირებული სხვა ინიციატივები სასჯელის
შეფარდებისას. ერთერთი, რაც ფართოდ გავრცელებულია ევროპასა და
საერთო სამართლის ქვეყნებში დაზარალებულებს შესაძლებლობას აძლევს
სასამართლოში წარადგინონ ‘დაზარალებულზე ზეგავლენის განაცხადი’ (VIS),
რაც დეტალურად ასახავს დანაშაულის შედეგებს მათი გადმოსახედიდან.
ინგლისსა და უელსში ეს ცნობილია როგორც ‘დაზარალებულის პირადი
განაცხადი’ (VPS) და შესაძლებელია წარედგინოს სასჯელის შემფარდებელ
ნებისმიერ სასამართლოს. VPS სასჯელის შეფარდების მახასიათებელია ამ
იურისდიქციაში 2001 წლიდან, მაგრამ აშშ-ს იურისდიქციებში, კანადაში,
ავსტრალიასა და ახალ ზელანდიაში მრავალი წელია გამოიყენება (Roberts
2009). VIS-მა განაპირობა მნიშვნელოვანი კვლევები და ცხარე დებატები იმის
შესახებ, პრინციპულად შესატყვისი თუ სასურველია თუ არა პრაქტიკაში და
დაზარალებულზე ზეგავლენის განაცხადს აქვს თუ არა რაიმე სარგებელი
(იხილეთ Erez 1999; Sanders et al 2001; Chalmers et al. 2007; Edwards 2004). უნდა
გავმიჯნოთ იურისდიქციები სადაც დაზარალებულისთვის დასაშვებია
მხოლოდ მათთვის მიყენებული ზიანის აღწერა და იურისდიქციები, სადაც
განაცხადი შესაძლოა ასევე მოიცავდეს დაზარალებულის მოსაზრებას
შესაბამისი სასჯელის შესახებ. დაზარალებულზე ზეგავლენის განაცხადის
კრიტიკა შეეხო ძირითადად დაზარალებულის მონაწილეობის ამ უკანასკნელ
ფორმას. დაზარალებულისთვის კონკრეტული რეკომენდაციების გაცემის
უფლებამოსილების მინიჭება ბადებს კითხვებს დანაშაულის შესახებ, არის ის
საჯარო თუ კერძო გადაცდომა (იხილეთ Ashworth 2010: 382-7).

სოციალური თეორიები

სულ უფრო მატულობს წერილობითი ნაშრომები სადაც ხაზგასმულია
სასჯელის მისჯის სოციალური და პოლიტიკური კონტექსტი (იხილეთ Duff და
Garland 1994: 1-ელი თავი). ამასთან მიმართებით მნიშვნელოვანია გარლანდის
(Garland 1990) სასჯელის ისტორიული მიმდინარეობის თეორიული
წინაპირობების ანალიზი და ჰადსონის არგუმენტები (Hudson 1993)
დანაშაულის პრობლემასთან მიმართებით უფრო გამაძლიერებელი
სოციალური პოლიტიკის, როგორც უპირატესი რეაგირების მხარდასაჭერად.
ისინი, ვინც ჰარტის (Hart 1968) გამიჯვნის ზეგავლენის ქვეშ მოექცნენ,
გამიჯვნისა სასჯელის ზოგადი დასაბუთების მიზანსა (მისი აზრით
უტილიტარისტული ან დამაშინებელი) და სასჯელის გადანაწილების
პრინციპებს შორის (მისი აზრით სამაგიეროს მიზღვა ან დამსახურება) უნდა
განიხილონ ამ შედარების გამოწვევები ლესისთან (Lacey 1988). ის ამტკიცებს,
რომ ორივე მოდელი ბადებს კითხვებს ინდივიდუალურ ავტონომიასა და
კოლექტიური კეთილდღეობის შესახებ და ჩვენ უნდა ვუპასუხოთ ამ
კონფლიქტს და დაპირისპირებას, რათა უზრუნველვყოთ, რომ არცერთ ეტაპზე



არანაირი ღირებულება არ ეწირება. ამ მსჯელობის განვითარებისას ის
იკვლევს სახელმწიფო დასჯის უკან არსებულ პოლიტიკურ ღრებულებებს და
მოუწოდებს დასჯის სოციალური ფუნქციის უფრო ნათელი მოსაზრებისკენ.

სასჯელის შეფარდების არსი პრაქტიკაში

მომდევნო მსჯელობიდან აშკარა იქნება, რომ სასჯელის შეფარდების
მრავალფეროვანი მიზნები სხვადასხვა მიმართულებით მიემართება.
მიუხედავად ამ აშკარა დასკვნისა 2003 წელს იმ დროის მთავრობამ განაცხადა,
რომ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამდა ინგლისური სასჯელის შეფარდების
სისტემაში თანმიმდევრულობისკენ 2003 წლის სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების კანონის 142-ე მუხლის ამოქმედებით, რომელიც ადგენდა:

1. სასამართლომ, რომელიც განიხილავს სამართლდარღვევის საქმეს
დანაშაულთან მიმართებით, უნდა გაითვალისწინოს სასჯელის შემდეგი
მიზნები:
ა. სამართალდამრღვევის დასჯა,
ბ. დანაშაულის შემცირება (მათ შორის შემცირება დაშინებით),
გ. სამართალდამრღვევების რეფორმირება და რეაბილიტაცია,
დ. საზოგადოების უსაფრთხოების დაცვა და
ე. სამართალდარღვევების შედეგად დაზარალებული პირებისთვის
სამართალდამრღვევის მიერ რეპარაცია.

142-ე მუხლში ჩამოთვლილ მიზნებთან მიმართებით სამი სირთულე არსებობს.
პირველი, ეს მიზნები პოტენციურად კონფლიქტურია (გარდა რეპარაციისა,
რომელიც ხანდახან შესაძლებელია მიიღწეს სხვა მიზანთან ერთად). მეორე, არ
არის მოცემული რაიმე ინსტრუქცია იმის შესახებ, ერთი მიზანი არის თუ არა
შესატყვისი კონკრეტულ საქმეზე - მაგალითად, ჯგუფური დანაშაულისთვის
სასჯელის შერჩევისას დაშინება უნდა იყოს თუ არა პრიორიტეტული
სასამართლოსთვის. მესამე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასჯელის
შეფარდების მიმოხილვის (2001) მიხედვით (ბ), (გ) და (დ) მიზნებთან
მიმართებით მტკიცებულებები მწირია. შესაბამისად არ არის ნათელი
სასჯელის შემფარდებელმა როგორ უნდა გააკეთოს რაციონალური არჩევანი
მიზნებს შორის. აღნიშნულიდან გამომდინარე ამგვარი ჩამონათვალები
აკადემიურ ლიტერატურაში კრიტიკის საგანი გამხდარა. ინგლისი და უელსი
არ არის გამონაკლისი სასჯელის შეფარდების მიზნებთან მიმართებით
სახელმძღვანელო მითითებების განსაზღვრისას. მსგავსი მიზნები
განისაზღვრა ახალი ზელანდიისა და კანადის კანონმდებლობით და აშშ-ს
სახელმძღვანელო მითითებებით დადგინდა იგივე არჩევანი აშშ-ს
იურისდიქციაში სასჯელის შემფარდებელთათვის (მაგ. მინესოტას სასჯელის
შეფარდების სახელმძღვანელო მითითებების კომისია, 2010 წ.).



თუმცა, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების შესახებ 2003 წლის კანონი
შეიცავს სხვა ნორმებსაც, რაც ნათელს ჰფენს ამ საკითხებს. 143.1 მუხლი
ადგენს, რომ:

ნებისმიერი დანაშაულის სიმძიმის შეფასებისას სასამართლომ უნდა გაითვალისწინოს
სამართალდამრღვევის ბრალეულობა დანაშაულის ჩადენისას და ნებისმიერი ზიანი,
რაც დანაშაულის შედეგად დადგა ან განზრახული იყო დამდგარიყო, ან შესაძლოა
დამდგარიყო.

შემდეგ, როდესაც კანონი ადგენს ფარგლებს საზოგადოებრივი სასჯელებისა
და პატიმრობისთვის და სტანდარტს საპატიმრო სასჯელის
ხანგრძლივობასთან მიმართებით, ის ‘დანაშაულის სიმძიმეს’ უთითებს
საკვანძო ინდიკატორად. ამის საფუძველზე სასჯელის შეფარდების
სახელმძღვანელო მითითებების საბჭომ (ამჟამად სასჯელის შეფარდების
საბჭო) გამოსცა სახელმძღვანელო მითითება ყოვლისმომცველი პრინციპები -
სიმძიმე 2 იმ პირობით, რომ 143.1 მუხლში ასახულ პროპორციულობის
პრინციპს სასჯელის შემფარდებლები ქვაკუთხედად გამოიყენებენ. ეს სრულ
შესაბამისობაშია 2003 წლის კანონით დადგენილ ფარგლებთან, მაგრამ 142-ე
მუხლში ასახულ ‘შეარჩიე და შეურიე’ მიდგომას ბუნდოვანებაში ტოვებს.

რთულია იმის გაგება სასჯელის მისჯის ესა თუ ის რაციონალი რა გავლენას
ახდენს სასჯელის შეფარდების პრაქტიკაზე. მოსამართლეები ხშირად
უთითებენ ზოგად დაშინებაზე, ყველაზე აშკარა ეს იყო საქმეზე ბლეკშოუ
(Blackshaw 2011, EWCA Crim 2312), რომელზეც სახელმძღვანელო
მითითებებით გათვალისწინებულ სასჯელზე მაღალი სასჯელის შეფარდება
მოხდა 2011 წლის აგვისტოს ამბოხებებში მონაწილეთა წინააღდეგ, ზოგადი
დაშინების საფუძვლით. არ მოხდა ზოგადი დაშინების, ან სხვა
გაპროტესტების მტკიცებულების სისუსტის აღიარება. პარლამენტმაც ასევე
მხარი დაუჭირა სავალდებულო სასჯელებს - მაგალითად, კონკრეტული სახის
ცეცხლსასროლი იარაღის ტარებისთვის სავალდებულო წესით მინიმუმ ხუთი
წლით თავისუფლების აღკვეთა, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების
2003 წლის კანონის 287-ე მუხლში, დაშინების რაციონალზე დაყრდნობით.
საზოგადოების უსაფრთხოების დაცვა (გაუვნებელყოფა) ე.წ. საშიშ
სამართალდამრღვევებთან გამკლავებისას პროპორციულობის პრინციპის
გამონაკლისად რჩება და 2003 წლის კანონის შესაბამისი ნორმები განხილულია
დაბლა.

2 ამ თავში მითითებული ყველა სახელმძღვანელო მითითება იხილეთ შემდეგ ვებ-რესურსზე:
www.sentencingcouncil.org.uk



სამართალდამრღვევის რეფორმირება და რეაბილიტაცია სათანადო მიზანია
მას შემდეგ რაც სასამართლო გადაწყვეტს, რომ კონკრეტული სახის
საზოგადოებრივი სასჯელი გამართლებულია დანაშაულის სიმძიმიდან
გამომდინარე: შესაბამისად ამ საქმეებზე, პირველ ყოვლისა უნდა ამოქმედდეს
პროპორციულობის პრინციპი და მას შემდეგ რაც ზღვარი გადალახულია,
რეაბილიტაციის მიზნის მიღწევის შესაძლებლობაც ჩნდება. ყველა ამ საკითხს
განვავრცობთ დაბლა. ისინი გვთავაზობენ და სიმძიმის შესახებ
სახელმძღვანელო მითითებებითაც გაცხადებულია, რომ სასჯელის
შემფარდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს პროპორციულობით, გამონაკლისია
საშიში საქმეები, მაგრამ იმავდროულად პროპორციული სასჯელის
ფარგლებში სასურველია რეაბილიტაციის მიზნის დასახვა. განიხილება ასევე
რეპარაციული ღონისძიება.

ვინაიდან პროპორციულობის პრინციპი აგრძელებს შესუსტებას, ის გარკვეულ
შეზღუდვებს აწესებს სამართალდამრღვევთა მიმართ სახელმწიფოს
ძალაუფლებაზე. ის მიდგომებიც კი, რომლებიც აკრიტიკებს დამსახურების
თეორიას, როგორიცაა ბრაიტვაიტისა და პეტიტის (Braithwaite and Pettit 1990)
რესპუბლიკანიზმი და ლესის (Lacey 1988) კომუნიტარიანიზმი, აღიარებს
სასჯელის შეფარდებისას სახელმწიფოს უფლებამოსილების შეზღუდვებს.
არგუმენტი, რომ დამსახურების თეორია განაპირობებს მკაცრ სასჯელებს არ
არის მდგრადი საერთაშორისო შედარებაზე მითითებით (von Hirsch and
Ashworth 2005, თავი 6), თუმცა საჭიროა მისი კომბინირება სასჯელის
მომჭირნეობის პრინციპთან, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ დასჯადობისკენ
მოძრაობა თავიდან იქნება აცილებული.

ინგლისსა და უელსში სასჯელის შეფარდების მექანიზმები

ამ თავში აღვწერთ სასჯელის მისჯის სამართლებრივი ჩარჩოსა და პრაქტიკის
ძირითად ელემენტებს. სისხლის სამართლის საქმის განხილვის სხვადასხვა
ეტაპებს განვიხილავთ იმ პროცედურასთან ერთად, რაც სასჯელის მისჯის
ეტაპს არეგულირებს.

საქმის შერჩევა სასჯელის დანიშვნისთვის

სასამართლოები სასჯელს ნიშნავენ წლის განმავლობაში ჩადენილი
დანაშაულების მხოლოდ მცირე ნაწილისთვის. ამის ახსნა შეიძლება ვიპოვოთ
დანაშაულის ჩადენიდან სასჯელის შეფარდებამდე საქმის გაჭიანურების
შედეგად ‘საქმის კვდომის’ კონცეფციაში. როგორც მაგუაიერი (Maguire) აღწერს
ამ გამოცემის მე-8 თავში, ინგლისსა და უელსში საქმეების კვდომის
მაჩვენებელი არსებობს, რადგანაც ჩადენილ დანაშაულთაგან მხოლოდ მცირე



ნაწილია გაცხადებული, რეგისტრირებული, აღმოჩენილი და მცირეზე
მიმდინარეობს სისხლის სამართლებრივი დევნა.

უახლესი სტატისტიკა ამ ფენომენის დემონსტრირებაა. 2009 წელს
დაახლოებით 9.5 მილიონი დანაშაული აღირიცხა ბრიტანეთის დანაშაულის
კვლევაში (იუსტიციის სამინისტრო, 2010b, ცხრილი 1A). 4 338 604 დანაშაული
რეგისტრირებულია პოლიციის მიერ და სასჯელის შეფარდება მოხდა ამ
საქმეების 13 პროცენტთან მიმართებით (შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2010a:
დიაგრამა 1.1). თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ დანაშაულთა დიდი
ნაწილი არ აღირიცხება ბრიტანეთის დანაშაულის კვლევაში, სავარაუდოა, რომ
დანაშაულთა საერთო რაოდენობის 3 პროცენტის შემთხვევაში დგება
სასამართლოს მიერ დანიშნული სასჯელი. ამით ჩვენ არ ვამბობთ, რომ
სასჯელის შეფარდება არ არის მნიშვნელოვანი, რადგანაც მას აქვს სოციალური
ან სიმბოლური მნიშვნელობა იმ მცირე რაოდენობით დანაშაულებთან
მიმართებით, რამაც სასჯელი გამოიწვია. მაგრამ ეს სტატისტიკა მიგვითითებს
სასჯელის დანაშაულის პრევენციის ეფექტის შეფასებისას სიფრთხილის
საჭიროებაზე. სასჯელის შეფარდების შედეგების თეორიული შეფასებისას
შესაძლოა გადაჭარბებულია მისი პოტენციალი დანაშაულებრივი ქცევის
საერთო მაჩვენებლების შემცირებასთან მიმართებით.

სასჯელის შეფარდებისთვის საქმეების შერჩევა არ არის უბრალოდ
რაოდენობრივი გაფილტვრის პროცესი. არსებობს სხვადასხვა ხარისობრივი
ფილტრები, ზოგი ფორმალური, ზოგი არაფორმალური. მარეგულირებელი
ორგანოების როლი მნიშვნელოვანია: ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების
აღმასრულებელი, გარემოს დაცვის სააგენტო და სხვა მარეგულირებელი
ორგანოებისთვის დამახასიათებელია სისხლის სამართლებრივი დევნის
წარმოება მხოლოდ როგორც უკიდურესი ზომა (იხილეთ მაგ.: Hawkins 2003). ამ
და სხვა სააგენტოებს, როგორიცაა მისი უდიდებულესობის შემოსავლებისა და
საბაჟო სამსახური, სხვადასხვა საშუალებები აქვთ სისხლის სამართლებრივი
დევნის გარეშე წესების დაცვის უზრუნველსაყოფად, როგორიცაა
გაფრთხილება ან დაფარული გადასახადებისა და ვალდებულებების ამოღება.
მიუხედავად პოლიციისა და სამეფო პროკურატურის სამსახურის
ტენდენციისა, აწარმოონ სისხლის სამართლებრივი დევნა საქმის
სასამართლოში წარმართვით, მათაც აქვთ სასამართლოს გარეშე საქმის
დასრულების საშუალებები, რომელთაც ფართოდ იყენებენ. მას შემდეგ რაც
დანაშაული გაცხადდება პოლიციაში, ალტერნატივებს შორის არჩევანს (მაგ.
შემდგომი მოქმედების შეწყვეტა; არაფორმალური გაფრთხილება;
უწესრიგობისთვის სასჯელის შეტყობინება; მარიხუანის გაფრთხილება;
ფიქსირებული სასჯელის შეტყობინება; ან საქმის გადაცემა სამეფო
პროკურატურის სამსახურისთვის სასამართლოში საქმის წარმართვისთვის)
შედარებით დაბალი ხილვადობა აქვს (ამ საკითხზე იხილეთ ასევე Padfield,



Morgan და Maguaire, ამ გამოცემაში). თუკი სამეფო პროკურატურის სამსახური
აიღებს საქმეს, მათაც აქვთ ალტერნატივების სახით პირობითი გაფრთხილების
შეთავაზება (კონკრეტული პირობების მითითებით, რომელთა შესრულებაც
ბრალდების შეწყვეტას გამოიწვევს) ან საქმის პოლიციისთვის დაბრუნება
მარტივი გაფრთხილების მიზნით.

სამეფო პროკურორების კოდექსი (2010) ადგენს, რომ სისხლის სამართლის
საქმის წარმოება არ უნდა დაიწყოს თუკი არ არსებობს წაყენებულ
ბრალდებაზე მსჯავრდების რეალური შესაძლებლობა, ამავდროულად
შესაძლებლობას უქმნის სამეფო პროკურატურის სამსახურს, არ აწარმოოს
სახელმწიფო ბრალდება თუკი ეს არ იქნება საჯარო ინტერესში. მხილების
ეტაპზე სისტემა შეიცავს ძლიერ წახალისებას ბრალის აღიარებისთვის და
ემპირიული მტკიცებულებების ნაკლებობა არ იკვეთება იმის შესახებ, რომ
მაგისტრთა სასამართლოსა და სამეფო სასამართლოს დონეზე
მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის მოლაპარაკება ნაცნობი მოვლენაა
(იხილეთ Ashworth და Redmayne 2010, მე-10 თავი). და ბოლოს, შესაბამისად,
სამართალდარღვევები რისთვისაც სასამართლოები სასჯელს ადგენენ როგორც
რაოდენობრივად ისე ხარისხობრივად განსხვავდება იმისგან, რაც ხასიათდება
როგორც დანაშაულის სოციალური რეალობა. სასამართლოები განიხილავენ
საქმეთა მხოლოდ მცირე ნაწილს. მაშინაც, თუ ივარაუდება, რომ ეს უფრო
მძიმე დანაშაულების, მათი სასამართლოში წარდგენის ფორმა შესაძლოა
განისაზღვროს ბრალის აღიარებისთვის სისტემის წახალისებით და
პოლიციის, პროკურატურისა და ადვოკატების სამუშაო პრაქტიკითა და
პრიორიტეტებით, ისევე როგორც ‘საქმის გარემოებების’ ობიექტური
ჩამოყალიბებით (იხილეთ ასევე ამავე გამოცემაში Sanders და Young).

სამეფო სასამართლო და მაგისტრთა სასამართლო

უმრავლეს იურისდიქციაში რამდენიმე საფეხურიანი სისხლის სამართლის
სასამართლო არსებობს. ინლისსა და უელსში ორი საფეხურია: სამეფო
სასამართლო განიხილავს ყველაზე მძიმე საქმეებს და მაგისტრთა
სასამართლოები ნაკლებად მძიმე საქმეებს. სამეფო სასამართლოში საქმეს
განიხილავენ მოსამართლე და ნაფიცი მსაჯულები. სამეფო სასამართლოს
განსახილველი საქმეების ორი-მესამედში ბრალი აღიარებულია და
შესაბამისად მათ მხოლოდ მოსამართლე განიხილავს - ამ იურისდიქციაში
ნაფიცი მსაჯულები არ არიან ჩართული სასჯელის შერჩევაში.

საერთო სამართლის თითქმის ყველა იურისდიქციაში სასჯელის შეფარდებას
პროფესიონალი მოსამართლე ახორციელებს; ინგლისი და უელსი თითქმის
უნიკალურია მსაჯული მოსამართლეების გამოყენების თვალსაზრისით
(საზოგადოების წევრები, რომლებიც მაგისტრ მოსამართლეებად ინიშნებიან).



მაგისტრი მოსამართლეები ამ იურისდიქციაში არსებობენ ექვს საუკუნეზე
მეტია. ინგლისსა და უელსში დაახლოებით 28 000 მაგისტრი მოსამართლეა
(სპეციალური განათლების არმქონე) და ისინი როგორც წესი საქმეს
განიხილავენ სამი მაგისტრის მონაწილეობით, რომელთაც მრჩეველი იურისტი
ეხმარება. არსებობს ზოგიერთი მაგისტრთა სასამართლოები, განსაკუთრებით
დიდ ქალაქებში, სადაც ასევე ყავთ პროფესიონალი რაიონული მოსამართლე.
მაგისტრთა სასამართლო უფლებამოსილია განსაზღვროს სასჯელის სახით
თავისუფლების აღკვეთა არაუმეტეს 6 თვისა, ორი ან მეტი მსჯავრდების
შემთხვევაში კი 12 თვემდე თავისუფლების აღკვეთა. 2009 წელს მსჯავრდებულ
სამართალდამრღვევთა 93 პროცენტის საქმე მაგისტრთა სასამართლოებმა
განიხილა (იუსტიციის სამინისტრო 2010a).

მთელ რიგ სამართალდარღვევებთან დაკავშირებით მაგისტრთა სასამართლო
უფლებამოსილია საქმე მიმართოს სამეფო სასამართლოში სასჯელის
შეფარდებისთვის, მას შემდეგ, რაც გაარკვევს, რომ სასჯელის შეფარდებისას
მისი უფლებამოსილება არაადეკვატურია. და ბოლოს, უნდა აღინიშნოს, რომ
მაგისტრთა სასამართლოში სამქეთა განხილვის მაჩვენებელი ბოლო პერიოდში
შემცირდა სასამართლოს გარეშე სასჯელების შეფარდების შედეგად: ეს
წარმოშობს კითხვებს პოლიციისთვის და პროკურატურისთვის სასჯელის
შეფარდების კვაზი-უფლებამოსილების მინიჭებასთან დაკავშირებით
(სასამართლოს გარეშე სასჯელები, პირობითი გაფრთხილება) და სისხლის
სამართლის სასამართლოს სათანადო ფუნქციონირების შესახებ (იხილეთ
Padfield, Morgan და Maguire, ეს გამოცემა).

ინგლისისა და უელსის სააპელაციო სასამართლო

არსებობს მაგისტრთა სასამართლოს მიერ შეფარდებული სასჯელის სამეფო
სასამართლოში გასაჩივრების, ან სამეფო სასამართლოდან სააპელაციო
სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობა. სააპელაციო სასამართლოს
სისხლის სამართლის კოლეგია, ლორდი უფროსი მოსამართლისა და სისხლის
სამართლის კოლეგიის ვიცე პრეზიდენტის თავმჯდომარეობით განიხილავს
სამეფო სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე წარდგენილ ყველა სააპელაციო
საჩივარს. სისხლის სამართლის კოლეგიის დატვირთვა სასჯელის
შეფარდებასთან მიმართებით გაიზარდა უკანასკნელ წლებში. 2009 წელს 7 195
სააპელაციო საჩივარი იქნა წარდგენილი და მათგან სამი მეოთხედი
შეფარდებული სასჯელის გასაჩივრებას ეხებოდა (იუსტიციის სამინისტრო
2010d: 156). სასჯელათან დაკავშირებით წარდგენილი 2 136 სააპელაციო
საჩივრიდან 1 484, ანუ 73 პროცენტი დაკმაყოფილდა (იუსტიციისა
სამინისტრო 2010d: ცხრილი 7.7).

მაქსიმალური სასჯელები



უმრავლეს ქვეყანაში ყოველი დანაშაულისთვის კანონმდებლობით
განსაზღვრულია მაქსიმალური სასჯელი. ასეა ინგლისსა და უელსში,
გამონაკლისია რამდენიმე საერთო სამართლის დანაშაული, რომლისთვისაც არ
არის ფიქსირებული მაქსიმუმი (მაგ.: მკვლელობა, საზოგადოებრივი ღირსების
შელახვის დაგეგმვა). პარლამენტმა დაადგინა მაქსიმუმი სხვადასხვა დროს,
სხვადასხვა სოციალურ გარემოებებში, რაიმე წინასწარი გეგმის გარეშე, ხშირად
აფუძნებდა თავის გადაწყვეტილებას წლების რაოდენობაზე, რა ვადითაც წინა
საუკუნეებში ავსტრალიაში ასახლებდნენ (RAdzinowicz და Hood 1990: მე-15
თავი). ამ ქვეყანაში (და საერთო სამართლის უმრავლეს ქვეყანაში)
კანონმდებელი მუდმივად განაგრძობს მაქსიმალური სასჯელების გადახედვას.
მაგალითად, ინგლისში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების შესახებ
2003 წლის კანონი ზრდის მაქსიმალურ სასჯელს მრავალი კრებითი
დანაშაულისთვის და მაქსიმალური სასჯელი 10-დან 14 წლამდე გაიზარდა
ავტომობილის საფრთხის შემცველი ტარებისთვის, რამაც სიკვდილი
გამოიწვია. როგორც დაბლა ვნახავთ, სამართალდარღვევათა მცირე
რაოდენობას აქვს სავალდებულო სასჯელი ან სავალდებულო მინიმალური
სასჯელი.

შესაძლო სასჯელების ზღვრები

ამ ქვეთავში ჩვენ შევაჯამებთ ინგლისსა და უელსში სასჯელის შემფარდებელი
სასამართლოს ძირითად უფლებამოსილებას, ხოლო შემდეგ მიმოვიხილავთ
უკანასკნელ დეკადაში ამ უფლებამოსილების გამოყენებას.

გარდა იმისა რომ სასამართლო უფლებამოსილია სასჯელი დაადგინოს
მაქსიმალური სასჯელის ფარგლებში, მას როგორც წესი გააჩნია დისკრეცია
აირჩიოს ალტერნატიულ გზებს შორის. ინგლისსა და უელსში არსებული
სასჯელები წარმოდგენილია სამ საფეხურად. ყველაზე დაბალ საფეხურზეა ე.წ.
‘პირველი საფეხურის’ სასჯელები. ეს მოიცავს აბსოლუტურ გათავისუფლებას,
რაც გამოიყენება ყველაზე მცირე ბრალეულობის საქმეებთან მიმართებით;
პირობით გათავისუფლება, სადაც პირობად განისაზღვრება ის რომ
სამართალდამრღვევი კონკრეტული დროის მანძილზე კვლავ არ ჩაიდენს
დანაშაულს (ერთი, ორი ან სამი წლის განმავლობაში) და ამ პირობის დარღვევა
ნიშნავს, რომ სამართალდამრღვევის მსჯავრდება მოხდება როგორც
თავდაპირველი, ისე ახალი დანაშაულისთვის; და ჯარიმა, მეტწილად
გამოიყენება (ნაკლებად მძიმე) დანაშაულთა ერთობლიობისას, მაგრამ სხვა
დანაშაულებთან მიმართებით ჯარიმის გამოყენება მცირდება.

სასამართლოებს მოეთხოვებათ სამართალდამრღვევის მატერიალური
შესაძლებლობის გათვალისწინება ჯარიმის გაანგარიშებისას, მაგრამ



გარკვეული წინააღმდეგობა დაფიქსირდა სხვა მრავალ ევროპულ ქვეყანაში
მოქმედი ‘დღიური ჯარიმის’ სისტემის მიღებასთან დაკავშირებით. დღიური
ჯარიმა სასამართლოებს შესაძლებლობას აძლევს უზრუნველყონ, რომ
დაკისრებული ჯარიმების ფარგლები ასახავდეს სამართალდამრღვევის
გადახდისუნარიანობას (Ashworth 2010: 327-38). კარტერის მიმოხილვა (Carter
Review 2003: 27) ამტკიცებდა, რომ ‘ჯარიმებმა უნდა ჩაანაცვლოს
საზოგადოებრივი სასჯელები დაბალი რისკის სამართალდამრღვევებისთვის’,
თავაზობს რა, რომ საზოგადოებრივი სასჯელების 30 პროცენტი უნდა
ჩანაცვლდეს ჯარიმებით, მაგრამ ამის განსახორციელებლად ფორმალური
ნაბიჯები არ გადაიდგა.

სასჯელების მეორე საფეხური ოკუპირებულია საზოგადოებრივი
სასჯელებით. უკანასკნელი 30 წლის მანძილზე ოფიციალური პოლიტიკა
ადგენდა, რომ სასამართლოებმა უნდა გამოიყენონ საზოგადოებრივი
სასჯელები ზოგიერთი მოკლევადიანი საპატიმრო სასჯელების ნაცვლად;
პრაქტიკაში საზოგადოებრივი სასჯელების გამოყენება გაიზარდა, მაგრამ
ამავდროულად გაიზარდა მოკლევადიანი საპატიმრო სასჯელების
მაჩვენებელიც, ალბათ უფრო ნაკლები სიჩქარით, ვიდრე სხვა საპატიმრო
სასჯელები. 2003 წლის კანონმა შეინარჩუნა მოთხოვნა მის შესახებ, რომ
სასამართლომ არ უნდა გამოიყენოს საზოგადოებრივი სასჯელი თუკი არ
დარწმუნდა, რომ სამართალდარღვევა საკმარისად მძიმეა ამგვარი
სასჯელისთვის; ასევე მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ თუკი სასამართლო
გადაწყვეტს, რომ საქმე საკმარისად მძიმეა, მან უნდა უზრუნველყოს, რომ
საზოგადოებრივი განკარგულება (ა) ყველაზე მეტად ესადაგება
სამართალდამრღვევს და (ბ) ადგენს შეზღუდვებს თავისუფლებაზე, რომელიც
შესაბამისობაშია სამართალდარღვევის სიმძიმესთან (სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების შესახებ 2003 წლის კანონი, მუხლი 148.2). მრავალ ამგვარ
საქმეზე ‘წინასასამართლო ანგარიში’ მომზადდება პრობაციის სამსახურის
მიერ სასამართლოს ‘მხარდასაჭერად’. საზოგადოებრივი სასჯელების თეორიას
და პრაქტიკას ამავე გამოცემაში რაინორი განიხილავს და ამ მიმოხილვაში 12
შესაძლო მოთხოვნაა წარმოდგენილი (მათ შორის სუპერვიზია,
არაანაზღაურებადი შრომა, წამალდამოკიდებულებისგან რეაბილიტაცია და
ა.შ.). კანონმდებლობა ადგენს პატიმრობის გამოყენების შესაძლებლობას
დარღვევის შემთხვევაში. თუმცა, შესაბამისი სახელმძღვანელო მითითებებით
დადგენილია, რომ ‘პატიმრობა უნდა იყოს უკიდურესი აუცილებლობა,
რომელიც გამოიყენება განზრახი და განმეორებითი დარღვევების საქმეებზე,
სადაც სამართალდამრღვევის მხრიდან რეჟიმის დაცვის უზრუნველყოფის
ყველა გონივრული მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა’ (სასჯელის



შეფარდების სახელმძღვანელო მითითებების დამდგენი საბჭო, 2004 წ.: 1.1.473

პარაგრაფი).

და ბოლოს, მესამე საფეხურის სასჯელები. სასჯელის გადავადების
განკარგულება გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო
დარწმუნდა, რომ საპატიმრო სასჯელი გარდაუვალია და რომ სასამართლო
გამოიყენებდა პატიმრობას, თუკი გადავადების უფლებამოსილება არ
ექნებოდა. სასამართლო უფლებამოსილია 12 თვემდე თავისუფლების
აღკვეთის სახით სასჯელი გადაავადოს ორ წლამდე პერიოდით და ასევე
უფლებამოსილია ამ განკარგულებას დაუმატოს საზოგადოებრივი
სასჯელებისას ხელმისაწვდომი 12 მოთხოვნიდან ერთი ან რამდენიმე
(იხილეთ მაღლა). სასჯელის გადავადების განკარგულების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში სასამართლომ უნდა გააქტიუროს საპატიმრო სასჯელი, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც ეს უსამართლოა. მესამე საფეხურის კიდევ ერთი
სასჯელია დაუყოვნებელი პატიმრობა და ამას განვიხილავთ დაბლა მოცემულ
პარაგრაფებში. სამივე საფეხურზე გათვალისწინებულია სპეციალური
განკარგულებები ახალგაზრდა სამართალდამრღვევებისთვის (იხილეთ
Morgan და Newburn ამავე გამოცემაში) და ასევე სპეციალური განკარგულებები
ფსიქიკური აშლილობის მქონე სამართალდამრღვევებისთვის (იხილეთ Peay
ამავე გამოცემაში).

საქმეებზე სადაც ფიგურირებს სიკვდილი ან ჯანმრთელობის დაზიანება,
დანაკარგი ან ზიანი, სასამართლომ უნდა განიხილოს კომპენსაციის
განკარგულების მიღების შესაძლებლობა, რითაც სამართალდამრღვევს
დაევალება დაზარალებულისთვის კომპენსაციის გადახდა
სამართალდამრღვევის მატერიალური შესაძლებლობის შესაბამისად.
სასამართლომ ასევე შესაძლოა საჭიროებისამებრ მიიღოს პრევენციული
განკარგულებები - მაგალითად, განკარგულება ანტი-სოცილაური ქცევის
შესახებ, სქესობრივი სამართალდარღვევების პრევენციის განკარგულება, მძიმე
დანაშაულის პრევენციის განკარგულება და ა.შ. ნარკოტიკული საშუალებების
ტრეფიკინგის საქმეებთან მიმართებით არსებობს სავალდებულო ნორმები,
რომლითაც მოსამართლეს მოეთხოვება კონფისკაციის განკარგულების მიღება.
ამ განკარგულებით სამართალდამრღვევს მოეთხოვება გარკვეული ქონება
სასამართლოს დაუთმოს. დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების
შესახებ 2002 წლის კანონის (გაერთიანებული სამეფო) თანახმად კონფისკაციის
შესახებ განკარგულებები ასევე ხელმისაწვდომია სხვა მძიმე საქმეებზეც.

სასჯელის შეფარდების პრაქტიკა ინგლისსა და უელსში
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29.1 და 29.2 დიაგრამები ამხელს მაგისტრატებისა და სამეფო სასამართლოებში
2009 წელს წარდგენილ დანაშაულებზე სასჯელის შეფარდების პრაქტიკას.
მაგისტრთა სასამართლოებში განსახილველად წარდგენილი
სამართალდარღვევებზე რეაგირების ყველაზე ხშირი ფორმაა (საქმეთა 39%-ზე)
საზოგადოებრივი სანქციები, ამას მოყვება ჯარიმები (23%), სასჯელის
გადავადება (20%) და საპატიმრო ღონისძიებები (13%; იხილეთ 29.1 დიაგრამა).
შედარებით მძიმე საქმეებით დატვირთვის გათვალისწინებით, სამეფო
სასამართლოების მხრიდან დაუყოვნებელი პატიმრობის შეფარდება ხდება
საქმეთა ნახევრის შემთხვევაში (57%), რასაც მოსდევს სასჯელის გადავადება
(21%) და საზოგადოებრივი სანქციები (16%). ჯარიმები გამოიყენეს საქმეთა
მხოლოდ 2%-თან მიმართებით (იხილეთ დიაგრამა 29.2).

დიაგრამა 29.1 აჯამებს უკანასკნელ დეკადაში სასამართლო განხილვისთვის
წარდგენილი სამართალდარღვევებისთვის წარდგენილ ძირითად სასჯელებს.
რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტენდენცია აღნიშვნას იმსახურებს. პირველი, ამ
პერიოდში სასჯელის გამოყენების მაჩვენებელი მცირედ შეიცვალა,
ფაქტიურად 1 %-ით.

დიაგრამა 29.1 შეფარდებული სასჯელები, მაგისტრთა სასამართლოებში
განსახილველად წარდგენილი დანაშაულები, 2009 წ. წყარო: იუსტიციის
სამინისტრო (2010b).



დიაგრამა 29.2 შეფარდებული დანაშაულები, სამეფო სასამართლოში
განსახილველად წარდგენილი დანაშაულები, 2009 წ. წყარო: იუსტიციის
სამინისტრო (2010b).

მეორე, დაუყოვნებელი პატიმრობის პროპორციული გამოყენება სტაბილურად
შენარჩუნდა მთელი საქმეების ერთი მეოთხედის შემთხვევაში; ეს ხსნის იმ
ფაქტს, რომ საპატიმრო სასჯელების მაჩვენებელი, რაც 1993-2000 წლებში 4

გაიზარდა, უკანასკნელ დეკადაში გათანაბრდა. მესამე, 2005 წელს სასჯელის
გადავადების ხელახლა შემოღების შემდეგ დაუყოვნებელი პატიმრობის
გამოყენება მხოლოდ მცირედით შემცირდა (იხილეთ დიაგრამა 29.1). ეს
მიუთითებს, რომ სასამართლოები ხშირად იყენებენ სასჯელის გადავადებას,
მაშინ როცა შეუძლიათ საზოგადოებრივი სასჯელის გამოყენება და არა
დაუყოვნებელ საპატიმრო სასჯელს.

მეოთხე, ჯარიმების პროპორციული გამოყენება შემცირდა საქმეების 25%-დან
17%-მდე დეკადის დასაწყისიდან დასასრულამდე პერიოდში. 2000 წელს 82 110
საქმეზე ჯარიმა ყველაზე მძიმე სასჯელი იყო, 2009 წლისთვის ის 56 029-მდე
შემცირდა. რა ბედი ეწია იმ საქმეებს, რომლებიც მანამდე ჯარიმით
სრულდებოდა? როგორც 29.1 ცხრილში ვნახავთ, ჯარიმების გამოყენების
შემცირებას თან დევდა თავისუფლების აღკვეთის სახით სასჯელის
გადავადების გამოყენების ზრდა 2005 წელს მათი გამოყენების განახლების
შედეგად (იხილეთ მაღლა). ეს შეგვიძლია აღვწეროთ, როგორც ‘ფსონების
გაზრდა’ - რაშიც ვგულისხმობთ უფრო მკაცრი სასჯელების შეფარდების
მზარდ ტენდენციას. 2000 წელს სასჯელის გადავადება საქმეთა 1 პროცენტზე

4 1995-2002 წლებში სასამართლოსთვის წარდგენილ დანაშაულებზე საპატიმრო ღონისძიებების მაჩვენებელი 22%-დან
28%-მდე გაიზარდა (იუსტიციის სამინისტრო 2009:6).



ნაკლების შემთხვევაში წყდებოდა, მაგრამ 2009 წელს 10% იყო, ხოლო
საზოგადოებრივი სასჯელების განკარგულებების მაჩვენებელი 2009 წელს 33
პროცენტს შეადგენდა, მაშინ როცა 2000 წელს 30 პროცენტი იყო (იხილეთ
დიაგრამა 29.1).

განსხვავებულობა სასჯელის შეფარდების შედეგებში

სასჯელის შეფარდებისას არათანმიმდევრულობა მსოფლიოს მაშტაბით
ფიქრის საფუძველია მას შემდეგ რაც პირველი სამეცნიერო კვლევა
გამოქვეყნდა 1932 წელს (Gaudet, Harris and St. John 1932). მას შემდეგ
ემპირიულმა კვლევებმა შეერთებულ შტატებში, კანადასა და სხვა ქვეყნებში
მრავალჯერ აჩვენა არათანმიმდევრულობა სასჯელის შეფარდებაში,
მრავალფეროვანი მეთოდოლოგიის გამოყენებით (მაგ. Austin and Williams 1977;
Palys and Divorski 1987).5

დიაგრამა 29.1 შეფარდებული სასჯელები, სასამართლოსთვის წარდგენილი
დანაშაულები, 2000-2009 წწ, საქმეთა რაოდენობა და საქმეთა პროცენტული
მაჩვენებელი

დაუყოვნებელი
პატიმრობა

სასჯელის
გადავადება

საზოგადოებრივი
განკარგულება

ჯარიმა სხვა
შეზღუდვები

საქმეთა საერთო
რაოდენობა, რაზეც
სასჯელი
განისაზღვრა

2000 80 784
25%

2 453
<1%

97 948
30%

82 110
25%

65 368
20%

326 210
(100%)

2001 80 273 2 139 102 063 77 466 63 401 323 203
2002 85 151 1 963 110 768 78 470 62 355 336 744
2003 80 794 2 055 109 648 78 250 65 238 333 930
2004 79 938 2 143 111 784 65 095 60 120 316 937
2005 76 291 5 610 111 724 58 433 60 150 306 598
2006 73 532 20 799 102 971 51 628 53 607 302 537
2007 74 037 27 254 105 142 49 463 56 362 312 258
2008 79 058 28 455 102 782 49 646 55 959 315 900
2009 80 239

25%
31 119
10%

107 852
33%

56 029
17%

51 907
16%

327 146
100%

ცვლი
ლება
2000 -
09

<1% +1,200% +10% -32% -21% <1%

შენიშვნა: პროცენტული მაჩვენებლები დამრგვალებულია

5 როდესაც სახეზეა საკმაოდ მაღალი სასჯელები და სასჯელთა მრავალფეროვნება, არათანმიმდევრულობა შესაძლოა
ბუნებრივი შედეგი იყოს. მანამ, სანამ ამოქმედდებოდა მრავალი საკანონმდებლო შეზღუდვა და სახელმძღვანელო
მითითებები, მოსამართლეები აცხადებდნენ, რომ მწირი არჩევანი ქონდათ სასჯელის შეფარდებისას: ‘უკანასკნელი
შესაძლო სასჯელი, რაც შემიძლია გამოვიყენო…’ ‘ამის გარდა სხვა ალტერნატივა არ გამაჩნია’ (Ashworth et al. 1984: 53–
4); 20 წლის შემდეგ ჰოუგის და სხვების (Hough et al. (2003: 38) მიერ ინტერვიუირებული სასჯელის შემფარდებლები
იგივეს აცხადებდნენ.



წყარო: იუსტიციის სამინისტრო (2010b).

მაგისტრთა სასამართლოებში, რომლებზეც მოდის სასჯელის შეფარდების
უდიდესი ნაწილი, ადგილობრივი მრავალფეროვნება საკმაოდ ძველი
ფენომენია. ჰუდმა (Hood 1962) აჩვენა, რომ ინგლისში ზოგი სასამართლო
‘პრობაციაზე ორიენტირებულია’, მაგრამ სხვები არა, ხოლო ტარლინგმა
(Tarling) აჩვენა, რომ შედეგებში მრავალფეროვნება სახეზე იყო მაშინაც
როდესაც სასამართლოებს წარედგინებოდათ სამართალდარღვევათა
‘შერეული’ ერთობლიობები (Tarling et al. 1985). უახლესი სტატისტიკა
აჩვენებს, რომ სასამართლოსთვის წარდგენილ დანაშაულებზე დაუყოვნებელი
პატიმრობა მაგისტრთა სასამართლოებში ვარირებდა ვილტშირში 5
პროცენტიდან ვესტ მიდლენდში 18 პროცენტამდე (იუსტიციის სამინისტრო
2010a: დიაგრამა 5(ii)).

მრავალფეროვნება ასევე ფიქსირდება სამეფო სასამართლოში. 2009 წელს
სამეფო სასამართლოსთვის წარდგენილ დანაშაულებზე პატიმრობის
მაჩვენებელი ვარირებდა 44 პროცენტიდან დიურჰემში 64 პროცენტამდე
კენტში (იუსტიციის სამინისტრო 2010a: დიაგრამა 5(ii)). საპატიმრო
სასჯელების შეფარდება ასევე მნიშვნელოვნად ვარირებდა ნორფოლკში 20
თვიდან სასექსში 31 თვემდე (იუსტიციის სამინისტრო 2010a: დიაგრამა 5.2).
1990-იან წლებში ორივე ინსტანციის სასამართლოებში სასჯელის მისჯის
კვლევისას ფლუდ-პეიჯმა და მაკიმ (Flood-Page and Mackie 1998) აღმოაჩინეს,
რომ ‘საქმის გარემოებებზე დაყრდნობით სასჯელის გამოცნობის მცდელობები
წარუმატებლად სრულდებოდა’, რაც უთითებდა ფართო მრავალფეროვნებას
საზოგადოებრივი სასჯელების გამოყენებისას. უახლოესი მონაცემები
წარმოადგინეს მეისონმა და სხვებმა (Mason et al) ცადეს რა აეხსნათ სასჯელის
შეფარდებისას მრავალფეროვნება საქმეების განსხვავებული სიმძიმით და
სამართალდამრღვევის მახასიათებლებით, მაგრამ დაასკვნეს, რომ ეს
ფაქტორები არ იყო საკმარისი. მათ აღნიშნეს, რომ ‘მოქმედებს გარკვეული
სახის ადგილობრივი “სასამართლო კულტურა” რომელიც განაპირობებს
მსგავს საქმეებზე განსხვავებული სასჯელების გამოყენებას’ (2007:26).

მართალია დისკრეცია მნიშვნელოვანია სასჯელის შემფარდებელთათვის
მთელი რიგი რელევანტური ფაქტორების გასათვალისწინებლად,
გადაწყვეტილების მიღება მაინც ღიაა სასჯელის შეფარდებისთვის
არარელევანტური ფაქტორებისთვის. მაგალითად, ჰუდის (Hood 1990) კვლევამ
აჩვენა, რომ ზოგიერთ სასამართლოში შავკანიანი სამართალდამრღვევები
უფრო ხშირად იღებენ საპატიმრო სასჯელს, ვიდრე მსგავს სიტუაციაში მყოფი
თეთრკანიანები. ჰედერმანმა და გელშთორპმა (Hedderman and Gelsthorpe 1997)
დაადგინეს განსხვავებული მიდგომა ქალებისა და მამაკაცებისთვის სასჯელის
მისჯისას, რაც არ აიხსნებოდა საქმის გარემოებებით და აჩვენეს, რომ



სასჯელის შემფარდებელთა დამოკიდებულებებით აიხსნება რატომ
აჯარიმებენ ქალებს ნაკლებად და უფრო ხშირად უფარდებენ კონკრეტულ
საზოგადოებრივ სანქციებს ვიდრე მამაკაცებს. მოსამართლეები მკაცრად
აკრიტიკებენ ‘მათი’ დისკრეციის ნებისმიერ შეკვეცას, მაგრამ იშვიათად
აღიარებენ დისკრიმინაციის რისკს, ინდივიდიუალურ იდიოსინქროზს და სხვა
არარელევნტურ ზეგავლენებს, რომლებიც თან სდევს არასტრუქტურირებულ
და მონიტორინგს დაუქვემდებარებულ დისკრეციას (იხილეთ, Hudson 1998).

ინფორმაცია დანაშაულისა და სამართალდამრღვევის შესახებ

სასამართლოები ინფორმაციის მიღებისას დამოკიდებული არიან იმაზე თუ
რას გაიგებენ, ან რას ეტყვიან. ვინაიდან მაგისტრთა სასამართლოებში საქმეთა
90% და სამეფო სასამართლოების საქმეთა სამი-მეოთხედი მოიცავს ბრალის
აღიარებას, დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის ძირითადი წყაროა
პროკურორის მიერ წაკითხული ფაქტობრივი გარემოებების აღწერა. მას
როგორც წესი პოლიცია ამზადებს და იმის მიხედვით როგორ არის მასში
აღწერილი ან გამოტოვებული გარემოებები, ასახავს დანაშაულზე კონკრეტულ
შეხედულებას, ან ‘ბრალზე ვაჭრობის’ შეთანხმებას პოლიციასთან (იხილეთ
Sanders and Young, ეს გამოცემა).

პროკურატურის ფაქტების აღწერასთან ერთად სასამართლოს შეუძლია
მოიპოვოს დანაშაულის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია დაცვის მხარის
აღიარებიდან შემსუბუქებასთან დაკავშირებით და წინასასამართლო
ანგარიშიდან (თუ ხელმისაწვდომია). ‘ფაქტების’ ნებისმიერი გათვალისწინება
სავარუდოდ არის სელექციური, გარკვეულწილად შემფასებლებლის
ცრუწარმოდგენებით განპირობებული. სავარაუდოდ მოსამართლეები და
მაგისტრატები ზეგავლენას განიცდიან იმ პირებისგან, ვინც მათ ინფორმაციას
აწვდის, ასევე საკუთარი შეხედულებებისგან. პროკურატურის ხედვა
ფაქტებზე შესაძლოა სადავო გახადოს დაცვის მხარემ. სასამართლო
განხილვისას როგორც წესი ამ საკითხების გადაჭრის შესაძლებლობებია,
მაგრამ ეს ყოველთვის არ არის ასე: სასჯელის მისჯისთვის რელევანტური
ფაქტები არარელევანტურია ბრალთან მიმართებით. ყველაზე დიდი
სირთულე წარმოიშვება როდესაც დაცვის ქვეშ მყოფი აღიარებს ბრალს, მაგრამ
მხოლოდ ისეთ ‘აღიარებაზე’ დაყრდნობით, რაც უფრო ხელსაყრელია, ვიდრე
პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი ვერსია. ამგვარი საკითხების
გადასაჭრელად სასამართლოებმა განავითარეს პროცედურა
სასჯელისმისჯამდე მოსმენის საშუალებით, რომელიც ცნობილია ‘ნიუტონის
მოსმენის’ სახელწოდებით. ამ მოსმენაზე შესაძლებელია მტკიცებულების
წარმოდგენა და მოწმის მოსმენა. 6 იმის გათვალისწინებით, რომ ამ

6 ნიუტონის წამყვანი საქმის შემდეგ (Newton 1982), 4 Cr App R (S) 388.



პროცედურის შედეგებს შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ქონდეს
საპატიმრო სასჯელის ხანგრძლივობაზე, პროცედურული სამართლიანობა ამ
ეტაპზე მეტად მნიშვნელოვანია.

ინგლისსა და უელსში სასამართლო უფლებამოსილია სამართალდამრღვევის
შესახებ ინფორმაცია მოიპოვოს მინიმუმ ხუთი წყაროდან: პოლიციის
წინაპირობების განცხადება; ბრალდებულის აღიარება პირობების
შემსუბუქებისას; წინასასამართლო ანგარიში; სამედიცინო ანგარიში და
სამართალდამრღვევის სიტყვა სასამართლოზე.

წინაპირობების განცხადების შინაარსი რეგულირებულია
კონსოლიდირებული პრაქტიკის შესახებ მიმართულების დოკუმენტით
(იუსტიციის მინისტრი 2010e: III.27). მას პოლიცია ამზადებს პოლიციის
ეროვნულ კომპიუტერულ სისტემაზე დაყრდნობით და ყოველთვის უნდა
შეიცავდეს პირად მონაცემებს და ინფორმაციას წინა ნასამართლობისა და
წარსულში მიღებული გაფრთხილებების შესახებ. დაცვის მხარის აღიარება
პირობების შემსუბუქებისთვის ემსახურება შემდეგ მიზანს:
სამართალდამრღვევისა და დანაშაულის საუკეთსოდ წარმოჩენა. სასჯელის
მისჯისწინა ანგარიშის მიზანია დაეხმაროს სასჯელის შემფარდებელს
ინფორმაციის მიწოდებით სამართალდამრღვევის, დანაშაულისა და მასთან
დაკავშირებული საკითხების შესახებ. ანგარიშის ფორმა დამტკიცებულია
სამართალდამრღვევთა მართვის ეროვნული სტანდარტით (2007): ანგარიში
ფოკუსირებული უნდა იყოს ‘სამართალდამრღვევისგან მომდინარე მძიმე
ზიანის რისკზე, დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობაზე და
ფაქტორებზე, რომლებზე ყურადღების გამახვილებაც საჭიროა შემდგომი
დანაშაულისგან დეზისტანსის მხარდასაჭერად’. ფსიქიატრიული ანგარიში
შედარებით იშვიათია, თუმცა სასამართლო უფლებამოსილია მოითხოვოს ის
და ვალდებულია მოითხოვოს ეს ანგარიში სამართალდამრღვევისთვის
საპატიმრო სასჯელის შეფარდებისას, როდესაც ბრალდებული ფსიქიკური
აშლილობის მქონეა, ან სავარაუდოდ აქვს ფსიქიკური აშლილობა (იხილეთ
ასევე Peay ამავე გამოცემაში). სასამართლოში სამართალდამრღვევის ქცევა
რთული შესაფასებელია, მაგრამ მოსამართლეები აღიარებენ, რომ
ითვალისწინებენ ამას და მიიჩნევენ, რომ სასჯელის შეფარდება კიდევ უფრო
რთული იქნება თუკი პირადად არ ნახავენ სამართალდამრღვევს (Cooke 1987:
58; Ashworth et al 1984: ch. 3). ზეგავლენის ეს მეხუთე წყარო ემსახურება იმის
დემონსტრირებას, რომ სასამართლოს მიერ მიღებული ინფორმაციის
ზეგავლენა შესაძლოა დაბალანსდეს სასჯელის შემფარდებლის
დამოკიდებულებებით (Shapland 1987).

წარმომადგენლობა სასჯელის შეფარდებისას: ადვოკატების როლი



საერთო სამართლის იურისდიქციების უმრავლესობაში პროკურორებს
აქტიური როლი აქვთ სასჯელის შეფარდებასთან დაკავშირებულ სასამართლო
სხდომაზე, როგორც წესი სასამართლოს წარუდგენენ რა რეკომენდაციას
სასჯელთან დაკავშირებით. ზოგჯერ პროკურორი და დაცვის მხარის
ადვოკატი ‘ერთობლივ შუამდგომლობას’ წარადგენენ სასჯელის
შეფარდებისას, რაც როგორც წესი მოყვება ბრალის აღიარებას.
ტრადიციულად, პროკურორები ინგლისში არ წარადგენენ რეკომენდაციას
სასჯელთან დაკავშირებით. ეს პრაქტიკა იცვლება; პროკურორებს ამჟამათ
წახალისება აქვთ უფრო აქტიურები იყვნენ სასჯელის მისჯის ეტაპზე. სამეფო
პროკურორების კოდექსი (სამეფო პროკურატურის სამსახური 2010: 11.1)
ადგენს, რომ პროკურორმა სასამართლოს ყურადღება უნდა მიაპყროს
პროკურატურის მიერ საქმის წარმოებისას გამოვლენილ დამამძიმებელ და
შემამსუბუქებელ გარემოებებზე და (სადაც საჭიროა) ‘სამართალდარღვევის
ზეგავლენაზე საზოგადოებაზე’. ზოგი რამ, რასაც ადვოკატი აცხადებს დაცვის
მხარის აღიარებისას პირობების შემსუბუქებისთვის, პირდაპირ ზეგავლენას
იქონიებს სასჯელზე და ადვოკატმა შესაძლოა კონკრეტული კურსი
შესთავაზოს სასჯელის შემფარდებელს. თუმცა, როგორც პროკურატურას, ისე
დაცვის მხარის ადვოკატს ევალებათ აირიდონ მოსამართლის მიერ უკანონო
სასჯელის შეფარდება და მოსამართლეს შეახსენონ სასჯელის შეფარდებასთან
დაკავშირებული ნებისმიერი რელევანტური სახელმძღვანელო მითითებები.

საპატიმრო ‘ტარიფის’ ევოლუცია

გარდა რამდენიმე სავალდებულო და მინიმალური სასჯელებისა, რაც ქვემოთ
განვიხილეთ, ზოგადი ინგლისური მიდგომაა საკმაოდ მაღალი მაქსიმალური
სასჯელების განსაზღვრა თითოეული დანაშაულისთვის. ერთი შედეგია ის,
რომ ყოველდღიური სასჯელის შეფარდების პრაქტიკა მცირე ზეგავლენას
განიცდის საკანონმდებლო შეზღუდვების მხრივ. სამეფო სასამართლოს
სასჯელის შეფარდების პრაქტიკაში ზოგიერთი ზომიერი ფარგლები თუ
ათვლის წერტილები დამკვიდრდა დროთა განმავლობაში, რასაც
მოსამართლეები ‘მიმდინარე ზღვრებს’ უწოდებენ, ხოლო სხვები ‘ტარიფებს’.
ისტორიულად ‘ზომიერი’ სასჯელების იდეის წარმოშობა უკავშირდება
‘ზომიერი სასჯელების შესახებ მემორანდუმს’, რომელიც შეადგინა ლორდმა
ალვერსტონმა, სასამართლოს თავმჯდომარე ლორდმა 1901 წელს (Radzinowicz
and Hood 1990:755-8). 1907 წლიდან სისხლის სამართლის სააპელაციო
სასამართლომ და 1966 წლიდან მისმა ჩამნაცვლებელმა სააპელაციო
სასამართლომ (სისხლის სამართლის პალატა) ტარიფის ასპექტები
განსაზღვრეს. სასჯელის შეფარდებაზე სააპელაციო სასამართლოს
გადაწყვეტილებებზე ანგარიშების მზარდად მომზადებამ ხელი შეუწყო
სასჯელის შეფარდების პრინციპების კონცენტრირებას და თომასის სასჯელის



შეფარდების პრინციპების პირველი რედაქციის (1970) გამოცემა საკვანძო
მოვლენა იყო საერთო სამართლის სასჯელის შეფარდების განვითარებისთვის.

საპატიმრო ტარიფის განვითარებას მეტწილად ხელი შეუწყვეს
მოსამართლეებმა და 1980-იან წლებში სააპელაციო სასამართლომ დაიწყო
‘სახელმძღვანელო გადაწყვეტილებების’ მიღება, რომლითაც მოხდა
გარკვეული დანაშაულებისთვის ‘მიმდინარე ზღვრების’ ფორმალიზება.
ლორდმა ლეინმა, რომელიც შემდეგ სასამართლოს თავმჯდომარე ლორდი
გახდა, პერიოდულად კონკრეტულ საქმეზე მხოლოდ ფაქტებთან
დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების ნაცვლად შეადგენდა
გადაწყვეტილებას სასჯელის შეფარდების შესახებ კონკრეტული დანაშაულის
ყველა შესაძლო ნაირფეროვნების გათვალისწინებით. პირველი ასეთი
გადაწყვეტილება იყო საქმეზე არამაჰი7, რომელზეც გაიწერა სახელმძღვანელო
მითითებები მთელი რიგი ნარკოტიკული დანაშაულებისთვის სასჯელის
შეფარდების შესახებ.8

სახელმძღვანელო მითითებები სასჯელის
შეფარდებისთვის

სასჯელის შეფარდების სახელმძღვანელო მითითებები ამჟამად მრავალ
იურისდიქციაში არსებობს. ყველაზე ძველი და მეტად შესწავლილი ამერიკის
შეერთებულ შტატებშია, იქ სახელმძღვანელო მითითებები 1970 წელს მიიღეს.
აშშ-ს მრავალი შტატი იყენებს სასჯელის შეფარდების ორგანზომილებიან
ცხრილს. ერთი განზომილებაა დანაშაულის სიმძიმე და მეორე
სამართალდამრღვევის დანაშაულებრივი წარსული. ნებისმიერი
დანაშაულისთვის სახელმძღვანელო მითითებები აკონკრეტებს სასჯელის
ხანგრძლივობის ფარგლებს სხვადასხვა კატეგორიის დანაშაულებრივი
გამოცდილების რაოდენობის მიხედვით. მაგალითად, მინესოტას შტატის
სასამართლომ უნდა შეუფარდოს სასჯელი შედარებით ვიწრო ფარგლებში.
თუკი მას სურს შეუფარდოს ნაკლები ან პირიქით უფრო მკაცრი სასჯელი,
სასამართლომ უნდა მიაგნოს ‘არსებით და ყურადსაღებ’ მიზეზებს, თუ რატომ
არ არის სახელმძღვანელო მითითებები შესატყვისი (იხილეთ Frase 2005,
მსჯელობისთვის).

აშშ-ს სტილის სისტემები უარყვეს სხვა იურისდიქციებში. ინგლისსა და
უელსში სახელმძღვანელო მითითებების სისტემა და ახალ ზელანდიაში

7 (1982) 4 Cr App R (S) 407.
8 ეს გადაწყვეტილება შედეგად გადაისინჯა (საქმეზე Aroyewumi (1995) 16 Cr App R (S) 211) იმგვარად, რომ მისი
მითითებები მორგებულია წონასა და ხარისხზე და არა მიახლოებით ‘ქუჩის ღირებულებაზე’ და ახალი ნარკოტიკული
საშუალებებისთვის პარალელური სახელმძღვანელო მითითებები განისაზღვრა სხვა გადაწყვეტილებებში (მაგ.
საქმეზე Warren and Beeley ‘ექსტაზისთვის’ [1996] 1 Cr App R (S) 233).



მომზადებული შეთავაზება, მაგალითად მიმართულია სასჯელის
შემფარდებლის დისკრეციის სტრუქტურიზებისკენ, რაც მეტი მოქნილობის
შესაძლებლობას იძლევა ვიდრე აშშ-ს ცხრილზე დაფუძნებული სქემები
(იხილეთ Young and Browning 2008 და ზოგადად von Hirsch et al. 2009: მე-6
თავი). სხვა ქვეყნებმა, როგორიცაა შვედეთი, განავითარეს ე.წ.
‘სახელმძღვანელო მითითებები სიტყვიერად’ - რიცხობრივი სახელმძღვანელო
მითითებების ნაცვლად შვედური სისტემა აყალიბებს პრინციპებს, რომლითაც
უნდა იხელმძღვანელოს სასჯელის შემფარდებელმა (იხილეთ Jareborg 1995).
და ბოლოს, მთელმა რიგმა სხვა ქვეყნებმა, როგორიცაა სამხრეთ აფრიკა და
კანადა გაუძლო მოწოდებებს სახელმძღვანელო მითითებების განვითარების
შესახებ და მათ იურისდიქციებში მოსამართლეები აგრძელებენ სასჯელის
შეფარდებას ისევე, როგორც ათწლეულების მანძილზე უფარდებდნენ, ფართო
დისკრეციით სარგებლობით და სააპელაციო დონეზე გადასინჯვით
ხელმძღვანელობით (იხილეთ von Hirsch et al. 2009: მე-6 თავი).

სტრუქტურირებული სასჯელის შეფარდების ევოლუცია ინგლისსა და
უელსში

პერიოდული სახელმძღვანელო გადაწყვეტილებების (იხილეთ მაღლა) გზით
ტარიფის ფორმალიზების პროცესი შესაძლოა განვიხილოთ ინგლისსა და
უელსში ‘სახელმძღვანელო მითითებების მოძრაობის’ პირველ ფაზად. მეორე
ფაზა დაიწყო დანაშაულისა და წესრიგის დარღვევის შესახებ 1998 წლის
კანონით, რომელმაც შექმნა სასჯელის შეფარდების მრჩეველთა პანელი.
პანელმა მოამზადა სახელმძღვანელო მითითებები კონკრეტული
დანაშაულებისთვის სასჯელის შეფარდებისთვის, გამართა საჯარო და
პროფესიული კონსულტაციები და ‘რჩევა’ გაუგზავნა სააპელაციო
სასამართლოს. სასამართლო შემდეგ თავისუფალი იყო მიეღო შეთავაზება ან
შეეცვალა ან სულაც უარეყო ის.9

სახელმძღვანელო მითითებების განვითარების ახალი ფაზა წაახალისა
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 2003 წლის კანონმა. პანელი კვლავ
განაგრძობდა ფუნქციონირებას მაგრამ მისი ფუნქცია იყო რჩევის მომზადება
სასჯელის შეფარდების სახელმძღვანელო მითითებების საბჭოსთვის. საბჭომ
მიიღო პანელის რჩევა (სახელმძღვანელო მითითებების პროექტი), განიხილა
ის, გამოსცა საკუთარი სახელმძღვანელო მითითებები იუსტიციის
სამინისტროსა და თემთა პალატის იუსტიციის კომიტეტის განხილვისთვის,
მიიღო მათი კომენტარები და ჩამოაყალიბა ‘განმსაზღვრელი სახელმძღვანელო
მითითებები’. სასამართლოებს მოეთხოვებოდათ ამ სახელმძღვანელო

9 როგორც წესი პანელის შეთავაზებებს იზიარებდნენ და ასევე სააპელაციო სასამართლოს სახელმძღვანელო
გადაწყვეტილებას (მაგ. რასობრივ ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულებთან, ბავშვთა პორნოგრაფიასთან, ნაქურდალი
ნივთების გადაცემასთან და ძარცვასთან დაკავშირებით).



მითითებების შესრულება და მათგან გადახვევის შემთხვევაში ამ
გადაწყვეტილების დასაბუთება. ამ პერიოდში სახელმძღვანელო მითითებების
მოძრაობა კიდევ უფრო განვითარდა, რის შედეგადაც დაბალი ინსტანციის
სასამართლოებში საქმეთა უმრავლესობაზე ვრცელდებოდა მაგისტრთა
სასამართლოს სასჯელის შეფარდების სახელმძღვანელო მითითებები (2008)
და სამეფო სასამართლოშიც მთელ რიგ საქმეებზე ვრცელდება
სახელმძღვანელო მითითებები.

2010 წელს ამ იურისდიქციაში სასჯელის შეფარდების სფეროში ახალი ერა
დაიწყო (სახელმძღვანელო მითითებების ისტორიისთვის იხილეთ Ashworth
and Wasik 2010). კორონერებისა და მართლმსაჯულების შესახებ 2009 წლის
კანონით შემოიღეს მთელი რიგი მნიშვნელოვანი ცვლილებებისა სასჯელის
შეფარდების სფეროში. კორონერების შესახებ კანონით გატარებული
რეფორმების შედეგად ორი მნიშვნელოვანი სიახლე განხორციელდა. ერთი იყო
პატიმრობის გამოყენების მიმოხილვა, რომელიც ლორდ კარტერმა აწარმოა ამ
იურისდიქციაში პატიმართა მაღალი და მზარდი მაჩვენებლის პასუხად. მის
ანგარიშში ლორდმა კარტერმა სამუშაო ჯგუფის შექმნის რეკომენდაცია
გააკეთა, ინგლისსა და უელსში სასჯელის შეფარდების კომისიის
სარგებლიანობის შესაფასებლად (Carter 2007) და შესაბამისად, ეს სამუშაო
ჯგუფი შეიქმნა 2008 წლის გაზაფხულზე. სასჯელის შეფარდების კომისიასთან
დაკავშირებით შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა აწარმოა სხვა იურისდიქციებში
სასჯელის შეფარდების სახელმძღვანელო მითითებების შეზღუდული კვლევა
და გამოსცა საჯარო კონსულტაციის დოკუმენტი, რომელმაც მნიშვნელოვანი
შეპასუხებები გამოიწვია სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან და სასჯელის
შეფარდების პროცესში ჩართული სხვა მხარეებისგან. რესპოდენტებს შორის
არსებობდა კონსესუსი იმის შესახებ, რომ მინესოტასა და აშშ-ს სხვა
იურისდიქციებში არსებული რიცხობრივ მაჩვენებლებზე დამოკიდებული
სქემა არ იყო მისაღები ინგლისისა და უელსისთვის. სამუშაო ჯგუფი
არსებული სისტემის გაუმჯობესების რეკომენდაციას წევდა ნაცვლად
სახელმძღვანელო მითითებების სრულიად ახალი სისტემის შემოღებისა
(სასჯელის შეფარდების კომისიასთან დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო
ჯგუფი, 2008 წ.).

ეს განვითარებები აისახა კორონერებისა და მართლმსაჯულების შესახებ 2009
წლის კანონში. ამ კანონმდებლობით მთელი რიგი ცვლილებები შევიდა
ინგლისსა და უელსში სასჯელის შეფარდების სახელმძღვანელო მითითებებში
(იხილეთ Roberts 2011a). პირველი, ცვლილება შევიდა სასამართლოს
ვალდებულებაში, სავალდებულო წესით შეესრულებია სახელმძღვანელო
მითითებები. მანამდე არსებული წესის თანახმად სასამართლოებს ‘უნდა
გაეთვალისწინებიათ’ ყველა შესაბამისი სახელმძღვანელო მითითება. ახალი
კანონის 125-ე მუხლის თანახმად:



1. ყოველი სასამართლო ვალდებულია -
ა. დამნაშავისთვის სასჯელის შეფარდებისთვის შეასრულოს ნებისმიერი

სახელმძღვანელო მითითება, რომლებიც სამართალდამრღვევის საქმეზე
რელევანტურია და

ბ. დამნაშავისთვის სასჯელის შეფარდებასთან დაკავშირებით სხვა ფუნქციის
შესრულებისას შეასრულოს ნებისმიერი სახელმძღვანელო მითითება, რომელიც ამ
ფუნქციის შესრულებისთვის რელევანტურია,
გარდა იმ შემთხვევისა თუ სასამართლო დარწმუნდა, რომ ამგვარი მოქმედება
მართლმსაჯულების ინტერესების საწინააღმდეგო იქნება.

მეორე, მანამდე არსებული სახელმწიფო ორგანოები ჩაანაცვლა ერთმა უწყებამ,
სასჯელის შეფარდების ინგლისისა და უელსის საბჭომ. ახალი საბჭო
ინარჩუნებს სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელთა უმრავლესობას
საბჭოს 14 წევრს შორის. 2010 წელს სასჯელის შეფარდების საბჭოთი
ჩანაცვლებამდე სასჯელის შეფარდების სახელმძღვანელო მითითებების
საბჭომ გამოსცა განსაზღვრული სახელმძღვანელო მითითებები მთელი რიგი
სამართალდარღვევებისთვის. ეს სახელმძღვანელო მითითებები ძალაში რჩება
სანამ სასჯელის შეფარდების საბჭო გადასინჯავს და ხელახლა გამოსცემს მათ -
ამ ამოცანის შესრულებას რამდენიმე წელი დასჭირდება. ამასობაში ახალმა
საბჭომ დაიწყო საკუთარი სახელმძღვანელო მითითებების გამოცემა. მას
სასჯელის შეფარდების სახელმძღვანელო მითითებების საბჭოს
სახელმძღვანელო მითითებებისგან განსხვავებული სტრუქტურა აქვს.
პირველი ახალი სახელმძღვანელო მითითებები რომელიც 2011 წლის ივნისში
შევიდა ძალაში ეხება ადამიანის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს
(იხილეთ sentencingcouncil.org.uk).

ინგლისური სახელმძღვანელო მითითებების მაგალითი

სახელმძღვანელო მითითებების ახალი ფორმატი სასჯელის შემფარდებელი
სასამართლოსგან მოითხოვს, რომ სასჯელის განსაზღვრისას მისდიონ ნათელ
მეთოდოლოგიას (იხილეთ Roberts and Rafferty 2011, შემდგომი
დისკუსიისთვის). მოდით განვიხილოთ კონკრეტული დანაშაული
სახელმძღვანელო მითითებების ფუნქციონირების ილუსტრირებისთვის.
განსაზღვრული სახელმძღვანელო მითითებები ჯანმრთელობის მძიმე
დაზიანებისთვის (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების შესახებ
1861 წლის კანონი, მე-18 მუხლი) გამოყოფს სასჯელის სამ სხვადასხვა
ხანგრძლივობას, თითოეული ხანგრძლივობა უკავშირდება სიმძიმის
სხვადასხვა კატეგორიას. ესენია: 9-დან 16 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა
ყველაზე მძიმე თავდასხმისთვის; 5-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა
საშუალო სიმძიმის საქმეებისთვის და 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების



აღკვეთა ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანების ნაკლებად მძიმე ფორმით
მიყენებისთვის.

თუკი სასამართლო მოქმედებს სასჯელის შეფარდებისთვის, ის მიყვება
სახელმძღვანელო მითითებებს, რომელიც განსაზღვრავს ცხრა ნაბიჯს.
პირველი ამოცანაა განისაზღვროს საქმის სიმძიმე, სიმძიმის სამი
კატეგორიიდან. სასამართლო ითვალისწინებს განსახილველი საქმის ძირითად
ელემენტებს - მაგალითად, წინასწარი დაგეგმვის ხარისხს და განზრახ იყო თუ
არა შერჩეული დაზარალებული - იმის განსასაზღვრად, სამი ხარისხიდან
რომელია უფრო შესატყვისი. შესაბამისად, ყველაზე მძიმე საქმეები, რომლებიც
მოიცავს მაღალი ხარისხის ზიანს და მაღალი ხარისხის ბრალეულობას,
მოექცევა ყველაზე ხანგრძლივი სასჯელის კატეგორიაში (9-დან 16 წლამდე).
მას შემდეგ რაც სასამართლო გადაწყვეტს კატეგორიას, ის ათვლის წერტილად
აიღებს სასჯელის გარკვეულ ოდენობას. ყველაზე მძიმე კატეგორიისთვის
ათვლის წერტილია 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა.

მეორე ნაბიჯია სასჯელის ‘მორგება’ არჩეულ ფარგლებში, სხვა ნაკლებ
მნიშვნელოვანი ფაქტორების გათვალისწინებით, რომლებიც ეხება როგორც
დანაშაულის სიმძიმეს, ისე პიროვნებასთან დაკავშირებულ შემამსუბუქებელ
გარემოებებს. ეს ფაქტორები აერთიანებს ისეთ გარემოებებს, როგორიცაა
სამართალდამრღვევის მიერ უფლებამოსილების გადამეტება,
მტკიცებულებათა განადგურების ნებისმიერი მცდელობა ან ფაქტი, რომ
სამართალდამრღვევმა დანაშაული ჩაიდინა მის მიმართ შეზღუდვების
არსებობის პერიოდში. პიროვნებასთან დაკავშირებული შემამსუბუქებელი
ფაქტორები მოიცავს ფაქტორებს, როგორიცაა წინა ნასამართლობის არქონა,
მონანიება და სამართალდამრღვევის ნებისმიერი მცდელობა სძლიოს
დამოკიდებულებებს ან სხვა პრობლემებს, რაც დაკავშირებულია
დანაშაულებრივ ქცევასთან. ამის დასრულების შემდეგ სასამართლო მიყვება
დანარჩენ შვიდ საფეხურს საბოლოო სასჯელის განსასაზღვრად. მაგალითად,
მე-4 ეტაპზე სასამართლოს მოეთხოვება გაითვალისწინოს,
სამართალდამრღვევმა აღიარა თუ არა დანაშაული (და როდის) (იხილეთ
დაბლა შემდგომი დისკუსიისთვის). დიაგრამა 29.3 აჯამებს სასჯელის
შეფარდების სახელმძღვანელო მითითებებში მოცემულ ნაბიჯებს,
დანაშაულისთვის, რამაც გამოიწვია განზრახ ჯანმრთელობის მძიმე
დაზიანება.

დიაგრამა 29.3 ინგლისსა და უელსში სასჯელის შეფარდების სახელმძღვანელო
მითითებების შეჯამება10

10 შენიშვნა: სახელმძღვანელო მითითბეები სრულად ხელმისაწვდომია მისამართზე www.sentencingcouncil.gov.uk



დანაშული: განზრახ ჯანმრთელობისთვის მძიმე ზიანის მიყენება11

დანაშაულისთვის სასჯელის ფარგლები: 3-დან 16 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა

1-ელი ნაბიჯი: დანაშაულის შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრისთვის გამოიყენეთ
სახელმძღვანელო მითითებებში აღნიშნული ფაქტორები, რაც დანაშაულის არსებითი
ელემენტებია12:

1-ელი კატეგორია: მაღალი ზიანი13 და მაღალი ბრალეულობა
მე-2 კატეგორია: მაღალი ზიანი და დაბალი ბრალეულობა ან ნაკლები ზიანი

და მაღალი ბრალეულობა
მე-3 კატეგორია: ნაკლები ზიანი და დაბალი ბრალეულობა

მე-2 ნაბიჯი: გამოიყენეთ ათვლის წერტილი შესატყვისი დანაშაული კატეგორიიდან
წინასწარი სასჯელის შესარჩევად კატეგორიის შესაბამისი ფარგლებიდან. ათვლის
წერტილი ვრცელდება ყველა სამართალდამრღვევზე მიუხედავად ბრალის აღიარებისა
და წინა ნასამართლობისა. სახელმძღვანელო მითითებები მოიცავს დამატებით
დამამძიმებელ და შემამსუბუქებელ გარემოებებს. ეს ფაქტორები გავლენას ახდენს
დანაშაულის სიმძიმეზე 14 ან დაკავშირებულია პიროვნულ მახასიათებელთან
დაკავშირებულ შემამსუბუქებელ ფაქტორებთან 15 და გამოიწვევს ათვლის
წერტილიდან მაღლა ან დაბლა მისადაგებას.

დანაშაულის კატეგორია ათვლის წერტილი კატეგორიის მიხედვით
სასჯელის ფარგლები

1 12 წელი 9-დან 16 წლამდე
2 6 5-დან 9 წლამდე
3 6 3-დან 5 წლამდე

მე-3 ნაბიჯი: განიხილეთ, შესაძლებელია თუ არა წინასწარი სასჯელის შემცირება
პროკურატურისთვის აღმოჩენილი დახმარების საფუძველზე
მე-4 ნაბიჯი: განიხილეთ შესაბამისი შემცირების ხარისხი ბრალის აღიარების
საფუძველზე.16

მე-5 ნაბიჯი: განიხილეთ, სამართალდამრღვევი აკმაყოფილებს თუ არა საშიში პირის
კრიტერიუმს, რაც აუცილებელია განუსაზღვრელი ან გახანგრძლივებული სასჯელის
შეფარდებისთვის.17

მე-6 ნაბიჯი: თუკი ერთზე მეტი დანაშაულისთვის სასჯელის შეფარდებაზე
ვრცელდება ერთობის (totality) პრინციპი, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მთლიანი
სასჯელის სამართლიანობა და თანაზომიერება სრულად დანაშაულებრივ ქცევასთან
მიმართებით.

11 პიროვნების წინააღდეგ მიმართული დანაშაულების შესახებ 1861 წლის კანონი, მე-18 მუხლი; მაქსიმალური
სასჯელი: უვადო პატიმრობა.
12 მაგ.: დაზარალებული განსაკუთრებით მოწყვლადი იყო; სამართალდამრღვევი ბანდის ლიდერი იყო; წინასწარ
დაგეგმვა.
13 მაღალი ზიანი ნიშნავს, რომ მძიმე დაზიანებები როგორც წესი სახეზე უნდა იყოს.
14 მაგ. დაზარალებული იძულებული იყო სახლი დაეტოვებია; დანაშაული ჩადენილია სამართალდამრღვევის მიმართ
აღკვეთის ღონისძიების მოქმედების პერიოდში.
15 მაგ.: მონანიება; წინა ნასამართლობის არ ქონა; სამართალდამრღვევი ერთადერთი მარჩენალია მასზე
დამოკიდებული ნათესავებისთვის.
16 მაქსიმუმ ერთ მესამედით თუ ბრალის აღიარება დადგა პირველივე შესაძლებლობისთანავე.
17 მაგ.: უვადო თავისუფლების აღკვეთა; პატიმრობა საზოგადოების უსაფრთხოების დასაცავად (IPP) ან განგრძობადი
სასჯელი.



მე-7 ნაბიჯი: განიხილეთ კომპენსაციის შესახებ ან სხვა სახის განკარგულების მიღების
საკითხი.
მე-8 ნაბიჯი: წარმოადგინეთ კონკრეტული სასჯელის შეფარდების დასაბუთება და
აღწერეთ სამართალდამრღვევზე მისი ეფექტი.
მე-9 ნაბიჯი: განიხილეთ შეღავათის შესაძლებლობა წინასწარი პატიმრობისთვის ან
სხვა აღკვეთის ღონისძიებისთვის.

ინგლისური სასჯელის შეფარდების სახელმძღვანელო მითითებები
შესაძლებლობას უქმნის სასამართლოებს გაითვალისწინონ მრავალი
გარემოება სასჯელის განსაზღვრისას და უფრო მოქნილია ვიდრე ორ
განზომილებიანი რიცხობრივი ცხრილი, რაც ისეთ შტატებში მოქმედებს,
როგორიცაა მინესოტა. თუმცა ბუნდოვანია ის სახელმძღვანელო მითითებებმა
წაახალისა თუ არა თანმიმდევრულობა სასჯელის შეფარდებისას, რაც თავის
მხრივ სასჯელის შეფარდების ყველა სახელმძღვანელო მითითებების
სისტემის უპირველესი ამოცანაა. მართალია შეერთებულ შტატებში სასჯელის
შეფარდების კომისია მუდმივად აგროვებს მონაცემებს სახელმძღვანელო
მითითებების გვერდის ავლით შეფარდებული სასჯელების წილის
განსაზღვრისთვის, ეს არ ხდება ინგლისში. თუმცა, სასჯელის შეფარდების
საბჭოს ერთერთი კანონისმიერი ფუნქციაა მისი სახელმძღვანელო
მითითებების ზეგავლენის მონიტორინგი, შესაბამისად უფრო
ყოვლისმომცველი ინფორმაცია იქნება ხელმისაწვდომი მას შემდეგ რაც საბჭო
შეასრულებს თავის ვალდებულებას (იხილეთ სასჯელის შეფარდების საბჭო,
2011 წ.).

საკანონმდებლო მოთხოვნები საპატიმრო
სასჯელებისთვის

კანონმდებლები როგორც წესი მაქსიმალურ სასჯელებს ადგენენ ყოველი
დანაშაულისთვის, მაგრამ ზოგიერთ სისტემებში ისინი უფრო შორსაც მიდიან.
ინგლისსა და უელსში საკანონმდებლო ჩარევების სამი ფორმა იკვეთება.

სავალდებულო სასჯელები

დიდი ხნის მანძილზე 12 თვით მართვის უფლების ჩამორთმევა წარმოადგენდა
სასჯელს ნასვამ მდგომარეობაში ავტომობილის მართვისთვის. სავალდებულო
მინიმალური საპატიმრო სასჯელები შემოიღეს 1997 წელს შინაგან საქმეთა
სამინისტროსა და მთავარ მოსამართლეს შორის მწვავე დაპირისპირების
შედეგად (იხილეთ Dunbar and Langdon 1998: მე-10 თავი; Ashworth 2001).

ერთი ნორმა სასამართლოს ავალდებულებს მინიმუმ შვიდი წლით
თავისუფლების აღკვეთა გამოიყენოს მესამე კლასის A ნარკოტიკული



ნივთიერების ტრეფიკინგისთვის გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ‘ამგვარი
მოქმედება უსამართლო იქნება მოცემულ გარემოებებში’. რეალურად ამ
კატეგორიის სამართალდამრღვევთა უმრავლესობას შვიდი წლით
თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდება ნებისმიერ შემთხვევაში და შესაბამისად
ამ მინიმალურ სასჯელს მცირე ზეგავლენა ქონდა სასჯელის შეფარდების
პრაქტიკაზე. მეორე ნორმა სასამართლოს ავალდებულებს მინიმუმ სამი წლით
თავისუფლების აღკვეთა გამოიყენოს საოჯახო ძარცვის მესამე
შემთხვევისთვის, იმ პირობით, რომ სამართალდამრღვევი მინიმუმ 18 წლის
არის და თითოეული ძარცვა ჩადენილია ძარცვისთვის მსჯავრდების შემდგომ.
სასამართლო არ არის შებოჭილი შეუფარდოს მინიმუმი თუკი ‘ეს იქნება
უსამართლო ყველა გარემოებებში’. ნათელი არ არის ამ მინიმალურმა
სასჯელმა რამდენად შეაცვლევინა სასამართლოებს თავიანთი ჩვეული
მიდგომა.

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 2003 წლის კანონმა დაადგინა
შემდეგი სავალდებულო მინიმალური სასჯელი: აკრძალული ცეცხლსასროლი
იარაღის ფლობისთვის სასამართლო ვალდებულია შეუფარდოს მინიმუმ
ხუთი წლით თავისუფლების აღკვეთა (სამი წელი, თუკი სამართალდამრღვევი
18 წელს მიუღწეველია). ეს ბევრად ძლიერი ნორმაა ვიდრე აქამდე განხილული
ნორმები, რადგანაც ის ვრცელდება პირველ დანაშაულზე და სასამართლოები
უფლებამოსილი არიან გამოიყენონ უფრო ნაკლები სასჯელი მხოლოდ
‘საგამონაკლისო გარემოებების არსებობისას’.

სასჯელის შეფარდება მკვლელობისთვის

2003 წლის კანონით ასევე შეიცვალა სასჯელის შეფარდების მიდგომა
მკვლელობისთვის. 1965 წლიდან მკვლელობისთვის გასამართლებისას
სასამართლო ვალდებულია გამოიყენოს უვადო თავისუფლების აღკვეთა.
საქმის განმხილველი მოსამართლე შესთავაზებს მინიმალურ ვადას, რასაც
გადახედავს ლორდი უმაღლესი მოსამართლე, მაგრამ საბოლოო
გადაწყვეტილებას იღებს შინაგან საქმეთა მინისტრი. მინიმალური ვადის
ამოწურვის მომენტისთვის მკვლელი რჩება ციხეში სანამ მიიჩნევა, რომ არ
წარმოადგენს საფრთხეს საზოგადოებისთვის და უვადო ვალდებულებების
განკარგულებით გათავისუფლდება (რაც ექვემდებარება გამოწვევას). 2002
წელს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და ლორდთა პალატის
გადაწყვეტილებების შემდგომ, რომლის თანახმადაც უვადო პატიმრობის
განსაზღვრა სასჯელის შეფარდების შესახებ გადაწყვეტილებაა და უნდა
მიიღოს სასამართლომ, შინაგან საქმეთა მინისტრმა დათმო ეს
უფლებამოსილება, თუმცა პარლამენტმა დაადგინა სასამართლოს
უფლებამოსილების კანონისმიერი შეზღუდვები. სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების შესახებ 2003 წლის კანონის 269-ე მუხლი სასამართლოს



ავალდებულებს მკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირისთვის მინიმალური
ვადის განსაზღვრისას გაითვალისწინოს ამ კანონის 21-ე განრიგით
განსაზღვრული პრინციპები. განრიგი ადგენს სამ ათვლის წერტილს:

 უვადო სასჯელის დადგენა მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში,
როგორიცაა ორი ადამიანის წინასწარ დაგეგმილი მკვლელობა,
ბავშვის სექსუალურ ნიადაგზე ან სადისტური მკვლელობა, ან
პოლიტიკური მოტივით მკვლელობა;

 30 წელი განისაზღვრება მძიმე საქმეთა უმრავლესობის შემთხვევაში,
როგორიცაა პოლიციის ან ციხის ოფიცრის მკვლელობა, მკვლელობა
ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით, სექსუალურ ნიადაგზე ან
სადისტური მკლველობა, ან მკვლელობა რასობრივი ნიშნით ან
სექსუალური ორიენტაციის გამო; და

 15 წელი სხვა მკვლელობისთვის, რომელიც არ ექცევა მაღალ
კატეგორიებში.

2009 წელს იუსტიციის სამინისტრომ დაამატა კიდევ ერთი ათვლის წერტილი,
25 წელი დანით ჩადენილი მკვილობისთვის, რომელიც მკვლელმა მიიტანა
დანაშაულის ადგილზე. თუმცა 21-ე განრიგში მოცემული დებულებები არ
არის შემზღუდავი და მოსამართლე უფლებამოსილია მინიმალური ვადის
გაანგარიშებისას გაითვალისწინოს დამამძიმებელი და შემამსუბუქებელი
გარემოებები18. კვლავ სადავოა, სწორია თუ არა სავალდებულო სასჯელის ქონა
მკვლელობისთვის 19 , ამ დანაშაულის სიმძიმის მრავალფეროვნების
გათვალისწინებით; და ამის ფონზე მინიმალური სასჯელი ხომ არ არის ძალიან
მაღალი. ამჟამინდელმა კოალიციურმა მთავრობამ 21-ე განრიგი დაახასიათა
როგორც ‘ნაკლებად გააზრებული და ზედმეტად გაწერილი’ (იუსტიციის
სამინისტრო 2010c: 170-ე პარაგრაფი) და შესაბამისად 21-ე განრიგის
გარკვეულწილად მოქნილად გარდაქმნა შესაძლებელია.

კანონისმიერი შეზღუდვები საპატიმრო სასჯელებზე

უმრავლეს იურისდიქციაში ცდილობენ პატიმრობის რეგულირებას
სასამართლოების მეშვეობით, ხშირად პატიმრობის გამოყენებაზე
კანონისმიერი შეზღუდვების დაწესებით. სასჯელის შეფარდების
სახელმძღვანელო მითითებების მქონე სახელმწიფოებში დანაშაულის
სასჯელის ცხრილში ასახვა განსაზღვრავს, პატიმრობა არის თუ არა არჩევანი

18 Sullivan [2005] 1 Cr App R (S) 308.
19 მკვლელობისთვის სავალდებულო წესით უვადო თავისუფლების შეფარდების მომხრენი ხშირად ციტირებენ
საზოგადოების აზრს ამ სასჯელის დასაბუთებისთვის. თუმცა საზოგადოების დამოკიდებულების მხოლოდ
ემპირიული კვლევების საფუძველზე მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ საზოგადოება არც ისე მყარად უჭერს მხარს
სავალდებულო წესით უვადო თავისუფლების აღკვეთას. მკვლელობის საქმეებზე სასჯელის შეფარდების შესახებ
აზრის გამოკითხვისას საზოგადოების წევრები უპირატესობას ვადიან თავისუფლების აღკვეთას ანიჭებენ (იხილეთ
Mitchell and Roberts 2011).



სასამართლოსთვის. იურისდიქციებში სადაც არ არის სახელმძღვანელო
მითითებები ხშირად არსებობს კანონისმიერი შეზღუდვები ან მითითებები
სასამართლოსთვის, პატიმრობა გამოიყენონ როგორც უკიდურესი
აუცილებლობის ღონისძიება ან თუკი სხვა სასჯელი არ კმარა სასჯელის
მიზნების მისაღწევად.

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების შესახებ 2003 წლის კანონით
დადგინდა ორ მნიშვნელოვანი პრინციპი: 152.2 მუხლის თანახმად საპატიმრო
სასჯელის შეფარდება არ უნდა მოხდეს გარდა იმ შემთხვევისა, თუკი
დანაშაული მეტად მძიმეა საზოგადოებრივი სასჯელის ან ჯარიმისთვის და
153.2 მუხლის თანახმად ნებისმიერი საპატიმრო სასჯელი უნდა იყოს
‘უმოკლესი ვადით და შეესაბამებოდეს დანაშაულის სიმძიმეს’.
გადაწყვეტილებები დამოკიდებულია თანაზომიერებაზე, როგორც უკვე
აღინიშნა. სასჯელის შეფარდების სახელმძღვანელო მითითებების საბჭომ
საპატიმრო სასჯელის ზღვარის დადგენის შესახებ სახელმძღვანელო
მითითებები მიიღო, განაცხადა რა, რომ აშკარა განზრახვაა ‘შეინარჩუნონ
პატიმრობა როგორც სასჯელი ყველაზე მძიმე დანაშაულებისთვის’ და რომ
‘პატიმრობის შეფარდებისთვის აუცილებელი ზღვარის გადალახვა არ
გულისხმობს, რომ საპატიმრო სასჯელი გარდაუვალია’, რადგანაც
შესაძლებელია სახეზე იყოს პიროვნებასთან დაკავშირებული
შემამსუბუქებელი გარემოებები ან ხელმისაწვდომი იყოს ‘თემში შესაბამისი
ინტერვენციები, რაც საკმარის შეზღუდვებს უზრუნველყოფს (სასჯელის
სახით) მიმართულია რა სამართალდამრღვევის რეაბილიტაციაზე, რათა
თავიდან იყოს აცილებული მომავალი დანაშაული’ (SGC, ყოვლისმომცველი
პრინციპები - სიმძიმე 2004).

დამამძიმებელი და შემამსუბუქებელი გარემოებები
სასჯელის შეფარდებისას

როდესაც სასამართლოები განსაზღვრავენ სამართალდარღვევის სიმძიმეს -
დამდგარი ზიანი ან ზიანის საფრთხე და სამართალდამრღვევის ბრალეულობა
- მათ უნდა გაითვალისწინონ მასთან დაკავშირებული დამამძიმებელი და
შემამსუბუქებელი გარემოებები. სასჯელის შეფარდების სახელმძღვანელო
მითითებების საბჭოს მიერ ჩამოთვლილ (ყოვლისმომცველი პრინციპები -
სიმძიმე) შემამსებუქებელ გარემოებებს შორის არის შეზღუდული
ბრალეულობის მრავალი ფორმა (მაგ. ფსიქიკური აშლილობა, ფინანსური
ზეწოლა) და დადებითი წარსული. სასამართლოები ასევე ითვალისწინებენ
შემამსუბუქებელ გარემოებებს, რომლებიც არ უკავშირდება დანაშაულს ან
სამართალდამრღვევის ბრალეულობას - სასჯელის ზეგავლენა სხვებზე,
სამართალდარღვევის მიერ ჩადენილი გმირობა, დაზარალებულისთვის



კომპენსაციის გადახდა ან სახელმწიფოს დახმარება სხვა
სამართალდამრღვევების მიმართ სისხლისსამართლებრივ დევნაში (Ashworth
2010: 5.4 თავი). ამ ფაქტორების შორის ურთიერთმიმართება გადამწყვეტია,
როდესაც საქმე პატიმრობის განსაზღვრის ‘ზღვარზეა’: ამგვარ საქმეებზე
ჰოუგმა (Hough et al. 2003: 36-8) დაადგინა, რომ საპატიმრო საქმეებზე
სასჯელის შემფარდებლებმა მეტი აქცენტი გადაიტანეს დანაშაულის ბუნებაზე
ან დანაშაულებრივ წარსულზე, მაშინ როცა საზოგადოებრივი სასჯელების
საქმეებზე მეტი ყურადღება მიექცა სამართალდამრღვევის პიროვნებასთან
დაკავშირებულ ფაქტორებს. იაკობსონისა და ჰოუგის (Jacobson and Hough 2007)
მომდევნო კვლევებმა, რომლებიც მოიცავდა სასამართლო დამკვირვებლებს და
ინტერვიუებს სასჯელის შემფარდებლებთან აჩვენა პიროვნებასთან
დაკავშირებული შემამსუბუქებელი ფაქტორების მნიშვნელოვნება; საქმეთა
დაახლოებით მესამედის შემთხვევაში პიროვნებასთან დაკავშირებული
შემამსუბუქებელი ფაქტორები ძირითადი იყო სასჯელის საპატიმროდან
საზოგადოებრივზე შეცვლისთვის (იხილეთ Roberts 2011b შემდგომი
დისკუსიისთვის სასჯელის შეფარდების ფაქტორებთან მიმართებით).

წინა მსჯავრდებები

რამდენად მნიშვნელოვანი უნდა იყოს წინა ნასამართლობები სასჯელის
შეფარდების პროცესში? საერთო სამართლის პრინციპი იყო ‘შეღავათის
პროგრესული დაკარგვა’: პირველად სამართალდამრღვევი მნიშვნელოვან
შეღავათს იღებდა, რომელიც იკარგებოდა მეორედ და მესამედ მსჯავრდებით,
არასწორი იქნებოდა ‘მსჯავრდება ნასამართლობის მიხედვით’ და ჩადენილი
დანაშაულთან მიმართებით არაპროპორციული სასჯელის შეფარდება
(Ashworth 2010: მე-6 თავი). ეს პრინციპი 1990-იან წლებში ნელნელა გაქრა და
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 2003 წლის კანონის 143.2 მუხლი
ამჟამად სრულიად განსხვავებულ მიდგომას აცხადებს - რომ სასამართლომ
თითოეული წინა ნასამართლობა უნდა განიხილოს როგორც დამამძიმებელი
გარემოება თუკი ეს რელევანტურია მიმდინარე დანაშაულთან მიმართებით და
წინა ნასამართლობის შემდეგ გასული დრო ამას დასაბუთებულად აქცევს. ეს
მუხლი თავაზობს რეციდივზე ‘პრემიას’ და ემსგავსება შეერთებული შტატების
სახელმძღვანელო მითითებებს, რომლის მიხედვითაც სასჯელის
ხანგრძლივობა პროგრესულად იზრდება წინა ნასამართლობის მაღალი
მაჩვენებლის პროპორციულად (იხილეთ Roberts 2008 and von Hirsch et al. 2009:
148-62).

ბრალის აღიარების ‘ფასდაკლება’

ყველაზე მეტად შემამსუბუქებელი გარემოება ალბათ ბრალის აღიარებაა.
საერთო სამართალში ფართოდ გავრცელებული ეს ‘ფასდაკლება’ ასახულია



სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 2003 წლის კანონის 144-ე მუხლში.
ბრალის აღიარების მაჩვენებელმა სტაბილურად იმატა 2005 წელს 63
პროცენტიდან 2009 წლისთვის 71 პროცენტამდე (იუსტიციის სამინისტრო
2010d: 98). სასჯელის შეფარდების სახელმძღვანელო მითითებების საბჭომ
გამოსცა განმსაზღვრელი სახელმძღვანელო მითითებები ბრალის აღიარებისას
სასჯელის შემცირების შესახებ (2007), რომელიც აღიარებს სხვადასხვა
პრაგმატულ მიზეზებს შეღავათისთვის - დანახარჯის დაზოგვა, სასამართლო
განხილვების თავიდან აცილება, დაზარალებულებსა და მოწმეებში
მღელვარების თავიდან აცილება. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს
განსაზღვრული სახელმძღვანელო მითითებები ბრალის აღიარებასთან
დაკავშირებულ შეღავათზე, კორონერებისა და მართლმსაჯულების შესახებ
2009 წლის კანონით სასჯელის შეფარდების საბჭოს მიეცა აშკარა მითითება
მიეღო სახელმძღვანელო მითითებები ამ საკითხზე და დაგეგმილია უახლოეს
მომავალში მისი მიღება.

მიმდინარე სახელმძღვანელო მითითებები ადგენს საფეხუროვან ცხრილს,
პირველივე შესაძებლობისთანავე ბრალის აღიარებისთვის სასჯელის მაქსიმუმ
ერთი მესამედით შემცირებას; სასჯელის ერთი მეათედით შემცირებას თუკი
ბრალის აღიარება ‘სასამართლოს კარებთან მოხდა’. სახელმძღვანელო
მითითებები ასევე აცხადებს, რომ ‘შემცირების პრინციპმა შესაძლოა
სათანადოდ ჩამოაყალიბოს საფუძველი დაუყოვენებელი საპატიმრო
სასჯელის ალტერნატივის შეფარდებისთვის’. შესაბამისად ბრალის აღიარების
შედეგად ‘ფასდაკლებამ’ შესაძლოა მნიშვნელოვანი ალტერნატივა შექმნას
პატიმრობასა და არასაპატიმრო სასჯელს შორის და სტატისტიკაც ამაზე
უთითებს, მაგალითად, პატიმრობის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად მაღალი
იყო სამართალდარღვევებთან, რომელთაც არ აღიარეს ბრალი (69 პროცენტი 55
პროცენტის პირისპირ; იუსტიციის სამინისტრო 2010a: 2p ცხრილი). ამასთან იმ
სამართალდამრღვეთა მიმართ, რომელთაც არ აღიარეს დანაშაული საშუალო
სასჯელის ხანგრძლივობა 2009 წელს ორჯერ მეტი იყო ვიდრე იმათი
სასჯელებისა, ვინც აღიარა დანაშაული (47 თვე 22 თვის პირისპირ; იუსტიციის
სამინისტრო 2010a: 2p ცხრილი).

ამგვარი არსებითი შემცირება მნიშვნელოვან ზეწოლას ქმნის,
ბრალდებულებზე არ გამოიყენონ უფლება სასამართლო განხილვაზე, რაც
უდანაშაულობის პრეზუმპციას უკავშირდება. როდესაც ბრალდებულს
ურჩევენ, რომ შეღავათი შესაძლოა ნიშნავდეს საპატიმრო და არასაპატიმრო
სასჯელებს შორის ალტერნატივას, უდანაშაულო პირების მიერ ბრალის
აღიარების რისკი მართლაც მაღალია 20 . და ბოლოს, ბრალის აღარებისთვის

20 შემდგომი განვითარება ამძაფრებს ამ რისკს. სააპელაციო სასამართლომ შეცვალა პოზიცია მოსამართლეების მიერ
სასჯელზე მინიშნების შესახებ და ამჟამად ბრალდებულისთვის, რომელსაც ბრალი არ უღარებია, შესაძლებელია
მოსამართლეს კითხოს, რა იქნება მისთვის შეფარდებული მაქსიმალური სასჯელი, თუკი ბრალდებული ამ ეტაპზე



არსებით შეღავათს შესაძლოა ასევე ქონდეს უკუშედეგი ზნეობრივ სასჯელის
შეფარდებაზე. თუკი სასჯელის მთავარი განმსაზღვრელებია დანაშაულის
სიმძიმე და ბრალეულობა, ბრალის აღიარებისთვის ფართო შეღავათის დაშვება
ჩრდილს მიაყენებს ბრალის აღიარებას. და ბოლოს, მიუხედავად იმისა, რომ
ბრალის აღიარება ზოგავს სახელმწიფო რესურსებს და ათავისუფლებს
დაზარალებულებსა და მოწმეებს ჩვენების მიცემის ვალდებულებისგან,
ბრალის აღიარება არ უკავშირდება დანაშაულის სიმძიმეს ან
სამართალდამრღვევის ბრალეულობის ხარისხს.

სასჯელები ‘საშიშთათვის’

მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტი წინასწარმეტყველების ალბათობა მწირია,
მრავალ ქვეყანაში მთავრობა პოლიტიკურად აუცილებლად მიიჩნევს ‘საშიშთა
შესახებ’ კანონმდებლობის ქონას, აცხადებს რა საზოგადოების უფრო მკაცრ
დაცვას სექსუალური და მოძალადე თავდამსხმელებისგან. ინგლისსა და
უელსში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 2003 წლის კანონით
მიღებულია ეს მიდგომა და შემოღებულია სამწახნაგოვანი სტრატეგია ‘საშიში’
დამნაშავეების წინააღმდეგ. შესაბამისად, როდესაც დანაშაულისთვის
გათვალისწინებულია უვადო პატიმრობა, სასამართლო ვალდებულია
შეუფარდოს უვადო პატიმრობა, თუკი სასამართლო დაადგენს, რომ
მიმდინარე დანაშაული საკმარისად მძიმეა იმისთვის რომ უვადო პატიმრობა
გამართლებული იყოს და თუკი სამართალდამრღვევი ‘საშიშია’. თუკი
დანაშაული ‘მძიმეა’, მაგრამ არ ითვალისწინებს უვადო თავისუფლების
აღკვეთას ან არ არის საკმარისად მძიმე, სასამართლოს მოეთხოვება გამოიყენოს
თავისუფლების აღკვეთა საზოგადოების უსაფრთხოებისთვის. სასჯელი
“თავისუფლების აღკვეთა საზოგადოების უსაფრთხოებისთვის” (IPP) სულაც
არ არის ნაკლებ მკაცრი ვიდრე უვადო თავისუფლების აღკვეთა, იმ
თვალსაზრისით, რომ სასამართლო განსაზღვრავს მინიმალურ ვადას, რომლის
ამოწურვის შემდეგაც გათავისუფლება მოხდება თუკი პირობით ვადამდე
გათავისუფლების კომისია მიიჩნევს, რომ საზოგადოებისთვის რისკი აღარ
ამართლებს თავისუფლების აღკვეთას და გათავისუფლება პირობებით
გარდაუვალია. არსებობს ასევე მესამე ფორმის სასჯელი, გაგრძელებული
სასჯელი, რომელიც შედგება დანაშაულის პროპორციული სასჯელისგან და
მას ემატება გაგრძელების პერიოდი (გარკვეული პირობების განკარგულებით)
ძალადობრივი დანაშაულისთვის ან სქესობრივი დანაშაულისთვის.

აღიარებს დანაშაულს (Goodyear [2005] Crim LR 659). თუკი მოსამართლე მიუთითებს საზოგადოებრვი სასჯელზე და
ადვოკატი განმარტავს, რომ საპატიმრო სასჯელი გამოიყენება თუკი ის ბრალს არ აღიარებს და მოხდება მისი
მსჯავრდება, მაშინ ბრალდებულზე მეტად დიდი ზეწოლა იქნება (მაგისტრთა სასამართლოებშიც ხელმისაწვდომია
სასჯელის წინასწარ მითითების მსგავსი პროცედურა).



სასამართლოს მიერ ამ სასჯელთაგან რომელიმეს შეფარდების პირობაა იმის
დადგენა, რომ ‘სახეზეა ამ პირის მიერ კონკრეტული დანაშაულის ჩადენით
საზოგადოების კონკრეტული წარმომადგენლებისთვის მძიმე ზიანის
მიყენების მნიშვნელოვანი რისკი’. სააპელაციო სასამართლომ მიიღო
‘სახელმძღვანელო’ გადაწყვეტილება ‘საშიშიშ პირად’ მიჩნევის შესახებ,
რომელიც გამოყოფს სამ საკითხს 21 . პირველი, 2003 წლის კანონში ტერმინი
‘მნიშვნელოვანი რისკი’ კვლავ განუმარტავი დარჩა: ‘მნიშვნელოვანის’ არჩევანი
ნაცვლად ‘არსებითისა’ შესაძლოა იწვევს მოცვის გაფართოებას, სააპელაციო
სასამართლო მოითხოვს რისკს, რომელიც ‘მნიშვნელოვანი მოცულობისა და
მნიშვნელოვნებისაა’. მეორე, უნდა არსებობდეს ამ სამართალდამრღვევის მიერ
შემდგომი ‘კონკრეტული’ დანაშაულის ჩადენის მნიშვნელოვანი რისკი. და
მესამე, ეს დანაშაულები უნდა იყოს იმგვარი, რომ საზოგადოების წევრებს
აყენებდეს მძიმე ზიანის მნიშვნელოვანი რისკის ქვეშ. ‘მძიმე ზიანი’ ნიშნავს
‘სიკვდილს ან მძიმე პირად ზიანს, ფიზიკურს ან ფსიქოლოგიურს’. თუმცა,
სასამართლოს მოეთხოვება გაითვალისწინოს 229-ე მუხლი, რომლის
თანახმადაც მძიმე ზიანის მნიშვნელოვანი რისკი სახეზეა, თუკი 18 წელს
გადაცილებული სამართალდამრღვევი მსჯავრდებულია იგივე
დანაშაულისთვის; სასამართლომ ასე უნდა ივარაუდოს, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც დანაშაულის ბუნებისა და სამართალდამრღვევის
შესახებ ანგარიშების გათვალისწინებით, მიიჩნევს, რომ დაუსაბუთებელი
იქნება რისკის მნიშვნელოვნად მიჩნევა.

‘საშიშობის’ შესახებ ნორმა 2003 წლის კანონში პენოლოგიური კრახი იყო. ის
იყო სავალდებულო და იმდენად ფართო მოქმედების, რომ იწვევდა რეალურ
უსამართლობას შედარებით დაბალი ხარისხის სამართალდამრღვევების
გარდაუვალ პატიმრობას დაქვემდებარებით. უფრო მეტიც, დაგეგმვა იმდენად
ცუდი იყო, რომ ციხეებში არ იყოს უზრუნველყოფილი IPP პატიმრებისთვის
შესაბამისი კურსების გავლის შესაძლებლობა, რომ მათი გათავისუფლების
საფუძველი შექმნილიყო (იხილეთ, მაგ.: თემთა პალატა 2008: 39-85
პარაგრაფი). მთავრობამ აღიარა ამ კრიტიკის ნაწილი და 2008 წელს ‘საშიში
პირებისთვის’ სასჯელების ზემოთ აღწერილი სავალდებულო ელემენტი
მოიხსნა და ამგვარი სასჯელის დანიშვნის ზღვარად განისაზღვრა
დანაშაულები, რომელთათვისაც დადგენილია მინიმუმ ოთხი წლით
თავისუფლების აღკვეთა. თუმცა, მთავრობის უახლესი დოკუმენტები
უთითებს ‘ჩვენი შესაძლებლობების ნაკლებობაზე, გამოვიცნოთ მომავალი
მძიმე დანაშაულები, რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს IPP-ით მსჯავრდების
საფუძვლებს’ (იუსტიციის სამინისტრო 2010c: 186-ე პარაგრაფი). ამჟამინდელი
წინადადებაა გაუქმდეს IPP მეორე მძიმე დანაშაულისთვის ავტომატური
უვადო პატიმრობის სასარგებლოდ, იმ შემთხვევაში, თუკი დანაშულები
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აღწევს მაღალი სიმძიმის ზღვარს. რჩება იმ მრავალი ადამიანის საქმეთა
გადასინჯვის სასწრაფო საჭიროება, რომელთაც IPP შეუფარდეს 2003-დან 2008
წლამდე პერიოდში და კვლავ პატიმრობაში არიან.

საპატიმრო სასჯელები და პირობით გათავისუფლება

საპატიმრო სასჯელის პრაქტიკული მნიშვნელობა განსხვავებულია ქვეყნების
მიხედვით და დამოკიდებულია ვადამდე გათავისუფლების ბუნებაზე. ამჟამად
ინგლისსა და უელსში ყველა პატიმარი, ვინც ვადიან თავისუფლების აღკვეთას
იხდის თავისუფლდება სასჯელის ნახევარის მოხდის შემდეგ და შემდეგ
იმყოფება გარკვეული პირობებით ზედამხედველობის ქვეშ, სასჯელის
ბოლომდე. ამ ვადაზე ადრე გათავისუფლება შესაძლებელია შინაპატიმრობის
პირობით (იხილეთ Padfield, Morgan and Maguaire, ამავე გამოცემაში). უვადო
პატიმრების და 2003 წლის კანონის ‘საშიშროების’ შესახებ ნორმის
საფუძველზე საზოგადოების უსაფრთხოებისთვის თავისუფლება აღკვეთილის
ვადამდე გათავისუფლების გადაწყვეტილებას ვადამდე გათავისუფლების
კომისია იღებს. კვლევებმა აჩვენა, რომ პირობით ვადამდე გათავისუფლების
კომისიის მიერ განხორციელებული ზიანის შეფასებები ხშირ შემთხვევაში
შეუსაბამოდ კონსერვატულია (Hood and Shute 2000).

გათავისუფლების პოლიტიკა ერთერთი ფაქტორია, რაც ზეგავლენას ახდენს
პატიმართა რაოდენობაზე. 1995 წლიდან 2009 წლამდე პერიოდში ინგლისში
პატიმართა რაოდენობა 32 500 პატიმრით გაიზრდა, ანუ 66 პროცენტით
(იუსტიციის სამინისტრო 2010a: 2; იხილეთ ასევე Liebling and Crewe, ამავე
გამოცემაში). სასამართლო და მაგისტრები ამას ხსნიან როგორც პასუხს
საზოგადოებაში არსებული აზრის კლიმატზე, რაც მეტწილად წახალისებულია
პოლიტიკური და მედიის რიტორიკით. მიუხედავად მყარი
მტკიცებულებებისა იმის შესახებ, რომ სასჯელის შეფარდების მდგომარეობის
შესახებ საზოგადოებაში ფართოდ გავრცელებული მცდარი მოსაზრებებია
(იხილეთ Roberts and Hough 2005: 69-71), პოლიტიკოსები და მედია
განაგრძობენ უფრო მეტი სიმკაცრის მოთხოვნას. წინა მსჯავრდებებსა და
სასამართლოს განკარგულებების დარღვევაზე მზარდმა პასუხმა ასევე მთავარი
როლი ითამაშა სიმკაცრის ტენდენციაში.

ზოგი სავალდებულო თუ მინიმალური სასჯელები არსებობს, რომელთაც
მოსამართლეები ეწინააღმდეგებიან, რომლებიც უთითებენ სასჯელის
შეფარდებისას დისკრეციაზე. თუმცა, დისკრეციას თავისი დადებითი და
უარყოფითი მხარეები აქვს. კარგია მექანიკურად სასჯელის შეფარდების და
ხისტი კონტროლის თავიდან აცილება, რაც სასამართლოებს ხელს უშლის
გაითვალისწინონ ცალკეული საქმეების კონკრეტული გარემოებები. მაგრამ არ



არის სასურველი სხვაგვარი მიდგომების დაშვება, რამაც შესაძლოა
გამოიწვიოს დისკრიმინაცია რასის (Hood 1992) ან სქესის (Hedderman and
Gelsthorpe 1997) მიხედვით, ან ცალკეული მოსამართლისთვის
შესაძლებლობის შექმნა, წარმართონ საკუთარი პოლიტიკა, ან ადგილობრივმა
მოსამართლეებმა მისდიონ ადგილობრივ ტრადიციებს. აუცილებელია კვლევა,
რათა შეფასდეს სახელმძღვანელო მითითებების ეფექტიანობა სასამართლოს
გადაწყვეტილების ფორმირებასთან მიმართებით.

საპატიმრო სასჯელების დაბალანსებასთან მიმართებით 2003 წლის კანონის
წარმატებულობისთვის არსებითია გადაწყვეტილებები პატიმრობის
ზღვრებთან დაკავშირებით. სასჯელების გაზრდის შემთხვევაში საჭიროა მათი
შემცირება. წინა ხელისუფლება განიხილავდა საკანონმდებლო ინიციატივას
ჯარიმების შესახებ, როგორ თავის სტრატეგიას, გაეცოცხლებია ფინანსური
სასჯელების გამოყენება, მაგრამ არაფერი მომხდარა. როგორც 2003 წლის
კანონი ისე საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები ნათელს ხდის, რომ
არსებითი ჯარიმების გამოყენება შესაძლებელია შედარებით ნაკლებად მძიმე
დანაშაულებისთვის, როგორც საზოგადოებრივი სასჯელის ალტერნატივა,
მაგრამ რეალური საკითხები საზომის მეორე მხარეს არის. სასამართლოები,
პოლიტიკოსები და გაზეთების რედაქტორები უნდა დარწმუნდნენ, რომ ის
რაც მათთვის დაბალი ან ‘მწირი’ ჯარიმაა, შესაძლოა მნიშვნელოვან
მოთხოვნებს უყენებდეს სახელმწიფოს კმაყოფაზე მყოფი
სამართალდამრღვევის ფინანსურ რესურსებს. თუკი ეს ზღვარი არ
გადაკვეთეს, ნაკლებ სავარაუდოა შემცირდეს ნაკლებად მძიმე
დანაშაულისთვის მსჯავრდებულთა რაოდენობა, რომელთაც
საზოგადოებრივი სასჯელები შეეფარდებათ.

თუკი საქმე საკმარისად მძიმეა იმისთვის რომ გამართლებული იყოს
საზოგადოებრივი სასჯელის შეფარდება, სასამართლოებმა უნდა დაიცვან
სახელმძღვანელო მითითებები საზოგადოებრივი სასჯელების სამი
საფეხურის გასამიჯნად (დაბალი, საშუალო და მაღალი) და იმის
უზრუნველყოფისას, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება დანაშაულის სიმძიმის
თანაზომიერია. სასამართლო მზად უნდა იყოს შეუფარდოს მეორე
საზოგადოებრივი სასჯელი მას შემდეგ რაც ერთი არ გაამართლებს:
სასჯელების კიბე არ უნდა შემოკლდეს იმ მიზეზით, რომ მხოლოდ ერთი
ფორმის საზოგადოებრივი სასჯელია ხელმისაწვდომი, არამედ
სასამართლოებმა უნდა ცადონ სხვადასხვა პროგრამები და მოთხოვნები, თუკი
ჩადენილი დანაშაული ვერ ასაბუთებს პატიმრობის გამოყენებას.

მსგავსად ამისა, სასჯელის გადავადების მწირი გამოყენებაც თავიდან უნდა
იყოს არიდებული: თუ როგორ ასახავენ ამას სასამართლოები თავიანთ
სასჯელის შეფარდების პრაქტიკაში განაპირობებს იმას, გამოიყენება თუ არა



სასჯელის გადავადება იმ სამართალდამრღვევებთან, რომელთაც
დაუყოვნებელი პატიმრობა შეეფარდებოდა (რაც უნდა მომხდარიყო) ან
სამართალდამრღვევებს, რომელთაც საზოგადოებრივი სასჯელი
დაენიშნებოდათ. მაგისტრებისა და მოსამართლეების ტრენინგისას ეს საკვანძო
საკითხია. საზოგადოებრივ სასჯელებში ბევრი რამ არის პოზიტიური, მთელი
რიგი პროგრამების გზით განმეორებითი დანაშაულის შემცირებისთვის
თავდადების მტკიცებულებით, მაგრამ ჩარჩო კვლავ მტკიცედ სადამსჯელოა
და სხვადასხვა ხარვეზები, რაც მაღლა აღვწერეთ შესაძლოა ისე არსებობდეს,
რომ მთელი სისტემის სადამსჯელო ხასიათს პირიქით ზრდიდეს კიდეც.

და ბოლოს, წინა ნასამართლობისა და დარღვევებისთვის მსჯავრდების როლი
უნდა აღინიშნოს. 2003 წლის კანონის ნორმა წინა ნასამართლობის შესახებ
აცხადებს განმეორებითი დანაშაულის ჩამდენთათვის სასჯელის
‘კუმულატიურ’ შეფარდებას 22 , მაგრამ სახეზეა სამართალდამრღვევისთვის
შეფარდებული პრევენციული განკარგულებების მატება. პრევენციული
განკარგულებების მატება აშკარაა სქესობრივი დანაშაულების შესახებ 2003
წლის კანონის ნორმებიდან, რომლის საფუძველზეც მიიღება სქესობრივი
დანაშაულების პრევენციის განკარგულებები და სქესობრივი ზიანის რისკის
შესახებ განკარგულებები, რომლებიც სხვა განკარგულებების გვერდით
არსებობს, როგორიცაა მგზავრობის აკრძალვის განკარგულებები, ფეხბურთის
მაყურებლობის აკრძალვის განკარგულებები და კონკრეტულ ტერიტორიასთან
მიახლოების აკრძალვის განკარგულებები. ამ განკარგულებათაგან რომელიმეს
დარღვევა დანაშაული, რაც თავისუფლების აღკვეთას იწვევს.

დასკვნა

უკანანსკნელი ათწლეულის მანძილზე ინგლისსა და უელსში სასჯელის
შეფარდება უფრო სწრაფად განვითარდა ვიდრე საერთო სამართლის სხვა
იურისდიქციებში. განსაზღვრული სახელმძღვანელო მითითებების
მომრავლებასთან ერთად პარლამენტმა მიიღო მთელი რიგი საკანონმდებლო
ცვლილებები, რომლებსაც ზეგავლენა აქვს სასჯელის შეფარდებაზე და
პატიმრობიდან ვადამდე გათავისუფლებაზე. 2010 წელს ამჟამინდელმა
კოალიციურმა მთავრობამ მიიღო სამუშაო დოკუმენტი “ჩაკეტილი წრის
გახლეჩვა: ეფექტიანი სასჯელი, სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაცია და
სასჯელის შეფარდება”. რაც შესაბამისობაშია მთავრობის ზოგად ინტერესთან,
შეამციროს სახელმწიფო მომსახურების ხარჯები. სამუშაო დოკუმენტით
შეთავაზებული იყო ფარგლების გაფართოება, რა ფარგლებშიც
სამართალდამრღვევები ფინანსურ ანაზღაურებას გასცემენ

22 კანონის 142-ე მუხლით დადგენილია რომ სასამართლოებმა უნდა გაითვალისწინონ თითოეული წინა
ნასამართლობა სასჯელის სიმძმის კიდევ უფრო დასამძიმებლად (და შესაბამისად სასჯელის სიმკაცრის) თუკი ეს
გონივრული იქნება.



‘დაზარალებულებისა და გადასახადის გადამხდელთა’ სასარგებლოდ
(იუსტიციის სამინისტრო 2010c: 20). მომზადების პროცესში (2011 წლის
ივლისი) მთავრობამ გამოაქვეყნა მისი პასუხი სამუშაო დოკუმენტზე. ამ
პასუხში მთავრობა გამოხატავდა სურვილს, ემუშავა სასჯელის შეფარდების
საბჭოსთან ფინანსური სასჯელების მეტად გამოყენების ხელშესაწყობად; მძიმე
სქესობრივი და ძალადობრივი დანაშაულებისთვის სასჯელის შეფარდებასთან
დაკავშირებით მიმდინარე მექანიზმების მიმოხილვა; და სასჯელის
შეფარდების კანონმდებლობის მთელი რიგი ელემენტების გამარტივება.
სავარაუდოა რომ პარლამენტი რეფორმის ამ კანონპროექტს 2011 წლის ბოლოს
წარადგენს (იუსტიციის სამინისტრო, 2011 წ.).

ინგლისსა და უელსში სასჯელის შეფარდება არსებითად შეიცვალა
უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე. ყველა სხვა სიახლეს შორის ყველაზე
იმედისმომცემია სასჯელის შეფარდების სახელმძღვანელო მითითებების
განვითარება. ინგლისისა და უელსის სასჯელის შეფარდების საბჭომ, როგორც
აღვნიშნეთ გამოსცა სასჯელის შეფარდების სახელმძღვანელო მითითებების
ახალი ფორმატი და განაგრძობს დამატებითი სახელმძღვანელო მითითებების
გამოცემას მომდევნო რამდენიმე წლის მანძილზე. სასჯელის შემფარდებლებს
ამ იურისდიქციაში მეტი სტრუქტურა და სახელმძღვანელო მითითებები აქვთ
ვიდრე მანამდე და უფრო სამართლიანი და პრინციპების დონეზე გაწერილი
სასჯელის შეფარდების სისტემის უპირატესობები ნამდვილად აღსანიშნავია.

დამატებითი საკითხავი მასალა:
Readings on rationales for sentencing and related issues may be found in: A. von
Hirsch, A. Ashworth, and J. V. Roberts (eds) (2009), Principled Sentencing: Readings
in Theory and Policy, 3rd edn, Oxford: Hart Publishing; M. Tonry (ed.) (2011), Why
Punish, How Much? A Reader on Punishment, Oxford: Oxford University Press; R. A.
Duff and D. Garland (eds) (1994), A Reader on Punishment, Oxford: Oxford
University Press. See also A. Ashworth and M. Wasik (eds) (1988), Fundamentals of
Sentencing Theory, Oxford: Oxford University Press.

Monographs on sentencing theory include: N. Lacey (1988), State Punishment,
London: Routledge; R. Duff (2000), Punishment, Communication and Community,
New York: Oxford University Press; and A. von Hirsch and A. Ashworth (2005),
Proportionate Sentencing, Oxford: Oxford University Press. Morgan, Rod; Maguire,
Mike; Reiner, Robert (2012-04-12). The Oxford Handbook of Criminology (Page 892).
Oxford University Press. Kindle Edition.

Sentencing texts include: A. Ashworth (2010), Sentencing and Criminal Justice, 5th
edn, Cambridge: Cambridge University Press; and S. Easton and C. Piper (2008),
Sentencing and Punishment: The Quest for Justice, 2nd edn, Oxford: Oxford
University Press. The website of the Sentencing Council of England and Wales also



provides a wealth of material about sentencing and sentencing guidelines in this
country: www.sentencingcouncil.co.uk.

For international sentencing see the special issue of the Federal Sentencing Reporter
published in April 2010; A. Freiberg and K. Gelb (eds) (2008), Penal Populism,
Sentencing Councils and Sentencing Policy, Cullompton: Willan; C. Tata and N.
Hutton (eds) (2002), Sentencing and Society: International Perspectives, Aldershot:
Ashgate Publishing; M. Tonry and R. Frase (eds) (2001), Sentencing and Sanctions in
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ოქსფორდის სახელმძღვანელო კრიმინოლოგიაში
მეხუთე გამოცემა
რედაქტორები: მიკე მაგუაერი, როდ მორგანი და რობერტ რეინერი
Oxford University Press 2012

თავი 30
ცხოვრება ციხეში, სასჯელის ძალა და ციხის ეფექტი
ადამიანებზე
ელისონ ლიბლინგი და ბენ ქრიუ

[ციხე] ისეთი ადგილია, სადაც ურთიერთობები და ერთმანეთის მიმართ მოპყრობა საკმაოდ
მნიშვნელოვანია. ამასთან დაკავშირებით წამოიჭრება განსაკუთრებით მგრძნობიარე კითხვები
სამართლიანობაზე, წესრიგსა და ძალაუფლებაზე (ან, ზოგიერთის აზრით, ლეგიტიმურობაზე); ასევე,
სხვა კითხვები ნდობასთან, პატივისცემასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებით.

შესავალი

დიდი ხნის მანძილზე, ციხე ითვლებოდა სამაგალითო ადგილად ძალაუფლების
შესასწავლად (იხ. მათ შორის, Sykes 1958; Sparks და სხვები, 1996; Carrabine 2004). ეს ისეთი
ადგილია, სადაც ძალაუფლების სხადასხვა ფორმა თავის გზას პოულობს, ზოგჯერ -
თავისუფლად, ზოგჯერ - უხეში ძალით. საიკსი (1958), რომელიც მეორე მსოფლიო ომის
შემდგომ პერიოდში წერდა, პენიტენციურ სისტემას ადარებდა საკონცენტრაციო ბანაკსა და
შრომით კოლონიას და აღნიშნავდა, რომ თითოეული მათგანი არის „სოციალური სისტემა,
სადაც ტოტალური ან თითქმის ტოტალური სოციალური კონტროლის დასამყარებლად
ყველა ღონე არის გამოყენებული“(Sykes 1958: xiv). სტენფორდის ციხის ავადსახსენებელი
ექსპერიმენტის შედეგები (Haney და სხვები. 1973) - სადაც სიმულირებულ ციხეში პატიმრის
ან ბადრაგის როლში განთავსდნენ სტუდენტები და რომელიც მალე გადაიზარდა
არასათანადო მოპყრობასა და ძალადობაში - დღემდე დამაჯერებლად აფასებს ციხეს,
როგორც ინსტიტუტს და ძალაუფლების მისწრაფებას ძალადობისკენ. ფუკო (1977)
მიიჩნევდა, რომ ციხე თანამედროვე საზოგადოების ტიპური ინსტიტუტია. „პანოპტიკონის“
შესახებ ნაშრომების აღწერისას - სადაც (თეორიულად) პატიმრებმა იციან, რომ ისინი
მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ არიან, მათ გაითავისეს გარეგანი „მზერის“ არსებობა და
გადაიქცნენ დამორჩილებულ და თვით-კონტროლს დაქვემდებარებულ სუბიექტებად - ფუკო
ცდილობდა წარმოეჩინა ცვლილებები ძალაუფლების, მმართველობისა და კონტროლის
ბუნებაში. ციხეში დრამატული განსხვავებაა ძალაუფლებებს შორის, აქ სახელმწიფოს
იძულებითი ძალა ყველაზე ცხადად წარმოგვიდება და  ინდივიდებს წართმეული აქვთ
ავტონომიისა და კონტროლის ბევრი ბუნებითი ფორმა. რასაკვირველია, ციხე, როგორც
ასეთი ადგილი, წარმოადგენს შედარებით უნიკალურ სოციალურ სივრცეს.

ზოგადად, ციხეებში იძულებითი გარემოა, მაგრამ ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდება
ძალაუფლების გადანაწილებით. ასეთ სახესხვაობებს მივყავართ განსხვავებული მორალური
და ემოციური კლიმატისკენ ციხეებში და იწვევს განსხვავებული სოციალური წესრიგის
ჩამოყალიბებას როგორც სხვადასხვა იურისდიქციაში, ასევე, ერთი და იგივე იურისდიქციის
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შიგნით. ზოგიერთი მათგანი უფრო მდგრადი და ლეგიტიმურია, ვიდრე სხვები (Sparks და
სხვები, 1996). ისინი წარმოადგინენ სპეციალურ თემებს (თუმცა, ნამდვილად არიან თემი),
რომელთა ფორმას განაპირობებს სოციალური და პოლიტიკური იდეები დანაშაულის,
სასჯელის, სოციალური წესრიგისა და ადამიანის ბუნების შესახებ. ისინი მგრძნობიარენი
არიან ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებისა და წესრიგის დარღვევისადმი და
გამოირჩევიან ლეგიტიმურობის დამახასიათებელი ნაკლებობით. ამ ყველაფერს, მათ შორის,
იწვევს ის გარემოება, რომ პატიმრები თითქმის ყოველთვის საკუთარი ნების გარეშე არიან
დაკავებულნი. ციხეები მუდმივად ცვალებადი ადგილებია, სადაც ღირებულებები
ყოველთვის უპირისპირდება ერთმანეთს, პატივისცემა ყოველთვის საფრთხის ქვეშაა და
მუდმივი მუშაობაა საჭირო წესების შესრულების უზრუნველსაყოფად; ამასთანავე,
ძირითადად, ციხეები წესრიგისა და რუტინის ადგილებია. ეს არის გარემო, სადაც (გარდა
ძალიან ცოტა გამონაკლისისა, როგორებიცაა სეგრეგაციის განყოფილებები განსაკუთრებით
მკაცრი რეჟიმის ციხეებში [King, 1999]) ურთიერთობები არსებობს და ეს ურთიერთობები
არის „ზეთი“, რომლის დახმარებითაც მექანიზმის რუტინა მუშაობს (Liebling, Price და Shefer,
2010). ამ თავში განხილული ბევრი თემა ეხება ძალაუფლების, მორალის, ურთიერთობებისა
და წესრიგის აღნიშნულ საკითხებს. ამ თავის მიზანია, რომ ასეთი „შიდა“ საკითხები,
რომლებიც პასუხობს კითხვას „როგორია ციხე“, დაუკავშიროს „გარე“ საკითხებს, რომლებიც
პასუხობს კითხვას „რისთვისაა ციხე“ (Carrabine 2004).

ციხის გამოყენება, პოლიტიკური ეკონომიკა და
სასჯელაღსრულების პოლიტიკა1

2011 წლის 2 სექტემბერს ინგლისისა და უელსის 135 ციხესა და საიმიგრაციო გადაყვანის 3
ცენტრში უპრეცედენტო რაოდენობის - 88,554 - ადამიანი იმყოფებოდა, მათი თითქმის 5%
(4,225) იყვნენ ქალები.2 ეს მნიშვნელოვნად აღემატებოდა „გამოყენებისთვის სათანადო
სამუშაო ტევადობას“. ეს უკანასკნელი ისედაც „უსაფრთხო გადატვირთულობას“
უტოლდება. მაშასადამე, ციხეთა საკნები, რომლებიც ოფიციალურად „უსაფრთხოდ“ იყო
მიჩნეული ერთი ადამიანისთვის, იყო „ორმაგად გადატვირთული“. 2011 წლის მაისისთვის 80
ციხე იყო გადატვირთული; რაც ნიშნავს იმას, რომ „სისტემა საკუთარი სიმძიმის ქვეშ
იზნიქებოდა“ (Loader 2001, 351). დანარჩენი 2,783 სამართალდამრღვევი (რომლებიც სხვა
შემთხვევაში ციხეში იქნებოდნენ) შინა-პატიმრობაში იმყოფებოდნენ (იუსტიციის
სამინისტრო, 2011). ციხის კონტიგენტის 15%  წინასწარ პატიმრობაშია და ელის სასამართლო
პროცესს ან სასჯელს. 1992 წელს ციხის კონტიგენტი მნიშვნელოვნად ნაკლები იყო - 42,000 და
შესაბამისად, ეს რიცხვი გაორმაგდა ორ ათწლეულში. ასეთი ზრდა მეტწილად გამოიწვია

1 ეს თავი მნიშვნელოვნად შეიცვალა სახელმძღვანელოს წინა გამოცემის შემდეგ. ზოგიერთ მკითხველს
შესაძლოა სურდეს, რომ ნახოს წინა გამოცემები, სადაც ციხეთა ისტორია და სამართლებრივი
ორგანიზაცია უფრო დაწვრილებითაა აღწერილი. აგრეთვე, ადგილის სიმწირის გამო, ჩვენ თავი
შევიკავეთ ციხის თანამშრომლებისა და მენეჯმენტის მიმოხილვისგან ამ თავში, თუმცა სხვაგან
გვიწერია ამ საკითხების შესახებ; იხილეთ მომავალში გამოსაცემი ნაშრომი ჩვენი ავტორობით.

2 უკანასკნელი 15 წლის მანძილზე ქალთა რაოდენობა ციხეებში გაიზარდა დაახლოებით 114%-ით (იხ.
ბრომლის ანგარიში, ივნისი 2011). ციხის კონტიგენტის ბუნების, ზომისა და მახასიათებლების შესახებ
უახლესი ფაქტებისა და მონაცემებისთვის არ არსებობს უკეთესი წყარო, ვიდრე ციხის რეფორმის
ფონდის ბრომლის ანგარიშების ბოლო გამოცემები.
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ახლად შემოღებულმა უვადო სასჯელებმა საზოგადოების დასაცავად (IPP), სასჯელების
გახანგრძლივებამ და პირობით ვადამდე გათავისუფლების ლიცენზიის მომეტებელმა
დარღვევებმა - რაც ციხეში დაბრუნებას იწვევს. ციხის კონტიგენტის 29% სასჯელს იხდის 4 ან
მეტი წლის ვადით. დამატებითი 13,644  პატიმარი (16%) იხდის უვადო სასჯელს. აღნიშნული
ნიშნავს იმას, რომ პატიმართა თითქმის ნახევარი იხდის სასჯელს 4 წლით ან მეტი ვადით,
მათ შორის, უვადოდ (ეს მაჩვენებელი 23%-ს უტოლდებოდა 1985 წელს). უვადოდ
დაპატიმრებულ პირთა მიერ მოხდილი სასჯელის საშუალო ვადა გაიზარდა 1985 წელს
დაფიქსირებული 10.7 წლიდან 13.8 წლამდე 1995 წლისთვის და 16.5 წლამდე 2011 წლისთვის.
22 პატიმარი იხდის სასჯელს „სრული სიცოცხლის“ ვადით, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ
არასდროს გაათავისუფლებენ. ამჟამინდელ პატიმართა 7% (5,646) ციხეში დაბრუნდა
პირობით ვადამდე გათავისუფლების პირობების დარღვევის გამო (იუსტიციის სამინისტრო,
2011). სასჯელის მისჯის მაჩვენებლი სტაბილურია, თუმცა შეინიშნება უფრო ხანგრძლივი
სასჯელების მისჯისა და პირობით ვადამდე გათავისუფლების შეზღუდულად გამოყენების
ტენდენციები. ამასთანავე, IPP პატიმრები იხდიან სასჯელს მათთვის გამიზნული ვადის
(ტარიფის) გასვლის შემდეგაც. ციხის კონტიგენტის ერთადერთი ჯგუფი, რომელიც
განსახილველ პერიოდში შემცირდა არის 18 წლამდელთა კატეგორია (იხ. Morgan და
Newborn, ეს ტომი). პატიმართა 26% ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელია, ხოლო
13% უცხოეთის მოქალაქეა. პატიმართა 68%-ის კითხვის უნარები უტოლდება ან ნაკლებია იმ
დონეზე, რაც 11 წლის ბავშვისგან მოითხოვება (იხ. ბრომლის ანგარიში, ივნისი 2011: 7 და
ზოგადად).

„ძველი ევროპის“ ქვეყნებიდან ინგლისსა და უელსში ყველაზე მაღალი პატიმრობის
მაჩვენებელია (154 პატიმარი 100,000 ადამიანზე), რაც ოდნავ მეტია ვიდრე ესპანეთსა და
თურქეთში და ბევრად მეტია ვიდრე საფრანგეთში, გერმანიასა და განსაკუთრებით
სკანდინავიის ქვეყნებში (იხ. ICPS ციხეთა მსოფლიო ანგარიში 2011). მაჩვენებლები ბევრი
ქვეყნიდან ადასტურებენ, რომ დანაშაულსა და სასჯელს შორის არ არის მარტივი
ურთიერთდამოკიდებულება. ზოგიერთი არაევროპული ქვეყანა, როგორებიცაა აშშ, სამხრეთ
აფრიკა და ახალი ზელანდია, ასევე, გამოირჩევიან თავიანთი „დამსჯელობითობით“ (Loader
2011) და ამ ქვეყნებში პატიმრობის მაჩვენებლებია, შესაბამისად, 743, 316 და 199 პატიმარი
100,000 ადამიანზე. სხვა ქვეყნებმა, მაგალითად ფინეთმა, უკანასკნელ წლებში შეამცირეს
პატიმართა რაოდენობა ისე, რომ დანაშაულის დიდი ზრდა არ მომხდარა შესადარებელ
ქვეყნებთან შედარებით (Lapi – Seppala 2006). პატიმრობის მაჩვენებელი მეტისმეტად
გაიზარდა ზოგიერთ ისეთ ქვეყანაში, რომლებიც, ტრადიციულად, ტოლერანტულად
მიიჩნეოდნენ (მაგალითად, ნიდერლანდებში - 319 პატიმარი 100,000 ადამიანზე, 2011).
პატიმრობის გამოყენება ნაკლებად უკავშირდება დანაშაულის რაოდენობას (რაც უკანასკნელ
წლებში იკლებს ან სტაბილურია) და უფრო მეტად დამოკიდებულია პოლიტიკურ,
ეკონომიკურ და ინსტიტუციურ პირობებზე ქვეყანაში (იხ. მაგალითად, Lacey 2008, Lappi –
Seppala 2011). კავადინო და დინანი (2006) ამტკიცებენ, რომ „სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკური
ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს შორის პატიმრობის მაჩვენებელთან დაკავშირებით მყარი
გამყოფები ხაზებია“. აღნიშნული ნიშნავს იმას, რომ ნეო-ლიბერალურ ქვეყნებში (მაგ., აშშ,
გაერთიანებული სამეფო, ავსტრალია) სოციალური კეთილდღეობის სახელმწიფო
შეზღუდული სახით გვევლინება, დიდია ეკონომიკური უთანასწორობა და
დამკვიდრებულია შედარებით ინდივიდუალისტური კულტურა. ასეთი ქვეყნები ბევრად
მეტ პირს აპატიმრებენ, ვიდრე ისეთი ქვეყნები, სადაც უფრო თანასწორი კულტურაა და
სახელმწიფო მეტად უზრუნველყოფს სოციალურ კეთილდღეობას თავისი ყველა
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მოქალაქისთვის (მაგ., დანია, ნორვეგია და შვედეთი). სახელმწიფოს მიერ ფინანსური
სახსრების ხარჯვა სოციალური კეთილდღეობისთვის - ღარიბთა სიღარიბისა და
დანაშაულისგან დაცვასთან ერთად - ამცირებს სოციალურ და სიმბოლურ დაშორებას
მდიდრებსა და ღარიბებს შორის. შესაბამისად, მკვიდრდება და მყარდება
სამართალდამრღვევთა მიმართ უფრო შემწყნარებლური და ინკლუზიური სოციალური
მიდგომები (იხ. აგრეთვე Downes და Hansen 2006; Lappi – Seppala 2011). იმავეს ამტკიცებს
ვაკანტი (2000, 2001, 2009) აშშ-სთან მიმართებაში და აღნიშნავს, რომ ციხის ნამდვილი
ფუნქცია მდგომარეობს სოციალური დაუცველობის მართვასა და სიღარიბის
კრიმინალიზაციაში. სოციალური კეთილდღეობის ბიუჯეტის შემცირება და პატიმრობის
გამოყენება წარმოადგენს განგრძობად ღონისძიებებს, რაც მიზნად ისახავს ურბანული (სუბ)
პროლეტარიატის მართვას ნეო-ლიბერალური ეკონომიკის საზღვრებთან (ან ასეთი ჯგუფის
ზედმეტობის ხაზგასმას ნეო-ლიბერალური ეკონომიკისთვის). შესაბამისად, ციხე და გეტო
თითქმის იდენტურ მიზანს ემსახურება და უფრო და უფრო ემსგავსება ერთმანეთს, როგორც
დანგრეული, „ბნელი“ გარემო სამუშაოს გარეშე, რომელიც მიმართულია საზოგადოების
ქვედა, განწირული ფენის გისოსებში მოქცევისა და გაუვნებელყოფისკენ გარემომცველი
საზოგადოების საკეთილდღეოდ. პოლიტიკური ეკონომიკის, სასჯელაღსრულების სისტემის
სიმკაცრისა და ციხის კონტიგენტის დაკავშირება რთული საკითხია (იხ. Lacey 2008), თუმცა
უბრალო დამთხვევა არ არის, რომ პატიმრები არიან არაპროპორციულად ღარიბები და
სოციალურად გარიყულები და უარეს მდგომარეობაში ჩაყენებულნი განათლების,
საცხოვრებლის, დასაქმებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხრივ (სოციალური
გარიყულობის განყოფილება 2002). გაერთიანებულ სამეფოში მეცნიერები ითხოვენ, რომ
შემსუბუქდეს სასჯელაღსრულების სისტემა და ამტკიცებენ, რომ ციხე გამოიყენება
ცინიკური მიზნებისთვის, როგორიცაა მოკლევადიანი პოლიტიკური სარგებლის მიღება (იხ.
Loader 2011).

პატიმრობის მიზნები, ეფექტიანობა და უახლესი ისტორია
პოლიტიკოსებს, საზოგადოებასა და პოლიტიკის შემმუშავებლებს დიდი მოლიდინები აქვთ
ციხეებისგან. ისინი სხვადასხვა მიზნის მისაღწევ საშუალებად გამოიყენება, მათ შორის
პოლიტიკური დამაჯერებლობისთვის და უფრო ვიწროდ - საზოგადოების დასაცავად; ხოლო
როდესაც ეს მიზნები ვერ მიიღწევა, შედეგები სერიოზულია (მაგალითად, პოლიტიკური და
საჯარო მანდატის შეწყვეტა). მიუხედავად აღნიშნულისა, სპეციალისტთა და პრაქტიკოსთა
მცირე ჯგუფის მიღმა, მათ შორისაც კი, ვისთვისაც ციხის ეფექტურობას მნიშვნელოვანი
შედეგი მოაქვს, ცოტას თუ ესმის მკაფიოდ, თუ როგორ „მუშაობს“ ციხე, ან „მუშაობს“ თუ არა
იგი საერთოდ. ციხე მხედველობის მიღმაა: ესაა სიმბოლური და მკაცრად ფიზიკური და
მასშტაბური ინსტიტუტი ანუ „შავი ყუთი“. ეს უკანასკნელი ტერმინი გამოიყენება
შეფასებითი კვლევის კრიტიკაში; რადგან ასეთი კვლევები ხშირად პირდაპირ და
დაუფიქრებლად იყენებს ციხემდე და შემდგომ ღონისძიებებს (ან შედეგებს). ციხეების
ეფექტურობა ან არაეფექტურობა ფასდება განთავისუფლების შემდგომ ხელახალი
მსჯავრდების მაჩვენებლით. თუმცა ასეთ შეფასებას მწირი ახსნა და თეორიული საფუძველი
ახლავს იმ მექანიზმებისა და კონტექსტის შესახებ, რაც განაპირობებს აღნიშნულ
მაჩვენებელს. რთულია თეორიების აგება იმის თაობაზე, თუ რამდენად მუშაობს (ან არ
მუშაობს) კონკრეტული სასჯელაღსრულებითი სტრატეგიები ღრმა ანალიზის გარეშე იმ
საკითხებთან დაკავშირებით, თუ რა და როგორ აყალიბებს ციხის ცხოვრებას. არსებობს
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რამდენიმე ურთიერთსაპირისპირო ჰიპოთეზა აღნიშნულის შესახებ, მათ შორისაა დასჯითი
თეორია (სადაც ეფექტი რეციდივიზმზე პოზიტიურია არასასიამოვნო და არასასარგებლო
გამოცდილების გამო) და რესოციალიზაციის თეორია (სადაც ეფექტი პოზიტიურია დასჯითი
თეორიის საპირისპირო მიზეზით - კონსტრუქციული გამოცდილების გამო). აღნიშნული
მექანიზმები შესაძლოა იყოს დამატებითი (რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი შესაძლოა ერთად
განვითარდეს), ან შესაძლოა ისინი უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს. დასჯის თუ
რეფორმირების ეფექტურობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები ცოტაა, თუმცა
ზოგიერთი პროგრამა და ზოგი პირი აჩვენებს პოზიტიურ შედეგებს.3 ზოგადად,
დამტკიცებულია, რომ ციხეს აქვს კრიმინოგენული (ანუ ნეგატიური) ეფექტი (იხ. Nagin და
სხვები, 2009), რადგან ხდება: ოჯახური კავშირების მორღვევა, დასაქმების შესაძლებლობების
ხელშეშლა, ციხის კონტიგენტის სტიგმატიზება და მათი უნარების გაქრობა (Sampson და Laub
1993). როგორც გალლო და რუჯიერო გვთავაზობენ, ციხის საუკეთესო დახასიათებაა:
„ფაბრიკა, რომელიც შეზღუდულ შესაძლებლობებს აწარმოებს“ (1991).

თითოეულ წელს გათავისუფლებულ მამრობითი სქესის პატიმართა დაახლოებით 50%
განმეორებით მსჯავრდებული ხდება 2 წელიწადში (ესაა სტანდარტული პერიოდი, იხ.
იუსტიციის სამინისტროს მიერ ყოველწლიურად მოწოდებული ციფრები). ეს მაჩვენებელი
უფრო მაღალია ახალგაზრდებისთვის (75%) და ოდნავ ნაკლებია ქალებისთვის - თუმცა
ქალების შემთხვევაში მაჩვენებელი მუდმივად მცირდება. სრულწლოვან მამაკაცთა 30-დან
35%-მდე ციხეში ბრუნდება 2 წელიწადში. „შავი ყუთის“ პრობლემის გამო, შეუძლებელია
დავადგინოთ, თუ რატომ არ მოხდა დანარჩენი პირების განმეორებითი მსჯავრდება: იმიტომ
რომ მათი დანაშაული ვერ შენიშნეს, იმიტომ რომ პირველ ჯერზე სათანადოდ დასაჯეს თუ
სათანადოდ მოახდინეს მათი რეაბილიტაცია. ხელახლა მსჯავრდება იზრდება, როდესაც
პატიმართა რაოდენობა იმატებს და მცირდება, როდესაც პატიმრების რაოდენობა იკლებს (ეს
შესაძლოა დაკავშირებული იყოს ციხეში ყოფნის პერიოდთან). არსებობს სხვა მიზეზებიც
რათა მივიჩნიოთ, რომ რაც უფრო მეტად ხდება ციხის გამოყენება, ის მით ნაკლებად
ეფექტურია. მარგინალური ან დაბალრისკიანი სამართალდამრღვევები შემოჰყავთ „ქსელში“
და ნაკლებ პატიმარს აქვს საჭირო რესურსები, რათა წარმატებით დააღწიოს თავი გარემოს.

მაშასადამე, პასუხი კითხვაზე, თუ რამდენად ეფექტურია ციხეები, რთულია. ზოგიერთი
დამკვირვებელი აღნიშნავს, რომ იმას, რაც ციხეში ხდება, ნაკლები ზეგავლენა აქვს იმაზე, თუ
რა მოხდება გათავისუფლების შემდგომ: ქცევას იმწუთიერი გარემო აყალიბებს (Haines 1997).
სოციოლოგები ამტკიცებენ, რომ ციხის შეფასება მისი „ეფექტურობის“ მიხედვით -
აუცილებელი ან ტექნიკური მიზნის მიხედვით - ნიშნავს ციხის ნამდვილი ფუნქციის
არასწორად გაგებას. ნამდვილი ფუნქცია არ არის დაკავშირებული ციხის ზეგავლენასთან
კონკრეტულ სამართალდამრღვევზე. ციხეები არსებობს იმისთვის, რათა გამოხატონ
საზოგადოების უკმაყოფილება, ჩამოაყალიბონ მორალური საზღვრები და განამტკიცონ
სახელმწიფოს ძალაუფლება. მაშასადამე, სასჯელს - როგორც ციხეში, ისე მის გარეთ - აქვს

3 რეაბილიტაციას ოდნავ მეტი მხარდამჭერი ჰყავს, ვიდრე დასჯას. ხანგრძლივი გერმანული კვლევის
შედეგად დადგინდა სამართალდამრღვევთა ორი ტიპი: ჰედონისტური, რომელიც გადაწყვეტილებებს
რაციონალურად იღებს და „ნერვოზული“ ანუ „ირაციონალური“ ჯგუფი, რომელიც უფრო მეტად
იტანჯება პატიმრობაში, თუმცა უფრო ხშირად ბრუნდება ციხეში. იხ. ჰანოვერის ციხის პროექტი
„პატიმრობის შედეგები განვითარებაზე“, დანიელა ჰოსერის ხელმძღვანელობით; იხ. მაგ. ვინდსიო
2006.
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ღრმად გამჯდარი სოციალური მნიშვნელობა და მკვეთრად გამოხატული ფუნქცია (Garland
1990). როგორც როდ მორგანი აღნიშნავს, თუკი ციხეს „პრეტენზია ექნება საკუთარ
მნიშვნელობაზე დანაშაულის კონტროლთან დაკავშირებით“, მაშინ ჩვენ „ვერ გავიგებთ, თუ
რა არის ციხე, რადგან ამ შეზღუდულ ტექნიკურ პარამეტრებში ციხე არ მუშაობს
[უშედეგოა]“. სავარაუდოდ, ციხე უფრო ეფექტურად ასრულებს ზემოთ აღნიშნულ
სოციალურ და სიმბოლურ მიზნებს, ვიდრე სხვა მიზნებს. სწორედ ამ ფუნქციების გამოა,
რომ ციხე მუდმივად საჭიროდ მიგვაჩნია, მიუხედავად მისი - როგორც სოციალური და
ინდივიდუალური რეფორმის დაწესებულების - მრავალი კრახისა.

ბევრი მეცნიერი და პრაქტიკოსი ამტკიცებს, რომ მიუხედავად ციხის, როგორც აუცილებელი
ინსტრუმენტის ეფექტურობისა, მისი შიდა ცხოვრება მორალური მიზნებისა და
ღირებულებების შესაბამისად უნდა ჩამოყალიბდეს (Stern 1983; Bottoms 1990; Woolf 1991).
მორალური მიზნების გარეშე ციხეები ადვილად გადაიქცევა ძალადობრივ და დამანგრეველ
ინსტიტუტებად, როგორც ეს ზიმბარდომ დაგვანახა (და რაც მრავალჯერ განმეორდა არა-
საექსპერიმენტო სასჯელაღსრულებით სისტემაში: მათ შორის გამოირჩევა ის ძალადობა და
წამება, რასაც ადგილი ჰქონდა აბუ გრეიბსა და გუანტანამოს ყურეში, იხ. Zimbardo 2007).
მენეჯერული მიდგომის (იხ. ქვემოთ) მომხრეები მიუთითებენ, რომ ციხეების მართვა უნდა
მოხდეს მკაფიოდ განსაზღვრული ამოცანების შესაბამისად. მოთხოვნას, რომ ეს ამოცანები
უფრო მაღალ-მატერიულ წესრიგს უნდა ემსახურებოდნენ, ცოტა ციხე თუ
დააკმაყოფილებდა - გინდ თეორიულად, გინდ პრაქტიკულად. მაღალი მატერიის მიზნებზე
(მაგ. სოციალური საჭიროება ან სოციალური სამართლიანობა) ვდავობთ მუდმივად, ისევე,
როგორც ამ მიზნების მიღწევის საშუალებებზე. ეს პოლიტიკური და იდეოლოგიური
საკითხებია (ან არჩევანია, იხ. Christie 1993). ისტორიულად, ციხეები დასავლური
„გამოგონებაა“ (და ცნებაა). შესაბამისად, მიზნებთან და ღირებულებებთან დაკავშირებული
საკითხები კიდევ უფრო რთულად გასაჭრელია ისეთ ქვეყნებში, სადაც „ციხე“ დაამკვიდრეს
კოლონიურმა მმართველებმა ადგილობრივი კულტურისა და ღირებულებების არსის
საპირისპიროდ (იხ. Jefferson 2010; Cuneen 2011; Akoensi 2011). ციხესთან დაკავშირებული
საკითხების ბევრი მეცნიერი მიუთითებს კავშირზე ეკონომიკურ ექსპლუატაციასა და
მონობას შორის კოლონიურ საზოგადოებებში. ისინი, ასევე, აღნიშნავენ, რომ გაღარიბებული
უმცირესობები ზედმეტად დიდი რაოდენობით არიან წარმოდგენილნი სასჯელაღსრულების
სისტემაში (მაგ.Cuneen 2011; Hallett 2000; Wacquant 2001; Bowling და Phillips 2002). უფრო
ზოგადად, შეიძლება ითქვას, რომ ციხე ნიშნავს ბატონობას: ეს მარტივი ფაქტი კი
ლეგიტიმურობის საკითხს ყოველთვის ართულებს.

ციხის სიღრმისეული მნიშვნელობა (ისევე, როგორც შიდა სტრუქტურა) იცვლება იმისდა
მიხედვით, თუ რა ფუნქციებს ითხოვენ მისგან დაინტერესებული უფლებამოსილი პირები
(პოლიტიკოსები, საზოგადოება, კამპანიის მწარმოებელი ორგანიზაციები და მედია).
მინისტრებმა და მენეჯერებმა აღმოაჩინეს ციხის ცხოვრების ჩამოყალიბებისთვის საჭირო
ინსტრუმენტები (საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მუშაობის სამიზნეები და მენეჯმენტის
ანგარიშვალდებულება). შესაბამისად, განსაკუთრებული სისწრაფით ხდება გადასვლა და
გადმოსვლა უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული, დასჯითი მიდგომიდან და
მართლმსაჯულებიდან რეაბილიტაციურ მიდგომაზე და უკან, რომელზეც სპარკსი (1998) და
სხვები მიუთითებდნენ. სასჯელაღსრულების პოლიტიკის ემოციური და პოლიტიკური
ასპექტების ასეთ ცვლილებებს მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ ციხის ცხოვრებაზე, ისევე
როგორც იმ ტერმინოლოგიას, რომელსაც იყენებენ სასჯელაღსრულებითი მიზნების



7

მისაღწევად. მართლაც, უკანასკნელ წლებში ასეთმა ცვლილებებმა სასჯელაღსრულებით
მგრძნობელობასა და რიტორიკაში მნიშვნელოვნად შეცვალა ციხეები ინგლისსა და უელსში.
მითითებულ მგრძნობელობასა და რიტორიკას მნიშვნელოვნად გაზრდილი ეფექტი აქვს
ციხეზე და თუნდაც მცირედ ცვლილებებს (მაგალითად, გარკვეული ნდობის არსებობა და
შემდგომ გაქრობა ციხის თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის) ხელშესახები ცვლილებები
მოაქვთ ციხის ცხოვრებისთვის (იხ. ლიბლინგი არნოლდის დახმარებით 2004 და ქვემოთ). ეს
ყველაფერი მორალური, მენეჯერული და პიროვნული გამოწვევაა მათთვის, ვინც ციხეებს
მართავს, რადგან მათ სწორი ბალანსი უნდა იპოვონ წესრიგის დამყარებასა და
პატიმრებისადმი პატივისცემითა და ლეგიტიმურ მოპყრობას შორის. ასეთი ბალანსი კი
რთული და მერყევია.

დღევანდელი შეფასებით, 1990-1992 წლების პერიოდი იყო ლიბერალური ოპტიმიზმის
პერიოდი, ციხის კონტიგენტი იკლებდა. გაერთიანებული სამეფოს ისტორიაში ყველაზე
მძიმე ციხის არეულობების შემდეგ, მართლმსაჯულების ლორდმა ვულფმა დაწერა თავისი
456-გვერდიანი ანალიზი ციხეში სამართლიანობის აუცილებლობაზე (Woolf 1991). შინაგან
საქმეთა მდივანმა, კონსერვატორმა დაგლას ჰერდმა (რომელიც შემდეგომ შემთხვევით გახდა
ციხის რეფორმის ფონდის თავმჯდომარე) განაცხადა, რომ ციხე ეს არის „ცუდი ადამიანების
უარესებად გარდაქმნის ძვირადღირებული მეთოდი“. ვულფის ანალიზის შესაბამისად,
ციხის ბადრაგს ესმოდა, რომ ციხეებში წესრიგის გასაუმჯობესებლად საჭირო იყო
პატიმრებისადმი ფრთხილი მოპყრობა. თუმცა ვულფის ყურადღებით დამუშავებული
კონცეფცია „სამართლიანობის“ შესახებ გარდაიქმნა „ზრუნვის“ მერყევ კონცეფციად. მისი
ანგარიშის ქვესათაური იყო „უსაფრთხოება, კონტროლი და სამართლიანობა“, თუმცა ე.წ.
„თეთრ ფურცელს“, რაც მოჰყვა ამ ანგარიშს, ერქვა „მეთვალყურეობა, მზრუნველობა და
სამართლიანობა“. შედეგები იყო მძიმე და განუჭვრეტელი. პატიმრებთან კარგი
ურთიერთობების დამყარების მიზნით და იმ იდეოლოგიის ზეგავლენით, რომლის თანახმად
კოლექტიურ დაუმორჩილებლობას იწვევს უსამართლობა, ბადრაგმა შეასუსტა
უსაფრთოხების რამდენიმე პროცედურა. ამას შედეგად მოჰყვა გაქცევათა ორი ნაკადი
განსაკუთრებით მკაცრი უსაფრთხოების ციხეებიდან 1994 და 1995 წლებში და ეს გაქცევები
პირდაპირ დაუკავშირეს ზემოთ აღნიშნულ მიდგომას. „სამართლიანობის“, „ზრუნვისა“ და
წესრიგის სახელით, ბადრაგებმა პატიმრებს უფლება დართეს, ჰქონოდათ პირადი ნივთების
84 ყუთი, მცირე ოდენობით სემტექსი და ველოსიპედი (შინაგან საქმეთა უწყება 1994). 4

სერ ჯონ ლიერმონტმა დაწერა მკაცრად კრიტიკული ანგარიში ვაითმურის უსაფრთოხების
სპეციალური განყოფილების შესახებ. ამ ანგარიშის პასუხად იმჟამინდელმა
კონსერვატორულმა მთავრობამ მოითხოვა პატიმართა საკუთრების გამკაცრებული
შეზღუდვა (მოცულობითი კონტროლი) და პატიმართათვის პრივილეგიების მიცემა

4 საკმაოდ განათლებული და მოწესრიგებული პატიმრების მიერ პირადი საკუთრების ნივთების ნელ-
ნელა დაგროვებას თავისი მიზეზები ჰქონდა. ისევე, როგორც - ბადრაგის იძულებას, რომ დროთა
განმავლობაში ნაკლები ყურადღება მიექციათ დეტალებისთვის. ეს მიდგომა (რომელსაც „ზეგავლენის
მოხდენა“ დაარქვეს გაქცევების შემდგომ, თუმცა სხვაგვარი ახსნაც არსებობს) ციხეებს ბევრ სხვადასხვა
ადგილას ახასიათებთ. შესაბამისად, ციხის სოციოლოგები (და ფსიქოლოგები) მიუთითებენ
ძალაუფლების სახიფათოდ მერყევი ბალანსის შესახებ, პატიმართა მხრიდან თავდასხმების შესახებ, იმ
წნეხის შესახებ, რასაც ციხის თანამშრომლები განიცდიან, რათა დათმონ საკუთარი ძალაუფლების
ნაწილი და იმ კომპრომისების, დათმობებისა თუ კორუფციის შესახებ, რაც აუცილებელია დღის
მშვიდობიანად ჩამთავრებისთვის (იხ. განსაკუთრებით Sykes 1958).
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მხოლოდ მათი „კარგი ქცევისა და დიდი შრომის“ შედეგად (Bottoms 2003). ციხის სამსახურის
გენერალური დირექტორი (ანუ მთავარი აღმასრულებელი) გაათავისუფლეს ; ხოლო თავად
ციხის სამსახური მკაცრად გააკრიტიკეს და მოსთხოვეს მომავალში საკუთარი
პროცედურების უფრო ყურადღებით დაცვა. „ლიბერალური კონსენსუსის“ 2 წლის შემდეგ,
რომლის განმავლობაშიც შემოიღეს ციხის ომბუდსმენის თანამდებობა, საჩივრების ახალი
პროცედურა, პატიმრებს საკნებს გარეთ მეტი დრო მისცეს და უფრო ხშირად ახვედრებდნენ
ოჯახის წევრებს, მედიამ შექმნა შთაბეჭდილება, რომ პატიმრები ცხოვრობდნენ ფუფუნებაში,
გზავნიდნენ ციხის თანამშრომელს მაღაზიაში კერძების ინგრედიენტებისთვის (ერთ-ერთი
თანამშრომელი ორჯერ გაგზავნეს მაღაზიაში, რადგან მან „არასწორი ზომის კარტოფილი“
მიიტანა ციხეში (შინაგან საქმეთა უწყება 1994)) და იწვევდნენ არასტაბილურობას, რადგან
ნარკოტიკების მიღებამ და თავდასხმებმა იმატა. თუკი ეს სამართლიანობაა, აცხადებდა
მაშინდელი შინაგან საქმეთა მდივანი - მაიკლ ჰოუარდი, მაშინ ციხეები მას უნდა
უფრთხილდნენ. ჩვენი აზრით, აღნიშნული მოდელი იყო არა სამართლიანობა, არამედ
ყურადღების მოდუნება (ან რასაც შეგვიძლია დავარქვათ „პოლიციური მოვალეობის
არასაკმარისად შესრულება“). პრაქტიკოსები მართლები იყვნენ, როდესაც აღნიშნავდნენ, რომ
სამართლიანობასა და ზრუნვას მივყავართ წესრიგამდე (იხ. ქვემოთ), თუმცა მათ არ
ესმოდათ, როგორ „მუშაობს“ სამართლიანობა ციხეებში. ზოგჯერ პატიმრებს სამართლიანად
ექცევიან სწორედ მათზე ზრუნვის სახით. თუმცა ეს ორი ცნება არ არის იდენტური; ხოლო
მზრუნველობა არ ნიშნავს ზედმეტ კმაყოფილებას და საკუთარ ნებაზე მიშვებას. კიდევ ბევრი
შეიძლება ითქვას ციხის თანამშრომლების მხრიდან ძალაუფლების არასაკმარისად ან
გადაჭარბებით გამოყენების შესახებ და ამ საკითხს ჩვენ შემდგომ დავუბრუნდებით. თუმცა
იმ დროს ნაკლები ყურადღება დაუთმეს ციხეში ზოგადად არსებული პრაქტიკის
გაანალიზებასა თუ სამართლიანობისა და ჰუმანურობის გადამწყვეტი ცნებების კვლევას და
განსაზღვრას; ეს უკანასკნელნი კი სასჯელაღსრულების პოლიტიკის ცენტრალური ცნებებია.

პოლიტიკური პასუხი ზემოთ აღწერილ მოვლენებზე აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე
რადიკალური გარდაქმნა ციხეების შიდა ცხოვრებაში, რაც კი გაერთიანებულ სამეფოში
ოდესმე მომხდარა. ტერმინი „ღირსეული, მაგრამ მკაცრი“ გამოყენებულ იქნა უფრო
გამკაცრებული და ინდივიდუალური დამსახურებით მოსაპოვებელი ცხოვრების დონის
აღსანიშნად. მატერიალური ნივთები მთლიანად აიკრძალა (იხ. Liebling 1999). 1995 წლიდან
გაუარესდა პატიმართა აღქმა მათსა და ციხის თანამშრომლებს შორის არსებულ
დამოკიდებულების შესახებ, იმატა თვითმკვლელობებმა, კვლავ განახლდა ციხის
თანამშრომლების მხრიდან ძალადობის ფაქტები პატიმრებზე, რაც ვულფის პერიოდის
შემდეგ ნაკლებად ხდებოდა (ლიბლინგი არნოლდის დახმარებით 2004).
სასჯელაღსრულებითი ძალაუფლების ეს გამყარება დაემთხვა, ზოგადად,
სამართალდამრღვევთა მიმართ ტოლერანტობის ფარგლების ცვლილებას (იხ. Sparks 1996).
პატიმართა მორალური სტატუსი დაკნინდა და სასჯელაღსრულების პოლიტიკის ემოციური
ასპექტი ხელშესახებად გამკაცრდა. აღნიშნულმა გაართულა ციხის გამოცდილება: იმატა
პატიმართა რიცხვმა და გამწვავდა პატიმართა მხრიდან პატიმრობაში ყოფნის
ფსიქოლოგიური ტვირთის აღქმა. ასეთი გარდაქმნა რამდენიმე სპეციფიკური პოლიტიკის
გატარებამაც გამოიწვია (მოსაპოვებელი პრივილიგიების შემოღება, სავალდებულო ნარკო-
ტესტი, პატიმართა პირადი ნივთების კონტროლი, CCTV კამერების გამოყენება და ა.შ.).
თუმცაღა ციხის ცხოვრების ელფერში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა პატიმართა
ზოგადი მორალური სტატუსის ცვლილებამ, რამაც შეცვალა იმის აღქმა, თუ ვინ არიან
პატიმრები და რისი უფლება აქვთ მათ.
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ციხის ცხოვრებისთვის იდეების მნიშვნელობის განსამარტად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ის
ფაქტი, რომ პოლიტიკის დოკუმენტები და ოფიციალური ანგარიშები ხშირად თაროზე
შემოიდება ხოლმე; ხოლო ის, რაც „ადგილზე ხდება“ უტოლდება საზოგადოების აღქმას იმის
შესახებ, თუ რა შეიძლება ეწეროს პოლიტიკის დოკუმენტსა თუ ანგარიშში. ციხის ბადრაგი
საზოგადოების წევრებისგან შედგება და (განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ
ბადრაგის ახალი წევრების ტრენინგი ინგლისსა და უელსში შედარებით ხანმოკლეა) მათ
მიერ პატიმრებისა და პატიმართა უფლებების აღქმაზე ზეგავლენას ახდენს საზოგადოების
ცვალებადი დამოკიდებულება; ისევე, როგორც ინსტრუქციები, რომელსაც ცოტა ბადრაგი
თუ კითხულობს. პატიმრობის შესახებ საზოგადო აზრის ცვლილებამ, შესაძლოა, თავად
პატიმრებზე მოახდინოს გავლენა. ფსიქოლოგიურმა ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ მოხალისეთა
იზოლაციაში მოქცევას სხვადასხვა ეფექტი აქვს იმის მიხედვით, ეტყვიან თუ არა
მოხალისეებს, რომ იზოლაცია გამიზნულია დასჯისათვის (Orne 1968).

ლეგიტიმურობა და წესრიგი ციხეში

რიჩარდ სპარკსი, ტონი ბოთომსი და უილ ჰეი არიან ციხის საკითხთა ის მეცნიერები, ვინც
პირველებმა გამოიკვლიეს სერიოზულად და ემპირიულად ლეგიტიმურობის კონცეფცია და
მისი გამოყენება ციხის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მათ წიგნში „ციხეები და წესრიგის
პრობლემა“ (Sparks და სხვები 1996) მოცემულია დეტალური შედარება ინგლისის 2 მკაცრი
უსაფრთხოების ციხეებს შორის და იმ განსხვავებულ მეთოდებს შორის, რომელთა ძალითაც
ეს ციხეები ამყარებდნენ და ინარჩუნებდნენ წესრიგს. ციხეები (ალბანი და ლონგ ლარტინი)
განხვავდებოდნენ შემოღებული რეჟიმისა და ინსტიტუციური „კლიმატის“ მიხედვით.
ალბანიში იყო მკაცრად კონტროლირებადი რეჟიმი (შედარებით სხვა, ხანგრძლივ-ვადიან
ინგლისურ ციხეებთან), მოიცავდა შეზღუდვებს შეკრებასა და გადაადგილებაზე ციხის
შიგნით და მკაცრად იცავდა წესებს. ლონგ ლარტინში უფრო „ლიბერალური“ რეჟიმი იყო,
სადაც პატიმრები მეტ დროს ატარებდნენ საკნებს გარეთ, ჰქონდათ გადაადგილების მეტი
თავისუფლება, ზედამხედველობა შედარებით მსუბუქი ფორმით ხდებოდა და
თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის დამკვიდრებული იყო ნაკლებად მკაცრი
დამოკიდებულება: თანამშრომლები ციხეს მართავდნენ ისე, რომ „ყოველი მცირედი
გადაცდომისას ფორმალურად არ სჯიდნენ“ პატიმრებს (Sparks და Bottoms 2008: 94).

ავტორებმა გაანალიზეს კითხვა, თუ რომელ რეჟიმს აღიქვამდნენ პატიმრები, როგორც
ლეგიტიმურს. აღმოჩნდა, რომ ციხებს სხვადასხვა უპირატესობა ჰქონდათ, ისევე, როგორც -
კონკურენტული ძლიერი და სუსტი მხარეები. ზედაპირებული დაკვირვებით იქმნებოდა
შთაბეჭდილება, რომ ალბანიში მეტი კონფლიქტი უნდა წარმოქმნილიყო. ბადრაგთან ხშირი
შეხება იწვევდა მომეტებულ დისციპლინურ გადაცდომებს (მაგ. უარი მუშაობაზე,
დაუმორჩილებლობა და ჩხუბი).5 თუმცა პატიმართა უმრავლესობისთვის ეს ციხე საკმაოდ
უსაფრთხო იყო: ხდებოდა მისი მკაცრი ზედამხედველობა, პატიმრებს შეეძლოთ აეღოთ
თავიანთი საკვები, წამოეღოთ და ეჭამათ საკანში ისე, რომ სხვები არ შეაწუხებდნენ - და ამას
პატიმრები ძალიან აფასებდნენ. ასევე, ზოგიერთ ასაკიან პატიმარს მოსწონდა რეჟიმის
შემაკავებელი ეფექტი უფრო ახალგაზრდა და დაუდგრომელ პატიმრებზე. რეჟიმს სხვა
ძლიერი მხარეებიც ჰქონდა: „მისი პროცედურული წესები ძალიან მკაფიო იყო და მათ

5 აღნიშნულმა დაამკვიდრა „სამუშაო თეორია, რომ უწესრიგობის ერთი რომელიმე ფორმისგან
გადაჭარბებულმა თავდაცვამ შესაძლოა გამოიწვიოს სხვაგვარი უწესრიგობა“ ((Sparks და Bottoms 2008).
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შედარებით თანმიმდევრულად იცავდნენ; დაფიქსირდა კმაყოფილება „მიწოდებული
მომსახურებითაც“, რაც უკავშირდებოდა საკვებსა და გათავისუფლებამდე პროგრამებს“
(Sparks და Bottoms 2008: 94). ამასთანავე, პატიმრებმა მკაფიო ზღვარი გაავლეს რეჟიმსა და
რეჟიმის მმართველ თანამშრომლებს შორის. ამ უკანაკნელებს ისინი მიიჩნევდნენ
„რაციონალურ და სამართლიან ადამიანებად, რომლებიც უბრალოდ თავიანთ მოვალეობას
ასრულებდნენ“. სხვა მეცნიერებმაც დაადგინეს ეს განსხვავება თანამშრომლების ქცევასა და
რეჟიმის ფიზიკურ განსხეულებას შორის (მაგ. Ahmad 1996; Bottoms და Rose 1998; ლიბლინგი
არნოლდის დახმარებით 2004; Liebling, Price და Shefer 2010), რაც ადასტურებს, რომ ციხის
თანამშრომლები „განასახიერებენ“ ციხის რეჟიმს: მათი დამოკიდებულება, მიდგომა და
პატიმართა მიმართ მოპყრობა განსაზღვრავს ციხის ხარისხს და მასში პატიმრების
გამოცდილებას.

რაც შეეხება ლონგ ლარტინს, პატიმრებს, ზოგადად მოსწონდათ ციხის ლიბერალური
რეჟიმი. თუმცა მათ გამოხატეს 2 წინააღმდეგობა მის „სოციალურ“ და „არა-სიტუაციურ“
მოდელთან მიმართებით: პირველი, თანამშრომლები მეტისმეტი პროცედურული
დისკრეციით სარგებლონდნენ, რაც შეუსაბამობებს იწვევდა; მეორე, შედარებით მსუბუქი
ზედამხედველობის სტილი ტოვებდა თავდასხმისა და ძალადობის მეტ შესაძლებლობას და,
შესაბამისად, წარმოადგენდა პატიმრობის ნაკლებად უსაფრთხო ფორმას.

„იატაკქვეშა ეკონომიკური საქმიანობის დონე (მაგ. ნარკოტიკების მიწოდება და აზარტული
თამაშები) მაღალი იყო. საავადმყოფოს ჩანაწერებისა და განგაშის ზარის სიხშირის მიხედვით
ჩანდა, რომ კულისებს მიღმა ძალადობა ბევრად დიდი იყო, ვიდრე ამას მშვიდი ატმოსფეროს
ზოგადი სურათი მიუთითებდა. ხოლო როდესაც ხდებოდა ინციდენტები, გამოიყენებოდა
ალბანიზე მეტი ხალხი და იარაღი“ (სპარკსი და ბოთომსი 2008).

განხილულ კვლევას რამდენიმე დასკვნა აქვს. პირველი, ციხეები განსხვავდებიან წესრიგის
აღქმითა და მისდამი დამოკიდებულებით და ეს ზეგავლენას ახდენს ციხის გამოცდილებაზე.
მეორე, ზოგიერთი ციხე მეტად ლეგიტიმურია, ვიდრე სხვები, თუმცა ლეგიტიმურობა
რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება და, შესაძლოა, არსებობდეს კომპრომისი წესების
არასაკმარის ან გადაჭარბებულ დაცვას შორის. მესამე, ლეგიტიმურობა არ ნიშნავს, რომ
„პატიმრებს უნდა ვასიამოვნოთ“. ლეგიტიმურობის კრიტერიუმები არ შემოიფარგლება
მოწონებით - ისინი, ასევე, ეფუძნება სამართლიანობის ცვალებად სტანდარტებს, რომელთაც,
ზოგადად, საზოგადოების უმეტესი ნაწილი აღიარებს (იხ. Bottoms და Tankebe 2011). მეოთხე,
განსხვავებები ციხის რეჟიმების ლეგიტიმურობას შორის უკავშირდება ციხის
თანამშრომელთა მხრიდან ძალაუფლების გამოყენების მეთოდებს:

„მნიშვნელოვანია, თუ რა გზით ხორციელდება ძალაუფლება. რეჟიმის ზოგიერთი პირობა
შესაძლოა ძალიან არასამართლიანად ეჩვენებოდეთ პატიმრებს (როგორც ეჩვენებოდათ
ალბანის შეზღუდული რეჟიმი). ციხის თანამშრომლის ზოგიერთი გადაწყვეტილება
შესაძლოა მოულოდნელი იყოს შედეგის მხრივ ან მიღებულ იქნეს პატიმრის სათანადოდ
მოსმენის გარეშე - ეს ორივე შემთხვევა უსამართლოა. თუკი ასეთი სიტუაციები
გაუმჯობესდება, პატიმრები მზად არიან აღიარონ, რომ კონკრეტული რეჟიმი ან
თანამშრომელთა კონკრეტული ქცევა უფრო მეტად სამართლიანია, ვიდრე უსამართლო.
ჩვენი აზრით, ასეთ კონტექსტში პატიმრებს ციხე ლეგიტიმურად შეიძლება მოეჩვენოთ“
(სპარკსი და ბოთომსი 2008: 98).
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აღნიშნულმა კვლევამ შეცვალა ციხეების შესწავლის პირობები და ჩამოაყალიბა სამომავლო
მიდგომები ციხის ცხოვრების სოციოლოგიაში. ლეგიტიმურობა ძირითადად დაუკავშირდა
დამორჩილების საკითხს (პატიმრები ემორჩილებიან რეჟიმს, ნაწილობრივ მაინც, რადგან
სჯერათ კონკრეტული რეჟიმისა და პრაქტიკის ლეგიტიმურობის (ან პირიქით)). თუმცა
ციხის შიდა ცხოვრების ასეთი ანალიზი პატიმართა კეთილდღეობის (იხ. ქვემოთ)
საკითხისთვისაც მნიშვნელოვანია. ყურადღება დაეთმო ძალაუფლების არა-იძულებითი
ფორმების მნიშვნელობასაც ციხეში.

ძალაუფლება, იძულება და ციხის ცხოვრების ცვალებადობა

იძულება ხშირად განიხილება, როგორც ციხის ძალაუფლების აუცილებელი მახასიათებელი.
როგორც ქოვერი (1986: 1607) აღნიშნავს, „პატიმართა უმეტესი ნაწილი სეირნობს ციხეში
იმიტომ, რომ იცის, რომ უარის შემთხვევაში მას სცემენ“. ზოგიერთი ციხე, როგორიცაა
„მკაცრი უსაფრთხოების“ დაწესებულებები, თითქმის მთლიანად ემყარება ძალაუფლების
იძულებით ფორმებს (იხ. Rhodes 2004; King 1991, 2005). მაგრამ როგორც საიკსი აღნიშნავდა
(1958) და რასაც ლეგიტიმურობის ჩვენი განმარტებაც გვკარნახობს, იძულება ციხის მართვის
არაეფექტური და საშიში მეთოდია. ფეხისა და ხელის ბორკილების გამოყენება დროს
მოითხოვს და შედეგის მისაღწევად დაშინების გამოყენება გამაღიზიანებელია.
გაერთიანებულ სამეფოში, პატიმართა ის მცირე რაოდენობა, ვინც „სპეციალური
უსაფრთხოების განყოფილებაში“ ან „მკაცრი ზედამხედველობის ცენტრების“ სეგრეგირებულ
სექციებშია მოთავსებული, ექვემდებარება მკაცრი უსაფრთხოების დაწესებულების მსგავს
რეჟიმს. თუმცა ასეთ ადგილებშიც კი ცდილობენ პატიმრებთან ნორმალური ურთიერთობის
დამყარებას. ინგლისისა და უელსის ციხეთა უმეტესობის შემთხვევით სტუმარს შესაძლოა
გაუკვირდეს, თუ როგორ იშვიათად იყენებენ აქ უხეშ ძალას. თუმცა ის, რომ უხეშ იძულებას
შედარებით იშვიათად აქვს ადგილი გაერთიანებული სამეფოს ციხეებში, არ ნიშნავს იმას,
რომ მას არ აქვს ზეგავლენა, რადგან ძალის გამოყენების მუქარა ზოგჯერ „უკანასკნელი
დამარწმუნებელი“ ფაქტორია (Wrong 2002: 26). პატიმრებმა იციან, რომ დაწესებულებას
მნიშვნელოვანი იძულებითი პოტენციალი აქვს. ციხის ყოველდღიურ ცხოვრებას აყალიბებს
ნაგლისხმები, რიტუალური გაფრთხილებები, რომ სამართალდამცავებს საკუთარ
განკარგულებაში აქვთ იძულებითი ღონისძიებები (მაგ. სეგრეგაცია, გადაყვანა, პირდაპირი
ძალა). ამასთანავე, ციხის საკეტები, გისოსები და კედლები - ანუ „კონტროლის სიტუაციური
ზომები“ - პირდაპირ ზღუდავს ყოველგვარ გადაადგილებას.

ყველა ეს ზომა ხდება ფართო ფსიქოლოგიური არქიტექტურის ნაწილი, რაც იწვევს
მორჩილებას ან აყალიბებს ქცევას ჩვევისა და გარდაუვალობის შეგრძნების საფუძველზე.
როგორც ფუკო (1977) აღნიშნავდა, ციხის მკაცრი განრიგისა და ყოველდღიური აქტივობების
დისციპლინირებული დაგეგმვის გამო, პატიმრები „იწვრთნებიან“ ან „ეჩვევიან“ კონკრეტულ
ქცევებს. როგორც საზოგადოება ციხის გარეთ, ისინი ეჩვევიან ყოველდღიურ რიტუალებს,
რუტინას და მათი ცხოვრების უსიამოვნებებს. მორჩილება ხდება თითქმის ავტომატური,
სასჯელაღსრულების სისტემის „ერთფეროვანი იძულებითობის“ გამო (Abercrombie და
სხვები, 1980). ამასთანავე, ინსტიტუციური ძალაუფლების ფართოდ მოდებული სიმბოლოები
(უნიფორმები, ღობეები, უსაფრთხოების კამერები და ა.შ) უმძფრებს პატიმრებს იმის
შეგრძნებას, რომ მორჩილების გარდა სხვა ალტერნატივა ნაკლებადაა. დაწესებულებაში
შესვლის მომენტიდან პატიმრები ექვემდებარებიან ისეთ რიტუალებსა და არა-
პატივისმცემელ გარემოს, რაც მათ უდასტურებს საკუთარ უსუსურობას. ეს ყველაფერი
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გამოიხატება, დაწყებული პიროვნული და სხეულებრივი სივრცის დარღვევით (მაგ. ჩხრეკა
გაშიშვლებით; პირადი მონაცემების გამოყენება, რაზეც თავად არ აქვთ წვდომა),
დამთავრებული დირექტივებით, თუ როგორც უნდა ჩაიცვან, მოაწესრიგონ საცხოვრებელი
სივრცე და როგორ მოექცნენ მათ დამკავებლებს (Garfinkel 1956; Goffman 1961). ციხეში
მორჩილების ფენომენის ნებისმიერი ახსნა უნდა ითვალისწინებდეს იმ გარემოებას, რომ
აღნიშნულ პროცესთა შედეგად - და, როგორც პატიმრის სხვადასხვა ტიპაჟების არსებობა
მიუთითებს, (მაგ. Goffman 1961; Morris და Morris 1963; Cohen და Taylor 1972) - პატიმართა
უმეტესობა ვერ ხედავს სხვა ალტერნატივას, თუ არა „გააკეთონ რაც საჭიროა“ და „თავი
დახარონ“ (იხ. Carrabine 2004). ისინი სასჯელს იხდიან არამოტივირებული მორჩილებით. ეს
არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი შეურიგდნენ საკუთარ მდგომარეობას ან მოსწონთ იგი.

წესრიგი და მორჩილება, ასევე, ნარჩუნდება დაპირებებით ან გაფრთხილებით, თუმცა მათი
ძალა ხშირად გაზვიადებულია სტანდარტულ ფაქტორებთან შედარებით (Bottoms 2003). იმის
გათვალისწინებით, რომ პატიმრობა თავისთავად ნიშნავს რაღაცის წართმევას, ციხეები
პატიმრებს გარკვეულ „ჯილდოს“ ჰპირდებიან კარგად მოქცევის სანაცვლოდ. პატიმრებს
წართმეული აქვთ პირადი ნივთების და იდენტობის შემადგენელი რესურსები, აქტივობები
და კომფორტი; შესაბამისად, პატიმართა უმეტესობა მზადაა, დაემორჩილოს რეჟიმს და
გაიუმჯობესოს ყოველდღიური ცხოვრების დონე. ტრივიალური უფლებები და ჯილდოები,
როგორებიცაა ტელევიზორის ყურების ან ციხის სავარჯიშო დარბაზის დამატებითი
გამოყენება, გადაქცეულია ქცევის მომწესრიგებელ ინსტიტუციურ მექანიზმად (Goffman 1961;
Mathiesen 1965). საიკსის კლასიკურ კვლევაში - „დაკავებულთა საზოგადოება“ - აღწერილ
ამერიკულ პენიტენციურ სისტემაში, ძალაუფლება მომდინარეობდა აკრძალული
შეთანხმებიდან პატიმრებსა და ციხის თანამშრომლებს შორის, რომლის მიხედვით ეს
უკანასკნელნი პრივილეგიებს ანიჭებდნენ ლიდერ პატიმრებს სიმშვიდის შესანარჩუნებლად.
საიკსი დარწმუნებული იყო, რომ ინსიტუტის მიერ ოფიციალურად შეთავაზებულ ჯილდოს
ნაკლები ძალა ექნებოდა, ვიდრე არაფორმალურ უპირატესობებს, როგორიცაა სასურველი
სამუშაო ან მატერიალური ნივთი; მიუხედავად იმისა (როგორც შემდგომ მკვლევარებმა
დაადასტურეს; იხ. Jacobs), რომ პირადი ინტერესი ორივე მხარეზე ვერ უზრუნველყოფდა
წესრიგისა და მორჩილების მყარ საფუძველს.

ინგლისისა და უელსის ციხეებში პატიმრის პირადი ინტერესის ფორმალიზება მოხდა 1995
წლიდან ოფიციალური სქემით დაპირებებისა და გამოსამუშავებელი პრივილეგიების (IEP)
შესახებ. სქემა პატიმრებს სთავაზობს დამატებით ან უფრო ხანგრძლივ ვიზიტებს,
დამატებით სახარჯო რესურსს და სხვა სარგებელს; მხოლოდ იმ პირობით, რომ ისინი
ინსტიტუციურად მისაღებად მოიქცევიან. პატიმრები IEP-ის „საბაზისო“, ყველაზე დაბალ
საფეხურზე უფრო მკაცრ პირობებში იმყოფებიან: მაგალითად, მათ არ აქვთ ტელევიზორი
საკანში, ეძლევათ ნაკლები შესაძლებლობა, რომ სხვა პატიმრებთან ჰქონდეთ ურთიერთობა,
იძულებულნი არიან ეცვათ ციხის უნიფორმა (თითოეული პატიმრის სქემის დეტალები
განსხვავებულია განსაზღვრული პარამეტრების ფარგლებში). IEP-ის სქემას ახლავს
სირთულეები (იხ. Liebling და სხვები 1999) და შედეგები ქცევაზე არაერთგვაროვანია (Bottoms
2003; Liebling 2008). მიუხედავად ამისა, პრივილეგიების მიმზიდველობა და (რაც უფრო
მნიშვნელოვანია) მათი ჩამორთმევის მუქარა ნიშნავს იმას, რომ სქემას საგრძნობი ზეგავლენა
აქვს პატიმართა უმრავლესობაზე; განსაკუთრებით მათზე, ვინც შიშობს, რომ უფრო მკაცრ
რეჟიმს ვერ გაუძლებს (იხ. Crewe 2009). კერძო ციხეები განსაკუთრებულად ეყრდნობა
პატიმრის მორჩილების კონსიუმერისტულ მოდელს და მათ სთავაზობს უფრო მაღალ
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ანაზღაურებასა და უკეთეს მატერიალურ პირობებს, ვიდრე მათი საჯარო კონკურენტები.
ორივე სექტორში კიდევ უფრო დიდი ძალა აქვს გათავისუფლების დაპირებას, ანუ
დროებითი გათავისუფლებისა და ადრეული გათავისუფლების სქემებს. ბევრი პატიმარი
აღნიშნავს, რომ მას მორჩილებისკენ უბიძგებს არა მყისიერი მატერიალური პირობები,
არამედ გათავისუფლების პერსპექტივა.

აღნიშნული სქემების პრაქტიკაში განხორციელების პრობლემა ისაა, რომ პატიმართა თვალში
მათი სამართლიანი (ან ლეგიტიმური) იმპლემენტაცია რთულია. ციხის
თანამშრომლებისთვის ფართო დისკრეციული უფლებამოსილების მინიჭება, რომ
გადაწყვიტონ ციხეში პატიმართა ცხოვრების დონე და მათი გათავისუფლების პერსპექტივა,
შესაძლოა სახიფათო იყოს. როგორ უნდა შეაფასოს ბადრაგმა პატიმართა
„დამსახურებულობა“ ან „რისკის მატარებლობა“ ისე, რომ არ მოხდეს დისკრიმინაცია?
პატიმრები ემხრობიან გამოსამუშავებელი პრივილეგიებისა და დასამსახურებელი
თავისუფლების პრინციპებს (იხ. Liebling და სხვ. 1997), მაგრამ იშვიათად ეთანხმებიან მათ
პრაქტიკულ განხორციელებას. „მართლმსაჯულების გარანტიებს“, რაც პოლიტიკის
დოკუმენტებშია ასახული (გასაჩივრების პროცედურები, გადაწყვეტილების მიღების
კრიტერიუმები და ოფიციალური საბჭოს არებობა), ციხის სხვა ბევრ პრაქტიკასთან ერთად,
უფრო მაშინ სცემენ პატივს, როდესაც ირღვევა.

სასჯელაღსრულების სისტემისადმი კრიტიკულად განწყობილი ექსპერტები ხშირად
აღნიშნავენ, რომ რაც უფრო „ძნელი“, იძულებითი კომპონენტებისგან შედგება ციხის
ცხოვრება, მით უფრო „მსუბუქი“ და სხვადასხვაგვარი პრაქტიკა ყალიბდება ჩვეულებრივ
ციხეებში. ისინი ხაზს უსვამენ ძალაუფლების ფუნდამენტურ სხვაობას თანამშრომლებსა და
პატიმრებს შორის. ბალანსის არარსებობა მკაფიოდ ჩანს მაშინ, როდესაც უფლებების
დარღვევა აშკარავდება, როგორიც იყო ციხის თანამშრომლების სისტემატური სისასტიკე, რაც
ვორმვუდ სკრაბსის ციხეში ხდებოდა 1990-იანებში. საიკსი (1958) გვთავაზობს ხედვას,
რომელიც მიუთითებს პატიმრებსა და ციხის თანამშომლებს შორის კომპრომისის
აუცილებლობაზე და გულისხმობს ძალაუფლების განსხვავებულ ბალანსს. საიკსი
ამტკიცებდა, რომ რამდენიმე ფაქტორი ციხის მოხელეებს მნიშვნელოვნად არიდებდა
„შეუზღუდავი მმართველების“ სტატუსს, როგორებადაც ისინი სჩანან ხოლმე (Sykes 1958: 42).
მათი ძალაუფლების ბევრ „დეფექტს“ შორის, აღსანიშნავია, რომ ისინი პატიმრებზე ცოტანი
არიან და მათზე არიან დამოკიდებულნი; პატიმრები კი მტრულად არიან განწყობილნი
ინსტიტუციური ძალაუფლების მიმართ. ეს აიძულებს ციხის მოხელეებს, რომ დაუთმონ
ძალაუფლება გავლენიან პატიმრებს და მშვიდობის სანაცვლოდ დახუჭონ თვალი წესების
ზოგიერთ დარღვევაზე. აქ აქცენტი გაკეთებულია შედარებით უსუსურ ადმინისტრაციასა და
პატიმართა შესაძლებლობაზე, რომ მასზე იქონიან „აღმავალი“ გავლენა. სწორედ ამიტომაა,
რომ სქემის „საბაზისო“ საფეხურზე არსებული პატიმრები ყველაზე მეტნი არიან
ახალგაზრდა სამართალდამრღვევთა დაწესებულებებსა და (მისი ადრეული
იმპლემენტაციის სტადიაზე) ქალთა ციხეებში; ხოლო ყველაზე ნაკლებად გვხვდებიან მაღლი
უსაფრთხოების ციხეებში, სადაც „არასათანადო მოქცევა“ (სადაც ის ხდება) უფრო მძიმეა.
პატიმრები „ქვევიდან“ არეგულირებენ ციხის თანამშრომლების მიერ ძალაუფლების
გამოყენებას (იხ. Liebling და სხვ. 1997).

მოსაზრება, რომ ციხეები აღნიშნული კომპრომისის საფუძველზე უნდა იმართოს, ან რომ
აუცილებელია, რომ ადმინისტრაცია და პატიმრები შეეთავსონ ერთმანეთს, აღარ არის
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პოპულარული; თუმცა გაქცევების პერიოდამდე ის საკმაოდ გავრცელებული იყო
გაერთიანებულ სამეფოში. პატიმრებისთვის მეტისმეტი ძალაუფლების გადაცემამ, შესაძლოა,
დაამყაროს არალეგიტიმური ტირანია. ადმინისტრაციის მიერ ძალაუფლების არასაკმარისად
გამოყენება, შეიძლება, ისეთივე სახიფათო იყოს, როგორც ძალაუფლების გადამეტება, თუკი
ეს მიგვიყვანს ისეთ რეჟიმამდე, სადაც არასაკმარისი ზედამხედველობა და უწესრიგობაა (და,
შესაბამისად, აღიქმება, როგორც სახიფათო). ძალაუფლების სწორი ბალანსის მოძებნა ციხის
ადმინისტრაციის მთავარი ამოცანაა. პატიმრებს არ უყვართ, როდესაც მათ მეტისმეტად
ზღუდავენ, მაგრამ მათ უნდათ, რომ სხვა პატიმრების აქტივობები იქნეს შეზღუდული
(იქნება ეს დაკავშირებული ხმაურთან, თუ ვიქტიმიზაციის საფრთხესთან, იხ. Sparks და
სხვები, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ). როდესაც პატიმრებს აძლევენ გადაჭარბებულ
ძალაუფლებას, ან ადმინისტრაცია არასაკმარისად მეთვალყურეობს ციხის სხვადასხვა
ტერიტორიას, პატიმრები დგანან „ექსპლუატაციის, აგრესიული პატივმოყვარეობისა და
სხვადასხვა სახის ძალადობის“ საფრთხეების წინაშე (McDermott და King 1988: 34).
ამასთანავე, ბევრი პატიმარი ჩივის, რომ არასაკმარისად დარეგულირებულ გარემოში
რთულია, „არ გაეხვიო შარში“ (Crewe და სხვები, 2011) და ჩნდება განცდა, რომ
ადმინისტრაციას არ ანაღვლებს პატიმართა პრობლემები და განვითარება. მაშასადამე,
ძალაუფლების განსაზღვრული დონე ანუ „საზღვრების შემოფარგვლა“ (Wachtel და McCold
2001) პატიმრებს მოსწონთ (და, შესაძლოა, ეს მორალური მოთხოვნაც იყოს) და ამას იღებენ,
როგორც ზრუნვის ნიშანს. ეს მათ აძლევს გარანტიებს, უჩენს სამართლიანობის განცდას და
„იცავს საკუთარი თავისგან“. პატიმრები ყოველთვის უთითებენ თანმიმდევრულობასა და
„მეთვალყურეობას“ ციხის რეჟიმის სამართლიანობაზე საუბრისას (როგორც ზევით
მივუთითებთ; იხ. ასევე ლიბლინგი არნოლდის დახმარებით 2004; Liebling 2011).
მიუხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს, თუ რამდენად ხშირად ადასტურებენ ციხის
თანამშრომლები და პატიმრები საიკსის ორ აღმოჩენას: პირველი, თუკი ციხე არ არის
არაადამიანური, კომპრომისი უმნიშვნელო საკითხებზე და ნაკლებად მკაცრი იმპლემენტაცია
აუცილებელია, რათა თანამშრომლებმა და პატიმრებმა დღე გაასრულონ; მეორე, ციხეები
იმართება მხოლოდ დაკავებულთა „ნებართვით“ (მკაფიო თანხმობით) (იხ. Bottoms, Tankebe
2011).

ინგლისსა და უელსში უკანასკნელი ათწლეულების მანძილზე მოხდა მნიშვნელოვანი
ცვლილება ძალაუფლების ფორმებში. 1970-იანი და 80-იანი წლების ციხეების აღწერისას,
ციხის მკვლევარები მუდმივად აღწერდნენ სისტემას, რომელიც ზოგიერთ სპეციალურ
დაწესებულებაში იყო გარკვეულწილად ლიბერალ-ჰუმანიტარული (თერაპიის ჯგუფები ან
სპეციალური დანიშნულების ფლიგელები), თუმცა უმეტესწილად ხასიათდებოდა
იძულებითი კონტროლითა და დამსჯელობითი უდარდელობით (Stern 1983; Scraton და სხვ.
1991). ბევრ ციხეში გამოიყენებოდა შევიწროება და არაპროვოცირებული აგრესია, რათა
დაემცირებინათ პატიმრები და მუქარით მიეღწიათ მათი დამორჩილებისათვის.
ამავდროულად, პატიმართა უფლებები მუდმივად და ბოროტად ირღვეოდა (Scraton და სხვ.
1991; McDermott და King 1988; King და McDermott 1990; Jameson, Allison 1995; Smith 2004; Sim
2008). შესაბამისად, ციხის თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის იყო „მომწამლავად
მტრული“ (Sim 2008) ურთიერთდამოკიდებულება და სიძულვილი (McDermott და King 1988).

მამაკაცთა საშუალო უსაფრთხოების, საწვრთნელ ციხეში ჩატარებული კვლევის მიხედვით,
ქრიუ (2009, 2011) ამტკიცებს, რომ სასჯელაღსრულებითმა ძალაუფლებამ მნიშვნელოვანი
სახეცვლილება განიცადა: ძალაუფლების უფრო „რბილი“ ფორმები აჭარბებს (მაგრამ არ
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ანაცვლებს) „მკაცრ“ და დამსჯელობით მექანიზმებს (იხ. Carlen და Tombs 2006; Sim 2009).
ციხეთა უმრავლესობაში ციხის თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის ურთიერთობები
შედარებით პოზიტიურია; ხოლო ციხის გარემო ნაკლებად დაძაბული და ავტორიტარულია,
ვიდრე წარსულში. ციხეში იძულება გამოიყენება უკანასკნელი ღონისძიების სახით, როდესაც
სხვა ყველა ღონისძიება უშედეგოა. პატიმართა უმეტესობას ნაკლებად ეშინია ფიზიკური
ძალადობის, ვიდრე „კალმის ძალის“ - ანუ დაწესებულებაში არსებულ პირად საქმესა და
ანგარიშში ციხის ფსიქოლოგთა მიერ ჩაწერილი კომენტარების, რაც უარყოფითად აისახება
მათ პირობებსა და სამომავლო პერსპექტივებზე. პატიმრებს აღარ შეუძლიათ, რომ პასიურად
მოიხადონ სასჯელის ვადა: ისინი ვალდებულნი არიან, ჰქონდეთ ურთიერთობა ციხის
თანამშრომლებთან, იმსჯელონ საკუთარ დანაშაულებრივ ქმედებაზე და მართონ საკუთარი
თავი. ზოგიერთი პატიმარი ფიქრობს, რომ მათ უნდა გარდაქმნან საკუთარი თავი
დეტალურად გაწერილი წესების მიხედვით, რათა სისტემის მოთხოვნები დააკმაყოფილონ.
თუკი პატიმრებს სურთ საკუთარი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და სისტემაში
საკუთარი განვითარების დაჩქარება, მათ საკუთარი ავტონომიური ნება კონკრეტული გზით
უნდა წარმართონ. ეს ანალიზი ეთანხმება ლიტერატურას „მმართველობითობის“ შესახებ (იხ.
Garland 1997) და მიუთითებს, რომ ფუკოს (1997) კონცეფცია ცალმხრივი ძალაუფლების
შესახებ მნიშნელოვანია ინგლისსა და უელსში ამჟამად არსებული პატიმრობის პირობების
გასაანალიზებლად. სასჯელის ახალი პირობები და დიდი ფსიქოლოგიური ნებელობის
მოთხოვნა ნიშნავს იმას, რომ წარსულთან შედარებით ძალაუფლება ნაკლებად
დამსჯელობითია, თუმცა აყენებს მაღალ მოთხოვნებს და იჭრება პირად სივრცეში. „ნეო-
პატერნალიზმის“ (Crewe 2009, 2011) აღნიშნული ფორმის მიხედვით, ციხის გამოცდილება
განისაზღვრება „სიმკაცრით“ (იგივე; Crewe 2010), ისევე, როგორც „სიღრმითა“ (Downes 1988)
და „სიმძიმით“ (King, McDermott 1995). პირველი მიუთითებს უსაფრთხოების და
კონტროლის ზომების გავლენაზე; ხოლო მეორე - ციხის გამოცდილების დიდ სიმძიმეზე, რაც
ნიშნავს იმას, თუ რამდენად „სამძიმო და გამომცდელია“ ციხის ცხოვრება და რამდენად
„უტოლდება იგი პატიმრის მიერ საკუთარ თავზე შეტევას“ (Downes 1988: 179).

აღნიშნულ თვისებებს შორის ბალანსის მიღწევა დამოკიდებულია დაწესებულების
კულტურასა და როლზე პენიტენციურ სისტემაში. უფრო მაღალი უსაფრთხოების ციხეებში
პატიმართა გამოცდილება უფრო მძიმე და სიღრმისეულია, ვიდრე საშუალო უსაფრთხოების
პირობებში (Liebling და სხვები, პრესაში). დაწესებულება დაკავებულია უსაფრთხოებისა და
რისკების შეფასების საკითხებით; ხოლო პატიმრებს უწევთ შეგუება ან ბრძოლა მომეტებული
ხანგრძლივობის სასჯელებთან. თანამშრომლები არ იყენებენ უხეშ ფიზიკურ ძალას
პატიმრებთან, მაგრამ ბევრი პატიმარი გულგრილია მათ მიმართ ან ეჭვებით არის სავსე და
ურთიერთობები ხასიათდება ნდობის ნაკლებობით. აღნიშნულის საპირისპიროდ,
გრენდონის ციხეში - სადაც თერაპიული ჯგუფები არსებობს - შეინიშნება უფრო
პოზიტიური კულტურა, სადაც პატიმრები ღიად ამყარებენ ურთიერთობას
თანამშრომლებთან და რეჟიმზე ფიქრობენ, რომ ის აღიარებს მათ ადამიანურობას და ეპყრობა
დიდი პატივისცემით (Shuker, Sullivan 2010; იხ. ასევე Cooke 1989; Genders, Player 1995).
პატიმრები გრენდონს ყველაზე მაღალ შეფასებას აძლევენ კვლევაში პატიმრის ცხოვრების
დონის შესახებ, რასაც საფუძველი დაედო ლიბლინგისა და სხვების კვლევით (იხ.
მაგალითად 2011). თუმცა აღნიშნულ ადგილასაც კი დიდია ძალაუფლების როლი, რომელიც
გამოსჭვივის თერაპიაში და ნაგულისხმებ მუქარაში, რომ თუკი პატიმრები უარს იტყვიან
მორჩილებაზე, მათ იოლად დააბრუნებენ ჩვეულებრივ ციხეში.
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როგორც არ უნდა სასჯელაღსრულებითი ძალაუფლება მოწყობილი, მას გარკვეული სახის
წინააღმდეგობა ყოველთვის ხვდება; სწორედ იმიტომ, რომ ციხეებში ადამიანებს მათი ნების
გარეშე აკავებენ და ბოჭავენ ქცევითი წესებით. პატიმრებს ცოტა რამ შეუძლიათ გააკეთონ,
რათა შეცვალონ მათი არასახარბიელო მდგომარეობა. ამის მიუხედავად, ისინი ხშირად
სწევენ წინააღმდეგობას, ეჭვქვეშ აყენებენ ძალაუფლების სხვადასხვა ასპექტს და ამ
უკანასკნელის მხრიდან მათ პირად სივრცეში მრავალ შეჭრას. წინააღმდეგობის ყველაზე
მკაფიო მაგალითებია ციხის არეულობები, რომლებიც მიზნად ისახავს ინსტიტუტის
მთავარი ფუნქციების ხელშეშლას ან მოშლას (Useem, Kimball 1989; Scraton et al. 1991; Colvin
1992; Carrabine 2004). როგორც ინსტიტუციური იძულება გამოიხატება ძირითადად მუქარით
და არა პირდაპირი ქმედებით, ასევე გამოიხატება პატიმართა წინააღმდეგობა ძირითადად
სხვა ფორმებით, ვიდრე ღია, ძალადობრივი ამბოხია. კოლექტიური დაუმორჩილებლობის
რისკი და ინსტიტუციურ ძალაუფლებაზე მუდმივი წნეხი განაპირობებს „ქვევიდან ზემოთ“
ძალაუფლებას დაწესებულებაზე. კოლექტიური (ან ჯგუფური) ზეგავლენა ძლიერდება,
როდესაც პატიმრებს შეუძლიათ გარე რესურსებზე დაყრდნობით აწარმოონ მოლაპარაკებები
მმართველობასთან. ამაში შესაძლოა იგულისხმებოდეს ბანდური სტრუქტურები,
პოლიტიკური იდეოლოგიები, სამართლებრივი რესურსები და გარეგანი მგრძნობიარე
საკითხები, როგორებიცაა რწმენა და ეთნიკურობა (Jacobs 1997; Buntman 2003). მაკევოის (2000)
კვლევა შეიარაღებულ ჯგუფთა პატიმრობის შესახებ ჩრდილოეთ ირლანდიაში ააშკარავებს
პოლიტიკური და რელიგიური შეხედულებების გამოყენების პოტენციალს; განსაკუთრებით
მაშინ, როდესაც საზოგადოების დიდი ნაწილი მათ ემხრობა და უწევს იდოლოგიურ,
პოლიტიკურ მხარდამჭერას და რეალურ საფრთხეს უქმნის ციხის მენეჯერებს. მეიზის ციხის
ფლიგელებში, პატიმართა მაღალ-დისციპლინირებულმა ჯგუფებმა მოიპოვეს მცირე
კონტროლი დაწესებულების სივრცეზე: ხშირად ზღვარს გადასვლითა და გარე კონტაქტების
გამოყენებით ციხის თანამშრომლების შევიწროებით. მათ უკიდურეს ზომებსაც მიმართეს,
როგორებიცაა გაქცევის მცდელობები, შიმშილობა და „ბინძური პროტესტი“
(ექსკრემენტებით საკნების დაბინძურება), რათა ციხის მმართველებისთვის ეჩვენებინათ,
რომ ისინი არ ეთანხმებოდნენ მათ ლეგიტიმურობას. პოლიტიკურად შთაგონებული
კოლექტიური ქმედებების ნაკლებად კონფრონტაციული ფორმებია თვით-განსწავლა და
„შენელება“ (იხ. Buntman 2003).

ინგლისისა და უელსის ციხეებში აღნიშნული სახის გამოწვევების შენარჩუნებისთვის საჭირო
ნება და სოლიდარობა იშვიათად გვხვდება (თუმცა, იხ. Liebling და სხვები პრესაში).
პატიმრები იშვიათად მოქმედენ ციხის ადმინისტრაციის წინააღმდეგ „მსჯავრდებულთა“
კოლექტიური იდენტობიდან გამომდინარე (თუმცა მცირე მასშტაბის კოლექტიური
ქმედებები - როგორებიცაა ჯდომითი პროტესტი ან სავარჯიშო ეზოდან გამოსვლაზე უარი -
არ არის იშვიათი). მაგრამ პატიმრებს, რომლებიც კანონს იშველიებენ, შეუძლიათ
მნიშვნელოვნად შეცვალონ სასჯელაღსრულების სისტემის მიდგომები: კანონის გამოყენების
მუქარას შეუძლია განაპირობოს თანამშრომელთა ქცევა, ხოლო სამართლებრივი
გასაჩივრების საფრთხემ, ორგანიზაციულ პრობლემებთან ერთად, შესაძლოა შეაჩეროს
რეფორმა (Whitty 2010). თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის ყოველდღიური
მოლაპარაკებები ხასიათდება რელიგიური უფლებებისა და ეთნიკური იდენტობის
ჯგუფური მოთხოვნებით (Phillips 2011; Liebling და სხვები პრესაში). მაშინაც კი, როდესაც
პატიმრების ზედმეტს ითხოვენ, დაქსაქსულები არიან და დიდწილად დამოკიდებულნი
არიან ციხის თანამშრომლებზე, მათ მაინც შეუძლიათ გავლენის მოხდენა იმ მეთოდის
მეშვეობით, რასაც მატიესენი (1965) უწოდებს „ცენზორობას“ - ციხის მოხელეების
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„განკითხვას“ საკუთარი წესების შეუსრულებლობის გამო (ე.წ. „არაკომპეტენტური
იურისტის“ სტრატეგია). ამ სტრატეგიას აქვს ის უპირატესობა, რომ ხდება
სამართალდამცავების წინაშე ისეთი საკითხების წამოჭრა, რაც იოლად უგულებელყოფილი
ვერ იქნება. როგორც წინააღმდეგობისა და თვითდამკვიდრების ფორმა, ეს სტრატეგია
ფრთხილია და ეფექტური.

აშკარად ტრივიალური ქმედებები და ჟესტები (მაგ. გაუგებარ ენაზე საუბარი, ჩაცმის
კონკრეტული სტილი, საკნის კარის თვითნებური დაკეტვა), ესაა წინააღმდეგობა
დაწესებულებასთან, რომ მან ვერ შეძლოს პატიმრის იდენტობის დაპყრობა, თავს მოახვიოს
საკუთარი გადაწყვეტილებები და გააქროს ღირსებისა და კონტროლის შეგრძნებები
(Bosworth 1999; Bosworth and Carrabine 2001; Rowe 2011). ძალაუფლების კლანჭებიდან
დროებით თავდასახსნელად ზოგიერთი პატიმარი იყენებს რელიგიასა და სულიერებას ან
ისეთ აქტივობებს, როგორებიცაა ბოდი-ბილდინგი ან ხელოვნება (Cohen, Taylor 1972).
რთულია მტკიცება, ეს ქმედებები წარმოადგენს წინააღმდეგობას, - ანუ მცდელობას, რომ
„არასასურველი ძალაუფლება შესუსტდეს, მოხდეს მისთვის გვერდის ავლა თუ მისი
გაქრობა“ - ფსიქოლოგიურ გადარჩენას ან შეგუებას, თუ ყველაფერს ერთად. მთავარია, რომ
წინააღმდეგობა არ ნიშნავს მხოლოდ აფეთქებასა და ორგანიზებულ გამოხატვას; თუმცა
ასეთი გამოხატვის არარსებობა არ ნიშნავს იმას, რომ პატიმრები კმაყოფილები არიან.
რადგანაც აშკარა წინააღმდეგობა სარისკოა, პატიმართა უმრავლესობა კმაყოფილდება
უმნიშვნელო წესების დარღვევით ან კულისებს მიღმა მოქმედებით, სადაც მათ  შეუძლიათ
იმედგაცრუება გამოხატონ თანმდევი შედეგების თავიდან აცილებით.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ზოგიერთი ციხე უფრო ლეგიტიმური და ნაკლებად
იძულებითია, ვიდრე სხვები. ეს ხელს უწყობს წინააღმდეგობისა და მორჩილების პირობების
განსაზღვრას; ისევე, როგორც ციხესთან გამკლავების სტრატეგიების შემუშავებას. პატიმართა
ავტობიოგრაფიები მნიშვნელოვანი მტკიცებულებაა იმისა, რომ ავტორიტარული რეჟიმები
წარმოშობს ბრაზს, უკმაყოფილებას და, ზოგჯერ, ძალადობრივ შურისძიებას (McVicar 1974;
Smith 2004). ისინი, ასევე, ადასტურებს, რომ როდესაც პატიმრები ხვდებიან უკეთეს გარემოში
ან შთამაგონებელი პირების გარემოცვაში, იმ პირთა ქცევა, რომელთაც პათოლოგიურ
მოძალადეებად მიიჩნევდნენ, შესაძლოა გარდაიქმნას (Boyle 1984; Cooke 1989; Sparks 2002;
Bottomley et al. 2004). ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ასეთ ციხეებში გადარჩენა უფრო
ადვილია (Liebling 2005a). „მკაცრი“ დაწესებეულებები იწვევენ პატიმართა ძალადობრივ
რეაქციებს და მეტი ოდენობით თვითმკვლელობებს (Jacobs 1977; McEvoy 2001; Liebling 2007).
სასტიკი მოპყრობა იწვევს წინააღმდეგობასა და ტანჯვას (Mandaraka – Shepperd 1986).
ძალაუფლების უფრო რბილი ფორმა სუსტ წინააღმდეგობას იწვევს: „მკაცრი რეგულირების“
პირობებში (ძალაუფლების მნიშვნელოვანი, მაგრამ მაინც „რბილი“ ფორმა) იმედგაცრუების
ნაკლები საფუძველია; ხოლო ძალადობა გაუმართლებელია (და არაპროვოცირებულია)
როგორც ციხის თანამშრომელთა ქმედებების საფუძველზე, ასევე, როგორც საკუთარი
გრძნობების გაუფრთხილებებლი გამოხატვა (Crewe 2009). ძალაუფლების მოწყობა
სხვადასხვა საპასუხო ქმედებას იწვევს.

ნებისმიერ ერთ ციხეში, სხვადასხვა პატიმარი საკუთარ თავზე მიიღებს, ითანამშრომლებს ან
პროვოცირებული იქნება ძალაუფლების განსხვავებული კომპონენტებითა და
კომბინაციებით. „ზოგიერთი შესაძლოა დაემორჩილოს წესებს შიშის გამო; სხვებმა შესაძლოა
მათ ანგარიში გაუწიონ ჩვევის ან ერთგულების გამო. წესები, შესაძლოა, იმიტომაც
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შესრულდეს, რომ პატიმრებს სჯერათ მათი ლეგიტიმურობისა“ (Bosworth, Carrabine 2005:
506). ქრიუ (2009) გვაჩვენებს, თუ რამდენად დამოკიდებულია იძულების შიში, უმწეობის
განცდა, დაპირებების გამოყენება და ინსტიტუტის წესიერების შეფასება ისეთ ფაქტორებზე,
როგორებიცაა პატიმრის მატერიალური საჭიროებები, მისი გამოცდილება ძალაუფლების
მქონე პირებთან და მისთვის დანიშნული სასჯელის სახე (Wheeler 1961). ზოგიერთი
პატიმარი, განსაკუთრებით ყოფილი ნარკო-დამოკიდებული პირები, რომლებსაც საკუთარი
წარსულის რცხვენიათ, შესაძლოა, მორალურად ციხის „მხარეს“ იყვნენ და წესები
შეასრულონ ნამდვილი ნორმატიული ლოიალობის გამო. ზოგიერთი პატიმარი უფრო
პრაგმატულია და წესებს იცავს საკუთარი მატერიალური პირობების გაუმჯობესების გამო, ან
პატიმრობის ხანგრძლივი ვადის გამო. დიდი იმედგაცრუების მიუხედავად, ასეთ
პატიმრებში განვითარდა ფატალური სტოიკურობა. ზოგიერთი პატიმარი მხოლოდ
ზედაპირულად იცავს წესებს და სპეციალურად წარმოაჩენს თავს ისე, რომ „ერთი შეხედვით
კარგად გამოიყურებოდეს“. ასეთი პატიმრები უჯერებენ ციხის თანამშრომლებს და თავს
აჩვენებენ ისე, თითქოს განიცდიან რეფორმირებას; ამავდროულად, კულისებს მიღმა
უპირისპირდებიან სისტემას და ნარკოტიკებით ვაჭრობაშიც კი არიან ჩართულნი.
მტკიცებულებები ადასტურებს, რომ სასჯელების შემზუდველობის მომატება და
გათავისუფლების (შემდგომი) წინაპირობები აიძულებს პატიმრებს, რომ „ბოლომდე
მოიხადონ“ სასჯელი და ნაკლებად ითხოვონ პირობით ვადამდე გათავისუფლება (Ostermann
2011; Robert 2012, გამოსაცემი).

ციხის სოციალური ცხოვრება და კულტურა

ომის შემდგომ წლებში, განსაკუთრებით აშშ-ში, ციხეებში ცხოვრების დეტალური შესწავლა
ხშირად ხდებოდა (Sykes 1958; Irwin, Cressey 1962; Irwin 1970; Morris, Morris 1963). თუმცა
უკანასკნელ წლებში პატიმრის სოციალური ცხოვრების არსის დოკუმენტირება ჩაანაცვლა
„მასობრივი დაპატიმრების“ ანალიზმა (Garland 2001; Wacquant 2009) და, როგორც სიმი (2009)
აღნიშნავს, სასჯელაღსრულების პოლიტიკის „ზემოდან ქვემოთ“ თვალთახედვებმა. ვაკანტის
(2002: 385) მოსაზრებით, მაშინ, როდესაც სასიცოცხლოდ აუცილებელია იმის გააზრება, თუ
რას ექვემდებარება ადამიანთა მზარდი ოდენობა,  ციხის ეთნოგრაფია „უბრალოდ
გადაშენების პირას მყოფი სახეობა კი არ არის, არამედ თითქმის სრულად გადაშენდა“.

იმის გამო, რომ ციხის შიდა ცხოვრების შემსწავლელი კვლევები ცოტა და გაბნეულია,
რთულია ციხის სოციალურ ცხოვრებასა და კულტურაზე ზოგადი საუბარი. მიუხედავად
ამისა, რამდენიმე ზოგადი მახასიათებელი შეგვიძლია გამოვყოთ. პატიმრების სოციალური
ცხოვრების აღწერები, ძირითადად, გვიჩვენებს სოციალური სიფრთხილისა და წუხილის
სამყაროს, რომელსაც „ელემენტარული შეთავსებადობაც კი“ აკლია (Clemmer 1958: 129;
Mathieson 1965). ციხეები რთული ადგილია ხასიათის შესაფასებლად და სარისკო ადგილია
ნდობის ადვილად გამოსაყენებლად. სიკეთე ზოგჯერ „სისუსტის ნიშნად“ მიიჩნევა და
დაუცველობა შეიძლება ბოროტად იქნეს გამოყენებული. როგორც საიკსი (1958) აღნიშნავდა,
პატიმრებმა იციან, რომ სხვა პატიმრები შესაძლოა იყვნენ საშიშები, შესაძლოა მათ პირადი
ინტერესებისთვის გამოიყენონ სხვა პატიმარი და არ იყვნენ სანდონი. მეგობრობათა
უმრავლესობა, როგორც წესი, თავშეკავებული და პრაგმატულია (Clemmer 1940/1958; Morris,
Morris 1963; Cohen, Taylor 1972) და ეფუძნება არა აღფრთოვანებას, არამედ თავდაცვით
საჭიროებას, რომ პირი არ გამოიყენონ ბოროტად. პატიმრები, რომლებიც ერთმანეთს
დაკავებამდე ან წინა პატიმრობიდან იცნობდნენ, უფრო მეტად ენდობიან ერთმანეთს.
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ადგილმდებარეობა პატიმრის სოციალური ცხოვრების ძირითადი კომპონენტია
(განსხვავებით ზოგიერთ სოციალურ თეორიაში აღწერილი აბსტრაქტული ორგანიზმისგან;
მაგ. Giddens 1991). პატიმრები, რომლებიც ერთი და იგივე ქალაქებიდან არიან, ერთმანეთთან
დაკავშირებულნი არიან საერთო ღირებულებებითა და გარე კავშირებით, რაც ნიშნავს იმას,
რომ ქცევა ციხის შიგნით გავლენას ახდენს პატიმრის რეპუტაციაზე ციხის შიგნით და ციხის
გარეთაც (Crewe 2009).

ჩრდ. ამერიკის კაცთა ციხეებში სოციალური სისტემა მოწყობილია ეთნიკურობისა და
რელიგიის ნიშნების გარშემო. ხშირად ხდება კონფლიქტი განსხვავებულ სოციალურ
ჯგუფებს შორის (Jacobs 1983; Wacquant 2000; Irwin 2005). გაერთიანებულ სამეფოში ასაკის,
ცხოვრების წესისა და კრიმინალური იდენტობის ფაქტორებს გავლენა აქვთ რთული
სოციალური ურთიერთობების სისტემის ჩამოყალიბებაზე, სადაც შედარებით ხშირად ხდება
გადაადგილებები პატარა დაჯგუფებებს შორის. განსხვავებული ეთნიკური და რელიგიური
ჯგუფის პატიმრებს შორის ურთიერთობები, როგორც წესი, შედარებით ჰარმონიულია
(Genders, Player 1989; Phillips 2008; Crewe 2009); თუმცა არსებობს მტკიცებულება, რომ ეს
მდგომარეობა, შესაძლოა, იცვლებოდეს (Phillips 2011; Liebling et al. 2011). ეთნიკური
უმცირესობის წარმომადგენელი პატიმრები აღნიშნავენ, რომ ისინი უპირატესობას ანიჭებენ
იმავე რასის ან ეთნიკურობის ადამიანებთან კონტაქტების დამყარებას იმიტომ, რომ მათ აქვთ
საერთო გამოცდილება და ღირებულებები და არა იმიტომ, რომ ეთნიკური უმრავლესობის
მიმართ არიან მტრულად განწყობილნი. რასაზე, რელიგიასა და ეთნიკურობაზე
დამყარებული კავშირები ხშირად უზრუნველყოფს თანადგომას საჭიროებისა და
კრიზისისას (Wilson 2003). მაგრამ რასა მაინც „რთული“ ფაქტორია (Phillips 2008: 322).
სოციალური ბზარები ჩანს მაშინ, როდესაც პატიმრებს შორის დაპირისპირება რასას ან
რელიგიას უკავშირდება (Edgar et al. 2003; Owen 1998) და „თავშეკავებული მეგობრულობის“
საჯარო კულტურის მიღმა ხშირად უფრო მტრული დამოკიდებულება იმალება (Genders,
Player 1989). მუსლიმი პატიმრების მზარდი რაოდენობა, რომლებიც დიდწილად
თანმიმდევრულები და პოლიტიზირებულები არიან, განსაკუთრებით ზოგიერთ კაცთა
ციხეში, იწვევს მნიშვნელოვან დაძაბულობას სხვა პატიმრებთან, რომლებიც ერთდროულად
უკმაყოფილონი და აღფრთოვანებულნი არიან მათი ჯგუფის შიგნითა ლოიალობითა და
კოლექტიური ძალაუფლებით (Crewe 2009; Liebling et al, გამოსაცემი; Phillips 2011).

პატიმრის სოციალური ცხოვრების მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ძალაუფლებითი
ურთიერთობები პატიმრებს შორის. პატიმრები იყენებენ ძალაუფლებას ერთმანეთის მიმართ,
ანაწილებენ სტატუსებსა და სტიგმას. ეს ზეგავლენას ახდენს პატიმრობის გამოცდილებაზე
დაწესებულების მიერ გამოყენებულ ძალაუფლებასთან ერთად. იმ პატიმართა
იდენტიფიცირება, რომლებიც სტატუსების სისტემის საფუძველს წარმოადგენენ უფრო
იოლია, ვიდრე მათი, ვინც სათავეში იმყოფებიან. სექსუალური ხასიათის დანაშაულის
ჩამდენთა მიმართ სხვა პატიმრები თითქმის ყოველთვის აგრესიულები არიან (Akerstrom
1986; Winfree et al. 2002) და ეს უკანასკნელნნი ასეთ სამართალდამრღვევთაგან სოციალურად
და მორალურად სრულიად განსხვავებულ ინდივიდებად ხედავენ თავს. პატიმრები,
რომლებიც სხვებს დაასმენენ, საუკეთესო შემთხვევაში, ირიყებიან; ხოლო მათ, ვისაც ახლო
ურთიერთობა აქვს ციხის თანამშრომლებთან, ხშირად დასცინიან. სხვა დაბალ-სტატუსიანი
პატიმრები არიან ნარკოტიკების მომხარებლები და ნარკო-დამოკიდებული პირები (იხ.
ქვემოთ) და ის პატიმრები, ვისაც უჭირს პატიმრობის ყოველდღიური მოთხოვნების
დაკმაყოფილება (Liebling 1992).
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ციხეში მაღალი სტატუსი უფრო რთული საკითხია. ციხეთა უმრავლესობაში ცოტაა
შესამჩნევი „მეთაური“, ვინც ფლიგელებზე აგებს პასუხს (თუმცა ზოგან შეიძლება მათი
ნახვა). ზოგიერთი პატიმარი აქტიურად ცდილობს ძალაუფლების მოპოვებას. ხშირად
ასეთები არიან ახალგაზრდა, „სახელმწიფოს ხარჯით აღზრდილი“ პირები, რომელთა
სასჯელი ხანმოკლეა, ხოლო თვალსაწიერი - შეზღუდული (Irwin, Cressey, 1962; Irwin 1970;
King Elliot 1977). თუმცა ასეთ მისწრაფებას რისკებიც ახლავს: შესაძლოა, სხვა პატიმრებს
მოუნდეთ შენი ჩანაცვლება და ბევრი რამ შეიძლება დაკარგო, თუკი დაწესებულება
ჩათვლის, რომ შენ გავლენიანი ხარ. პატიმართა უმეტესობისთვის სავსებით საკმარისია, რომ
„ზღვარს ზემოთ“ იცხოვრონ, რაც შესაძლებლობას აძლევთ, გასწიონ მინიმალური რისკი და
დაექვემდებარონ მინიმალურ ჩარევას. აღნიშნულის მისაღწევად საკმარისია პირი
წარმოადგენდეს ძალადობის დამაჯერებელ საფრთხეს, ან ჰქონდეს „რეპუტაცია“ ციხის
გარეთ აქტივობების ან კავშირების წყალობით. ზოგჯერ, ჩადენილი დანაშაულის სახესაც
შეაქვს წვლილი რეპუტაციის დამკვიდრებაში: უვადოდ დაპატიმრებულების ხშირად
ეშინიათ (იმიტომ რომ მათ მძიმე დანაშაული აქვთ ჩადენილი), სცემენ პატივს (იმიტომ, რომ
როგორც გამოცდილი პატიმრები, ისინი იქცევიან ღირსეულად); ხოლო პატიმრები,
რომელთა დანაშაულიც მაღალი დონის დაგეგმვას მოითხოვდა ან რამაც მნიშვნელოვანი
სიმდიდრე მოუტანა ჩამდენს, იწვევენ საყოველთაო აღფრთოვანებას. შესაბამისად, მაღლი
დონის ნარკო-მოვაჭრეებსა და ორგანიზებული დანაშაულის ჩამდენთ განსაზღვრული
პატივისცემით ეპყრობიან. თუმცა მაინც ცოტა დანაშაული „იძლევა პრესტიჟის ავტომატურ
პრივილეგიას“ (Morris, Morris, 1963). წვრილმანი დამნაშავეები ხშირად გამოხატავენ
მორალურ ზიზღს მკვლელების, ნარკოტიკებით მოვაჭრეებისა და ყაჩაღების მიერ ჩადენილი
დანაშაულების მიმართ (Crewe 2009). ამასთანავე, პატიმრები განასხვავებენ კონკრეტული
დანაშაულის სხვადასხვა ფორმას (მაგალითად, მეუღლის მკვლელობა და დაქირავებით
მოკვლა). ტერორისტი პატიმრები, შესაძლოა, პატივისცემით სარგებლობდნენ ერთ
პოლიტიკურ კონტექსტში; ხოლო სხვა კონტექსტში, შესაძლოა, იწვევდნენ სიძულვილს
(Liebling და სხვ. პრესაში). როდესაც პატიმრები ამბობენ, რომ ისინი პატივს სცემენ ვინმეს,
ისინი ხშირად გულისხმობენ შიშს და არა აღფრთოვანებას. არსებობს აღიარების მოპოვების
სხვა გზებიც: თუკი პირი განსაკუთრებით ჭკვიანია ან სისტემისადმი მისი მოპყრობის გამო;
ან კონკრეტული უნარების მეშვეობით, რომლებიც ვლინდება ხელოვნებაში, განათლებასა
თუ სპორტში.

მესამე, თითქმის ყველა ციხეში მოქმედებს „პატიმართა კოდექსი“, რასაც გარკვეული
კონტროლი აქვს პატიმრის ქცევაზე (Clemmer 1940/1968; McCorkle, Korn 1954; Sykes 1958).
კოდექსის ყველაზე ფუნდამენტური ფორმა ცდილობს წაახალისოს ნდობაზე დამყარებული
ურთიერთოება პატიმრებს შორის; უარყოფს ერთმანეთის ღალატს („არ დაასმინოთ“) ან ციხის
ადმინისტრაციის მხარდაჭერას სხვა პატიმართა წინააღმდეგ. ღირებულებათა ამ სისტემის
მიხედვით, დაწესებულების მიმართ დამოკიდებულება უნდა იყოს ცინიკური და
ოპორტუნისტული; ხოლო პატიმრებმა სტოიკურობა და მოქნილობა უნდა გამოიჩინონ
იმედგაცრუების დასამარცხებლად. მათ არ უნდა გამოამჟღავნონ სისუსტეები ან
მგრძნობიარობა. ციხეთა უმეტესობაში პატიმრის დაცინვა და ექსპლუატაცია დაუშვებლადაა
მიჩნეული, რადგან ეს სხვა პატიმრის საქმეში ჩარევას ნიშნავს. პატიმრები არ უნდა გაეკარონ
ნარკოტიკებს, სესხებასა თუ ვაჭრობას, თუკი შესაბამის შედეგებს ვერ გაუმკლავდებიან.
პატიმრები ჰიგიენას უნდა იცავდნენ და ზრუნავდნენ თავიანთ გარეგნობაზე. ასევე, ისინი
პატივს უნდა სცემდნენ მოხუცებს, დედებსა და ბავშვებს (Crewe 2009; ლიბლინგი არნოლდის
დახმარებით 2004: 359).
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ციხის სოციოლოგიის პიონერები, უპირველეს ყოვლისა, დაინტერესებულნი იყვნენ იმ
საკითხით, თუ როგორ შეეძლო პატიმრის რეაბილიტაციისთვის ხელის შეშლა ერთი
შეხედვით დაპირისპირებულ ღირებულებებსა და „კრიმინალურ იდეოლოგიას“.
თავდაპირველი მოსაზრებები, რომ ასეთი კულტურის სამყაროში დიდი დროის გატარება ამ
სამყაროს წესების უფრო მეტ გათავისებას გამოიწვევდა, არ დადასტურდა ემპირიული
კვლევებით. „ციხიზაცია“ არ არის მარტივი ან სწორხაზოვანი პროცესი: პატიმრები,
შესაძლოა, ყველაზე მეტად კეთილგანწყობილნი იყვნენ აღნიშნულ ღირებულებათა მიმართ
პატიმრობის შუაგულ პროცესში, როდესაც ისინი ყველაზე მეტად არიან დამოკიდებულნი
სხვა პატიმრებზე სტატუსისა თუ იდენტობის მოსაპოვებლად; ისევე, როგორც
ფსიქოლოგიური და პრაქტიკული მხარდაჭერის მოსაპოვებლად (Wheeler 1961). ბევრი
პატიმარი განმარტავს, რომ ისინი საკუთარი ნებით ჩამოშორდებიან ხოლმე პატიმრის წინაშე
არსებულ საფრთხეებს, როდესაც ახლოვდება გათავისუფლების მომენტი. ასეთ დროს ციხის
სამყაროში ინტეგრაციის საჭიროება ნაკლებია, ხოლო რისკები მატულობს. ნებისმიერ
შემთხვევაში, „პატიმართა კოდექსი“ არ არის მთლიანად „ანტი-სოციალური“. ბევრ
საკითხთან მიმართებით, მას პოზიტიური ნორმატიული ღირებულებები აქვს: ის
ეწინააღმდეგება სხვების ექსპლუატაციას და ხელს უშლის ციხის გადაზრდას უხეში ძალით
მართულ ანარქიაში. მაგალითად, ძალადობის მოწონებას ახლავს კრიტიკაც (Edgar et. al, 2003).

პრაქტიკაში ბევრი პატიმარი არ ასრულებს პატიმართა კოდექსს. გაბატონებულ წესებსა და
ღირებულებებს ყველა არ აღიარებს და მათ „სხვადასახვაგვარად განმარტავენ“ ხოლმე
(Clemmer 1958: 155). პატიმრებს სხვადასხვა მოსაზრება აქვთ იმ საკითხებზე, თუ რამდენად
შეიძლება, რომ ციხის თანამშრომელს გაუზიარო ხუმრობა, არის თუ არა სამართლიანი
სარგებლის მიღება სხვა პატიმრის საჭიროებებზე ვაჭრობით (მაგ. სარგებლის დარიცხვა
თამბაქოს ვალზე) და რა გარემოებებში არის შესაძლებელი სხვა პატიმრის დასმენა.
პატიმრები „ჩაშვებას“ მიიჩნევენ ლეგიტიმურად და მორალურად გამართლებულად, თუკი
ვინმეს სერიოზული საფრთხე ემუქრება ან თუკი ვინმე ნარკოტიკებით ვაჭრობს ფლიგელში.
ზოგიერთი პატიმარი სხვებს ასმენს მათზე შურის საძიებლად ან ადმინისტრაციის
კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად. ამასთანავე, პატიმართა კოდექსის ბევრი პრინციპი
ურთიერთსაწინააღმდეგოა: მაგ., პატიმრებს მოეთხოვებათ ლოიალობა ერთმანეთის მიმართ,
მაგრამ არ უნდა ჩაერიონ ისეთი კამათში, რაც პირადად მათ არ ეხებათ; ისინი უნდა იყვნენ
გულწრფელები, მაგრამ არ უნდა გამოამჟღვანონ სისუსტე. ასეთ მოთხოვნებს შორის გზის
წარმატებით გაკვალვა პატიმართაგან მოითხოვს მისაღები ქცევის ბეწვის ხიდზე გავლას.
ზოგიერთი პატიმრისთვის, ისეთი წესი, რომელიც კრძალავს „ემოციებისა და
მგრძნობიარობის“ გამჟღავნებას, იწვევს სულიერ ტანჯვას (Gallo, Ruggiero, 1991).

მეოთხე, მყარი ნარკოტიკები, მაგ. ჰერიოინი, ხშირად გვხვდება ციხეებში 1980-იანი
წლებიდან. ამან ციხის საზოგადოებაში არაერთი ცვლილება გამოიწვია (Crewe 2005a, 2005b).
ციხეში ჰეროინის გამოყენება ხშირია, მაგრამ მას ახლავს სტიგმა; რადგან მომხმარებლები
„პატიმართა კოდექსის“ რამდენიმე პრინციპს არღვევენ. ისინი ხშირად იპარავენ სხვა
პატიმართაგან, მათ მიიჩნევენ არასანდოდ ან უღირსად და - თუკი პატიმრები ამ ჩვევას
კარგად ვერ ნიღბავენ - მათ ზემოდან უყურებენ იმის გამო, რომ ნარკოტიკების საყრდენად
გამოყენების გარეშე ისინი ვერ უმკლავდებიან პატიმრობას. მათი ხასიათი ცვალებადი და
წინასწარ განუჭვრეტელია, რაც იწვევს პატარ-პატარა კონფლიქტებსა და დაძაბულობას. მათ
მიერ ვალების აღება მთავრდება ძალადობის გამოყენებით ან სხვა პატიმრების დასმენით,
რათა თავი დააღწიონ თავიანთ ფლიგელს (და, შესაბამისად, თავიანთ კრედიტორებს).
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შესამჩნევი ნარკო-დამოკიდებულების განვითარებისას, პატიმარი შესაძლოა სტატუსის
იერარქიაში დაბლა დაეშვას. თუმცა, ამასთანავე, ნარკოტიკები და ძალაუფლება
ურთიერთდაკავშირებულია: პატიმრები, რომლებიც ნარკოტიკებით შიდა ვაჭრობას
აკონტროლებენ, მოიპოვებენ მნიშვნელოვან სიმდიდრეს, ძალაუფლებასა და „პატივისცემას“.6

ციხის სოციალური ცხოვრების ასეთი დაიჯესტის წარმოდგენა პრობლემურია სამი მიზეზის
გამო. პირველი, თითოეულ ციხეში არის ისეთი ადგილები, სადაც ჩვეულებრივი წესები არ
მოქმედებს ან სახეცვლილია. არსებობს ნახევრად - პირადი სივრცეები, როგორებიცაა საკნები,
სადაც გვხვდება სიკეთე და არაპატივმოყვარეობა (Harvey 2007). არსებობს „ემოციის
ზონებიც“, როგორებიცაა საგანმანათლებლო გაკვეთილები, რელიგიის ცენტრები და
პაემნების ოთახები, სადაც პატიმრები უფრო გახსნილები არიან და მენტალურად თავს
აღწევენ ციხეს.7 მეორე, არ არის სწორი, ვიფიქროთ ციხეზე, როგორც ერთგვაროვან
საზოგადოებაზე. ხშირად გვხვდება კულტურული განსხვავებები ფლიგელებს შორის:
მაგალითად, ფლიგელები, სადაც პირები საკუთარი ნების თანხმდებიან ნარკო-ტესტზე და
გადაყვანის ფლიგელები; ან ფლიგელები, სადაც სექსუალური ხასიათის დანაშაულის
ჩამდენი პირები არიან განთავსებულნი და ფლიგელები, სადაც „ჩვეულებრივი პატიმრები“
იხდიან სასჯელს (Sparks et al. 1996). ფლიგელების შიგნითაც კი არსებობს სამყაროები,
რომლებიც ერთად თანაცხოვრობენ. მესამე, ციხეებს შორის მნიშვნელოვანი სხვაობაა
სოციალური ცხოვრებისა და კულტურის მიხედვით.

ცვლილებებისა და თანმიმდევრობის ასახსნელად აუცილებელია ციხის სოციოლოგიის
ისტორიის მიმოხილვა. ადრეულ წლებში, „შეზღუდვის თეორიის“ მომხრეები, გრეშემ საიკსი
და ერვინგ გოფმანი ამტკიცებდნენ, რომ ციხის სოციალური ცხოვრება და კულტურა
ინსტიტუციური ცხოვრების თანმდევი შედეგია. საიკსი (1956, 1958) მიუთითებდა, რომ
ციხეების შიდა კულტურა, ძირითადად, ერთმანეთის მსგავსია და ამტკიცებდა, რომ
„ღირებულებათა სისტემა, რომელიც ფართოდაა გავრცელებული“ პატიმრებს შორის
ადასტურებს, რომ გარკვეული ხასიათის ტანჯვა და შეზღუდვა პატიმრობის თანმდევი
შედეგია (Sykes 1960: 5; Sykes, Messinger 1960; Cloward et al. 1960). პატიმართა კოდექსი
განიმარტა, როგორც უღირსობის, მითვისებისა და პიროვნულ იდენტობაზე თავდასხმის
ეფექტების შემარბილებელი კოლექტიური მცდელობა. ასეთი შემთხვევები კი პატიმრობისას
ხშირად გვხვდება. რაც უფრო სოლიდარულნი იყვნენ პატიმრები ერთმანეთის მიმართ,
იზიარებდნენ ნივთებს, ახშობდნენ საკუთარ გაღიზიანებას, გამოხატავდნენ მამაკაცურ
გამბედაობას და წარმოაჩენდნენ ჯგუფის პოზიტიურ იდენტობას, მით უფრო შეეძლოთ
გაენეიტრალებინათ თავდაჯერებულობის ნაკლებობა, მატერიალური ნაკლოვანებების
არსებობა და ის საფრთხეები, რასაც პატიმრობა უქმნის ზრდასრულ, მამაკაცურ იდენტობას
(Sykes, Messinger 1960: 16). დაწესებულებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა „ქმედითი პასუხი“
იყო მორალურ გაკიცხვაზე და წარმოადგენდა „უარმყოფელთა უარყოფას“ (McCorkle, Korn
1954). მიუხედავად ამისა, პატიმართა მხოლოდ მცირე ნაწილი ეთანხმებოდა და ასრულებდა
კოდექსს. იდგნენ რა იმედგაცრუებისა და დაუკმაყოფილებელი საჭიროებების წინაშე,
პატიმართა დიდი უმრავლესობა ირჩევდა საკუთარ ტანჯვაზე უარის თქმასა და სტატუსის

6 ასეთ „ფხვნილის ძალაუფლებას“ თავისი მახასიათებლები აქვს: ის ნაწილობრივ ემყარება თავად
ნარკოტიკებს და, შესაბამისად, შედარებით ეფემერულია.
7 Toch (1992) ასეთ ადგილებს უწოდებს „ნიშებს“, სადაც პატიმრებს გადარჩენისა და მნიშვნელოვნად
განვითარების შესაძლებლობები აქვთ (იხ. ბოთმსი 1990, ამ შესაძლებლობის მნიშვნელობაზე).
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და მამაკაცური ღირსების ნაწილობრივ დაბრუნებას არა სხვა პატიმრებთან კავშირების
დამყარებით, არამედ მათი ექსპლუატაციით, მათზე თავდასხმითა და მათი ღალატით.

შემდგომმა კვლევებმა ეჭვქევშ დააყენა ეს „შეზღუდვის“ თეზისი. აღინიშნა, რომ ციხის წესები
და ღირებულებები ჰგავდა კრიმინალური და საზოგადოების ქვედა ფენების სუბკულტრების
წესებსა და ღირებულებებს ციხის გარეთ.8 საიკსმა და გოფმანმა აღწერეს მკვეთრად
განსხვავებული ციხის სამყარო, რომელიც მოწყვეტილია საზოგადოებას, რომელმაც
პატიმრებს თავიანთი წინა იდენტობა ჩამოართვა და წაართვა პატიმრობამდელი
ურთიერთობები და თვალთახედვები. ამის საპირისპიროდ, „იმპორტაციის“ თეორიის
მომხრეები (Irwin, Cressey 1962: Irwin 1970, 1980, Jacobs 1977) აღნიშნავდნენ, რომ ციხის
კედლები იყო არამდგრადი და გამჭოლი (და უფრო და უფრო ასეთი ხდებოდა, რადგან
იზრდებოდა ციხეების ანგარიშვალდებულება სასამართლოს წინაშე და ციხეები
ცდილობდნენ არათუ გაეწყვიტათ, არამედ შეენარჩუნებინათ პატიმართა ურთიერთობები
გარეთ მყოფ პირებთან). პატიმრები მოქმედებდნენ და მოთხოვნებს აყენებდნენ ციხის
გარემოსთან დაკავშირებით, ეყრდნობოდნენ რა იმ ღირებულებებს, რესურსებსა და ქცევის
წესებს, რომელთაც ისინი ციხეში შესვლამდე იყენებდნენ. მათი ციხემდელი იდენტობა
გარემოს სიმკაცრემ და უღირსობამ ვერ გადაფარა მთლიანად. როგორც ჯეიკობსი (1974)
აღნიშნავდა, ციხის გარემოში შესვლისას თითქოს „შინ დაბრუნების ცერემონიალი“
ხდებოდა, რადგან პატიმრებს ხვდებოდნენ მათი პარტნიორები ქუჩიდან. იმას, თუ რა
ხდებოდა ქუჩებში, ჰქონდა პირდაპირი გავლენა ციხეზე. სტატუსი და სოციალური
ურთიერთობები ასახავდნენ გარე სოციალურ სტრუქტურებს: მამაკაცები, რომლებსაც
მაღალი კრიმინალური ან ბანდური იერარქია ეკავათ ციხის გარეთ, თითქმის ციხეში
შესვლისთანავე იღებდნენ ხელში ძალაუფლებას. ამასთანავე, მტრული დანაწევრებები
პატიმრებს შორის ასახავდა სოციალურ და ეთნიკურ დაყოფას ურბანულ საზოგადოებებში,
საიდანაც პატიმრები ხვდებოდნენ ციხეში.

როგორც შეზღუდვის, ასევე, იმპორტაციის თეორიას მნიშვნელოვანი საფუძველი აქვს.
არსებობს კონსენსუსი, რომ ციხის ცხოვრების შესწავლისას ორივე თეორია უნდა იქნეს
მხედველობაში მიღებული.9 ციხის ცხოვრების გარკვეული ნიშნები მეორდება, რაც
ადასტურებს პატიმრობის ფუნდამენტურ განმარტებას: საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ
ადამიანთა დაკავება სხვა უცხო ადამიანებთან ერთად. თუმცა სხვადასხვა ციხის კულტურასა
და სოციალურ ცხოვრებაში განსხვავებები ააშკარავებს შეზღუდვის თეორიის ვიწრო

8 შესაძლებელია, რომ დამოკიდებულება დაცინვის მიმართ, მგრძნობიარობა პატიმრის მიერ მეორე
პატიმრის ღალატისადმი, მფარველობითი დამოკიდებულება ციხის მდედრობითი სქესის
თანამშრომლების მიმართ და სექსუალური ხასიათის დანაშაულის ჩამდენთა მიმართ ზიზღი,
კონკრეტულმა ცხოვრებისეულმა გამოცდილებებმა ჩამოაყალიბა (Crewe, Maruna 2006; Crewe 2009).
ძალიან ცოტა კვლევამ თუ მიიღო მხედველობაში ეს შესაძლებლობა, რომ ბიოგრაფულ და ფსიქო-
სოციალურ ფაქტორებს შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ ციხის კულტურაზე; მიუხედავად იმისა, რომ
პატიმართა ცხოვრებისეული ისტორიები ხშირად მოიცავს ვიქტიმიზაციას ბავშვობაში, ღალატს,
ოჯახურ ძალადობას მშობლებს შორის და სექსუალურ ძალადობას.
9 აშშ-ში პატიმართა ციხის ცხოვრებიდან ყურადღება გადატანილია „მასობრივი ინკარცერაციის“
კოლექტიურ ზეგავლენაზე ბავშვებზე, საზოგადოებასა და ფართო სოციალურ - პოლიტიკურ
სტრუქტურებზე (Garland 2001); ასევე, იმ პროცესზე, რომლის მეშვეობითაც ციხის კულტურა
გადავიდა ან შეერწყა ქუჩის კულტურას (Wacquant 2001). ეს შეგვიძლია მივიჩნიოთ „ექსპორტაცის“
თეორიად.
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ინტერპრეტაციის პრობლემებს. რთულია განვმარტოთ გაერთიანებული სამეფოს ციხეებში
ორგანიზებული შიდა დაჯგუფებების არ-არსებობა - რომლებსაც ამერიკულ ციხეებში დიდი
ადგილი უკავიათ - გარე საზოგადოების მახასიათებელი ნიშნების მოშველიების გარეშე
(Morgan 2002). ასევე, რთულია აიხსნას ახალგაზრდა სამართალდამრღვევთა
დაწესებულებებში დამკვიდრებული მტაცებლური კულტურა - სადაც ძალადობა და
ვიქტიმიზაცია უფრო გავრცელებულია, ვიდრე სრულწლოვანთა ციხეებში (Edgar et. al 2003;
მისი უდიდებულესობის ციხეთა მთავარი ინსპექტორატი 2001) - ისე, რომ არ ვაღიაროთ
გარედან შემოტანილი განსხვავებები ახალგაზრდა სამართალდამრღვევებსა და ზრდასრულ
მამაკაცებს შორის.

როგორც სპარკსმა და სხვებმა (1996) დაადასტურეს (იხ. ზევით), ციხეებს შორის
განსხვავებებს იწვევს როგორც ინსტიტუციური, ასევე, შემოტანილი მახასიათებლები - და
ციხეებს შორის სწორედ ეს განსხვავებები აინტერესებთ მკვლევარებს ყველაზე მეტად.
შეზღუდვის თეორია კვლავ ღირებულია, რადგან ის თვალსაჩინოს ხდის კავშირს
საჭიროებებსა და იმედგაცრუებებს შორის, რომელთაც ციხე წარმოშობს; და ასევე, იმ უკუ-
რეაქციებს, რაც ციხეებში ხდება: დაწესებულებებში, სადაც მატერიალური დეფიციტიდან
თავის დაღწევა შეუძლებელია ოფიციალური გზით (მაგ. სამუშაო, დაპირებების სქემა),
პატიმრები ხშირად მიმართავენ ნარკოტიკებს, ვაჭრობას ან ქურდობას, რათა თავიანთი
ცხოვრება ასატანი გახადონ. ძალაუფლება თავს იყრის მათ ხელში, ვისაც შეუძლია პატიმრებს
საჭირო მომსახურება მიაწოდოს - ასე იწყება ნარკოტიკების საზოგადო გამოყენება, რაც
მომხმარებლებს მოწყენილობასა და ტანჯვასთან გამკლავებაში ეხმარება; ხოლო მოვაჭრეებს
შესაძლებლობას აძლევს, აღიდგინონ მატერიალური სიმდიდრე და მამაკაცური სტატუსი.
დაწესებულებაში, სადაც სითბო და იმედი იშვიათია, რელიგიური რწმენა განსაკუთრებით
მიმზიდველი ხდება, რადგან ის უზრუნველყოფს ემოციურ მხარდაჭერასა და პოზიტიურ
თვითშეფასებას (Liebling და სხვები პრესაში).

ასეთი ტიპის კავშირები პირველად დადასტურდა ტესტში, რომელსაც კრუტშნიტი და
გარტნერი (2005: 3) უწოდებენ შეზღუდვის მოდელის „სიტუაციური ქმედითობის“ ტესტს
(Grusky 1959; Street 1965; Berk 1966). სტრიტი (1965) გამოყოფდა ორ ცვალებად გარემოებას,
რომელიც ინსტიტუციურ პრაქტიკას უკავშირებდა ციხის საზოგადოების ჩამოყალიბებას:
პირველი, ღირსების დაკნინების სახესხვაობები (პატიმართა საჭიროება, რომ გაანეიტრალონ
შეზღუდვები და ამის გაკეთების შესაძლებლობები); მეორე, სხვადასხვა გზა, თუ როგორ
იყენებს ადმინისტრაცია ძალაუფლებასა და კონტროლს (ფორმალური ან არაფორმალური
ღონისძიებები; მკაცრი ან ნაკლებად მკაცრი სანქციები). მკაცრ ზედამხედველობაზე
ორიენტირებულ ციხეებში პატიმრები უფრო მწვავე პრობლემებს აწყდებოდნენ: მეტი
შეზღუდვა და მეტი კონტროლი; რასაც ისინი დაწესებულებას აბრალებდნენ და რასაც
მოჰყვებოდა „სოლიდარული წინააღმდეგობის“ კულტურა ადმინისტრაციის მიმართ. თუმცა
პატიმართა თავისუფლებების შეზღუდვა ქმნიდა ნაკლებ შესაძლებლობას, რომ პატიმრები ამ
შეზღუდვებს კოლექტიურად შებრძოლებოდნენ და ჩამოეყალიბებინათ დაჯგუფებები.
თერაპიაზე ორიენტირებულ გარემოში პატიმრობის თანმდევი ფსიქოლოგიური ტკივილი
ნაკლებად მძიმე იყო; ნაწილობრივ იმის გამო, რომ ადმინისტრაცია ნაკლებად აკეთებდა
აქცენტს წესებზე. დაწესებულების ძალისხმევა, რომ მოეხდინა პატიმრების რეაბილიტაცია,
იწვევდა ნაკლებ უკმაყოფილებას. პატიმრებს შეეძლოთ ერთმანეთთან კავშირების დამყარება
და მათი კულტურა სოლიდარული იყო; თუმცა არა ანტი-ინსტიტუციური. ასევე, მათ უფრო
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მეტად ჰქონდათ ძლიერი და ღია მეგობრობა სხვა პატიმრებთან, ვიდრე მკაცრი
მეთვალყურეობის დაწესებულებებში.

იმის განსაზღვრისას, თუ როგორ აყალიბებს განსხვავებულ სოციალურ გამოცდილებას
სხვადასხვა ტიპის რეჟიმი და ძალაუფლების მოწყობა, „შუაგულობის“, „ტვირთის“ და
„მჭიდრო რეგულირების“ კონცეფციები გამოგვადგება შემდგომი კვლევისთვის. პატიმრები,
რომლებიც სისტემის შუაგულში არიან (შორს არიან გათავისუფლების მომენტისგან),
ეყრდნობიან სხვა პატიმრებს სტატუსისა და მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. ასე იბადება
მკაფიოდ განსაზღვრული სუბ-კულტურები მკაცრი უსაფრთხოების ციხეებში. უფრო
„ზედაპირულ“ გარემოებებში, როდესაც პატიმრები ახლოს არიან გათავისუფლების
თარიღთან ან ნაკლებად მკაცრ პირობებში იმყოფებიან, მათ მეტი შესაძლებლობა აქვთ
კავშირებისა და ნდობის დასამყარებლად; თუმცა ეს ყველაფერი ნაკლებად სჭირდებათ და
ნაკლებად უნდათ, რადგან რისკები ჩნდება პირობით ვადამდე ან ვადაზე ადრე
გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. ზოგი დაწესებულება სხვებზე მეტად
„ტოტალიტარულია“ და მეტად ზღუდავს პატიმრებს ფსიქოლოგიურად. პატიმრებისთვის
ადვილია ციხემდელი იდენტობისა და ინდივიდუალობის შენარჩუნება, როდესაც მათ
შეუძლიათ შეინარჩუნონ კავშირები გარე სამყაროსთან, როდესაც მათ სახელით მიმართავენ
და უფლებას რთავენ, ჩაიცვან საკუთარი ტანსაცმელი.

ურთიერთობა ციხის თანამშრომლებთან შეგვიძლია მივიჩნიოთ „ტვირთად“. როდესაც ისინი
ნაკლებად ავტორიტარულები არიან, მათთან ურთიერთობის აკრძალვის პრინციპი ნაკლებად
მნიშვნელოვანია და ნაკლებად სრულდება. მაგალითად, გრენდონის ციხის თერაპიის
იდეოლოგია ქმნის კულტურას, სადაც პატიმრები ურთიერთობენ ბადრაგთან,
შემწყნარებელნი არიან სექსუალური ხასიათის დანაშაულის ჩამდენთა მიმართ და
ემოციებზე ღიად საუბრობენ (Gardens, Player 1989). ციხის დინამიკისთვის „სიმძიმის“ შედეგი
რთულად განსასაზღვრია (ლიბლინგი არნოლდის დახმარებით 2004: 364). როდესაც ციხე
მკაცრია, შევიწროების საერთო ტანჯვამ და საერთო მტერმა შეიძლება გამოიწვიოს მაღალი
ჯგუფური სოლიდარობა (McEvoy 2008). მაგრამ, ასევე, შესაძლებელია შეიქმნას გარემო,
სადაც პატიმრები ნებისმიერი ნდობის გაცხადებაზე უარს ამბობენ და იმედგაცრუება
ერთმანეთზე გადააქვთ. ნაშრომში „ციხეები და წესრიგის პრობლემები“ აღნიშნულია - და
ჩვენც ვეთანხმებით - რომ შეცდომაა მივიჩნიოთ „მსუბუქი“ რეჟიმის ციხეები უფრო
ლეგიტიმურად, ვიდრე „მკაცრი“ რეჟიმის ციხეები. როდესაც პატიმრობა მძიმე და
შემზღუდველია, პატიმრები მეტი წნეხის ქვეშ არიან, რომ იმედგაცრუებიდან გამოსავალი
პატიმრის სუბ-კულტურებში ეძიონ. თუმცა ის შეზღუდვები, რაც აღნიშნულ იმედგაცრუებას
იწვევს, ზღუდავს პატიმართა შესაძლებლობასაც, რომ ისინი გადაჭრან სხვების ბოროტად
გამოყენებითა და მანიპულაციით. მსუბუქი რეჟიმის ციხეები ნაკლებად შემზღუდველია,
მაგრამ აღჭურვავენ რა პატიმრებს გადაადგილების დიდი თავისუფლებით, მეტი
პასუხისმგებლობითა და მატერიალური საკუთრებით, მათ შეუძლიათ ხელი შეუწყონ „უფრო
მძიმე დაპირისპირებებს, სადაც პატიმრებს დასაკარგი მეტი აქვთ“ (Sykes 1956: 137; Street 1965;
Sparkes et al. 1996). ეს ზოგჯერ პრობლემა ხდება კერძო სექტორის ციხეებში (იხ. ქვემოთ),
სადაც ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან ძალაუფლების არასაკმარისი გამოყენების შედეგად
იქმნება პატიმართა იერარქიის დამკვიდრების შესაძლებლობა და ზოგიერთი პატიმარი თავს
ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად დაუცველად გრძნობს (Crewe, გამოსაცემი).
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ციხის სოციოლოგიაში ომის შემდგომ წლებში გამოკვლეული ციხეებისგან და აშშ-ს ბევრ
ნაწილში ამჟამად არსებული „გადაჭედილი და რაიმე პროგრამის არმქონე ციხეებისგან“
განსხვავებით (Irwin 2005; Feeley, Simon 1992; Alford 2000), ინგლისისა და უელსის ციხეთა
უმეტესობა ამჟამად უფრო „მჭიდროდ მარეგულირებელია“. ამას კი გავლენა აქვს ციხის
სოციალურ ცხოვრებასა და კულტურაზე. „დიდი სახლის“ გამასწორებელი დაწესებულებები,
რომელთაც კლემერი, საიკსი და ირვინი აღწერდნენ, თვითკმარი ქალაქებივით იყვნენ, სადაც
ავტორიტარული სისტემის ფარგლებში პატიმრებს შეეძლოთ ერთმანეთთან ევაჭრათ,
გამოეყენებინათ და ემართათ ერთმანეთი (Irwin, Austin 1997; Irwin 2005; Cox 2009).
ძალაუფლების „მოშვებულმა“ ფორმამ ჩამოაყალიბა კულტურისა და სოციალური მოწყობის
განსხვავებული ფორმა: დაბალი სოლიდარობა, რასაც საერთო შევიწროება იწვევდა;
პატიმართა მიერ ერთმანეთის ექსლუატაცია. ადმინისტრაცია ამ ყველაფერზე თვალს
ხუჭავდა ან არ არეგულირებდა. ამჟამად გაერთიანებულ სამეფოში ნაკლებ სავარაუდოა, რომ
რაიმე ასეთი მოხდეს. ინსტიტუციური პოლიტიკა და პრაქტიკა მთლიანად ციხეზე
ვრცელდება და აყალიბებს პატიმართა კონკრეტულ ქცევას. შესაბამისად, ძალაუფლების
საცეცები უფრო ფართოდ ვრცელდება. რისკის შეფასებებისა და ფლიგელის ანგარიშების
ძალა მნიშვნელოვანია პატიმართათვის, რადგან მათ შეუძლიათ შეაფერხონ პატიმრების
განვითარება, თუკი პატიმრები „დაჯგუფების აქტივობებში“ მიიღებენ მონაწილეობას ან
მცირედ წინააღმდეგობას გასწევენ. პატიმართა ინდივიდუალიზებით და პატიმრის
სოციალურ სამყაროში მონაწილების ხელშეშლით, ეს მჭიდრო ინსტიტუციური ძალები
ციხის კულტურის ყველა ასპექტს და თითოეული პატიმრის ცხოვრებას აყალიბებენ.
გაძნელდა „პატიმართა საზოგადოების“ ტერმინის გამოყენება (Clemmer 1940), რომელსაც არ
შეხებია ადმინისტრაციის მიზნები და საქმიანობა. ამასთანავე, პატიმრობის თანმდევი
ტრადიციული სტრესი არსად გამქრალა, ზოგჯერ გაძლიერდა კიდეც. მატერიალური
დეფიციტი, მარტოობა და ფიზიკური უსაფრთხოება პატიმრებს უბიძგებს, ჩამოაყალიბონ
სოციალური კავშირები, რაც უზრუნველყოფს ფიზიკურ და მატერიალურ მხარდაჭერას და
ყოველღიურ კომპანიონობას, რათა ციხის გარემო უფრო ასატანი გახდეს.

ქალთა პატიმრობა და გენდერი

პატიმრობის შესწავლის დროს ქალი პატიმრების საკითხს დამხმარე როლი ენიჭებოდა.
შესაბამისად, მიმართება გენდერსა და პატიმრობას შორის  გამოუკვლეველ საკითხად რჩება
(Howe 1994). კარლენი (1998) ამტკიცებდა, რომ ქალები არ აღიქმებიან „ნამდვილ
პატიმრებად“, ქალთა საპატიმროები არ მიიჩნევა „ნამდვილ ციხეებად“ და პატიმარი ქალები
არ აღიქმებიან „ნამდვილ ქალებად“.

სამოციან და სამოცდაათიან წლებში ჩატარებული რამდენიმე კვლევის მიზანი იყო ქალთა
ციხეებში გადმოეღოთ მამაკაცთა დაწესებულებების მსგავსი გარემო (Ward და Kassebaum
1965; Giallombardo 1966). აღნიშნულ კვლევებზე დაფუძნებულმა მეცნიერულმა შრომებმა
გამოავლინა პატიმართა ურთიერთობის განსხვავებული ფორმები: ძალადობა ნაკლებად იყო
გავრცელებული, ხშირი იყო ნებაყოფლობითი სექსუალური ურთიერთობები და თითქმის არ
ჩანდა მამაკაცთა დაწესებულებებისათვის დამახასიათებელი სოლიდარობის კოდექსი
(აგრეთვე იხილეთ Carlen 1983). მკვლევარები ამტკიცებდნენ, რომ მამაკაცებისგან
განსხვავებით, ქალი პატიმრები განიცდიდნენ  პატიმრობისათვის დამახასიათებელ
სპეციფიურ პრობლემებს, რაც გამოიხატებოდა მათთვის დედობის და აღმზრდელობითი
ფუნქციის ჩამორთმევაში. შესაბამისად, ქალთა საპატიმროებში ფართოდ გავრცელებული
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„ფსევდო-ოჯახური“ სოციალური ერთეულები და წყვილები სექსუალური კავშირების
გარეშე განიმარტებოდა, როგორც რეალური სამყაროს შემცვლელი მოვლენა - პასუხი
პატიმრობით გამოწვეულ ემოციურ დანაკარგებზე და ოჯახზე დაფუძნებული იდენტობის
რღვევაზე. როგორც შემდგომმა კვლევებმა აჩვენეს, ბავშვებისგან დაშორება (ისევე, როგორც
ბავშვის მზრუნველობითი ორგანოს მიერ ჩამორთმევა) და ბიოლოგიური ნაყოფიერების
წლების დაკარგვის საფრთხე, განსაკუთრებით ძნელად გადასატანს ქმნის პატიმრობას
ქალებისთვის, განსაკუთრებით კი მათთვის, ვისაც გრძელვადიანი პატიმრობა აქვთ მისჯილი
(Walker და Worrall 2000; Rowe 2011). ამასთან, სასჯელაღსრულებით დაწესებულებებში
არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, ადგილი აქვს სექსუალურ და ფსიქოლოგიურ
ძალადობას, რაც აყალიბებს უძლურებისა და სტრესის განცდას (Carlen 1998; Zaitzow და
Thomas 2003). მამაკაც პატიმრებთან შედარებით, ქალი პატიმრები მეტ შეშფოთებას
გამოხატავდნენ ისეთ საკითხებზე კონტროლის დაკარგვასთან დაკავშირებით, როგორებიცაა
პირადი ჯანმრთელობა, პირადი ცხოვრება, თვითპრეზენტაცია და პირად ცხოვრებაში ისეთი
ჩარევა, როგორიცაა შიშვლად გაჩხრეკა.

ციხის გამოცდილებაში არსებული სხვაობა განამტკიცებს იმპორტაციის თეორიას, ვინაიდან
ქალი პატიმრებისათვის დამახასიათებელი პრობლემები გამომდინარეობს მათი ქალური
სტატუსის, ქალური სოციალური როლისა და ქცევისგან. თუმცა ქალთა პატიმრობისათვის
დამახასიათებელი განსხავავებული პრობლემები, შესაძლებელია, ნაწილობრივ
ეფუძნებოდეს პატიმრობის მოწყობის თავისებურებებს. ვინაიდან ქალთა ციხეები
შედარებით ნაკლებია, ქალები სასჯელს იხდიან საკუთარი სახლისგან შორს, რაც ართულებს
მათი ოჯახებისა და ნათესავების ნახვის შესაძლებლობას. აგრეთვე, ქალი პატიმრების მიმართ
გამოიყენება მამაკაცი პატიმრებისათვის შექმნილი რეჟიმები, უსაფრთხოების სტანდარტები
და შემეცნებითი პროგრამები (Shaw და Hannah-Moffat 2000). შესაბამისად, ქალთა
უმრავლესობა, ანალოგიური დანაშაულის ჩადენისათვის დაპატიმრებულ მამაკაცთაგან
შედარებით უფრო „მკაცრი პატიმრობის“ ქვეშ იმყოფება, იმაზე მკაცრ პირობებში, ვიდრე
იმსახურებს. ქალთა პატიმრობის პირობები ყოველთვის განისაზღვრებოდა ისეთ
გავრცელებულ და მძლავრ იდეოლოგიაზე დაყრდნობით, როგორიცაა ქალის „ადგილი
საზოგადოებაში“ და ქალურობა (მაგ: Zedner 1991; Bosworth 1999; Carlen 1983, 1988; Rock 1996).
ტრადიციულად, ქალთა ციხეები ემსახურება მათი კონტიგენტისათვის ოჯახური ცხოვრების
შეყვარებას, მათ გაქალურებას, განკურნებას და ინფანტილიზაციას (Carlen და სხვები 1985;
Carlen და Worrall 2004), ქალთა აღზრდას საზოგადოებაში გავრცელებული გენდერული
ნორმების შესაბამისად (იხილეთ Howe 1994). როგორც ჩანს, ქალების საკუთარი თავისაგან
დაცვის და მათთვის სათნო ოჯახური ცხოვრების შეყვარების კეთილშობილური
სურვილების შედეგად, ჩამოყალიბდა შეუფერებელი რეჟიმები, რომლებიც მამაკაცი
პატიმრების რეჟიმებთან შედარებით, უფრო დამსჯელობით და ინფანტილურ ხასიათს
ატარებს და უფრო მკაცრი მოთხოვნები გააჩნია ქცევის წესებთან დაკავშირებით (Zedner 1991;
Carlen 1998). შესაბამისად, ქალთა პატიმრობა ყოველთვის შედარებით „მკაცრი“ იყო, ისევე,
როგორც საზოგადოების მოთხოვნები ქალთა მიმართ იყო ყოველთვის ერთგვაროვანი
ხასიათის (Howe 1994).

ქალთა ციხეებიდან უკანასკნელ წლებში გაქრა მორალისტური შეგონებები. აგრესიული
მართლწესრიგი ქალთა მიმართ შენარჩუნებულია, თუმცა შეცვლილი სახით და მამაკაც
პატიმრებთან შედარებით, ქალი პატიმრების მიმართ უფრო ხშირად გამოიყენება
დისციპლინური სასჯელები (იუსტიციის სამინისტრო 2010). ჰენეი (2010) აღწერს, როგორ
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არეგულირებენ აშშ-ს საზოგადოებრივ საწყისებზე დაფუძნებული ციხეები ქალთა
მოთხოვნებს და ემოციებს თერაპიული მართვის ფორმების გამოყენებით, რომლებიც იწვევს
„მანკიერების პარამეტრების“ გაფართოებას. როგორც ლიბლინგი (2009:21) აღნიშნავს:
„უკანასკნელ პერიოდში პასუხისმგებლობასა და თვითმმართველობაზე გაკეთებული
აქცენტი განსაკუთრებით რელევანტურია ქალებისთვის, რაც გამომდინარეობს ქალთა
ცხოვრებაში თვითკონტროლის მნიშვნელობიდან“. შესაბამისად, გასაკვირი არაა, რომ
პატიმარი ქალების უკმაყოფილება და წინააღმდეგობის გაწევის სურვილი ხშირად
მიმართულია ისეთი საკითხების წინააღმდეგ, რომლებიც შეეხება გადაწყვეტილების მიღებას
და პიროვნულ არჩევანს (იხილეთ Mandaraka-Sheppard 1986). ქალთა ციხეებისათვის
ისტორიულად დამახასიათებელი „სიმკაცრე“, შესაძლოა, გახდა იმის საფუძველი, რომ მათი
სუბკულტურები უფრო ნაკლებად არის განვითარებული, სტრესი და ძლიერი იმედგაცრუება
გამოხატვას ჰპოვებს დესტრუქციული „უკან დახევის“ ისეთ მცირე ფორმებში, როგორიცაა
თვითდაზიანება და თვითმკურნალობა და არა ჯგუფურ სოლიდარობასა და კოლექტიურ
პროტესტში.

ქალთა პატიმრობაზე არსებულ კვლევებში, რომლებიც შეეხება ისეთ გენდერულ თემებს,
როგორიცაა სექსუალობა და დედობრიობა, არათანაბარი ყურადღების შედეგად
უგულებელყოფილია ინკარცერაციისათვის დამახასიათებელი ბევრი საკითხი, როგორიცაა
სამართლიანობა, ლეგიტიმურობა და წესრიგი (Liebling 2009). ბოსვორტი (1999) ამტკიცებს,
რომ ლეგიტიმურობის კონცეფცია გენდერის მიმართ ნეიტრალურია და ქალი პატიმრების
მიერ მისი მინიჭება ან გამოხმობა განსხვავებულ სტანდარტებზეა დამოკიდებული,
მიუხედავად ამისა, ის რჩება ემპირიულ საკითხად, რომელიც დამატებით კვლევას
საჭიროებს. კრუტშნიტის და გარტნერის (2005) კვლევა, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია სამი
მიზეზის გამო (იხილეთ Kruttschnitt 2005; Kruttschnitt და Hussemann 2008). ის წარმოადგენს
ერთ-ერთ უკანასკნელ მცდელობას, შეისწავლოს ქალთა ციხეებში არსებული გამოცდილება
და სოციალური სტრუქტურა შეცვლილი სასჯელაღსრულებითი სისტემის კონტექსტში.
ქალთა ორი ციხის კვლევის შედეგებიდან მიღებული მონაცემების უორდის და კასებაუმის
(1965) საწყის მონაცემებთან შედარების შედეგად, ცხადი შეიქნა, თუ როგორ შეიცვალა ოთხი
ათწლეულის განმავლობაში ინსტიტუციური პრაქტიკა და ქალთა ადაპტაცია. ქალთა ციხეები
გახდა უფრო მკაცრი, „პირად პასუხისმგებლობას“ მიენიჭა პრიორიტეტი რეაბილიტიაციის
ტრადიციულ ცნებასთან შედარებით, შედარებით ნაკლები დათმობა (ან დაშვება) გაკეთდა
ქალთა სპეციფიკური მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე, ქალი პატიმრები გახდნენ უფრო
მეტად საკუთარ თავზე დამოკიდებულები და სოციალურად იზოლირებულები, ნაკლებად
აქვს ადგილი პატიმრებს შორის მეგობრობას და ერთმანეთისადმი სოლიდარობის
გამოხატვას, იკლო სხვა პატიმრების და ციხის თანამშრომლების მიმართ ნდობამ (აგრეთვე,
იხილეთ Greer 2000). ორი თანამედროვე დაწესებულების შედარების შედეგად, კრუტშნიტი
და გარტნერი ამტკიცებენ, რომ თავისუფლების აღკვეთისადმი „გენდერზე“ დაფუძნებულ
დამოკიდებულებას უფრო ხშირად აქვს ადგილი იმ ციხეებში, სადაც გაბატონებულია
ქალურობისა და ქალის კრიმინალურობის ტრადიციული მიდგომა. შესაბამისად,
გენდერისადმი ნეიტრალურად განწყობილ ციხეებში, პატიმრების შედარებით ნაკლები
რაოდენობა ცდილობს დაალაგოს ახლო ურთიერთობები ციხის თანამშრომლებთან ან სხვა
პატიმრებთან.

მსგავსი სახის კვლევა წარმოაჩენს იმ რისკს, რაც შეიძლება მოჰყვეს გარკვეული სახის
გენდერული ჩვევების წარმოქმნაში სასჯელაღსრულების დაწესებულებების როლის
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უგულებელყოფას და ქალთა და მამაკაცთა ციხეების სოციალურ სტრუქტურებს შორის
განსხვავებების ჩამოყალიბებაში იმპორტირებული მახასიათებლების როლის გაზვიადებას.
ქალთა ციხეებში „დასმენის“ მაღალი ხარისხი ნაკლებად უნდა იყოს გამოწვეული ქალური
თვისებებით. დასმენა აღიქმება ერთგვარ „პროგრესად“ და ციხის ადმინისტრაციის
თნამაშრომლების მიერ გადაწყვეტილებების მიღებაზე ზეგავლენის მოხდენის შეზღუდულ
შესაძლებლობად (Ward 1970). გრირის (2000) თანახმად, ქალთა ციხეებში ფსევდო-ოჯახური
წარმონაქმნების კლების მიზეზი, შესაძლოა, იყოს პატიმრების კოტეჯური განსახლების
სისტემებზე უარის თქმა, რომელიც ხელს უწყობდა მსგავსი ურთიერთობების
ჩამოყალიბებას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ქალი და მამაკაცი პატიმრების მსგავს
პირობებში მოთავსების შემთხვევაში, მათ შორის განსხვავება თვალშისაცემი არ იქნება.
ქალთა პატიმრობაზე არსებული ანგარიშები მიუთითებენ ქალი და მამაკაცი პატიმრების
ადაპტაციურ მოდელებს შორის მსგავსებაზე (Heffernan 1972; Owen 1998). გრირის (2000)
ანგარიში აშშ-ს ქალი პატიმრებისათვის განკუთვნილ ციხეებში ადამიანთა შორის
ურთიერთობების შესახებ, ბევრი ნიშნით მსგავსია კაცი პატიმრების სცოიალური
ურთიერთობების შესახებ გაკეთებული ანალოგიური ანგარიშებისა: პატიმრებისათვის
ურთიერთობების უმრავლესობა ატარებს გარდამავალ ხასიათს, ისინი არ ენდობიან სხვებს
და ერთმანეთისგან განასხვავებენ „ნამდვილ მეგობრებს“ და მოკავშირეებს (აგრეთვე,
იხილეთ Rowe 2011). ამასთან, ქალთა ციხეებში მყარად დამკვიდრებული ღია ერთსქესიანი
ურთიერთობების (იხილეთ Owen 1998; Greer 2000) არსებობა მიუთითებს, რომ ქალ და
მამაკაც პატიმრებს შორის არსებული სხვაობა არ არის მხოლოდ მოპყრობაში არსებული
განსხვავების შედეგი. მომავალი მკვლევარების ამოცანას წარმოადგენს, რომ
სასჯელაღსრულებითი სისტემის ფართო ძალაუფლების ჭრილში ახსნან ქალთა ციხეებში
არსებული ჩვეულებები და აღწერონ ისეთი შეუსწავლელი სოციალური ასპექტები,
როგორიცაა ნარკომანიის კულტურა და იერარქიები (სასურველია რომ აღნიშნული
განხორციელდეს წინარე კვლევებისათვის დამახასიათებელი არაჯანსაღი სექსუალური
მორალის გარეშე.)

თვიმკვლელობები, თვითმკვლელობის მცდელობები და
პატიმრობის შედეგები
ეჭვგარეშეა, რომ ციხის ცხოვრება ბევრი პატიმრის მიერ ძალზედ მტკივნეულად აღიქმება
(მაგალითისთვის, იხილეთ, Boyle 1985; Cohen და Taylor 1972; Liebling 1999). შესაბამისად,
ზოგიერთი ციხის რეჟიმის და გამოცდილების აუტანელი ხასიათიდან გამომდინარე,
საკმაოდ მაღალია ციხეში თვითმკვლელობების მაჩვენებელი. ციხის თვითმკვლელობები
იყოფა სხვადასხვა კატეგორიად (მაგ: ახალგაზრდა განმეორებითი სამართალდამრღვევი,
ფსიქიკურად დაავადებული, უვადო პატიმრობა-მისჯილი ან პირი, ვისაც შეიძლება
მიესაჯოს ასეთი პატიმრობა), რომლებიც, როგორც ციხის ცხოვრების ნებისმიერი ნაწილი,
შესაძლებელია აიხსნას ციხეში „იმპორტირებული მოწყვლადობისა“ და განცდილი
„დანაკარგის“ ცნებებისათვის დამახასიათებელი კომბინაციით (იხილეთ Liebling 1999). მაშინ,
როდესაც ციხის გარეთ კაცები ქალებთან შედარებით სამჯერ უფრო მაღალი ალბათობით
მიმართავენ  თვითმკვლელობას (განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფს მიეკუთვნებიან ქვედა
სოცილურ- ეკონომიკური ფენის წარმომადგენლები), ციხის პატიმარ ქალებს და კაცებს
შორის თვითმკვლელობის მაჩვენებელი თანაბარია (იხილეთ Liebling Arnold-ის დახმარებით
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2004). ციხის კონტიგენტი შედგება საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენლების
ალბათ ყველაზე ზუსტად შერჩეული კრებულისგან (Liebling 1999).

დანაკარგისა და ტკივილის შეგრძნებას პატიმრები განიცდიან პატიმრობის მთელი
პერიოდის განმავლობაში (Liebling და Maruna 2005; Liebling 2011, 2007), მაგრამ
განსაკუთებულად მძიმედ ასატანია პატიმრობის სტადიაში შესვლის პერიოდი (Gibbs 1982;
Liebling 1992; Harvey 2007). ციხეში თვითმკვლელობების ნახევარს ადგილი აქვს ციხეში
მოხვედრიდან პირველი თვის განმავლობაში. ლიბლინგმა და მისმა კოლეგებმა 2001 წლიდან
2004 წლის ჩათვლით შეისწავლეს ციხეების მმართველი ორგანოს (Prison Service) მიერ
შემუშავებული თვითმკვლელობის თავიდან აცილების სტრატეგია, რომელიც შემუშავდა
თვითმკვლელობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლის მქონე ციხეებისთვის (იხილეთ Liebling
2009, Liebling და სხვები 2005).  კვლევებმა აჩვენა, რომ „იმპორტირებული მოწყვლადობის“
მაჩვენებლის გაზომვა შესაძლებელია, თუკი განსაზღვრული იქნება, კონკრეტულ
დაწესებულებაში თვითმკვლელობის მაჩვენებელი რამდენად არის დამოკიდებული ციხის
კონტიგენტის ტიპოლოგიის ცვალებადობაზე. იმპორტირებული თვითმკვლელობის რისკი
მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა ერთმანეთის მსგავს ციხეებში. კერძოდ, ქალთა ერთ-ერთ
დაწესებულებაში პატიმართა 40%-მა სცადა თვითმკვლელობა პატიმრობის დაწყებამდე,
მაშინ როდესაც ანალოგიური მაჩვენებელი მამაკაცი პატიმრებისათვის მხოლოდ 12
პროცენტს შეადგენდა. სხვა ფაქტორები მოიცავდა თვითდაზიანებას და ფსიქიატრიულ
მკურნალობას (იხილეთ Liebling 2007). აღნიშნული ფაქტორები განსხვავდებოდა ციხეების
მიხედვით, შესაბამისად, განსხვავებული იყო რისკი, რომელსაც ატარებდა კონკრეტული
ციხის კონტიგენტი.

სტრესის საშუალო მაჩვენებელი (გამოკვლეულ იქნა ზოგადი ჯანმრთელობის კითხვარის
მეშვეობით) ძალიან მაღალი იყო ყველა ციხეში. შესაბამისად, იმ ციხეებშიც კი, სადაც
სტრესის შედარებით დაბალი მაჩვენებელი ფიქსირდებოდა, საშუალო მაჩვენებელი (12)
ახლოს იყო კრიტიკულ ზღვართან და მოითხოვდა ფსიქიატრიულ ჩარევას. ავტორებმა
აღმოაჩინეს სტატისტიკურად გამყარებული დამოკიდებულება ციხეებში პატიმრების
სტრესის მაღალ დონესა და კონკრეტულ პერიოდში თვითმკვლელობების მზარდ
მაჩვენებელს შორის (Liebling და სხვები 2005). ეს აღმოჩენა მნიშვნელოვანია და ნიშნავს, რომ
ინდივიდუალურ ციხეებში თვითმკვლელობათა შედარებით ნაკლები მაჩვენებლის
ცვლილებებსა და სახესხვაობებზე დაყრდნობის ნაცვლად, თვითმკვლელობის პრევენციის
(და სხვა) პოლიტიკისა და პრაქტიკის შეფასებისას, დამკვირვებლებს შეუძლიათ ეძებონ
უფრო მეტი სახესხვაობები და კლების ტენდენციები პატიმართა მიერ ზოგადად განცდილ
სტრესში. კვლევამ აჩვენა, რომ თვითმკვლელობის არიდების სტრატეგია შეიძლება
წარიმართოს სამი მიმართულებით: რეჟიმების გაუმჯობესების გზით სტრესის შემცირება
საერთო დოენეზე; სტრესის უკეთ მართვა ინდივიდუალურ დონეზე და ნაკლები სტრესის
წარმოქმნა ციხის ადმინისტრაციის თანამშრომლების კულტურის ამაღლების გზით (იხილეთ
Liebling და Tait 2007).

თორმეტივე ციხის მონაცემებზე დაყრდნობით, ავტორებმა შეძლეს პატიმრების სტრესის
მოდელის შექმნა. პატიმრების მხრიდან უსაფრთხოების აღქმაში სხვაობა შეადგენდა სტრესის
ხარისხის ვარიაციების მნისვნელოვან ნაწილს (38-40 პროცენტი). მნიშვნელოვანი იყო
ურთიერთობაზე დამყარებული ცვლადი გარემოებები (მაგ. თუ რაოდენ პატივ-მიგებულად
თვლიდნენ თავს პატიმრები) და ოჯახთან კონტაქტი. მოდელი მოიცავდა უკვე არსებულ
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მგრძნობიარობასაც (8-10 პროცენტი), თუმცა ის კავშირში იყო ციხის ცვალებად
გარემოებებთან: მაგალითისათვის, პატიმრები, რომლებსაც პატიმრობის დაწყებამდე ნაცადი
ჰქონდათ თვითმკვლელობა, უფრო მგრძნობიარეები იყვნენ ციხეში უსაფრთხოების რეჟიმის
ცვალებადობის მიმართ (Liebling და Tait 2006) და ურთიერთობების ხარისხის მიმართ
(Liebling და სხვები 2005). ონტოლოგიურ უსაფრთხოებაში მსგავსი ცვლილებები
მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ნათელი ხდება, რომ  ციხე, ზოგადად, საფრთხეს წარმოადგენს
ფსიქოლოგიური კეთილდღეობისთვის (მაგ. იხილეთ Cohen და Taylor 1972) და გამოავლენს
კონკრეტულ ინდივიდში არსებულ მოწყვლადობას (Liebling 1999). ციხეში უსაფრთხოების
აღქმის ვარიაციები დადგენილ იქნა არა თავდასხმების ნამდვილი სისირით (მაგ. არსებული
რისკები), არამედ „ურთიერთობაზე“ დამყარებული ცვლადი გარემოებებით, როგორიცაა
ციხის თანამშრომლებთან კონტაქტის ხელმისაწვდომობა, რაც აჩენდა „გარემოსადმი ნდობის“
განცდას (Liebling და Tait 2006; აგრეთვე Bottoms, ეს ტომი). მნიშვნელოვანი იყო წამლებით
მომარაგებაში არსებული ხარვეზებიც.

დანაშაულებრივი ქცევის პროგრამებში მონაწილეობა მნიშვნელოვნად ამცირებს სტრესის
დონეს, რაც მიგვანიშნებს, რომ პროგრამები, რომლებიც ეხმარება სამართალდამრღვევებს
დანაშაულის განმეორებით ჩადენის რისკის შემცირებაში (მიუხედავად იმისა, თუ რა
საკითხებით შემოიფარგლება ეს მოდელი), პატიმრებში ამცირებს თვითმკვლელობის რისკს.
აღნიშნული აღმოჩენა შესაბამისობაშია თვითმკვლელობის პრევენციის შესახებ არსებულ
ლიტერატურასთან, რომლის თანახმადაც იმედი, მომავლის გეგმები და პრაქტიკულ და
ემოციურ საკითხებზე დახმარება, ინდივიდს ხელს უწყობს უკეთესი შედეგის მიღწევაში
(იხილეთ Losel, ეს ტომი). კრიმინოლოგებისთვის, ალბათ, საინტერესო უნდა იყოს, რომ
განმეორებით სამართალდამრღვევად ყოფნა (მით უმეტეს ციხეში), ფსიქოლოგიურად არცთუ
სასიამოვნო უნდა იყოს. თვითკონტროლის, ეფექტური და სოციალური კაპიტალის დაბალი
მაჩვენებელი და მოკლევადიანი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისკენ სწრაფვა,
ადამიანებს აქცევს ფსიქოლოგიურად დაუცველად და ხშირად აგდებს ისეთ ემოციურ
მდგომარეობაში, როდესაც ის საჭიროებს დახმარებას (მაგ. იხილეთ Bottoms და Shapland
2011).

ციხის თანამშრომლებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გამოჩნდა, რომ
თანამშრომლებს შორის კომუნიკაცია, სამსახურში დაკავებული თანამდებობით
კმაყოფილება, თანამშრომლებს შორის პასუხისმგებლობის და როლების სათანადო
განაწილება და თანამშრომლების დამოკიდებულება ადმინსიტრაციის მიმართ,
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს თვითმკვლელობის ეფექტური პრევენციის მიმართულებით.
კვლევის შემდგომი ანალიზის შედეგად, „თანამშრომლობის კულტურის“ შესახებ მიღებულმა
მნიშვნელოვნად განსხვავებულმა შედეგებმა ნათელი მოჰფინა პატიმრებში არსებული
სტრესის ხარისხის განსხვავებულ მაჩვენებლებს და სტრატეგიის სწრაფად და
წარმატებულად დანერგვის ვარიაციებს (Liebling 2007; Arnold, Liebling და Tait 2007). მაშინ,
როდესაც ძალიან მცირე იყო ადმინისტრაციისა და პატიმრების მიმართ დადებითად და
ენთუზიაზმით განწყობილი თანამშრომლების რიცხვი და ბევრად მეტი თანამშრომელი
პატიმრებისა და ადმინისტრაციის წინააღმდეგ იყო განწყობილი, იქ რთული იყო უკვე
დამკვიდრებული ჩვევების და კულტურის „მოწყვლად პატიმრებზე ზრუნვის“
მიმართულებით შეცვლა. მაგალითისათვის, ერთ-ერთ ციხეში, სადაც გატარდა
მნიშვნელოვანი ღონისძიებები და ტრენინგები საკადრო პოლიტიკის მიმართულებით,
წინააღმდეგობის გამწევი თანამშრომლების რაოდენობა განახევრდა, მაგრამ, მიუხედავად
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ამისა, ვერ მოხერხდა პოზიტიური თანამშრომლების რაოდენობის გაზრდა. ეს მიგვანიშნებს,
რომ მენეჯმენტის წინაშე არსებული ორი გამოწვევა, რომ შემცირდეს თანამშრომლების
წინააღმდეგობრიობა და კონსტრუქციული მიზნების ირგვლივ მოხდეს პოზიტიური
კულტურის დამკვიდრება, წარმოადგენს ციხეებში გასატარებელი რეფორმის პროგრამების
ორ სხვადასხვა ეტაპს. ადმინისტრაციის ზედა რგოლისა და თანამშრომლების მნიშვნელობის
ანალიზი ცხადყოფს, რომ ციხის ცხოვრების სოციოლოგიაში არცერთი მათგანის
უგულებელყოფა არ შეიძლება (იხილეთ Liebling და Crewe, გამოსაცემი).

პრივატიზაცია

თანამედროვე ციხეებზე საუბრისას შეუძლებელია, არ შეეხო კერძო ციხეებს, ვინაიდან
ინგლისსა და უელსში მათი რიცხვი ამჟამად 11-ს აღწევს (და ორი კერძო ციხე
ფუნქციონირებს შოტლანდიაში).10 მომავალში კიდევ მეტი გაიხსნება. პირველი კერძო ციხე
იყო უოლდსი, რომელიც 1992 წელს გაიხსნა. მზარდი ყურადღება ექცევა
„კონკურენტუნარიანობას“ - რაც გულისხმობს სხვადასხვა მიმწოდებელს შორის
კონკურენციას, ხარისხის ფულთან შეფარდებას და ციხის მართვაში არსებულ ინოვაციებს.

ისევე, როგორც მენეჯერიალიზმი, კერძო სექტორის ჩართულობა ციხეების მართვაში
შეიძლება აღქმულ იქნეს, როგორც მცდელობა, დამყარდეს მენეჯერული კოტროლი
სისტემაზე, რომელიც დიდი ხანი აღიქმებოდა, როგორც წარსულში ჩარჩენილი და
ცვლილებებისადმი შეურიგებელი. ინგლისსა და უელსში კერძო სექტორის კონკურენციის
დანერგვას 1991 წელს ბევრი საერთო ჰქონდა მენეჯერიალიზმის მიზნებთან, კერძოდ:
აღედგინა მენეჯერული ძალაუფლება, დაესუსტებინა ციხის ბადრაგის ასოციაციის
ძალაუფლება და საჯარო სექტორისთვის შეეთავაზებინა კონკურენცია. აღნიშნული, თავის
მხრივ, აიძულებდა საჯარო სექტორს გაეუმჯობესებინა რეჟიმი (განსაკუთრებით, ეს შეეხება
ადგილობრივ ციხეებს), განეხორციელებინა სამუშაო პრაქტიკის რეფორმა, დაეწია ფასები და
- მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ ყოფილა თავდაპირველი მიზანი (Moyle 1995; Harling 1997,
2001; Jones და Newburn 2005) - პოზიტიური ცვლილებები განეხორციელებინა
პატიმრებისადმი ციხის თნამშრომლების დამოკიდებულებისა და მოქცევის წესებში (Harding
1997). სხვა მოტივს წარმოადგენდა ძლიერი სიმბოლური ჟესტის გაკეთების სურვილი
(კონსერვატორული) მთავრობის პოზიციასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობდა
დაპირისპირებას პროფკავშირებთან და საჯარო სექტორის რეფორმის გაგრძელებას იმ
სფეროში, სადაც კერძო სექტორის მიერ მომსახურების გაწევა ადრე წარმოუდგენლად
ჩაითვლებოდა (Windlesham 1993; Harding 1997).

პრივატიზაციის მოწინააღმდეგეები ამტკიცებენ, რომ თავისუფლების აღკვეთა წამოადგენს
სახელმწიფოს ერთ-ერთ ძირითად ფუნქციას, პასუხისმგებლობას, რომლის კერძო პირებზე
კონტრაქტით გადაცემა და მათ მიერ ამ ფუნქციიდან მოგების მიღება დაუშვებელია. სპარკსი
(1994) აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, სთავაზობენ თუ არა კერძო ციხეები პატიმრებს
კარგ პირობებს, ციხის სისტემის ექსპანსიის დაშვებით, კერძო ციხეები წარმოადგენს ფართო
ლეგიტიმაციის პრობლემების მოგვარების სუსტ და სახიფათო საშუალებას. შეშფოთება
გამოითქვა იმასთან დაკავშირებითაც, რომ კერძო სექტორის კომპანიები მოახდენენ ციხის
კონტიგენტის გაზრდის ლობირებას და, აგრეთვე, არსებობს კერძო კომპანიების გაკოტრების

10ციხეების ადმინისტრირებას ახორციელებს სამი სხვადასხვა კომპანია: Serco, G4S და Kalyx.
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რისკი. პრივატიზაციის მომხრეები აღნიშნავენ, რომ უნდა მოხდეს (სასამართლოების მიერ)
სასჯელის შეფარდებისა და სასჯელის მოხდის ერთმანეთისგან გამიჯვნა (Moyle 1995) და
რომ ინგლისსა და უელსში კერძო ციხეების ანგარიშვალებულების ხარისხი უფრო მაღალია
სახელმწიფო ციხეებთან შედარებით, ვინაიდან ისინი ექვემდებარებიან ზედამხედველობის
იმავე სისტემას, რასაც სახელმწიფო ციხეები; ხოლო დამატებით, მათ სახელმწიფოსგან
ენიშნებათ „კონტროლიორი“, რომელიც ამოწმებს ხელშეკრულების პირობებთან
შესაბამისობის საკითხებს. ჰარდინგი (1997) ადგენს ანგარიშვალდებულების წესებს, რასაც
უნდა ემორჩილებოდნენ კერძო ციხეები და ამბობს, რომ მსგავსი პირობების გამო
კონკურენცია იძლევა „მთელი ციხის სისტემის შიგნით სტანდარტების ამაღლებისა და
ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესების უნიკალურ შესაძლებობას“ (Harding 1997:31). კერძო
ციხეების მიერ მოტანილი სარგებლის შეფასებისას, მნიშვნელოვანია დავადგინოთ, თუ
რამდენად გაუმჯობესდა, გაიაფდა ან ინოვაციური გახდა სახელმწიფო ციხეები
კონკურენციის შედეგად.

ციხის მმართველების უმრავლესობამ, რომლებიც თავდაპირველად ციხეების მენეჯმენტში
კერძო სექტორის ჩარევის წინააღმდეგნი იყვნენ, აზრი შეიცვალეს და აღირეს, რომ
ზოგიერთმა კერძო დაწესებულებამ საკმაოდ მაღალი სტანდარტები დააწესა (იხილეთ
შინაგან საქმეთა კომიტეტი 1997, და მისი უდიდებულესობის ციხეთა ინსპექტორატის
ანგარიში ალტკოურსის და ლოუდჰემ გრანჟის ციხეების შესახებ). კერძო ციხეების
მაგალითისა და კონკურენციის წყალობით, გაუმჯობესებები შეინიშნება სახელმწიფო
სექტორში, რაც სხვა შემთხვევებში წარმოუდგენელი იქნებოდა (იხილეთ Crewe და Liebling,
იბეჭდება). კერძო ციხეებს მიეცათ ინსტრუქცია და სტიმული, რომ პატივისცემით მოპყრობის
და წესიერების მხრივ, ეჩვენებინათ სახელმწიფო ციხეებზე უკეთესი შედეგები (James და
სხვები 1997). პირველი კერძო ციხის - უოლდსის - მენეჯმენტი მთლიანად დაეყრდნო
ვულფის რეპორტის ლიბერალურ რეკომენდაციებს იმისათვის, რომ ჩამოეყალიბებინა
დაწესებულების ხასიათი და პრაქტიკა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო
„კონსტრუქციული ურთიერთობებისა“ და სახელმწიფო დაწესებულებებთან შედარებით
ნაკლებად მკაცრი დაწესებულების ჩამოყალიბებას. თავდაპირველი შეფასებების თანახმად,
ახლად გახსნილი კერძო ციხეები „ისეთივე კარგი იყო, როგორც სახელმწიფო ციხეები; ხოლო
ნაწილობრივ მათ სჯობდა კიდეც“. ამასთანავე, მცირდებოდა დანახარჯებს შორის სხვაობა ამ
ორ სექტორს შორის (შინაგან საქმეთა კომიტეტი 1997: xiv; Woodbridge 1999). მიუხედავად
იმისა, რომ მსგავსი მტკიცებულებები ნაკლებად მოიპოვება და ხშირად უნდა დავეყრდნოთ
მეორად ან ოფიციალური შესრულების ისეთ მონაცემებს, როგორიცაა ხარჯები,
თვითმკვლელობის მაჩვენებელი ან თავდასხმები (Home Affairs Committee 1997; NAO 2003; და
Logan 1992) - კერძო და საჯარო ციხეების შედარების შედეგად მივდივართ მყარ
შედეგებამდე: კერძო ციხეებში პატიმრები აღწერენ თანამშრომლების უფრო პროგრესულ
კულტურას, სადაც ოფიცრები არიან მეგობრულნი, ყურადღებიანენი და შემწყნარებლები,
რასაც მივყავართ სახელმწიფო სექტორთან შედარებით ნაკლებად „მძიმე“ ციხის
გამოცდილებასთან. თუმცაღა დაკომპლექტების დაბალი დონე, ნაკლებად გამოცდილი
პერსონალი და კადრების შედარებით მაღალი დენადობა, რაც დაკავშირებულია მოგების
მიღების სურვილთან, წარმოაჩენს სისუსტეებს უსაფრთხოების, დაცულობისა და კადრების
პროფესიონალიზმის კუთხით (James და სხვები 1997; NAO 2003; Liebling არნოლდის
დახმარებით 2004; მისი უდიდებულესობის ციხეთა ინსპექტორატი 2007; აგრეთვე იხილეთ
Liebling და Shefer 2008, Moyle 1995; Rynne და სხვები 2008; Taylor და Cooper 2008).
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ზემოთ ნახსენები სიძლიერეეები და სისუსტეები კერძო სექტორში განსხვავებული
თანაფარდობითაა წარმოდგენილი. საუკეთესო კერძო ციხეები შედიან სისტემის ყველაზე
კარგი ციხეების რიცხვში. ისინი პატიმრებს სთავაზობენ გარემოს, რომელიც არის უფრო
უსაფრთხო და მათდამი პატივისცემით განმსჭვალული, ვიდრე ნებისმიერი სხვა
სახელმწიფო საპატიმრო დაწესებულება (Crewe და სხვები 2011; Crewe და სხვები შემოწმების
სტადიაზე). მიუხედავად ამისა, ყველაზე ცუდ კერძო ციხეებში მდგომარეობა არის ქაოტური,
სახიფათო და უდიერი. მიუხედავად ამისა, პატიმრები ციხის თანამშრომლებს აღწერენ,
როგორც „კარგ ხალხს“ პოზიტიური დამოკიდებულებით (Crewe და სხვები 2011; NAO 2003;
იხილეთ, აგრეთვე, მისი უდიდებულესობის ციხეთა ინსპექტორატი 2002, 2005, 2007). უნდა
აღინიშნოს, რომ ხარისხის მიუხედავად, სახელმწიფო სექტორთან შედარებით, პატიმრების
„შეგრძნება“ კერძო ციხეებში უფრო „მსუბუქია“. მაშინ, როდესაც სახელმწიფო
დაწესებულებებში არსებული პრობლემა მდგომარეობს თანამშრომლების მიერ
უფლებამოსილების გადამეტებასა და გადამეტებულ კოლექტიურ ძალაუფლებაში,
საწინააღმდეგო ხდება კერძო სექტორის ციხეებში, სადაც არ არსებობს ძლიერი
პროფკავშირები, კადრები დაუკომპლექტებელია, თანამშრომლები - გამოუცდელი და მათ არ
გააჩნიათ შესაბამისი თავდაჯერებულობა ძალაუფლების სათანადოდ გამოსაყენებლად
(Crewe და სხვები 2011). შესაბამისად, პრივატიზაციის „ექსპერიმენტის“ უმნიშვნელოვანეს
სისუსტეს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ფორმიანი თანამშრომლების ძალაუფლების
გეგმაზომიერი შემცირებისა და თანამშრომლებზე უფრო მეტი კონტროლის დაწესების გზით,
ძალაუფლების ბალანსი პატიმრებსა და ციხის თანამშრომლებს შორის ზედმეტად
დარღვეულია პატიმრების სასარგებლოდ. აღნიშნული დისბალანსის რისკები მით უფრო
დიდია, თუკი ციხეების მართვა ხორციელდება მწირი ბიუჯეტით.

2011 წლის ივლისში გაკეთებული განცხადება დამატებით რვა საჯარო დაწესებულების
კერძო ბაზრისთვის გახსნის შესახებ; კერძო პირებისა და მესამე სექტორის სააგენტოების
მხრიდან თითქმის ყველა სახელმწიფო დაწესებულებისთვის (ისევე, როგორც პრობაციის
სამსახურის) კონკურენციის გაწევის დაშვება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა განათლება,
დასაქმება და სხვა სახის რეაბილიტაციური ინტერვენცია, მიუთითებს, რომ ჩვენ შევდივართ
ახალ და დაჩქარებულ ფაზაში, სადაც კერძო სექტორი ჩარეულია პენიტენციალურ
სისტემაში. ბაზრისათვის სახელმწიფო სერვისების გახსნილობა ეფუძნება იმ იდეოლოგიურ
რწმენას, რომ კერძო სექტორის მენეჯმენტი ბევრად უკეთესია სახელმწიფო სექტორის
მენეჯმენტთან შედარებით. სახელმწიფო და კერძო ციხეების ხარისხისა და ეფექტურობის
შესაბამისობის მტკიცებულებათა ბაზა არ არის იმდენად ვრცელი იმისათვის, რომ მოხდეს
კერძო სექტორის ჩართულობის მსგავსი ექსპანსიის გამართლება (Camp, Gaes და Saylor 2002;
Perrone და Pratt 2003). პრივატიზაციის ოპონენტები იტყვიან, რომ ეფექტურობისა და
შედეგების დამადასტურებელი მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაშიც კი,
პასუხგაუცემელი რჩება კითხვა ლეგიტიმურობისა და პრივატიზაციის უფრო შორს მიმავალი
შედეგების შესახებ (Ryan და Ward 1989).

დასკვნა

ყოველგვარი მოლოდინის გადაჭარბებით, უკანასკნელ ათწლეულებში სასჯელის სახით
პატიმრობის გამოყენების შემთხვევები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ციხის გამკაცრება მძიმე
ტვირთად აწვება ისედაც ინდივიდუალიზებულ და „გეტოდ ქცეულ“ კონტიგენტს. ფაქტებზე
დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ ციხე უფრო მეტ ზიანს აყენებს, ვიდრე თავიდან
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იცილებს; ინარჩუნებს კრიმინოგენულ კონტროლს იმ პირებზე, რომლებიც მის შიგნით
იმყოფებიან. დიდ ბრიტანეთში ხდება ციხეთა გადამეტებული გამოყენება ყველა სხვა
ევროპულ სახელმწიფოსთან შედარებით. გარლანდი (1990) ამტკიცებდა, რომ ციხე არის
„ტრაგიკული“ დაწესებულება, რომელიც აუცილებლად დამარცხდება მასზე დაკისრებული
მიზნების მიღწევის პროცესში. მაგრამ მას გააჩნია უფრო ღრმა სოციალური და სიმბოლური
მიზნები, რომელთა ამოცნობის შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნება მისი უფრო ვიწრო
კუთხით გამოყენება. შესაძლებელია, რომ ციხეების მიმართ შემუშავდეს უფრო
თავდაჭერილი, კონსტრუქციული მიდგომა და, შესაბამისად, ჩამოყალიბდეს და აზრი მიეცეს
რეჟიმებს. მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყველა ციხე განიცდის თანდაყოლილ
ლეგიტიმურობის დეფიციტს, ნათელია, რომ ზოგიერთი მათგანი (შინაგანად მაინც) უფრო
ლეგიტიმურია, ვიდრე სხვა დანარჩენი. აღნიშნული განსხვავების მიზეზი ემყარება
თანამშრომლებისა და ადმინისტრაციის ქცევებსა და ფასეულობებს. ციხის შიგნით
არსებული პროცესების გაცნობიერების გარეშე როგორიცაა ციხის თანამშრომლებსა და
პატიმრებს შორის ურთიერთობა; ისეთი ტერმინების გააზრების, გარეშე როგორებიცაა
„პროგრესი“, რეაბილიტაცია და „პროდუქტიული მუშაობა“, შეუძლებელია
სასჯელაღსრულების პოლიტიკაზე დასკვნების გაკეთება.

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურა:

Two good introductions to life in prison are A Life Inside by Erwin James (2005) and The Invisible Crying
Tree by Tom Shannon and Christopher Morgan (1996) (letters between a life-sentence prisoner and his
pen-friend). Students may want to read David Ramsbotham’s Prisongate (he was an ex-Chief Inspector
of Prisons) as well as relevant articles in Punishment and Society: The International Journal of Penology.
The Handbook on Prisons (Jewkes 2007) contains many interesting chapters, including a good general
introduction to contemporary issues in UK imprisonment by Anne Owers. M. Cavadino and J. Dignan’s
(2007), 4th edn, The Penal System: An Introduction is still a good basic introduction to prisons and their
organization and difficulties. Their article on ‘Penal policy and political economy’, in Criminology and
Criminal Justice, 6(4) 435–56 is a more considered analysis of some of the themes we touch on under
‘prison use and political economy’. Liebling’s (2004), Prisons and their Moral Performance: A Study of
Values, Quality and Prison Life and Crewe’s (2009), The Prisoner Society are good sources and helpful
starting points for further reading on the sociology of prison life. Prison Readings: A Critical Introduction
to Prisons and Imprisonment by Y. Jewkes and H. Johnston (eds) (2006) provides a broad selection of
relevant readings. For further discussion of the philosophy of punishment, see Why Punish? by Nigel
Walker (1991).
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World Prison Population List
(tenth edition)
Roy Walmsley

Introduction
This tenth edition of the World Prison Population 
List gives details of the number of prisoners held 
in 222 independent countries and dependent 
territories. It shows the differences in the level of 
imprisonment across the world and makes possible 
an estimate of the world prison population total. The 
information is the latest available at the beginning of 
October 2013.

The first five editions of the List were published by 
the Research and Statistics Directorate of the UK 
Home Office; this is the fifth to be published by 
the International Centre for Prison Studies and it 
complements the information which ICPS already 
publishes and updates monthly on the World Prison 
Brief section of its website www.prisonstudies.org.

The World Prison Population List is compiled from 
a variety of sources. In almost all cases the original 
source is the national prison administration of the 
country concerned, or else the Ministry responsible 
for the prison administration. Most figures relate to 
dates between September 2011 and September 
2013. Since prison population rates (per 100,000 of 
the national population) are based on estimates of 
the national population they should not be regarded 
as precise. In order to compare prison population 
rates in different regions of the world median rates 
have been used because they minimise the effect of 
countries with rates that are untypically high or low.

A number of points need to be noted. Figures are 
not complete, notably for China, and they are not 
available for Eritrea, Guinea Bissau, Somalia and 
North Korea (D.P.R.K.). Again, the information does 
not relate to the same date. Comparability is further 
compromised by different practice in different 
countries, for example with regard to whether all 
pre-trial detainees and juveniles are held under 
the authority of the prison administration, and also 
whether the prison administration is responsible 
for psychiatrically ill offenders and offenders being 
detained for treatment for alcoholism and drug 
addiction. People held in a form of custody which is 
not under the authority of the prison administration 
are usually omitted from official national totals.

It is hoped that this edition of the World Prison 
Population List will be found useful by those who are 
studying the use of imprisonment world-wide or are 
interested in variations in criminal justice practice. The 
data may prompt fresh thought among policy-makers 
and other criminal justice experts about the size of the 
prison population in their country, given the high costs 
and disputed efficacy of imprisonment.

Key points 
CC More than 10.2 million people are held in penal 

institutions throughout the world, mostly as pre-trial 
detainees/remand prisoners or as sentenced prisoners. 
Almost half of these are in the United States (2.24m), 
Russia (0.68m) or China (1.64m sentenced prisoners). In 
addition at least 650,000 are reported to be in pre-trial 
or ‘administrative’ detention in China and 150,000 in 
North Korea (D.P.R.K.); if these were included the world 
total would be more than 11 million. 

CC The United States has the highest prison population rate 
in the world, 716 per 100,000 of the national population, 
followed by St Kitts & Nevis (714), Seychelles (709), U.S. 
Virgin Is. (539), Barbados (521), Cuba (510), Rwanda 
(492), Anguilla – U.K. (487), Belize (476), Russian 
Federation (475), British Virgin Is. (460) and Sint Maarten 
– Netherlands (458).

CC However, more than half of countries and territories 
(54%) have rates below 150 per 100,000.

CC The world population at the beginning of 2013 was 
about 7.1 billion (from United Nations figures); set 
against the world prison population of 10.2 million this 
produces a world prison population rate of 144 per 
100,000 (155 per 100,000 if set against a world prison 
population of 11 million).

CC Prison population rates vary considerably between 
different regions of the world, and between different 
parts of the same continent. For example:

 • in Africa the median rate for western African countries 
is 46 whereas for southern African countries it is 205;

 • in the Americas the median rate for south American 
countries is 202 whereas for Caribbean countries it is 
376;

 • in Asia the median rate for south central Asian 
countries (mainly the Indian sub-continent) is 62 
whereas for eastern Asian countries it is 159.5;

 • in Europe the median rate for western European 
countries is 98 whereas for the countries spanning 
Europe and Asia (e.g. Russia & Turkey) it is 225.

 • in Oceania (including Australia and New Zealand) the 
median rate is 151.

CC Prison populations are growing in all five continents. In 
the 15 years since the first edition of the World Prison 
Population List the estimated world prison population 
has increased by some 25-30% but at the same time 
the world population has risen by over 20%. The world 
prison population rate has risen by about 6% from 136 per 
100,000 of the world population to the current rate of 144.

http://www.prisonstudies.org
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Table 1  AFRICA
 Prison population total   Date Estimated Prison population Source of
 (no. in penal institutions   national rate (per 100,000 of prison population
 incl. pre-trial detainees)  population national population) total

Northern Africa
Algeria 60,000 5/13 36.96m 162 NPA
Egypt c. 66,000 /11 82.5m c. 80 US State Dep’t human rights report
Libya 5,328 24/1/13 6.55m 81 NPA
Morocco 72,000 1/1/13 32.75m 220 NPA
Sudan 20,000 /11 36.0m 56 US State Dep’t human rights report
Tunisia 21,300      /12 10.7m 199 NPA

Western Africa     
Benin 6,908       /10 9.2m 75 Ombudsman’s report, Benin
Burkina Faso 4,899 31/12/12 17.68m 28 Ministry of Justice
Cape Verde 1,348 /12 504,000 267 US State Dep’t human rights report
Côte d’Ivoire 7,086 31/12/12 20.8m 34 US State Dep’t human rights report
Gambia c. 1,000 31/12/12 1.8m c. 56 US State Dep’t human rights report
Ghana 14,021 26/8/13 26.18m 54 NPA
Guinea (Conakry) c. 2,600 /12 10.5m c. 25 US State Dep’t human rights report
Liberia 1,930 /12 4.2m 46 NPA
Mali 5,817 28/9/11 15.94m 36 US State Dep’t human rights report
Mauritania 1,602 /12 3.6m 45 Ministry of Justice
Niger 6,899 /12 16.6m 42 US State Dep’t human rights report
Nigeria 54,144 31/5/13 169.9m 32 NPA
Senegal 8,428 21/12/12 13.25m 64 NPA
Sierra Leone 3,281 18/9/13 6.28m 52 NPA
Togo 4,060 20/12/12 6.35m 64 US State Dep’t human rights report

Central Africa     
Angola 21,634 6/13 20.64m 105 Ministry of the Interior
Cameroon 24,000 12/11 20.2m 119 US State Dep’t human rights report
Central African Rep.     845            11/11 4.5m 19 US State Dep’t human rights report
Chad 4,831 25/1/12 11.7m 41 NPA
Congo (Brazzaville) c. 1,300 31/12/12 4.25m c. 31 US State Dep’t human rights report
Dem. Rep. of Congo  c.22,000 /10 66.0m c. 33 Joint Prison Coordination, D.R. Congo
Equatorial Guinea c. 650 /12 686,000 c. 95 US State Dep’t human rights report
Gabon    c. 2,750 2/06 1.4m c. 196 US State Dep’t human rights report
Sao Tome e Principe 217 /12 169,000 128 US State Dep’t human rights report
South Sudan c. 7,000 4/13 10.7m c. 65 NPA

Eastern Africa     
Burundi 6,477 28/2/13 8.95m 72 NPA
Comoros c. 120 /12 773,000 c. 16 US State Dep’t human rights report
Djibouti 750 /11 906,000 83 US State Dep’t human rights report
Ethiopia 112,361 2009-10 82.42m 136 Central Statistics Agency, Ethiopia
Kenya 52,000 10/12 42.97m 121 Legal Resources Foundation
Madagascar 18,507 /12 21.19m 87 US State Dep’t human rights report
Malawi 12,236 31/12/12 16.05m 76 NPA
Mauritius 2,663 16/1/13 1.32m 202 NPA
Mozambique 15,249 10/10 23.56m 65 NPA
Rwanda    55,618* 31/12/12       11.3m 492* US State Dep’t human rights report

*The prison population includes many thousands sentenced or awaiting trial in connection with the genocide of 1994.

Seychelles 628 30/10/12 88,600 709 US State Dep’t human rights report
Tanzania 36,552 1/13 47.0m 78 Parliamentary committee, Tanzania
Uganda 34,940 30/11/12 36.0m 97 NPA
Zambia 17,021 17/9/13 14.29m 119 NPA
Zimbabwe 16,902 2/13 13.1m 129 NPA
Mayotte (France) 185 1/9/13 218,300 85 French Ministry of Justice
Réunion (France) 1,138 1/9/13 878,000 130 French Ministry of Justice

Southern Africa     
Botswana 4,241 12/12 2.07m 205 US State Dep’t human rights report
Lesotho 2,564 /12 2.12m 121 US State Dep’t human rights report
Namibia 4,314 10/11 2.26m 191 Ombudsman’s Office, Namibia
South Africa 156,370 20/8/13 53.1m 294 NPA
Swaziland 3,411 3/12 1.2m 284 NPA

Figures not available W. Africa: Guinea Bissau. E. Africa: Eritrea, Somalia.
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Table 2  AMERICAS
 Prison population total   Date Estimated Prison population Source of
 (no. in penal institutions  national rate (per 100,000 of prison population
 incl. pre-trial detainees)  population national population) total

North America
Canada 40,544* 2011-12 34.45m 118 Statistics Canada

*Average daily population, including young offenders, 1/4/2011-31/3/2012.

USA 2,239,751 31/12/11 312.72m 716 US Bureau of Justice Statistics
Bermuda (UK) 271 5/12 65,000 417 Bermuda prison administration
Greenland (Denmark) 170 1/12/12 56,400 301 Danish NPA

Central America     
Belize 1,562 31/12/12 328,000 476 US State Dep’t human rights report
Costa Rica 14,963 31/7/12 4.77m 314 NPA
El Salvador 26,568 27/5/13 6.3m 422 NPA
Guatemala 16,336 13/8/13 15.5m 105 NPA
Honduras 12,263 1/13 8.0m 153 Office of the Attorney General
Mexico 246,226 30/6/13 117.05m 210 NPA
Nicaragua 9,168 31/12/12 6.0m 153 Government of Nicaragua
Panama 15,126 31/8/13 3.68m 411 NPA

Caribbean     
Antigua & Barbuda 371 25/7/13 92,000 403 NPA
Bahamas 1,600 8/12 360,000 444 NPA
Barbados 1,507 21/6/13 289,000 521 Minister of State for National Security
Cuba 57,337 5/12 11.25m 510 El diario oficiel Granma
Dominica 266 3/13 68,000 391 NPA
Dominican Republic 24,744 10/5/13 10.3m 240 NPA
Grenada 441 /12 104,000 424 US State Dep’t human rights report
Haiti 9,936 4/8/13 10.4m 96 United Nations mission (MINUSTAH)
Jamaica 4,201 22/9/13 2.77m 152 NPA
St Kitts & Nevis 330 26/8/13 46,200 714 NPA
St Lucia 568 11/12 179,000 317 US State Dep’t human rights report
St Vincent & Grenadines 410 /12 109,000 376 US State Dep’t human rights report
Trinidad & Tobago 3,800 avrge 12 1.35m 281 US State Dep’t human rights report
Anguilla (UK) 76 18/12/12 15,600 487 Anguilla prison administration
Aruba (Netherlands) 235 9/12 104,700 224 US State Dep’t human rights report
Cayman Islands (UK) 185 avrge 12 56,100 330 Cayman Is. government publication
Curacao (Netherlands) 440 /12 152,000 289 US State Dep’t human rights report
Guadeloupe (France) 871 1/9/13 470,000 185 French Ministry of Justice
Martinique (France) 918 1/9/13 411,000 223 French Ministry of Justice
Puerto Rico (US) 11,452 31/12/11 3.68m 311 US Bureau of Justice Statistics
St Maarten (Netherlands) 180 11/12 39,300 458 US State Dep’t human rights report
Virgin Islands (UK) 138 7/12 30,000 460 British Virgin Is. prison administration
Virgin Islands (US) 587 1/1/11 109,000 539 US Virgin Is. prison administration

South America     
Argentina 60,789 31/12/11 41.33m 147 Ministry of Justice
Bolivia 14,770 /13 10.53m 140 Andean Information Network
Brazil 548,003 12/12 199.8m 274 NPA
Chile 46,718 31/7/13 17.57m 266 NPA
Colombia 118,201 31/7/13 48.24m 245 NPA
Ecuador 21,080 12/12 14.15m 149 Ministry of Justice
Guyana 1,962 31/10/11 755,000 260 NPA
Paraguay 7,901 23/9/12 6.71m 118 NPA
Peru 61,390 12/12 30.34m 202 NPA
Suriname 994 /12 535,000 186 NPA
Uruguay 9,524 31/7/12 3.39m 281 Ministry of the Interior
Venezuela 48,262 /12 30.0m 161 Ministry of Penitentiary Services
French Guiana/ 694 1/9/13 250,000 278 French Ministry of Justice
 Guyane (France)
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Table 3 ASIA
 Prison population total Date Estimated Prison population Source of
 (no. in penal institutions  national rate (per 100,000 of prison population
 incl.pre-trial detainees)  population national population) total

Western Asia
Bahrain 2,307 /12 839,000 275 US State Dep’t human rights report
Iraq 37,014 30/6/12 33.7m 110 UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI)
Israel 17,279 31/12/12 7.75m 223 NPA 
Jordan 6,066 6/12/11 6.4m 95 NPA 
Kuwait 4,179 /10 3.05m 137 US State Dep’t human rights report
Lebanon 5,094 13/12/12 4.33m 118 US State Dep’t human rights report
Oman 1,403 /02 2.3m 61 United Nations 8th Survey 
Qatar c. 1,150  /11 1.92m c. 60 US State Dep’t human rights report
Saudi Arabia  47,000 2/13 29.1m 162 NPA 
Syria 10,599 /04 18.2m 58 United Nations 9th Survey 
United Arab Emirates 11,193 /06 4.7m 238 United Nations 10th Survey 
Yemen 14,150 2/13 25.93m 55 NPA 

Central Asia      
Kazakhstan 48,684 1/1/13 16.49m 295 NPA, via Penal Reform International
Kyrgyzstan 9,828 1/1/12 5.43m 181 NPA, via Penal Reform International
Tajikistan 9,317 12/10 7.15m 130 NPA 
Turkmenistan 10,953 /06 4.9m 224 United Nations 10th Survey 
Uzbekistan c. 42,000 3/12 27.7m c. 152 NPA 

South Central Asia      
Afghanistan 25,289 /12 33.1m 76 US State Dep’t human rights report
Bangladesh 72,104 16/4/13 170.58m 42 Official sources 
Bhutan 1,001 7/11 740,000 135 National Assembly Human Rights 
      Committee
India 385,135 31/12/12 1,266.8m 30 National Crime Records Bureau 
Iran 217,000 25/12/12 76.4m   284  NPA 
Maldives 994* /12 324,000 307* US State Dep’t human rights report

*Sentenced prisoners only.

Nepal 14,936 8/12 31.08m 48 NPA 
Pakistan 74,944 31/12/12 194.6m 39 Human Rights Commission of Pakistan
Sri Lanka 27,000 9/13 20.5m 132 NPA 

South Eastern Asia      
Brunei Darussalam 507 9/12 414,500 122 US State Dep’t human rights report
Cambodia 15,397 11/12 14.52m 106 Ministry of the Interior 
Indonesia 144,332 31/12/12 245.01m 59 Ministry of Law and Human Rights 
Laos 4,020 mid-04 5.8m 69 NPA 
Malaysia 39,144 6/13 29.74m 132 Ministry of Home Affairs 
Myanmar (Burma) 60,053 mid-09 50.0m 120 NPA, Asia-Pacific annual conference
Philippines 108,305 31/12/12 97.2m 111 NPA 
Singapore 12,504 31/12/12 5.44m 230 NPA 
Thailand 279,854 1/8/13 70.4m 398 NPA 
Timor-Leste 295 /12 1.17m 25 US State Dep’t human rights report
Vietnam 130,180 mid-12 89.7m 145 NPA, Asia-Pacific annual conference

Eastern Asia      
China 1,640,000* mid-12 1,354.1m 121* NPA, Asia-Pacific annual conference

*Sentenced prisoners only. The total does not include those in pre-trial detention or ‘administrative detention’.

Japan 64,932 30/6/13 127.26m 51 Ministry of Justice 
Korea (Republic of) 48,497 30/6/13 48.84m 99 NPA 
Mongolia 8,193 1/10/12 2.85m 287 NPA 
Taiwan 65,288 30/4/13 23.34m 280 Ministry of Justice 
Hong Kong (China) 9,189 30/6/13 7.19m 128 Hong Kong prison administration 
Macau (China) 1,083 31/10/12  566,200 191 Macau statistical directorate (DSEC)

Figures not available Eastern Asia: North Korea (Democratic People’s Republic of Korea). 
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Table 4 EUROPE
 Prison population total  Date Estimated Prison population Source of
 (no. in penal institutions  national rate (per 100,000 of prison population
 incl. pre-trial detainees)  population national population) total

Northern Europe
Denmark 4,091 1/9/13 5.61m 73 NPA
Estonia 3,186 30/9/13 1.34m 238 Ministry of Justice
Finland 3,134 1/1/13 5.43m 58 NPA
Iceland 152 1/9/13 321,400 47 NPA
Ireland 4,068 30/9/13 4.6m 88 NPA
Latvia 6,117 1/1/13 2.01m 304 NPA
Lithuania 9,729 1/1/13 2.96m 329 NPA
Norway 3,649 1/9/13 5.1m 72 NPA
Sweden 6,364 1/10/12 9.53m 67 NPA
United Kingdom     
– England & Wales 84,430 27/9/13 57.06m 148 Ministry of Justice
– Northern Ireland 1,851 27/9/13 1.84m 101 NPA
– Scotland 7,855 27/9/13 5.33m 147 NPA
Faeroe Is. (Denmark) 10 avrge 12 48,230 21 Danish NPA
Guernsey (UK) 97 4/13 65,800 147 Guernsey prison administration
Isle of Man (UK) 97 9/9/13 86,700 112 Isle of Man prison administration
Jersey (UK) 163 10/9/13 98,750 165 Jersey prison administration

Southern Europe     
Albania 4,505 1/1/13 2.85m 158 Council of Europe
Andorra 33 1/1/13 86,900 38 Council of Europe
Bosnia & Herzegovina     
– Federation 1,883 1/1/13 2.35m  80 Council of Europe
– Republika Srpska 1,027 31/12/12 1.4m 73 Rep. Srpska prison administration
Croatia 4,741 1/1/13 4.38m 108 Council of Europe
Cyprus 905* 1/9/11 854,700* 106 C of E Annual Penal Statistics

*Does not include the internationally unrecognised Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC).
Greece 12,479 1/1/12 11.29m 111 NPA
Italy 64,835 31/8/13 61.14m 106 Ministry of Justice
Kosovo/Kosova 1,691 31/12/12 1.82m 93 US State Dept human rights report
Macedonia (F Yug Rep) 2,515 1/9/11 2.06m 122 C of E Annual Penal Statistics
Malta 610 1/7/13 420,050 145 Ministry of Justice & Home Affairs
Montenegro 1,297 1/1/13 622,600 208 Council of Europe
Portugal 14,264 1/9/13 10.49m 136 NPA
San Marino 2* 1/9/11 32,100 6* C of E Annual Penal Statistics

*By agreement with Italy, most persons imprisoned by San Marino are held in Italian prisons.
Serbia         10,226 31/12/12 7.21m 142 NPA
Slovenia 1,357 1/9/13 2.06m 66 NPA
Spain 68,220 23/8/13 46.27m 147 NPA
Gibraltar (UK) 70 avrge 11 29,450 238 Gibraltar prison administration

Western Europe     
Austria 8,273 1/1/13 8.48m 98 NPA
Belgium 12,126 1/1/13 11.19m 108 Council of Europe
France  62,443* 1/9/13 63.94m* 98 NPA

*Metropolitan France, excluding departments and territories in Africa, the Americas and Oceania.
Germany 64,379 31/3/13 81.96m 79 German Federal Statistical Office
Liechtenstein 9* 1/1/13 36,800 24* Council of Europe

*By agreement with Austria, some persons imprisoned by Liechtenstein may be held in Austrian prisons.
Luxembourg 656 1/1/13 538,000 122 Council of Europe
Monaco 27* 1/1/13 36,900 73* Council of Europe

*By agreement with France, some persons imprisoned by Monaco may be held in French prisons.
Netherlands 13,749 30/9/12 16.79m 82 NPA
Switzerland 6,599 5/9/12 8.01m 82 Swiss Federal Statistical Office

Europe/Asia     
Armenia 4,756 1/1/13 2.9m 164 Council of Europe
Azerbaijan 37,989* 1/9/11 9.19m 413* C of E Annual Penal Statistics

*Includes pre-trial detainees not held in the prisons of the Ministry of Justice.
Georgia 10,202*  30/4/13 4.54m* 225 Ministry of Corrections and Legal Affairs

* Does not include Abkhazia and South Ossetia, which have declared independence from Georgia.
Russian Federation 681,600 1/9/13 143.4m 475 NPA
Turkey 137,133 17/9/13 76.43m 179 NPA
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Table 4 cont. EUROPE
 Prison population total   Date Estimated Prison population Source of
 (no. in penal institutions  national rate (per 100,000 of prison population
 incl. pre-trial detainees)  population national population) total

Central and Eastern Europe
Belarus 31,700 1/10/12 9.45m 335 NPA
Bulgaria 10,996 10/12 7.3m 151 US State Dep’t human rights report
Czech Republic 16,257 30/8/13 10.54m 154 NPA
Hungary 18,388 13/6/13 9.9m 186 NPA
Moldova 6,710* 1/4/13 3.56m* 188 NPA

*Does not include the internationally unrecognised Transdniestria/Transnistria/Pridnestrovie.

Poland 83,610 31/8/13 38.55m 217 NPA
Romania 33,015 24/9/13 21.25m 155 NPA
Slovakia 10,152 31/8/13 5.42m 187 NPA
Ukraine 137,965 1/9/13 45.21m 305 NPA

Table 5 OCEANIA
 Prison population total   Date Estimated Prison population Source of
 (no. in penal institutions  national rate (per 100,000 of prison population
 incl. pre-trial detainees)  population national population) total

Australia 29,383 30/6/12 22.68m 130 Australian Bureau of Statistics
Fiji  1,537 11/12 882,000 174 NPA
Kiribati 118 10/12 103,650 114 US State Dep’t human rights report
Marshall Islands c. 32 12/12 55,000 c. 58 US State Dep’t human rights report
Micronesia, Fed States of 90 31/12/12 112,000 80 US State Dep’t human rights report
Nauru 26 31/12/12 9,400 277 US State Dep’t human rights report
New Zealand 8,597 30/6/13 4.47m 192 NPA
Palau 62 /12 21,000 295 US State Dep’t human rights report
Papua New Guinea 3,467 mid-12 7.2m 48 NPA, Asia-Pacific annual conference
Samoa c. 430 /12 188,650 c. 228 US State Dep’t human rights report
Solomon Islands 321 30/9/13 584,000 55 NPA
Tonga 158 31/12/12 105,000 150 US State Dep’t human rights report
Tuvalu 12 12/12 10,000 120 US State Dep’t human rights report
Vanuatu 194 31/12/12 255,000 76 US State Dep’t human rights report
American Samoa (US) 167 31/12/11 69,500 240 US Bureau of Justice Statistics
Cook Islands (NZ) 25 21/11/11 23,000 109 NPA
French Polynesia (France) 427 1/9/13 280,500 152 French Ministry of Justice 
Guam (US) 696 4/6/13 161,000 432 Guam prison administration
New Caledonia (France) 402 1/9/13 264,000 152 French Ministry of Justice 
Northern Mariana Is. (US) 162 31/12/11 61,300 264 US Bureau of Justice Statistics

Abbreviations

C of E Council of Europe

NPA National prison administration
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შესავალი

წინამდებარე პუბლიკაცია მსოფლიოს ციხეებში მყოფ პატიმართა შესახებ მონაცემების
კრებულს წარმოადგენს. პუბლიკაციის ეს მეათე გამოცემა 222 დამოუკიდებელ ქვეყანასა და
დამოკიდებულ ტერიტორიაზე არსებულ ციხეებში პატიმართა რაოდენობის შესახებ
გთავაზობთ ინფორმაციას. გამოცემა დაპატიმრების მაჩვენებლების კუთხით მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყანას შორის არსებულ განსხვავებებსაც ასახავს და მსოფლიოს ციხეებში მყოფ
პატიმართა საერთო რაოდენობის მიახლოებით განსაზღვრის შესაძლებლობასაც იძლევა. აქ
2013 წლის ოქტომბრის დასაწყისისთვის ხელმისაწვდომი უახლესი ინფორმაციაა მოცემული.

მსოფლიოს ციხეებში მყოფ პატიმართა შესახებ მონაცემების პირველი ხუთი გამოცემა
გაერთიანებული სამეფოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კვლევებისა და სტატისტიკის
დირექტორატმა გამოაქვეყნა. წინამდებარე გამოცემა მეხუთეა, რომელსაც ციხის კვლევების
საერთაშორისო ცენტრი აქვეყნებს. ეს დამატებაა იმ ინფორმაციაზე, რომელსაც აღნიშნული
ცენტრი მისი ვებ გვერდის (www.prisonstudies.org) ერთ–ერთ განყოფილებაში ათავსებს და
ყოველთვიურად აახლებს. ამ განყოფილების სახელწოდებაა „მოკლე ინფორმაცია მსოფლიოს
ციხეების შესახებ“.

წინამდებარე მონაცემები მრავალი წყაროდანაა შეკრებილი. თითქმის ყველა
შემთხვევაში, პირველადი წყარო კონკრეტული ქვეყნის ციხეების ეროვნული ადმინისტრაცია
ან მასზე პასუხისმგებელი სამინისტროა. მონაცემთა უმეტესობა 2011 წლის სექტემბერსა და
2013 წლის სექტემბერს შორის მდგომარეობას ასახავს. ციხეებში მყოფ პატიმრებზე აქ
მოცემული მაჩვენებლები (ქვეყნის 100,000 მოსახლეზე გათვლით) ზუსტი არ არის, რადგან
კონკრეტული ქვეყნის ეროვნული მოსახლეობის დაახლოებითი რაოდენობის მიხედვით
ანგარიშდება. მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში ციხეებში მყოფი პატიმრების რიცხვის
შესადარებლად, მედიანურ მონაცემებს ვიყენებთ, რადგან ასე მინიმუმამდე დაგვყავს იმ
ქვეყნების ზეგავლენა, რომელთაც ამ კუთხით უჩვეულოდ მაღალი ან დაბალი მაჩვენებლები
აქვთ.

აქვე უნდა აღინიშნოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. მონაცემები
სრულყოფილი არ არის, განსაკუთრებით, ჩინეთის შემთხვევაში. ასევე, შესაბამისი
მაჩვენებლები საერთოდ არ გვაქვს შემდეგი ქვეყნებიდან: ერიტრეა, გვინეა–ბისაუ, სომალი
და ჩრდილოეთ კორეა (კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბიკა). მოცემული
ინფორმაცია ერთსა და იმავე თარიღსაც არ მიეკუთვნება. მონაცემების შედარება დამატებით
რთუდება იმის გამო, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული პრაქტიკა არსებობს.
მაგალითად, წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ყველა პირი და არასრულწლოვანი ციხეების
ადმინისტრაციის დაქვემდებარებაში შეიძლება არ იყოს და ასევე, ციხეების ადმინისტრაციას
შეიძლება პასუხისმგებლობა არ ეკისროს ფსიქიატრიული დაავადებების მქონე და იმ
კანონდამრღვევებზე, რომელთაც ალკოჰოლსა და ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებისგან
სამკურნალოდ აკავებენ. ოფიციალურ ეროვნულ სტატისტიკაში, როგორც წესი, არ შედიან ის

ციხის კვლევების
საერთაშორისო
ცენტრი

ესექსის უნივერსიტეტის
პარტნიორი

მონაცემების კრებული მსოფლიოს ციხეებში
მყოფ პატიმართა შესახებ
(მეათე გამოცემა)
როი ველმსლი (R. Walmsley)
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ადამიანები, რომელთა პატიმრობის ან დაკავების კონკრეტულ ფორმაზე ციხეების
ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი.

ვიმედოვნებთ, რომ წინამდებარე გამოცემა გამოადგება იმათ, ვინც მსოფლიოს
მასშტაბით საპატიმრო სასჯელების გამოყენებას შეისწავლის ან სისხლის სამართლის
პრაქტიკაში არსებული განსხვავებებითაა დაინტერესებული. აქ მოცემულმა მონაცემებმა
ახალი ხედვა შეიძლება ჩამოუყალიბოს პოლიტიკის შემუშავებაზე პასუხისმგებელ პირებსა
და სისხლის სამართლის სფეროს ექსპერტებს მათ ქვეყანაში ციხეებში მყოფი პატიმრების
რაოდენობის თაობაზე, განსაკუთრებით, იმის გათვალისწინებით, რომ საპატიმრო
სასჯელები დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული, მათი ეფექტიანობა კი საკამათოა.

ძირითადი საკითხები

 მსოფლიოში 10.2 მილიონ ადამიანზე მეტი სასჯელაღსრულებით დაწესებულებებშია, ძირითადად,
წინასწარ პატიმრობაში მყოფი/ბრალდებული ან მსჯავრდებული პატიმრების სახით. ამ პატიმრების
თითქმის ნახევარი ა.შ.შ.–ში (2.24 მილიონი), რუსეთში (0.68 მილიონი) ან ჩინეთშია (1.64 მილიონი
მსჯავრდებული პატიმარი). დამატებით, ჩინეთში დაახლოებით 650,000 ადამიანი წინასწარ
პატიმრობაშია ან „ადმინისტრაციული“ წესითაა დაკავებული, ჩრდილოეთ კორეაში (კორეის სახალხო
დემოკრატიული რესპუბლიკა) კი 150,000; ეს მაჩვენებლებიც რომ ჩავთვალოთ, მსოფლიოში პატიმართა
საერთო რიცხვი 11 მილიონზე მეტი იქნება.

 ა.შ.შ.–ს მსოფლიოს მასშტაბით პატიმართა რაოდენობის მიხედვით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს –
716 პატიმარი ქვეყნის 100,000 მოსახლეზე გათვლით. შემდეგ მოდის სენტ კიტს და ნევისი (714),
სეიშელი (709), ა.შ.შ.–ის ვირჯინის კუნძულები (539), ბარბადოსი (521), კუბა (510), რუანდა (492), ანგილა
– გაერთიანებული სამეფო (487), ბელიზი (476), რუსეთის ფედერაცია (475), ბრიტანეთის ვირჯინის
კუნძულები (460) და სინტ მარტენი – ნიდერლანდები (458).

 თუმცა აღსანიშნავია, რომ ქვეყნებისა და ტერიტორიების ნახევარზე მეტში (54%), 100,000 მოსახლეზე
გათვლით, პატიმართა რიცხვი 150–ზე დაბალია.

 2013 წლის დასაწყისში მსოფლიოს მოსახლეობა დაახლოებით 7.1 მილიარდი იყო (გაერთიანებული
ერების ორგანიზაციის მონაცემებით); თუ მსოფლიოს ციხეებში მყოფ პატიმართა რიცხვი 10.2
მილიონია, ეს ნიშნავს, რომ მსოფლიოში პატიმართა რაოდენობა 100,000 ადამიანზე გათვლით 144–ია (ეს
მაჩვენებელი 100,000 ადამიანზე გათვლით 155 ხდება, თუ მსოფლიოს ციხეებში პატიმართა
რაოდენობად 11 მილიონს ავიღებთ).

 ციხეებში მყოფ პატიმართა რიცხვი 100,000 მოსახლეზე გათვლით მნიშვნელოვნად განსხვავდება
მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონსა და ერთისა და იმავე კონტინენტის სხვადასხვა ნაწილს შორის.
მაგალითად:

o აფრიკაში, დასავლეთ აფრიკის შემთხვევაში, მედიანური მაჩვენებელი 46–ია, სამხრეთ აფრიკის
ქვეყნების შემთხვევაში კი 205;

o ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკის კონტინენტებზე, სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებში მედიანური
მაჩვენებელი 202–ია, კარიბის ზღვის ქვეყნებში კი 376;

o აზიაში, სამხრეთ ცენტრალური აზიის ქვეყნებში (ძირითადად, ინდურ სუბკონტინენტზე)
მედიანური მაჩვენებელი 62–ია, აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში კი 159.5;

o ევროპაში მედიანური მაჩვენებელი დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში 98–ია, იმ ქვეყნებში კი,
რომელთა ტერიტორია ევროპასაც ეკუთვნის და აზიასაც (მაგალითად, რუსეთსა და თურქეთში),
ეს მაჩვენებელი 225–ია.

o ოკეანეთში (ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის ჩათვლით), მედიანური მაჩვენებელი 151–ია.
 ციხეში მყოფ პატიმართა რიცხვი ხუთივე კონტინენტზე

იზრდება. წინამდებარე პუბლიკაციის პირველი გამოცემის გამოქვეყნებიდან 15 წლის განმავლობაში,
პატიმართა რაოდენობა მსოფლიოში დაახლოებით 25–30%–ით გაიზარდა, მაგრამ ამავდროულად,
მსოფლიოს მოსახლეობამაც 20%–ზე მეტით იმატა. მსოფლიოს ციხეებში პატიმართა რაოდენობა 100,000
ადამიანზე გათვლით დაახლოებით 6%–ით (136–დან ამჟამინდელ მონაცემამდე, 144–მდე) გაიზარდა.
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ცხრილი #1: აფრიკა

ციხეებში
მყოფ

პატიმართა
საერთო
რიცხვი

თარიღი ქვეყნის
მოსახლეობის
სიდიდე

ციხეებში მყოფ
პატიმართა
რაოდენობა
100,000

მოსახლეზე
გათვლით

ციხეებში მყოფ პატიმართა
საერთო რიცხვის მოპოვების

წყარო

ჩრდილოეთ
აფრიკა

ალჟირი 60,000 5/13 36.96 მლნ. 162 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

ეგვიპტე დაახლოებით
66,000

/11 82.5 მლნ. დაახლოებით 80 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

ლიბია 5,328 24/1/13 6.55 მლნ. 81 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

მოროკო 72,000 1/1/13 32.75 მლნ. 220 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

სუდანი 20,000 /11 36.0 მლნ. 56 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

ტუნისი 21,300 /12 10.7 მლნ. 199 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

დასავლეთ
აფრიკა

ბენინი 6,908 /10 9.2 მლნ. 75 ომბუდსმენის ანგარიში,
ბენინი

ბურკინა
ფასო

4,899 31/12/12 17.68 მლნ. 28 იუსტიციის სამინისტრო

კაპე ვერდე 1,348 /12 504,000 267 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

კოტ
დივუარი

7,086 31/12/12 20.8 მლნ. 34 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

გამბია დაახლოებით 31/12/12 1.8 მლნ. დაახლოებით 56 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
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1,000 ადამიანის უფლებებზე

განა 14,021 26/8/13 26.18 მლნ. 54 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

გვინეა
(კონაკრი)

დაახლოებით
2,600

/12 10.5 მლნ. დაახლოებით 25 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

ლიბერია 1,930 /12 4.2 მლნ. 46 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

მალი 5,817 28/9/11 15. 94 მლნ. 36 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

მავრიტანია 1,602 /12 3.6 მლნ. 45 იუსტიციის სამინისტრო

ნიგერი 6,899 /12 16.6 მლნ. 42 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

ნიგერია 54,144 31/5/13 169.9 მლნ. 32 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

სენეგალი 8,428 21/12/12 13.25 მლნ. 64 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

სიერა
ლეონე

3,281 18/9/13 6.28 მლნ. 52 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

ტოგო 4,060 20/12/12 6.35 მლნ. 64 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

ცენტრალუ
რი
აფრიკა

ანგოლა 21,634 6/13 20.64 მლნ. 105 შინაგან საქმეთა სამინისტრო

კამერუნი 24,000 12/11 20.2 მლნ. 119 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

ცენტრალუ
რი აფრიკის
რესპუბლიკ
ა

845 11/11 4.5 მლნ. 19 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

ჩადი 4,831 25/1/12 11.7 მლნ. 41 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

კონგო
(ბრაზავილი
)

დაახლოებით
1,300

31/12/12 4.25 მლნ. დაახლოებით 31 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

კონგოს
დემოკრატი

დაახლოებით
22,000

/10 66.0 მლნ. დაახლოებით 33 ციხეების ერთობლივი
საკოორდინაციო ორგანო,
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ული
რესპუბლიკ
ა

კონგოს დემოკრატიული
რესპუბლიკა

ეკვატორულ
ი გვინეა

დაახლოებით
650

/12 686,000 დაახლოებით 95 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

გაბონი დაახლოებით
2,750

2/06 1.4 დაახლოებით
196

ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

სან-ტომე და
პრინსიპი

217 /12 169,000 128 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

სამხრეთი
სუდანი

დაახლოებით
7,000

4/13 10.7 მლნ. დაახლოებით 65 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

აღმოსავლე
თ
აფრიკა

ბურუნდი 6,477 28/2/13 8,95 მლნ 72 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

კომორის
კუნძულები

დაახლოებით
120

/12 773,000 დაახლოებით 16 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

ჯიბუტი 750 /11 906,000 83 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

ეთიოპია 112,361 2009-10 82.42 მლნ. 136 სტატისტიკის ცენტრალური
სააგენტო, ეთიოპია

კენია 52,000 10/12 42.97 მლნ 121 იურიდიული რესურსების
ფონდი

მადაგასკარ
ი

18,507 /12 21.19 მლნ. 87 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

მალავი 12,336 31/12/12 16.05 მლნ. 76 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

მავრიკი 2,663 16/1/13 1.32 მლნ. 202 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

მოზამბიკი 15,249 10/10 23.56 მლნ. 65 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

რუანდა 55,618* (ეს
ციფრი
მრავალ ათას
პატიმარს
მოიცავს,
რომლებიც
1994 წლის

31/12/12 11.3 მლნ. 492* (ეს ციფრი
მრავალ ათას
პატიმარს
მოიცავს,
რომლებიც 1994
წლის
გენოციდთან

ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე



6

გენოციდთან
დაკავშირები
თ
მსჯავრდებუ
ლები არიან
ან
სასამართლოს
ელოდებიან)

დაკავშირებით
მსჯავრდებულე
ბი არიან ან
სასამართლოს
ელოდებიან)

სეიშელი 628 30/10/12 88,600 709 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

ტანზანია 36,552 1/13 47.0 მლნ. 78 პარლამენტის კომიტეტი,
ტანზანია

უგანდა 34,940 30/11/12 36.0 მლნ. 97 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

ზამბია 17,021 17/9/13 14.29 მლნ. 119 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

ზიმბაბვე 16,902 2/13 13.1 მლნ. 129 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

მაიოტა
(საფრანგეთ
ი)

185 1/9/13 218,300 85 საფრანგეთის იუსტიციის
სამინისტრო

რეუნიონი
(საფრანგეთ
ი)

1,138 1/9/13 878,000 130 საფრანგეთის იუსტიციის
სამინისტრო

სამხრეთ
აფრიკა

ბოტსვანა 4,241 12/12 2.07 მლნ. 205 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

ლესოთო 2,564 /12 2.12 მლნ. 121 ა.შ.შ.–ის სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე

ნამიბია 4,314 10/11 2.26 მლნ. 191 ომბუდსმენის სამსახური,
ნამიბია

სამხრეთ
აფრიკა

156,370 20/8/13 53.1 მლნ. 294 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

სვაზილენდ
ი

3,411 3/12 1.2 მლნ. 284 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

შემდეგი ქვეყნებისთვის მონაცემები უცნობია: დასავლეთ აფრიკა: გვინეა-ბისაუ; აღმოსავლეთ აფრიკა:
ერიტრეა, სომალი

ცხრილი #2: ამერიკის კონტინენტები
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ციხეებში
მყოფ

პატიმართა
საერთო
რიცხვი

თარიღი ქვეყნის
მოსახლეობის
სიდიდე

ციხეებში
მყოფ

პატიმართა
რაოდენობა
100,000

მოსახლეზე
გათვლით

ციხეებში მყოფ
პატიმართა
საერთო
რიცხვის
მოპოვების
წყარო

ჩრდილოეთ
ამერიკა

კანადა 40,544*
(საშუალო
ყოველდღიუ
რი
რაოდენობა
ახალგაზრდა
კანონდამრღვ
ევების
ჩათვლით,
1/4/2011 –
31/3/2012)

2011-12 34.45 მლნ 118 კანადის
სტატისტიკის
დეპარტამენტი

აშშ 2,239,751 31/12/11 312.72მლნ 716 ა.შ.შ.–ის
იუსტიციის
სტატისტიკის
ბიურო

ბერმუდის
კუნძულები
(გაერთიანებული
სამეფო)

271 5/12 65,000 417 ბერმუდის
ციხეების
ადმინისტრაცია

გრენლანდია
(დანია)

170 1/12/12 56,400 301 დანიის
ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

ცენტრალური
ამერიკა

ბელიზი 1,562 31/12/12 328,000 476 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტი
ს ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე
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კოსტა რიკა 14,963 31/7/12 4.77 მლნ 314 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

სალვადორი 26,568 27/5/13 6.3 მლნ 422 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

გვატემალა 16,366 13/8/13 15.5 მლნ 105 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

ჰონდურასი 12,263 1/13 8.0 მლნ 153 გენერალური
პროკურატურა

მექსიკა 246,226 30/6/13 117.05 მლნ 210 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

ნიკარაგურა 9,168 31/12/12 6.0 მლნ 153 ნიკარაგუას
მთავრობა

პანამა 15,126 31/8/13 3.68 მლნ 411 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

კარიბის ზღვის
ქვეყნები

ანტიგუა და
ბარბუდა

371 25/7/13 92,000 403 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

ბაჰამის
კუნძულები

1,600 8/12 360,000 444 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

ბარბადოსი 1,507 21/613 289,000 521 ეროვნული
უსაფრთხოების
სახელმწიფო
მინისტრი
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კუბა 57,337 5/12 11.25 მლნ 510 პერიოდული
სამთავრობო
პუბლიკაცია
„გრანმა“

დომინიკა 266 3/13 68,000 391 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

დომინიკელთა
რესპუბლიკა

24,744 10/5/13 10.3 მლნ 240 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

გრენადა 441 /12 104,000 424 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტი
ს ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

ჰაიტი 9,936 4/8/13 10.4 მლნ 96 გაერთიანებულ
ი ერების
ორგანიზაციის
მისია
(გაერთიანებუ
ლი ერების
სტაბილიზაციი
ს მისია
ჰაიტიში)

იამაიკა 4,201 22/9/13 2.77 მლნ 152 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

სენტ–კიტსი და
ნევისი

330 26/8/13 46,200 714 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

სენტ–ლუსია 568 11/12 179,000 317 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტი
ს ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

სენტ–ვინსენტი
და გრენადინები

410 /12 109,000 376 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტი
ს ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე
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ტრინიდადი და
ტობაგო

3,800 დაახლოებით
12

1.35 მლნ 281 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტი
ს ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

ანგილა
(გაერთიანებული
სამეფო)

76 18/12/12 15,600 487 ანგილას
ციხეების
ადმინისტრაცია

არუბა
(ნიდერლანდები)

235 9/12 104,700 224 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტი
ს ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

კაიმანის
კუნძულები
(გაერთიანებული
სამეფო)

185 დაახლოებით
12

56,100 330 კაიმანის
კუნძულების
სამთავრობო
პუბლიკაცია

კიურასაო
(ნიდერლანდები)

440 /12 152,000 289 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტი
ს ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

გვადელუპა(საფ
რანგეთი)

871 1/9/13 470,000 185 საფრანგეთის
იუსტიციის
სამინისტრო

მარტინიკი
(საფრანგეთი)

918 1/913 411,000 223 საფრანგეთის
იუსტიციის
სამინისტრო

პუერტო რიკო
(ა.შ.შ.)

11,452 31/12/11 3.68 მლნ 311 ა.შ.შ.–ის
იუსტიციის
სტატისტიკური
ბიურო

სინტ–მარტენი
(ნიდერლანდები)

180 11/12 39,300 458 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტი
ს ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე
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ვირჯინის
კუნძულები
(გაერთიანებული
სამეფო

138 7/12 30,000 460 ბრიტანული
ვირჯინის
კუნძულების
ციხეების
ადმინისტრაცია

ვირჯინის
კუნძულები
(ა.შ.შ.)

587 1/1/11 109,000 539 ა.შ.შ.–ის
ვირჯინის
კუნძულების
ციხეების
ადმინისტრაცია

სამხრეთ ამერიკა

არგენტინა 60,789 31/12/11 41.33 მლნ 147 იუსტიციის
სამინისტრო

ბოლივია 14,770 /13 10.53 მლნ 140 ანდების
რეგიონის
საინფორმაციო
ქსელი

ბრაზილია 548,003 12/12 199.8 მლნ 274 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

ჩილე 46,718 31/7/13 17.57 მლნ 266 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

კოლუმბია 118,201 31/7/13 48.24 მლნ 245 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

ეკვადორი 21,080 12/12 14.15 მლნ 149 იუსტიციის
სამინისტრო

გაიანა 1,962 31/10/11 755,000 260 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

პარაგვაი 7,901 23/9/12 6.71 მლნ 118 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია
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პერუ 61,390 12/12 30.34 მლნ 202 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

სურინამი 994 /12 535,000 186 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

ურუგვაი 9,524 31/7/12 3.39 მლნ 281 შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

ვენესუელა 48,262 /12 30.0 მლნ 161 სასჯელაღსრუ
ლების
სამინისტრო

საფრანგეთის
გვიანა

694 1/9/13 250,000 278 საფრანგეთის
იუსტიციის
სამინისტრო

ცხრილი #3. აზია

ციხეებში
მყოფ

პატიმართა
საერთო
რიცხვი

თარიღი ქვეყნის
მოსახლეობის
სიდიდე

ციხეებში
მყოფ

პატიმართა
რაოდენობა
100,000

მოსახლეზე
გათვლით

ციხეებში მყოფ
პატიმართა
საერთო
რიცხვის
მოპოვების
წყარო

დასავლეთ აზია

ბაჰრეინი 2,307 /12 839,000 275 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

ერაყი 37,014 30/6/12 33.7 მლნ 110 გაერთიანებულ
ი ერების
დამხმარე მისია
ერაყში

ისრაელი 17,279 31/12/12 7.75 მლნ 223 ციხეების
ეროვნული
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ადმინისტრაცია
იორდანია 6,066 6/12/11 6.4 მლნ 95 ციხეების

ეროვნული
ადმინისტრაცია

კუვეიტი 4,179 /10 3.05 მლნ 137 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

ლებანონი 5,094 13/12/12 4.33 მლნ 118 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

ომანი 1,403 /02 2.3 მლნ 61 გაერთიანებულ
ი ერების
ორგანიზაციის
მე–8
გამოკითხვა

კატარი დაახლოებით
1,150

/11 1.92 მლნ დაახლოები
თ 60

ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

საუდის არაბეთი 47,000 2/13 29.1 მლნ 162 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

სირია 10,599 /04 18.2 მლნ 58 გაერთიანებულ
ი ერების
ორგანიზაციის
მე–9
გამოკითხვა

არაბთა
გაერთიანებული
საამიროები

11,193 /06 4.7 მლნ 238 გაერთიანებულ
ი ერების
ორგანიზაციის
მე–10
გამოკითხვა

იემენი 14,150 2/13 25.93 მლნ 55 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

ცენტრალური
აზია
ყაზახეთი 48,684 1/1/13 16.49 მლნ 295 ციხეების

ეროვნული
ადმინისტრაცია,
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ციხის
საერთაშორისო
რეფორმის
ორგანიზაციის
გავლით

ყირგიზეთი 9,828 1/1/12 5.43 მლნ 181 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია,
ციხის
საერთაშორისო
რეფორმის
ორგანიზაციის
გავლით

ტაჯიკეთი 9,317 12/10 7.15 მლნ 130 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

თურქმენეთი 10,953 /06 4.9 მლნ 224 გაერთიანებულ
ი ერების
ორგანიზაციის
მე–10
გამოკითხვა

უზბეკეთი დაახლოებით
42,000

3/12 27.7 მლნ დაახლოები
თ 152

ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

სამხრეთ
ცენტრალური
აზია
ავღანეთი 25,289 /12 33.1 მლნ 76 ა.შ.შ.–ის

სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

ბანგლადეში 72,104 16/4/13 170.58 მლნ 42 ოფიციალური
წყაროები

ბუტანი 1,001 7/11 740,000 135 ეროვნული
ასამბლეის
ადამიანის
უფლებათა
კომიტეტი

ინდოეთი 385,135 31/12/12 1,266.8 მლნ 30 კრიმინალური
ჩანაწერების
ეროვნული
ბიურო

ირანი 217,000 25/12/12 76.4 მლნ 284 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

მალდივის 994* /12 324,000 307* ა.შ.შ.–ის
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რესპუბლიკა (მხოლოდ
მსჯავრდებუ
ლი
პატიმრები)

(მხოლოდ
მსჯავრდებუ
ლი
პატიმრები)

სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

ნეპალი 14,936 8/12 31.08 მლნ 48 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

პაკისტანი 74,944 31/12/12 194.6 მლნ 39 პაკისტანის
ადამიანის
უფლებათა
კომისია

შრი–ლანკა 27,000 9/13 20.5 მლნ 132 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

სამხრეთ
აღმოსავლეთ
აზია
ბრუნეი
დარუსალამი

507 9/12 414,500 122 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

კამბოჯა 15,397 11/12 14.52 მლნ 106 შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

ინდონეზია 144,332 31/12/12 245.01 მლნ 59 იურიდიულ
საკითხთა და
ადამიანის
უფლებათა
სამინისტრო

ლაოსი 4,020 2004 წლის
შუა

5.8 მლნ 69 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

მალაიზია 39,144 6/13 29.74 132 შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

მაინმარი (ბირმა) 60,053 2009 წლის
შუა

50.0 მლნ 120 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია,
აზია–წყნარ
ოკეანეთის
ყოველწლიური
კონფერენცია

ფილიპინები 108,305 31/12/12 97.2 მლნ 111 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

სინგაპური 12,504 31/12/12 5.44 მლნ 230 ციხეების
ეროვნული
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ადმინისტრაცია
ტაილანდი 279,854 1/8/13 70.4 მლნ 398 ციხეების

ეროვნული
ადმინისტრაცია

აღმოსავლეთ
ტიმორი

295 /12 1.17 მლნ 25 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

ვიეტნამი 130,180 2012 წლის
შუა

89.7 მლნ 145 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია,
აზია–წყნარ
ოკეანეთის
ყოველწლიური
კონფერენცია

აღმოსავლეთ
აზია
ჩინეთი 1,640,000*

(მხოლოდ
მსჯავრდებუ
ლი
პატიმრები. ეს
მაჩვენებელი
არ მოიცავს
წინასწარ
პატიმრობაში
მყოფ ან
„ადმინისტრა
ციული წესით
დაკავებულ“
პირებს)

2012 წლის
შუა

1,354.1 მლნ 121*
(მხოლოდ
მსჯავრდებუ
ლი
პატიმრები.
ეს
მაჩვენებელი
არ მოიცავს
წინასწარ
პატიმრობაში
მყოფ ან
„ადმინისტრა
ციული
წესით
დაკავებულ“
პირებს)

ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია,
აზია–
წყნაროკეანეთის
ყოველწლიური
კონფერენცია

იაპონია 64,932 30/6/13 127.26 მლნ 51 იუსტიციის
სამინისტრო

კორეა
(რესპუბლიკა)

48,497 30/6/13 48.84 მლნ 99 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

მონღოლეთი 8,193 1/10/12 2.85 მლნ 287 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

ტაივანი 65,288 30/4/13 23.34 მლნ 280 იუსტიციის
სამინისტრო

ჰონგ–კონგი
(ჩინეთი)

9,189 30/6/13 7.19 მლნ 128 ჰონგ კონგის
ციხეების
ადმინისტრაცია
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მაკაო (ჩინეთი) 1,083 31/10/12 566,200 191 მაკაოს
სტატისტიკური
დირექტორატი
(სტატისტიკისა
და
მოსახლეობის
აღწერის
დეპარტამენტი)

შემდეგი ქვეყნებისთვის მონაცემები უცნობია: აღმოსავლეთ აზია: ჩრდილოეთ კორეა (კორეის
სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა).

ცხრილი #4. ევროპა

ციხეებში
მყოფ

პატიმართა
საერთო
რიცხვი

თარიღი ქვეყნის
მოსახლეობის
სიდიდე

ციხეებში მყოფ
პატიმართა
რაოდენობა
100,000

მოსახლეზე
გათვლით

ციხეებში მყოფ
პატიმართა საერთო
რიცხვის მოპოვების

წყარო

ჩრდილოეთ
ევროპა

დანია 4,091 1/9/13 5.61 მლნ. 73 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

ესტონეთი 3,186 30/9/13 1.34 მლნ. 238 იუსტიციის
სამინისტრო

ფინეთი 3,134 1/1/13 5.43 მლნ. 58 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

ისლანდია 152 1/9/13 321,400 47 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

ირლანდია 4,068 30/9/13 4.6 მლნ. 88 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

ლატვია 6,117 1/1/13 2.01 მლნ. 304 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

ლიტვა 9,729 1/1/13 2.96 მლნ. 329 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

ნორვეგია 3,649 1/9/13 5.1 მლნ. 72 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

შვედეთი 6,364 1/10/12 9.53 მლნ. 67 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია
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გაერთიანებ
ული
სამეფო –
ინგლისი და
უელსი

84,430 27/9/13 57.06 მლნ. 148 იუსტიციის
სამინისტრო

გაერთიანებ
ული
სამეფო –
ჩრდილოეთ
ირლანდია

1,851 27/9/13 1.84 მლნ. 101 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

გაერთიანებ
ული
სამეფო –
შოტლანდია

7,855 27/9/13 5.33 მლნ. 147 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

ფარერის
კუნძულები
(დანია

10 დაახლოე
ბით 2012
წ.

48,230 21 დანიის ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

გერნზი
(გაერთიანებ
ული
სამეფო)

97 4/13 65,800 147 გერნზის ციხეების
ადმინისტრაცია

მენის
კუნძული
(გაერთიანებ
ული
სამეფო)

97 9/9/13 86,700 112 მენის კუნძულის
ციხეების
ადმინისტრაცია

ჯერზი
(გაერთიანებ
ული
სამეფო)

163 10/9/13 98,750 165 ჯერზის ციხეების
ადმინისტრაცია

სამხრეთ
ევროპა

ალბანეთი 4,505 1/1/13 2.85 მლნ. 158 ევროპის საბჭო

ანდორა 33 1/1/13 86,900 38 ევროპის საბჭო

ბოსნია და
ჰერცოგოვინ
ის
ფედერაცია

1,883 1/1/13 2.35 მლნ. 80 ევროპის საბჭო
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ბოსნია და
ჰეროგოვინი
ს სერბთა
რესპუბლიკ
ა

1,027 31/12/12 1.4 მლნ. 73 სერბეთის
რესპუბლიკის
ციხეების
ადმინისტრაცია

ხორვატია 4,741 1/1/13 4.38 მლნ. 108 ევროპის საბჭო

კვიპროსი 905* (არ
მოიცავს
საერთაშორის
ო აღიარების
არმქონე
ჩრდილოეთ
კვიპროსის
თურქულ
რესპუბლიკას
)

1/9/11 854,700* არ
მოიცავს
საერთაშორისო
აღიარების
არმქონე
ჩრდილოეთ
კვიპროსის
თურქულ
რესპუბლიკას)

106 ევროპის საბჭოს
ყოველწლიური
სტატისტიკა
ციხეების შესახებ

საბერძნეთი 12,479 1/1/12 11.29 მლნ. 111 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

იტალია 64,835 31/8/13 61.14 მლნ. 106 იუსტიციის
სამინისტრო

კოსოვო 1,691 31/12/12 1.82 მლნ. 93 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში ადამიანის
უფლებების შესახებ

მაკედონია
(იუგოსლავ
იის
ყოფილი
რესპუბლიკ
ა)

2,515 1/9/11 2.06 მლნ. 122 ევროპის საბჭოს
ყოველწლიური
სტატისტიკა
ციხეების შესახებ

მალტა 610 1/7/13 420,050 145 იუსტიციისა და
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

მონტენეგრ
ო

1,297 1/1/13 622,600 208 ევროპის საბჭო

პორტუგალ
ია

14,264 1/9/13 10.49 მლნ. 136 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

სან მარინო 2*
(იტალიასთან
შეთანხმებით,

1/9/11 32,100 6* (იტალიასთან
შეთანხმებით,
სან მარინოში

ევროპის საბჭოს
ყოველწლიური
სტატისტიკა
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სან მარინოში
დაკავებულ
პირთა
უმრავლესობა
იტალიის
ციხეებში
იმყოფებიან)

დაკავებულ
პირთა
უმრავლესობა
იტალიის
ციხეებში
იმყოფებიან)

ციხეების შესახებ

სერბეთი 10,266 31/12/12 7.21 მლნ. 142 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

სლოვენია 1,357 1/9/13 2.06 მლნ. 66 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

ესპანეთი 68,220 23/8/13 46.27 მლნ. 147 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

გიბრალტარ
ი
(გაერთიანებ
ული
სამეფო)

70 დაახლოე
ბით 2011

29,450 238 გიბრალტარის
ციხეების
ადმინისტრაცია

დასავლეთ
ევროპა

ავსტრია 8,273 1/1/13 8.48 მლნ. 98 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

ბელგია 12,126 1/1/13 11.19 მლნ. 108 ევროპის საბჭო

საფრანგეთი 62,443*
(მეტროპოლი
ტური
საფრანგეთი,
აფრიკაში,
ამერიკის
კონტინენტებ
სა და
ოკეანეთში
მდებარე
განყოფილებე
ბისა და
ტერიტორიებ
ის გარეშე)

1/9/13 63.94 მლნ.*
(მეტროპოლიტ
ური
საფრანგეთი,
აფრიკაში,
ამერიკის
კონტინენტებსა
და ოკეანეთში
მდებარე
განყოფილებები
სა და
ტერიტორიების
გარეშე)

98 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

გერმანია 64,379 31/3/13 81.96 მლნ. 79 გერმანიის
სტატისტიკის
ფედერალური
სამსახური



21

ლიხტენშტე
ინი

9*
(ავსტრიასთან
შეთანხმებით,
იმ პირების
ნაწილი,
რომელთაც
ლიხტენშტეინ
ში აკავებენ,
ავსტრიის
ციხეებში
გადაჰყავთ)

1/1/13 36,800 24*
(ავსტრიასთან
შეთანხმებით,
იმ პირების
ნაწილი,
რომელთაც
ლიხტენშტეინშ
ი აკავებენ,
ავსტრიის
ციხეებში
გადაჰყავთ)

ევროპის საბჭო

ლუქსემბურ
გი

656 1/1/13 538,000 122 ევროპის საბჭო

მონაკო 27*
(საფრანგეთთ
ან
შეთანხმებით,
იმ პირების
ნაწილი,
რომელთაც
მონაკოში
აკავებენ,
საფრანგეთის
ციხეებში
გადაჰყავთ)

1/1/13 36,900 73*
(საფრანგეთთან
შეთანხმებით,
იმ პირების
ნაწილი,
რომელთაც
მონაკოში
აკავებენ,
საფრანგეთის
ციხეებში
გადაჰყავთ)

ევროპის საბჭო

ნიდერლან
დები

13,749 30/9/12 16.79 მლნ. 82 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

შვეიცარია 6,599 5/9/12 8.01 მლნ. 82 შვეიცარიის
სტატისტიკის
ფედერალური
სამსახური

ევროპა/აზია

სომხეთი 4,756 1/1/13 2.9 მლნ. 164 ევროპის საბჭო

აზერბაიჯან
ი

37,989*
(მოიცავს
წინასწარ
პატიმრობაში
მყოფ პირებს,
რომლებიც
იუსტიციის
სამინისტროს
დაქვემდებარ

1/9/11 9.19 მლნ. 413* (მოიცავს
წინასწარ
პატიმრობაში
მყოფ პირებს,
რომლებიც
იუსტიციის
სამინისტროს
დაქვემდებარებ
აში მყოფ

ევროპის საბჭოს
ყოველწლიური
სტატისტიკა
ციხეების შესახებ
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ებაში მყოფ
ციხეებში არ
იმყოფებიან)

ციხეებში არ
იმყოფებიან)

საქართველ
ო

10,202* (არ
მოიცავს
აფხაზეთსა და
სამხრეთ
ოსეთს,
რომელთაც
საქართველოს
გან
დამოუკიდებ
ლობა
გამოაცხადეს)

30/4/13 4.54 მლნ.* (არ
მოიცავს
აფხაზეთსა და
სამხრეთ ოსეთს,
რომელთაც
საქართველოსგა
ნ
დამოუკიდებლ
ობა
გამოაცხადეს)

225 სასჯელაღსრულების
ა და იურიდიულ
საკითხთა
სამინისტრო

რუსეთის
ფედერაცია

681,600 1/9/13 143.4 მლნ. 475 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

თურქეთი 137,133 17/19/13 76.43 მლნ. 179 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

ცენტრალუ
რი და
სამხრეთ
ევროპა
ბელორუსია 31,700 1/10/12 9.45 მლნ 335 ციხეების ეროვნული

ადმინისტრაცია
ბულგარეთი 10,966 10/12 7.3 მლნ 151 ა.შ.შ.–ის

სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში ადამიანის
უფლებებზე

ჩეხეთის
რესპუბლიკ
ა

16,257 30/8/13 10.54 მლნ 154 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

უნგრეთი 18,388 13/6/13 9.9 მლნ 186 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

მოლდოვეთ
ი

6,710* (არ
მოიცავს
საერთაშორის
ო აღიარების
არმქონე
პრიდნესტრო
ვიეს)

1/4/13 3.56 მლნ* (არ
მოიცავს
საერთაშორისო
აღიარების
არმქონე
პრიდნესტროვი
ეს)

188 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

პოლონეთი 83,610 31/8/13 38.55 მლნ 217 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

რუმინეთი 33,015 24/9/13 21.25 მლნ 155 ციხეების ეროვნული
ადმინისტრაცია

სლოვაკეთი 10,152 31/813 5.42 მლნ 187 ციხეების ეროვნული
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ადმინისტრაცია
უკრაინა 137,965 1/9/13 45.21 მლნ 305 ციხეების ეროვნული

ადმინისტრაცია

ცხრილი #5. ოკეანეთი

ციხეებში მყოფ
პატიმართა
საერთო
რიცხვი

თარიღი ქვეყნის
მოსახლეობის
სიდიდე

ციხეებში მყოფ
პატიმართა
რაოდენობა
100,000

მოსახლეზე
გათვლით

ციხეებში მყოფ
პატიმართა
საერთო
რიცხვის
მოპოვების
წყარო

ავსტრალია 29,383 30/6/12 22.68 მლნ 130 ავსტრალიის
სტატისტიკის
ბიურო

ფიჯი 1,537 11/12 882,000 174 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

კირიბატი 118 10/12 103,650 114 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

მარშალის
კუნძულები

დაახლოებით
32

12/12 55,000 დაახლოებით
58

ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

მიკრონეზიის
ფედერაციული
შტატები

90 31/12/12 112,000 80 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

ნაურუ 26 31/12/12 9,400 277 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

ახალი
ზელანდია

8,597 30/6/13 4.47 მლნ 192 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

პალაუ 62 /12 21,000 295 ა.შ.შ.–ის
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სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

პაპუა ახალი
გვინეა

3,467 2012 წლის
შუა

7.2 მლნ 48 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია,
აზია–წყნარ
ოკეანეთის
ყოველწლიური
კონფერენცია

სამოა დაახლოებით
430

/12 188,650 დაახლოებით
228

ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

სოლომონის
კუნძულები

321 30/9/13 584,000 55 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

ტონგა 158 31/12/12 105,000 150 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

ტუვალუ 12 12/12 10,000 120 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

ვანუატუ 194 31/12/12 255,000 76 ა.შ.შ.–ის
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
ანგარიში
ადამიანის
უფლებებზე

ამერიკის სამოა
(ა.შ.შ.)

167 31/12/11 69,500 240 ა.შ.შ.–ის
იუსტიციის
სტატისტიკური
ბიურო

კუკის
კუნძულები
(ახალი
ზელანდია)

25 21/11/11 23,000 109 ციხეების
ეროვნული
ადმინისტრაცია

საფრანგეთის 427 1/9/13 280,500 152 საფრანგეთის
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პოლინეზია
(საფრანგეთი)

იუსტიციის
სამინისტრო

გუამი 696 4/6/13 161,000 432 გუამის
ციხეების
ადმინისტრაცია

ახალი
კალედონია
(საფრანგეთი)

402 1/9/13 264,000 152 საფრანგეთის
იუსტიციის
სამინისტრო

ჩრდილოეთ
მარიანას
კუნძულები
(ა.შ.შ.)

162 31/12/11 61,300 264 ა.შ.შ.–ის
იუსტიციის
სტატისტიკური
ბიურო

როი ვომსლი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონსულტანტი და ციხის კვლევების
საერთაშორისო ცენტრის წევრია. ამ ცენტრში იგი ვრცელ მონაცემთა ბაზას ხელმძღვანელობს,
რომელიც მსოფლიოში ციხეების სხვადასხვა სისტემის შესახებ ინფორმაციას მოიცავს. მონაცემთა ამ
ბაზის სახელწოდებაა „მოკლე ინფორმაცია მსოფლიოს ციხეების შესახებ“ და იგი უფასოდაა
ხელმისაწვდომი შემდეგ ვებ გვერდზე: www.prisonstudies.org

როი ვომსლის მიერაა შედგენილი, ასევე, მსოფლიოში ქალ პატიმართა (მეორე გამოცემა, 2012
წ.) და წინასწარ პატიმრობაში მყოფთა/ბრალდებულთა შესახებ მონაცემების (2008 წ., მეორე გამოცემის
გამოქვეყნება 2014 წელსაა დაგეგმილი) კრებულები. ორივე კრებულს ციხის კვლევების საერთაშორისო
ცენტრი აქვეყნებს. ისინი დამატებაა იმ ინფორმაციაზე, რომელსაც პუბლიკაციები – „მსოფლიოს
ციხეებში მყოფ პატიმართა შესახებ მონაცემების კრებული“ და „მოკლე ინფორმაცია მსოფლიოს
ციხეების შესახებ“ – იძლევა.

ციხის კვლევების
საერთაშორისო
ცენტრი

ესექსის
უნივერსიტეტის
პარტნიორი

ციხის კვლევების საერთაშორისო ცენტრი
ვიქტორიას საქველმოქმედო ცენტრი

ბელგრეივის ქ. #11
ლონდონი SW1V 1RB

გაერთიანებული სამეფო
ტელეფონი: +44 (0)20 3667 7883

ვებ გვერდი: www.prisonstudies.org

ელ. ფოსტა: admin@icps.essex.ac.uk

თვალყური გვადევნეთ Twitter–ზე @ICPSLONDON

ესექსის
უნივერსიტეტი
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ევროპის საბჭო

მინისტრთა კომიტეტი

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია Rec(2003)21 წევრ ქვეყნებს დანაშაულის
პრევენციის კუთხით თანამშრომლობის შესახებ

(მიღებულია მინისტრთა კომიტეტის მიერ 2003 წლის 24 სექტემბერს,
მინისტრის მოადგილეთა 853-ე შეხვედრაზე)

ევროპის საბჭოს სტატუტის 15.ბ. მუხლის პირობების შესაბამისად, მინისტრთა
კომიტეტი,

ითვალისწინებს იმას, რომ ევროპის საბჭო მიზნად ისახავს მის წევრთა შორის
ერთსულოვნების მიღწევას იმ იდეებისა და პრინციპების დაცვაში და
განვითარებაში, რაც მათ საერთო მემკვიდრეობას წარმოადგენს;

აღიარებს, რომ მხოლოდ ტრადიციული სისხლის სამართლის და
სამართალდამცავი ღონისძიებების გამოყენაბა არ გამოდგა საკმარისად
ეფექტური თანამედროვე დანაშაულის პრობლემების მაჩვენებლისა და
გავლენის შემცირების და ზოგადად ევროპაში დანაშაულის ახალი ფორმების
განვითარების კუთხით

ითვალისწინებს იმას, რომ დანაშაულთან დაკავშირებით არსებული
მდგომარეობა და დანაშაულთან დაკავშირებით მომატებული შეშფოთება
ხელს უწყობს ევროპელ ხალხში დაუცველობის გრძნობის განცდას, რაც
განსაკუთრებულ შემთხვევებში შეიძლება დაკავშირებული იყოს ნდობის
დაკარგვასთან პოლიტიკური ორგანიზაციების, კანონის და მის აღსრულებაზე
პასუხისმგებელი ინსტიტუციების მიმართ, რამაც თავის მხრივ შეიძლება
განვითარება ჰპოვოს არატოლერანტულობაში, პროცესებიდან გამოთიშვაში და
ქსენოფობიაში;

ასევე ითვალისწინებს, რომ კვლევათა შედეგების მიხედვით ტრადიციულ
მიდგომებთან ერთად საზოგადოებისა და ადგილობრივი ორგანიზაციების
ჩართულობაზე დაფუძნებული დანაშაულის პრევენციის სტრატეგიების
განვითარება და განხორციელება პოტენციურად ეფექტიანი და
ხარჯთეფექტურია;

ეყრდნობა, 1997 წლის 10 და 11 ოქტომბერს სტრასბურგში, ევროპის საბჭოს
ქვეყნების მეთაურებისა და მთავრობების მეორე სამიტზე მიღებულ საბოლოო
დეკლარაციას, რომელიც ითვალისწინებს “ევროპის საბჭოსთვის სრული
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მხარდაჭერის გამოცხადებას რათა გაძლიერდეს ძალისხმევა ევროპაში
მდგრადი სტაბილურობისა და უსაფრთხოების მიმართულებით”;

ითვალისწინებს რეკომენდაციას No. R(83) 7 სისხლის სამართლის პოლიტიკის
ფორმირებაში საზოგადოების მონაწილეობის შესახებ, რეკომენდაციას No.
R(87) 19 დანაშაულის პრევენციის დაგეგმვის, რეკომენდაციას No. R(96) 8
ევროპაში დანაშაულის პოლიტიკის შესახებ ცვლილებათა დროს და
რეკომენდაციას Rec(2000)20 კრიმინალის პრევენციის მიზნით ადრეული
ფსიქო-სოციალური ინტერვენციის როლის შესახებ;

მხედველობაში იღებს ადგოლობრივი და რეგიონალური ორგანოების
კონგრესის რეკომენდაციას 36 (1997) ევროპაში დანაშაულისა და ურბანული
დაუცველობის შესახებ, და ასევე რეკომენდაციას 80 (2000) ევროპაში
დანაშაულისა და ურბანული დაუცველობის შესახებ: ადგილობრივი
ორგანოების როლზე.

მხედველობაში იღებს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაციას 1531 (2001)
ქალაქებში უსაფრთხოებისა და დანაშაულის პრევენციის შესახებ: ევროპის
ობსერვატორიის დაფუძნებაზე;

ეყრდნობა დანაშაულის პრევენციისა და სამართალდამრღვევთა მიმართ
მოპყრობის შესახებ გაეროს დანაშაულისა და სამართლის მეათე კონგრესის
მიერ მიღებულ დეკლარაციას (2000 წლის აპრილი);

მხედველობაში იღებს ურბანული დაცულობის შესახებ ევროპული ფორუმის
შედეგებს და უფრო კონკრეტულად დაცულობისა და დემოკრატიის შესახებ
2000 წლის დეკემბრის ნიაპოლის მანიფესტს;

ეყრდნობა თავისუფლების, უსაფრთხოების და სამართლიანობის არეალის
შექმნის შესახებ ევროპის საბჭოს მიერ ტამპერეში მიღებულ გადაწყვეტილებას
(1999), ასევე ევროპის დანაშაულის პრევენციის ქსელის შექმნას (2001);

მხედველობაში იღებს დანაშაულის პრეცენციის გაეროს სახელმძღვანელო
დოკუმენტს (2002) და დოკუმენტში განსაზღვრული თანამშრომლობათა
მნიშვნელოვან დატვირთვას;
ითვალისწინებს იმ გამოცდილებას, რომელიც დაგროვდა იმ ქვეყნების მზარდ
რაოდენობაში, რომლებმაც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში განავითარეს
დანაშაულის პრეცენციაზე მიმართული მცირე და დიდი ზომის პროგრამები
და პროექტები;
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შესაბამისად იზიარებს რწმენას იმის თაობაზე, რომ დანაშაულისა და მასთან
ასოცირებული ზიანის შემცირების მიზნით ეფექტური პრევენციული
მიდგომის განვითარება უნდა მოიცავდეს ყველა დონეზე - ეროვნულ,
რეგიონულ და ადგილობრივ დონეებზე არსებულ რელევანტურ მონაწილეებს
შორის პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, რათა მოხდეს
დანაშაულის მიზეზებსა და მათ შესაძლებლობებზე კონცენტრირება მოკლე,
საშუალო და გრძელვადიანი ფორმით, რათა შემცირდეს პოტენციურ
მსხვერპლთა რისკები და შედეგად ხელი შეეწყოს ცხოვრების ხარისხის
ამაღლებას გაზრდილი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მხრივ.

რეკომენდაციას უწევს წევრი სახელმწიფოების მთავრობებს, რომ:

1. აღიარებულ იქნას, რომ დანაშაულის პრევენციის ვალდებულება ფართოდ
უნდა იყოს გაზიარებული საზოგადოებაში, და რომ პარტნიორული
მიდგომები წარმოადგენენ პასუხისმგებლობის გაზიარების და არსებული
მრავალფეროვანი რესურსების გაერთიანების გზას;

2. უზრუნველყოფილ იქნას, რომ სამართლებრივი კონტექსტი
მიზანშეწონილია და არ ზღუდავს, არამედ ხელს უწყობს პარტნიორული
ურთიერთობების განვითარებას, და წარმოდგენილი ახალი კანონმდებლობა
და რეგულაციები განხილულ იქნას დანაშაულის პრევენციის საქმეში
პარტნიორულ ურთიერთობებზე გავლენის კუთხით;

3. დაფუძნებულ იქნას დანაშაულის მიზეზებისა და შედეგების
მრავალფეროვნების შესახებ ფართო გაგება პოლიტიკოსებს,
ადმინისტრატორებს, პრაქტიკოსებს, კერძო ბიზნესებს, საზოგადოებასა და
მედიას შორის; ასევე დანაშაულის პრევენციის იმ აქტივობების ნაირსახეობის
შესახებ, რომლებიც ეფუძნება პასუხისმგებლობის და ინტერესების
გადანაწილებას სხვადასხვა ადამიანებს და სააგენტოებს შორის; და იმ
პარტნიორული მიდგომის შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს მოხდეს
პასუხისმგებლობათა გაერთიანება ამ აქტივობათა განსახორციელებლად ან
მათ მხარდასაჭერად;

4. ხელისუფლების და საზოგადოებაში ვალდებულებათა გადანაწილების
გათვალისწინებით უზრუნველყოფილ იქნას, რომ პარტნიორული
ურთიერთობები სათანადოდ არის მხარდაჭერილი კონსულტაციების,
მოქალაქეთა ჩართულობის, დემოკრატიული და პროფესიონალური
ანგარიშვალდებულებით, როგორც არასათანადო პრაქტიკის საწინააღმდეგო
მექანიზმებით, და რომ ინფორმაციის გაცვლა სხვადასხვა პარტნიორობათა
წევრებს შორის წარმოებს მუდმივად, ადამიანის უფლებათა დაცვის, მათ
შორის პერსონალური მონაცემების დაცვის გათვალისწინებით;
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5. გამოვლენილ იქნას საჯარო პოლიტიკის და პრაქტიკის ის მიმართულებები,
რომლებიც მიზანშეწონილია დანაშაულის პრევენციის კუთხით
პარტნიორული საქმიანობისთვის და ის სააგენტოები და ინსტიტუციები,
რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მათ განვითარებაზე (მაგალითად
სამართალდამცავი და სისხლის სამართლის სისტემა, სოციალური
კეთილდღეობა, დასაქმება, ჯანდაცვა, განათლება, კულტურა და ქალაქის
დაგეგმარება);

6. უფრო კონკრეტულად განისაზღვროს შინაარსი, და დაკონკრეტებულ იქნას
დანაშაულის პრევენციის პარტნიორობებში იუსტიციის
(სისხლისსამართლებრივი და სხვა) ფორმალური სტრუქტურების
ჩართულობის კონსტიტუციური და პრაქტიკული ლიმიტები;

7. განვრცობილ იქნას ადგილობრივ და ეროვნულ პარტნიორობებში კერძო
სტრუქტურების ჩართულობის შინაარსი და ლიმიტები, როგორც ქოლგა
ორგანიზაციების შემთხვევაში, ასევე ინდივიდუალური კომპანიებისთვის;

8. განსაზღვრულ იქნას მოქალაქეთა მიერ შექმნილი “საზოგადოებრივი
კონტროლის” კოლექტიურ ინიციატივათა საზღვრები დაშვებულიდან,
დაუშვებელ ინიციატივებამდე, რათა თავიდან ავირიდოთ თვითნებობა და
სოციალური ამორიცხვა;

9. მიღებულ იქნას ზომები, რათა მოხდეს პარტნიორული ინიციატივების
სტიმულირება სხვადასხვა დონეზე (საერთაშორისო, ეროვნულ, რეგიონულ და
ადგილობრივ), უზრუნველყოფილ იქნას რომ ასეთი ინიციატივები არის
კარგად დაგეგმილი, კონსტიტუციასთან შესაბამისი, აქტიური და რომ მათ
წვლილი შეაქვთ დანაშაულის ეფექტიან და მისაღებ პრევენციაში;

10. განსაკუთრებულად აღიარებულ იქნას ადგილობრივი ორგანოების და
ადგილობრივი თემების ჩართულობის საჭიროება დანაშაულის პრევენციასთან
დაკავშირებულ აქტივობებში, ინიციატორებისა და მონაწილეების სახით,
კონსტიტუციის შესაბამისად;

11. მხარდაჭერილ იქნას შესაბამისი რესურსების გამოყოფა, რათა შეიქმნას და
შენარჩუნდეს პარტნიორული ინიციატივები, ასევე რათა ხელი შეეწყოს მათი
ეფექტურობის და ეფექტიანობის გაღრმავებას; განვითარდეს შესაფერისი
ფინანსური მექანიზმები და რეგულაციები, რაც შესაძლებელს გახდის
რესურსების გაერთიანებას, მისაღები კონტროლის მექანიზმებით;
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12. პროგნოზირებულ იქნას ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების და
სოციალური და ეკონომიკური ცვლილებების შედეგები დანაშაულის
განვითარების კუთხით და ამავე დროს აღიარებულ იქნას ის პოტენციური
დადებითი და უარყოფითი გავლენა, რაც მათ შეიძლება გააჩნდეთ
დანაშაულის პრევენციასა და პარტნიორულ ინიციატივებზე და მიღებულ
იქნეს შესაფერისი საპასუხო ზომები.

13. აღიარებულ იქნას - იმისათვის, რომ მივაღწიოთ დანაშაულის ნამდვილ
პრევენციას და შევინარჩუნოთ არსებული შედეგები, საჭიროა რომ
პარტნიორული ურთიერთობების ხედვის, ფილოსოფიის და რიტორიკის აღქმა
ეხმიანებოდეს პრაქტიკულ მექანიზმებს;

14. ხელი შეეწყოს თანამშრომელთა მოტივაციას, განათლებას და ტრეინინგს,
ასევე სოციალური პასუხისმგებლობის მობილიზებას კერთო და საჯარო
ინსტიტუციებში, მოხალისეთა და ჩვეულებრივ მოქალაქეთა მონაწილეობით.

15. შეგროვებულ და გასაჯაროებულ იქნას სანდო და ვალიდური ცოდნა და
მონაცემები, ასევე ხელი შეეწყოს პრაქტიკული ექსპერტიზის გაზიარებას
დანაშაულის პრეცენციის პარტნიორობებში ჩართულ მონაწილეებს შორის,
პროფესიული მდგრადობისა და მონაცემთა დაცვის გათვალისწინებით;

16. წახალისდეს სამეცნიერო კვლევა და პარტნიორული ურთიერთობების
შეფასება დანაშაულის პრევენციის კუთხით, განხორციელების, შედეგების და
ლეგიტიმურობის გათვალისწინებით.

17. ხელი შეეწყოს პარტნიორობების შესახებ სისტემატიური და საფუძვლიანი
ცოდნის დაგროვებას; ეს ცოდნა გაზიარებული და გამოყენებულ იქნას
ეროვნულ და საერთაშორისო დონეებზე; ასევე ხელი შეეწყოს
მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ, ინოვაციურ, ევოლუციურ და
განვითარებაზე ორიენტირებულ მიდგომას, რომელიც მიესადაგება
ცვალებადობას დანაშაულის პრობლემატიკის კუთხით, სოციალურ პირობებსა
და კანონმდებლობაში;

ითვალისწინებს, რომ ამ რეკომენდაციის მიზნებისათვის, გამოყენებული უნდა
იქნეს შემდეგი განმარტებები:

- “პარტნიორობა” ნიშნავს საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობას საერთო
მიზნის მისაღწევად, ასევე საერთო პასუხისმგებლობის აღებას და სხვადასხვა
მონაწილის მიერ რესურსების გაერთიანებას, განურჩევლად იმისა საჯაროა ეს
რესურსები თუ კერძო, კოლექტიური თუ ინდივიდუალური. პარტნიორები
იღწვიან იმისთვის, რომ იმოქმედონ ერთობლივად მათი დამოუკიდებელი
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პროფესიული იდენტობების დაკარგვის გარეშე; ძალაუფლებისა და
ინტერესების მიუღებელი და არაკანონიერი აღრევის გარეშე და
ანგარიშვალდებულების დაკარგვის გარეშე;

-“დანაშაულის პრევენცია” გულისხმობს ინტერვენციას კრიმინალური აქტის
მიზეზების და დაკავშირებული პრობლემების მიმართ, მათი მოხდენის
[დადგომის], მათი ევოლუციის და მათი პოტენციური შედეგების
სერიოზულობის რისკის შესამცირებლად.

-“საზოგადოებრივი დაცულობა” გულისხმობს ისეთ მდგომარეობას, როდესაც
ადამიანები, ინდივიდუალურად და კოლექტიურად არიან სათანადოდ
თავისუფალნი ნამდვილი და აღქმითი რისკების წყებისგან, რაც უკავშირდება
დანაშაულს და მასთან დაკავშირებულ ქცევით სირთულეებს, რომლებსაც
სათანადოდ შესწევთ ძალა რომ გაუმკლავდნენ იმ რისკებს რომლებსაც მაინც
განიცდიან, ან სადაც მათ არ შეუძლიათ გამკლავება დახმარების გარეშე,
მაგრამ როდესაც იმდენად სათანადოდ კარგად არიან დაცულნი ამ რისკების
შედეგებისგან, რომ მათ ჯერ კიდევ შესაძლებლობა აქვთ გააგრძელონ
ნორმალური კულტურული, სოციალური და ეკონომიკული ცხოვრება,
გამოიყენონ საკუთარი უნარ-ჩვევები, თავი იგრძნონ კარგად და მიიღონ
შესაბამისი სერვისები;

-“პარტნიორები” არიან ის მონაწილეები, ინდივიდები და ჯგუფები,
რომლებსაც შესაძლებლობა აქვთ რომ ერთიანად მოახდინონ ინტერვენცია,
პირდაპირ ან ირიბად, დანაშაულებრივი აქტის გამომწვევ მიზეზებსა და
დაკავშირებულ პრობლემებში, ან რომლებსაც შეუძლიათ მოახდინონ ამგვარი
ინტერვენციების ფასილიტაცია;

და წაახალისებს წევრი სახელმწიფოების მთავრობებს, რომ გამოიყენონ
შემდგომი სახელმძღვანელო წესები წინამდებარე რეკომენდაციების
შესასრულებლად.

სახელმძღვანელო პრინციპები

I. პარტნიორობის წამახალისებელი გარემოს შექმნა

1. ეროვნულ დონეზე, მთავრობებმა უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა რათა
კოორდინაცია გაუწიონ ინიციატივებს, რომლებიც მიზნად ისახავს
დანაშაულის პრევენციისა და საზოგადოებრივი დაცულობის სტრატეგიებისა
და პოლიტიკის განხორციელებას (მაგალითად, დანაშაულის პრევენციის
ეროვნული საბჭოების შექმნის გზით, დანაშაულის პრევენციის ეროვნული
პროგრამების დამტკიცების გზით და ა.შ.).
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2. მთავრობებმა ასევე ხელი უნდა შეუწყონ პოლიტიკური ორგანოების მიერ
ასეთივე კოორდინაციას რეგიონულ და ადგილობრივ დონეებზე.

3. პარტნიორობების შექმნა და ფუქნქციონირება უნდა წახალისდეს, როგორც
ამ კოორდინაციის მიღწევის მნიშნველოვანი საშუალება კომპეტენციების
გაერთიანებისა და პასუხისმგებლობების ნათელი განსაზღვრის გზით.

4. შესაბამისად, აღიარებულ უნდა იქნეს პარტნიორობებისთვის პოლიტიკური
მხარდაჭერის საჭიროება და ეს უნდა აისახოს პოლიტიკური, სამართლებრივი
და/ან სტრუქტურული გარემოს შექმნასა და ასეთი გარემოს არსებობის
მცდელობებში, რაც უზრუნველყოფს მათ სირთულეების გარეშე
ფუნქციონირებას.

5. პოლიტიკური ზომებისა და ინიციატივების კოორდინაცია, ისევე როგორც
სტრატეგიული დაგეგმარება წარმოადგენს ვალდებულებას, რომელიც არ
შემოიფარგლება პარტნიორობის მხოლოდ საწყის ეტაპზე; ის უნდა
განხორციელდეს მუდმივად რათა გამოიწვიოს ადაპტირებულობა
განვითარებადი ტიპის პრობლემათა და გარკვეულ შემთხვევაში ასევე
მოსალოდნელ პრობლემათა მიმართ გამოსავლის განვითარებისთვის.

6. უნდა მოხდეს იმ საჭიროების გაცნობიერება, რომ მნიშვნელოვანია ბალანსის
შენარჩუნება ერთის მხრივ ინსტიტუციურ, სამართლებრივ და ფინანსურ
ცვალებადობას და მეორეს მხრივ პარტნიორობების განსავითარებლად საჭირო
მუდმივობას და საშუალო ვადიან სტაბილურობას შორის, რაც
მნიშვნელოვანია ისეთი სამუშაო გარემოს შესაქმნელად, რომელიც
განაპირობებს რომ პარტნიორობები დაფუძნდნენ და შეინარჩუნონ
წარმატებული ფუნქციონირება; ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ
შემთხევაში თუ პარტნიორობების ამოცანა თავისი ბუნებით გრძელვადიანია.

7. საზოგადოდ უნდა მოხდეს იმის აღიარება, რომ პარტნიორული
ურთიერთობები მოიცავს ინოვაციურობას, კრეატიულ დაძაბულობას და
გარკვეულ სარისკო გადაწყვეტილებებს და რომ ნებისმიერი საკანონმდებლო
ბაზა მეტად უნდა იძლეოდეს შესაძლებლობებს რათა მოხდეს ადგილობრივ
ფაქტორებთან და ცვლად პირობებთან ადაპტირება და გაუმჯობესება, ვიდრე
ახდენდეს შებოჭვას.

8. პარტნიორობების განვითარებას შესაძლოა პრაქტიკულ დონეზე ხელი
შეუწყოს სხვადასხვა მეთოდებმა, მათ შორის სამოდელო პრაქტიკის წესების
[კოდექსის], შეთანხმებების პროტოკოლების, ან გარკვეული ინიციატივების



8

განსახორციელებლად ხელშეკრულებების განვითარებამ, და სადაც ეს
მისაღებია, ხელფასიანი კოორდინატორების დანიშვნამ.

9. აუცილებელია დანაშაულის პრევენციით დაინტერესებული
დაწესებულებებისა და ინდივიდებისგან შემდგარი ფართო ქსელების
განვითარება, რომელთაგან შესაძლებელია აღმოცენდეს გამოსადეგი
პარტნრიორული ურთიერთობები.

10. პარტნიორობათა წარმატებისთვის არსებული გარემო მოიცავს მჭიდრო
კავშირს პარტნიორობებსა და გადაწყვეტილებების მიმღებ ორგანოებს შორის.
დღეისთვის არსებული საუკეთესო პრაქტიკა მიუთითებს სამართლებრივი
და/ან სტრუქტურული ჩარჩოს შექმნის საჭიროებაზე, (მაგალითად,
დანაშაულის პრევენციის საბჭოები, თანამშრომლობისა და ერთიანი
მოქმედების კონტრაქტები, გაერთიანებული სამუშაო ჯგუფების შექმნა და
ა.შ.).

11. შესაბამისი დონის სახელმწიფო ორგანოებმა (როგორც წესი ეროვნულ ან
რეგიონულ დონეზე) უნდა განავითარონ კარგი დამხმარე მექანიზმები, მათ
შორის აქტივობების დაფინანსება, ექსპერტთა ჯფუფების ან საუკეთესო
პრაქტიკის საინფორმაციო ცენტრების დაარსება, ტრეინინგისთვის
განკუთვნილი ცენტრები და პროგრამები, ასევე უნდა მოახდინონ პროექტების,
პარტნიორობების და მათი საქმიანობის შეფასება.

12. აუცილებელია მხედველობაში იქნეს მიღებული “საზოგადოების”
კონცეფციის მრავალმხრივი გაგება და ის სხვადასხვა მიმართულება,
რომლითაც ის უკავშირდება დანაშაულს და მის პრევენციას.

13. იმისათვის რომ უზრუნველყოფილ იქნეს პარტნიორობების
სიცოცხლისუნარიანობა და მათი სარგებლიანობა, აუცილებელია რომ
ყურადღება მივაქციოთ მომავალში ეროვნულ და საერთაშორისო
განვითარებებს, რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პარტნიორობათა მიმართ
მიდგომაზე როგორც საერთოდ, ასევე სათითაოდ.

II. პარტნიორობების ინიცირება

14. უნდა მოხდეს პარტნიორობის ფუნქციონირების ციკლის გათვალისწინება,
მათი დაარსებიდან, შესაძლო შეწყვეტამდე.

15. პარტნიორობები შესაძლოა განვითარდეს სხვადასხვა გზით და
წამოწყებულ იქნას დანაშაულის პრობლემატიკის იდენტიფიცირების და ამ
თემებზე მუშაობის ციკლის სხვადასხვა საფეხურზე.
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16. როდესაც საფუძველი ეყრება პარტნიორობას, აუცილებელია რომ ჯერ
ნათლად მოხდეს იმ დანაშაულის და დარღვევასთან დაკავშირებული
პრობლემ(ებ)ის ბუნების განსაზღვრა, რომელზე ზემოქმედებაც დასახულია
მიზნად და ასევე იმის განსაზღვრა, თუ რამდენად არსებობს ან შეიძლება
შეიქმნას პრევენციის მეთოდები; ამის შემდეგ კი იმის გათვალისწინება:

-არის თუ არა სახეზე ერთი არსებული სააგენტო ან პარტნიორობა, რომელიც
(საჭიროების შემთხვევაში ცვლილების გათვალისწინებით) შეძლებს რომ
აიღოს პრობლემ(ებ)ის გადაწყვეტის პასუხისმგებლობა ;

-საჭიროა თუ არა ახალი სააგენტო; ან

-საჭიროა თუ არა ახალი პარტნიორობა.

17. ფუნქციური გადაფარვის მქონე მრავალი პარტნიორობის განვითარებამ
შესაძლოა გამოიწვიოს რესურსების უსარგებლო ხარჯვა, ან კიდევ გარკვეულ
შემთხვევებში ზიანიც კი გამოიწვიოს. სადაც დაფიქსირდება გადაფარვები,
უნდა მოხდეს მათი აღმოფხვრა კონსტრუქციული გზებით.

18. პოტენციური პარტნიორების შერჩევის კრიტერიუმები უნდა ეხმიანებოდეს
პარტნიორობის მიზნებს და უნდა მოიცავდეს:

-მათ კომპეტენციას და ფართო რესურსებს, მათ შორის, სადაც ეს
მიზანშეწონილია ლიდერობის რესურსებს;

-მათ წვდომას ინფორმაციისადმი;

-მათ მიერ ტერიტორიის მოცვას (რაც ნიშნავს იმას, მოიცავენ თუ არა ისინი
ტერიტორიის სწორ სახეობას და ზომას);

-მათ მოწოდებას/ლეგიტიმურობას რომ განახორციელონ როლი, მათ შორის
იყვნენ ობიექტურნი;

-მათ მზაობას რომ ითანამშრომლონ პარტნიორებს შორის შესაბამისი
ეკონომიკური ან ორგანიზაციული ძალაუფლების და ექსპერტიზის ბალანსის
გათვალისწინებით;

-შესაფერისი ბალანსის დაცვას დამოუკიდებლობასა და ჩართულობას შორის,
როგორც პოლიტიკურ არენაზე, ასევე კერძო სექტორში;
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-პარტნიორობის მიზნების მჭირდო კავშირს მათ არსებულ
ვალდებულებებთან;

-საკმარისი კორპორატიული, პროფესიონალური ან პერსონალური
მოტივაციის არსებობას, რომ აიღონ პასუხისმდებლობა;

-მათ პოტენციალს და მოქნილობას, რომ აღმოაჩინონ მუშაობის ახალი გზები,
როგორც ინიცირების ეტაპზე, ასევე მთელი პარტნიორობის პერიოდის
განმავლობაში.

19. პარტნიორობები ასევე უნდა მოიცავდეს იმ სხვა ინდივიდების და
ორგანიზაციების ლიმიტირებულ და ამოცანიდან გამომდინარე [ად ჰოკ]
ჩართულობას, რომლებმაც შესაძლებალია ხელი შეუწყონ აქტივობების
განხორციელებას, მაგალითად სპეციფიურ ღონისძიებათა სპონსორობის
გზით, ან კიდევ გამოცდილების და რჩევის გაზიარების გზით.

20. გათვალისწინებულ უნდა იქნას, რომ ეფექტური პარტნიორობები
საჭიროებს მხარეთა შორის ნდობის არსებობას ან მის განვითარებას, რასაც
შეიძლება დასჭირდეს დრო და მონდომება. (ეს არის ერთ-ერთი მიზეზთადანი
თუ რატომ შეიძლება მოკლევადიანი, თუმცა მეტად მოქნილი
პარტნიორობების ჩამოყალიბების პოლიტიკა აღმოჩნდეს ნაკლებად
ეფექტიანი, ვიდრე ერთი გრძელვადიანი პარტნირობის ჩამოყალიბება.)
კომპრომისული ვარიანტი შეიძლება მოიცავდეს გრძელვადიანი
პარტნიორობების კომბინაციას მოქნილ მოკლევადიან “სატელიტურ”
პარტნიორობებთან.

21. გათვალისწინებულ უნდა იქნეს, რომ ადგილობრივ, რეგიონულ და
ეროვნულ დონეებზე შესაძლებელია პარტნიორული კავშირების ფართო
ალტერნატივების არსებობა, და რომ ამგვარი კავშირები შესაძლებელია
გამოყენებულ იქნეს გარკვეულ შემთხვევებში, სხვადასხვა დანაშაულებრივი
პრობლემების მიმართ. პარტნიორობათა ერთი ნაირსახეობა ან ზომა არ არის
პრაქტიკული ყველა შემთხვევაში.

22. პარტნიორობისთვის საჭირო ორგანიზაციული ბაზისი უნდა გაირკვეს
შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინებით (თუმცა ეს სია არ მოიცავს არც
ფაქტორების სავალდებულო თანმიმდევრობას, და არც მნიშვნელობის
თანმიმდევრობას):

-უნდა განხორციელდეს დანაშაულის პრობლემატიკის წინასწარი,
მაქსიმალურად სრული ანალიზი;
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-ამ ანალიზზე დაყრდნობით, განხილულ უნდა იქნას როგორც სასწრაფო, ასევე
უფრო სტრატეგიული ტიპის ქმედებები;

-უნდა მოხდეს შეთანხმების მიღწევა დანაშაულის პრობლემის შემცირების
საერთო მიზნებთან დაკავშირებით, ასევე უნდა მოხდეს წარმატების
შესაბამისი კრიტერიუმების განსაზღვრა (როგორც პარტნიორობის
განსახორციელებლად, ასევე შედეგების შესაფასებლად);

-შესაფერისი პირობების არსებობისას, გათვალისწინებულ უნდა იქნას
პრევენციული ინტერვენციების ნაირსახეობები, რომლებიც მოექცევა
პარტნიორობის ჩარჩოებში; თუმცა, სხვა შემთხვევებში პარტნიორებმა
შესაძლოა განსაზღვრონ მისაღები პრევენციული მიდგომები მხოლოდ მაშინ,
როდესაც პარტნიორობა უკვე ფუნქციონირებს [ოპერირებს];

-დეტალურად უნდა იქნეს განხილული მიმდინარე ხარჯებისთვის
დაფინანსების ძიების თემა (როგორც ადმინისტრაციული, მაგალითად შენობა-
ნაგებობისთვის, ასევე პრევენციული ქმედებების განხორციელებისთვის),
რადგან გამოცდილებამ გვაჩვენა რომ პარტნიორობებმა შესაძლოა ძალზედ
მეტი დრო დახარჯონ ფინანსური უზრუნველყოფის ძიებაში;

-დაფინანსება უნდა იქნეს გათვალისწინებული დამოუკიდებელი
შეფასებისთვის;

-გათვალისწინებული უნდა იქნეს პარტნიორობის ხანგრძლივობა -
მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი ან გრძელვადიანი;

-იმისათვის, რომ მოვახდინოთ პარტნიორების მოტივაცია და ვუზრუნველყოთ
გარე მხარდაჭერა, მნიშნველოვანია რომ დავსახოთ ისეთი საწყისი მიზნები,
რომლებიც მოიცავს სწრაფად და მარტივად მიღწევად მიზნებს და ამით
ვაჩვენოთ ქმედებები და წარმატებები;

-უნდა ჩამოყალიბდეს სამუშაო პროცედურების ჩარჩო, რაც მათ შორის მოიცავს
პარტნიორობის შიგნით და გარეთ ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლის
პროცედურებს, ისევე როგორც გადაწყვეტილების მიღების პროცედურას და
პარტნიორებს შორის შესაძლო კონფლიქტური სიტუაციების მართვის
პროცედურებს. თუმცა, როგორც წესი უნდა მოხდეს შესაფერისი
გადაწყვეტილების მიღება - უნდა მოხდეს თუ არა პარტნიორობის მიერ გარე
პრობლემების წინასწარი იდენტიფიცირება და პროცედურების შესაბამისი
მომზადება, თუ მოხდეს პრობლემების გადაწყვეტა მათი აღმოცენების
კვალდაკვალ:
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-უნდა მოხდეს პარტნიორების კომპეტენციების ნათელი განსაზღვრა და
დელიმიტაცია (თავიდან უნდა იქნას აცილებული ნებისმიერი აღრევა), ასევე
უდნა მოხდეს წინასწარი ტრეინინგების საჭიროებათა შეფასება;

-უნდა მოხდეს ეთიკური სტანდარტების ჩამოყალიბება/დამტკიცება;

-უნდა მოხდეს გამოყენებული ტერმინოლოგიის განსაზღვრა;

-უნდა მოხდეს პარტნიორებს შორის არსებული ურთიერთმოლოდინის
განხილვა;

-უნდა მოხდეს მონაწილეობის დადასტურება პარტნიორი
ორგანიზაციების მიერ.

-უნდა მოხდეს შეთანხმება პარტნიორთა მიერ სამართლიანი და შესაფერისი
მონაწილეობის შესახებ (დაფინანსება, თანამშრომლების და დროის გამოყოფა,
ფართის დათმობა და ა.შ.), ასევე, შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა მოხდეს
პროცედურების გაწერა, გაუგებრობათა თავიდან აცილების მიზნით;

-უნდა მოხდეს პარტნიორობის სტრუქტურის გაწერა, ყურადღება უნდა
გამახვილდეს ორ-საფეხურიანი სტრუქტურის ისეთ დადებით მხარეზე -
როგორიც არის ოპერაციული და დაგეგმარების ჯგუფები, ასევე, უნდა მოხდეს
ანაზღაურებადი კოორდინატორის დანიშვნა, დაცული უნდა იქნას უფრო
ზოგადი ბალანსი ხელფასიან და მოხალისე წევრებს შორის, და ასევე მონაწილე
სააგენტოებს შორის, რომელთაც გააჩნიათ დაფინანსების სხვადასხვა ტიპის
მექანიზმები;

-პარტნიორების რაოდენობა უნდა განისაზღვროს პარტნიორობის მიზნების
შინაარსის გათვალისწინებით და ასევე თანამშრომლობის პრაქტიკული
ასპექტების გათვალისწინებით (ძალიან ბევრი პარტნიორის არსებობის
შემთხვევაში, შესაძლოა გაჭირდეს მუშაობა, თუ არ იარსებებს
თანამშრომლობის უზრუნველსაყოფად შემუშავებული ზომები);

-უნდა შემუშავდეს ჯგუფის წესები მედიასთან ურთიერთობის კუთხით, ასევე
უნდა მოხდეს პარტნიორობის დაწყების [გაშვების] მედია სტრატეგიის
შემუშავება და განხორციელება.

III. პარტნიორობების ფუნქციონირება და შენარჩუნება
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23. უნდა დაიგეგმოს და მონიტორინგი გაეწიოს ღონისძიებებს, რათა
შენარჩუნდეს ზემოთ მოხსენიებული “ინიციატივის” შედეგად შექმნილი
სასარგებლო პირობები;

24. უნდა დამკვიდრდეს წარმატებული მენეჯმენტ პრაქტიკა, რათა
გადაისინჯოს, მონიტორინგი ჩაუტარდეს და დაკონკრეტდეს მიზნები,
მეთოდები, სამოქმედო გეგმები და სხვა.

25. უნდა გადაიდგას ნაბიჯები რათა მინიმუმამდე (ან ოპტიმალურად)
შემცირდეს ინდივიდების ცვლილება პარტნიორობით გათვალისწინებული
როლების შესრულეის კუთხით, რაც ხელს შეუწყობს ეფექტიანობის
მაქსიმიზაციას (არსებული ცოდნის შენარჩუნებას) და ნდობის შენარჩუნებას.

26. უნდა შენარჩუნდეს პარტნიორობის თანამშრომელთა ტრეინინგის
ფუნქცია, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს კომპეტენციების განგრძობადობა და
მოხდეს პარტნიორობის აქტოვობების კუთხით და ორგანიზაციული ფართო
ცვლილებების მიმართ ადაპტაცია.

27. სახეზეა იმის მზარდი საჭიროება რომ მოხდეს დანაშაულის პრევენციაზე
მიმართული პარტნიორობის მექანიზმის პოლიტიკური და პროფესიული
სფეროების პატივისცემა და განვითარება, ამავე დროს საჭიროა ძალისხმევა
რათა მოხდეს მათ შორის მტკიცე ზღვარის გავლება, მათ შორის მაგალითად
ეთიკის წესებისა და ჩარჩოების ჩამოყალიბებით.

28. მიღწეულ უნდა იქნეს ფართო შეთანხმება პარტნიორობების მიერ
პრიორიტეტების დასახვის პრინციპებთან დაკავშირებით და ამ პრინციპებს
უკან მდგარი ადმინისტრაციული და დემოკრატიული მექანიზმების შესახებ.

29. უნდა მოხდეს პარტნიორობების წევრთა შორის ინფორმაციის სათანადო
გაცვლის ფასილიტაცია ისეთი პროტოკოლების განვითარებით, რომლებიც
ეფუძნება მონაცემთა დაცვის, პერსონალური მონაცემების, ადამიანის
უფლებათა კანონმდებლობის და ინდივიდუალური პარტნიორების ვიწრო
პროფესიონალური ვალდებულებების პატივისცემას, მათ შორის პროფესიული
ნდობის გათვალისწინებით.

30. არსებობს იმის საჭიროება რომ რეგულარულად მოხდეს პარტნიორული
ურთიერთობების შედეგიანობის გადახედვა, განსაკუთრებით კი ცვალებადი
გარემოს პირობებში. უნდა განვითარდეს ამგვარი გადახედვის
განხორციელებისთვის და შემდგომ დაინტერესებულ მხარეებთან
კონსულტაციის შედეგად შესაბამისად მოქმედების მექანიზმები, ანუ
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პარტნიორებთან, და იმ ადამიანებთან, რომლებზეც პარტნიორობის საქმიანობა
მოქმედებს.

IV. კონუნიკაცია პარტნიორობებსა და ფართო საზოგადოებას შორის

31. აქტიური მენეჯმენტი უნდა გაეწიოს პარტნიორობებსა და მათ წევრ
ორგანიზაციებს შორის კომუნიკაციას, იმისათვის რათა შენარჩუნდეს
კოლეგების მხარდაჭერა და ასევე იმისათვის, რომ მოხდეს ახალი
პერსპექტივების და იდეების გადაცემა უფრო ფართო წევრობის მქონე
ორგანიზაციებისთვის და შესაბამისი პროფესიული ჯგუფებისთვის.

32. პარტნიორობებმა უნდა გააგრძელონ მედიასთან და ფართო
საზოგადოებასთან მუშაობა, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს პარტნიორობის და
მისი სპეციფიური აქტივობების განგრძობადი მიმღებლობა, განსაკუთრებით
ეს ეხება განხორციელების პროგრესის შესახებ ანგარიშებს, მიღწეული
შედეგების შესახებ ინფორმირებას და გარე შეფასების შედეგებს.

33. პარტნიორობებმა უნდა განიხილონ როგორც ტრადიციული, ასევე ახალი
საკომუნიკაციო მედიის გამოყენების საკითხი, რათა მოახდინონ შიდა
კომუნიკაცია, ასევე კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან და ფართო
საზოგადოებასთან.

34. ეროვნულ დონეზე მოქმედი ორგანიზაციები უნდა წარუძღვნენ მათი ვებ
გვერდებისთვის ხარისხის უზრუნველყოფის ნათელი სტანდარტების შექმნას,
განსაკუთრებით კი პარტნიორობის გამოცდილების შესახებ სანდო
ინფორმაციის გავრცელების კუთხით.

35. ადმინისტრაციული და პოლიტიკული ორგანოები ინფორმირებულნი
უნდა იყვნენ პარტნიორობის საქმიანობის შესახებ, რათა შენარჩუნებულ იქნეს
მათი განგრძობადი მხარდაჭერა.

36. ყველა ცალკეულმა პარტნიორობამ უნდა ჩამოაყალიბოს ჰორიზონტალური
კომუნიკაცია სხვა პარტნიორობებთან, რათა მოახდინოს ინფორმაციის და
იდეათა გაცვლა.

V. პარტნიორობების გაუქმება

37. პარტნიორობების გაუქმება უნდა მოხდეს რამდენიმე მიზეზით,
მაგალითად:

-ის მიზანი რისთვისაც ისინი შეიქმნა მიღწეულ იქნა;
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-დანაშაულის მხრივ არსებული მდგომარეობა ან დანაშაულთან
დაკავშირებული პრობლემები შეიცვალა ისე, რომ აღარ ექვემდებარება
არსებული პარტნიორობების მიერ თვითორგანიზებას და გადაწყვეტას;

-პარტნიორობათა ხარჯთ-ეფექტურობა ან ეფექტიანობა ძალიან დაბალია და
ვერ ხერხდება მისი გაზრდა.

38. გაუქმებამდე ან გაუქმების ეტაპზე, უნდა მოხდეს დახურვის სტრატეგიის
შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც უნდა მოიცავდეს:

-დარჩენილი სამართლებრივი და მორალური პასუხისმგებლობების,
ვალდებულებების და დანაპირების - მათ შორის კლიენტების ან
თანამშომლების მიმართ, შესრულებას ან გადაცემას;

-არსებული ფიზიკური რესურსების და მონაცემების ლიკვიდაციას ან ქონების
გადაცემას;

-ცოდნისა და გამოცდილების შენარჩუნებას [დაცვას] და/ან გადაცემას;

-მედიასთან ურთიერთობის მოგვარებას.

VI. მეთოდოლოგია, კვლევა და შეფასება

39. უნდა მოხდეს პარტნიორობებთან და პარტნიორობათა პროექტებთან
დაკავშირებით რეგულარული სამეცნიერო კვლევის მხარდაჭერა როგორც
ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო დონეებზე.

40. რეკომენდირებულია რომ მოხდეს დანაშაულის პრევენციის ეროვნული და
საერთაშორისო ქსელების ფორმირება ან რომ ამ ქსელებმა ითანამშრომლონ
პარტნიორობებთან, რათა ხელი შეეწყოს კომუნიკაციას და ინფორმაციის
გაცვლას, ასევე იმისთვის რომ მოხდეს თანამშრომლების დატრეინინგება და
მათი ინფორმირება და ხელი შეეწყოს კვლევით საქმიანობას.

41. უნდა შემუშავდეს პარტნიორებს შორის თანამშრომლობის ტექნიკა
დანაშაულის შედეგების კვლევის და დანაშაულის რისკის კვლევის
მიმართულებით, ასევე ახალი ტიპის დანაშაულთა პრობლემატიკის
პროგნოზირების და მათი პრევენციის შესაძლებლობების და უფრო ფართო
ბუნების ტენდენციების შესახებ.
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42. პარტნიორობებისა და მათი ფუნქციონირების შეფასების მიზნით უნდა
შეიქმნას შესაფერისი მეთოდოლოგიური და კონცეფტუალური ჩარჩო, და,
უფრო კონკრეტულად, პარტნიორობის საქმიანობის განსასხვავებლად
ნებისმიერი სპეციფიური პროექტის საქმიანობისგან, რომელსაც სხვა
ორგანიზაცია განახორციელებს, თუმცა რომელიც ინიცირებული ან
მხარდაჭერილია პარტნიორობის მიერ.

43. უნდა შეიქმნას პროექტების და პარტნიორობების ხარჯთ-ეფექტიანობის
შეფასების მეთოდები, და ასევე უნდა დამტკიცდეს სტანდარტული
მიდგომები, რათა შესაძლებელი გახდეს შედარებითი შეფასების წარმოება
სხვადასხვა ტიპის აქტივებებს შორის.

44. საჭიროა შესაფერისი ბალანსის დაცვა შიდა თვით-შეფასებას,
პარტნიორობების მიერ განხორციელებულ ადმინისტრაციულ მონიტორინგს
და გარე, დამოუკიდებელ შეფასებას შორის.

45. ნებისმიერი შეფასება უნდა ემსახურებოდეს მიზანს: შესაბამისად საჭიროა
სირთულის შესაბამისი დონე, ფასი, ძალისხმევა და განხორციელების ვადები,
რაც ითვალისწინებს კონკრეტულ კონტექსტს.

46. შეფასებისთვის გაღებული ფინანსები და ძალისხმევა უნდა იქნეს
განპირობებული იმ რისკით და ფასით, რაც შეიძლება გამოიწვიოს არასწორმა
დასკვნამ. თუმცა, დამფინანსებლებმა და შემფასებლებმა უნდა
გაითვალისწინონ ადგილობრივი საჭიროებებისთვის შეფასების დონიდან
მათი შეფასების სტანტარტის გაზრდა იმ შემთხვევებში, როდესაც სავარაუდოა
რომ შედეგებმა შესაძლოა განავითარონ საუკეთესო პრაქტიკის კოლექტიური
ცოდნა.

47. უნდა მოხდეს შეფასებებიდან გამომდინარე ცოდნის სისტემატიზირებული
შეგროვება, მისი სამეცნიერო ხარისხის შეფასება, სინთეზირება და
საგანმანათლებლო მიზნებისთვის გამოყენება, მათ შორის პარტნიორობის
წევრთა ტრეინინგისთვის და საქმიანობის პროცესში ხელმძღვანელობისთივს.

ასეთი ტიპის ცოდნა უფრო ფართოდ უნდა იქნას ხელმისაწვდომი
არაკომერციულად ან უფასოდ. იქ, სადაც პარტნიორობების ან დანაშაულის
პრევენციის სქემების მენეჯმენტი მიმდინარეობს კონტრაქტით ან კომერციულ
საწყისებზე, შესაძლებელია საჭირო გახდეს სპეციფიური პირობების
გამოყენება, რათა უზრუნველყოფილი გახდეს ასეთი ხელმისაწვდომობა და
რომ წახალისებდეს ინფორმაციის გაზიარება თავად კონტრაქტორებს შორის.
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ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაცია დაფუძნ-

და  2014 წელს ქართველი და ნორვეგიელი იურისტების მიერ. შექმნის 

დღიდანვე, ასოციაციამ მიზნად დაისახა იურიდიული განათლებისა და 

იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლების მხარდაჭერა. აღნიშნუ-

ლი მიზნების მიღწევისთვის ასოციაცია ხელს უწყობს საერთო ფორუ-

მის დაფუძნებას, სადაც სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები 

ობიექტურობისა და ღიაობის პრინციპების დაცვით შეძლებენ პრაქ-

ტიკული და სამართლებრივი საკითხების განხილვას საქართველოსა 

და ნორვეგიაში კანონის უზენაესობის შემდგომი განვითარებისა და 

განმტკიცებისთვის. ხარისხიანი იურიდიული განათლების უზრუნველ-

ყოფისთვის მნიშვნელოვანია, ჩვენ სტუდენტებს ხელი მიუწვდებოდეთ 

მსოფლიოს წამყვანი მეცნიერებისა და ავტორების გამორჩეულ ნაშ-

რომებზე და ჰქონდეთ შესაძლებლობა გაეცნონ მათ მშობლიურ ენაზე. 

სწორედაც, რომ ამ მიზანს ემსახურება ცნობილი ნორვეგიელი კრიმი-

ნოლოგის ბატონი ნილს კრისტის საყოველთაოდ აღიარებული წიგნე-

ბის: „ტკივილის საზღვრები“ და „დანაშაულის კონტროლი, როგორც 

ინდუსტრია გულაგების მიმართ დასავლური მიდგომა“ ქართულ ენაზე 

თარგმნა. დარწმუნებული ვარ, წიგნები უახლოეს მომავალში მოიპო-

ვებენ ფართო პოპულარობას და  მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ 

დანაშაულისა და სასჯელის ბუნების კვლევის საქმეში. 

გიორგი გიორგაძე
ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაციის თავმჯდომარე 
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ნილს კრისტის ნაშრომი „ტკივილის საზღვრები. სასჯელის როლი 

სასჯელაღსრულების პოლიტიკაში“ ძალიან საინტერესო ნაშრომია 

სასჯელების და მათი გამოყენების შესახებ. ავტორის აზრით, „სისხ-

ლის სამართლის სიტემა არსებობს არა ადამიანის განსაკურნებლად, 

არამედ ტკივილის მისაყენებლად. ადამიანს ტკივილი ადგება იმი-

სათვის, რომ სხვა ადამიანებმა გაითავისონ ამ ტკივილის შესახებ ანუ 

მოხდეს მათი დაშინება“. 

კრისტისთვის სასჯელის და განსაკუთრებით თავისუფლების აღკ-

ვეთის გამოყენება ადამიანში იწვევს ტკივილს. ეს ტკივილი სახელმ-

წიფო სტრუქტურების მიერ არის გაცნობიერებული და სისხლის სა-

მართლის პოლიტიკის აუცილებელი ნაწილია.

თუ ტკივილის მიყენება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებას 

თანახლავს, მაშინ მნიშვნელოვანია რამდენიმე პირობა იქნეს დაცული: 

„ერთ-ერთი მთავარი წესი იქნება შემდეგი: ეჭვის არსებობისას, ნუ მი-

აყენებ ტკივილს. სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი წესი იქნება: მიაყენე, 

რაც შეიძლება ნაკლები ტკივილი. ეძიეთ სასჯელის ალტერნატივები და 

არა მხოლოდ ალტერნატიული სასჯელები“, ამბობს წიგნის ავტორი.

მოცემული წიგნის ქართულენოვანი თარგმანი დიდი მონაპოვა-

რია სისხლის სამართლის პოლიტიკით დაინტერესებული  მკითხვე-

ლისთვის.

რედაქტორისგან



დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ქართულ-ნორვეგიულ 

კანონის უზენაესობის ასოციაციის თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი 

გიორგაძეს ნილს კრისტის ნაშრომების ქართულ ენაზე თარგნის შე-

საძლებლობისათვის.

მორის შალიკაშვილი
თსუ, იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი
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როდესაც 1982 წელს წიგნის – „ტკივილის საზღვრები“ – ინგლისური ვერ-

სია პირველად გამოიცა, საკმაოდ რთული იყო მისი შეძენა ჩრდილოეთ 

ამერიკაში; მეტიც, როდესაც წიგნი დაიბეჭდა, იგი უიშვიათეს წიგნთა კა-

ტეგორიას მიეკუთვნებოდა. მიუხედავად ამ წიგნის რაოდენობრივი სიმ-

ცირისა, მან ბევრ მკითხველზე დიდი გავლენის მოხდენა შეძლო.

ამ წიგნის ჩემი კუთვნილი ეგზემპლარი გაუჩინარდა წლების წინ 

და მხოლოდ ცოტა ხნის წინ დამიბრუნა ჩემმა ყოფილმა სტუდენტ-

მა. ახლა წიგნი თაროზე დევს და მოხარული ვარ, რომ როგორც იქნა 

დაიბრუნა თავისი კუთვნილი ადგილი. მე ამ წიგნს დიდად ვაფასებ 

იმის გამო, რომ მან საკითხის არსში არნახულად გამარკვია და დიდი 

მნიშვნელობა შეიძინა ჩემ სამეცნიერო გზაში.

ნილს კრისტი არის ნორვეგიელი კრიმინოლოგი, რომელიც წლების 

განმავლობაში სწავლობდა დასავლეთის ქვეყნების მართლსაჯულე-

ბის პოლიტიკას, მისი განსაკუთრებული ინტერესის საგანი კი, ამერი-

კის შეერთებული შტატები იყო. ტკივილის საზღვრები სიღრმისეულად 

სწავლობს იმ ვარაუდებსა და ფილოსოფიურ მოსაზრებებს, რომლებიც 

ხილულად ან ზოგჯერ ფარულადაც, სისხლის სამართლის პოლიტიკას 

მართავს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, წიგნმა ამიხილა თვალები 

თუ რამდენად ცენტრალიზებულად არის გადანაწილებული ტკივილი 

დასავლეთის მართლსაჯულების სისტემაში. კრისტის მიხედვით – მი-

წინასიტყვაობა
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უხედავად სასჯელის გამოყენების გამართლების სხვადასხვა ფილოსო-

ფიური შეხუდელებებისა, რაც არსებობს მის ქვეყანასა და დასავლეთის 

სხვა ქვეყნებს შორის – მართლსაჯულება (სასჯელი) ყველა შემთხვევა-

ში ნიშნავს ტკივილის განზრახ მიყენებას მათთვის, ვინც ტკივილი მოგ-

ვაყენა ჩვენ (საზოგადოებას). კრისტი, ასევე იკვლევს იმ გარემოებებს, 

რომლებიც შეამცირებს ჩვენ დამოკიდებულებას ტკივილზე. ამით ის 

სულაც არ არის უტოპიური; ჩვენ საეჭვოა, რომ შევამციროთ ტკივილი, 

როგორც სასჯელის უმთავრესი მახასიათებელი, კრისტი ამბობს, მაგრამ 

ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები ტკივილი. ჩემ წიგნში, 

მიდგომების შეცვლა: დანაშაულისა და მართლსაჯულების ახლებური 

ფოკუსირება (Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice), მე 

ვამუშაობ ხსენებულ თემას და ვამტკიცებ, რომ აღდგენითი მართლსა-

ჯულების ამოქმედებით სხვა თუ არაფერი, ის მაინც შეიძლება მიიღწეს, 

რომ სასჯელი გამოყენებული იყოს, როგორც უკანასკნელი საშუალება. 

ჩემთვის ამ წიგნის მნიშვნელობა სცილდება, ჩემს პირად მოსაზ-

რებებს აღდგენითი მართლმსაჯულების ავკარგიანობის შესახებ. ად-

რეულ 80-იან წლებში, როდესაც ვიწყებდი მუშაობას „მიდგომების 

შეცვლაზე“, მე და ჩემი მეგობარი მიჩიგანის ტბაზე წავედით მშვიდი 

ადგილის მოსაძებნად. როდესაც ვსეირნობდი ტბის ნაპირას, ვოცნე-

ბობდი იმაზე, რომ დამეწერა წიგნი, რომელსაც ექნებოდა ისეთივე 

მგრძნობელობა და სულისკვეთება, როგორიც ამ წიგნს აქვს. გამიჩნ-

და სურვილი დამეწერა პროვოკაციული ესე, რომელიც მკითხველს 

საკუთარ მოსაზრებებზე დააფიქრებდა და განაცდევინებდა იმას, რაც 

კრისტის წიგნმა განმაცდევინა მე.

კრისტის შეხედულებები, რომელსაც ვხვდებით ამ წიგნში ისეთივე 

აქტუალურია დღეს, როგორიც ის იყო წიგნის პირველად გამოქვეყ-

ნებისას. მე მოხარული ვარ, რომ „ტკივილის საზღვრები“ ხელახლა 

გამოიცა. 

ჰოვარდ ზერი
ოკლენდი, ახალი ზელანდია
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ამ პატარა წიგნის ძირითადი იდეები მარტივია.

მთავარი არგუმენტაცია არის შემდეგი: სამართლის სფეროში სას-

ჯელის დანიშვნა ნიშნავს ტკივილის მიყენებას, ტკივილის მიყენების 

განზრახვით. აღნიშნული წარმოადგენს ქმედებას, რომელიც ხშირად 

უპირისპირდება ისეთ მნიშვნელოვან ღირებულებებს, როგორიცაა 

სიკეთე და პატიება. მსგავსი შეუთავსლებლობის გადაფარვის მიზ-

ნით, ცალკეულ შემთხვევებში, არის იმის მცდელობა, რომ სასჯელის 

მთავარი მახასიათებელი დაიმალოს ან სხვაგვარად შეიფუთოს. 

როდესაც დამალვა შეუძლებელია, მაშინ იწყება განზრახ ტკივილის 

მიყენების გამართლების სხვადსხვა მიზეზების მოძიება. ამ წიგნის 

ერთ-ერთი მცდელობაც სწორედ ის არის, რომ მოხდეს მსგავსი გა-

მამართლებებლი მიზეზების ძირითადი მახასიათებლების აღწერა, 

გამოაშკარავება და შეფასება და მათი მისადაგება ზოგად სოციალურ 

კონდიციებთან.

თუმცა, ისიც აღსანიშნავია, რომ ტკივილთან გამკლავების არცერ-

თი გზა საკმარისად დამაკმაყოფილებელი არ არის. კანონმდამრღ-

ვევის გარდაქმნის მცდელობა პრობლემებს უქმნის მართლმსაჯულე-

ბას, ხოლო ტკივილის მიყენების მცდელობა კი, სასტიკი სისტემების 

შექმნის წინაპირობაა, რომელიც გულგრილად ეკიდება ადამიანის 

საჭიროებებს. შედეგად ვიღებთ ისეთ რეალობას, რომელშიც საზოგა-

შესავალი
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დოება მოქცეულია სისხლისსამართლებრივ თეორიებისა და პრაქ-

ტიკებს შორის და ცდილობს გადაუჭრელი დილემის გადაჭრას.

ჩემი პირადი შეხედულებაა, რომ მოვიდა დრო, როდესაც მსგავს 

მიდგომებს ბოლო უნდა მოეღოს მათი უსარგებლობის გამო. ამას 

გარდა, აუცილებელია მორალური მხარდაჭერა იმ იდეისა, რომ ტკი-

ვილი, როგორც სოციალიური კონტროლის ერთ-ერთი საშუალება, 

მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოს. წინამდებარე ნაშრომში სოცი-

ალური სისტემების გამოცდილების საფუძველზე,  სწორედ ის ზოგადი 

მიდგომებია გაზიარებული, რომლებსაც ტკივილი მინიმუმამდე ჰყავთ 

დაყვანილი.

იმ შემთხვევაში, თუ ტკივილი იქნება გამოყენებული, ეს უნდა იყოს 

ტკივილი მანიპულაციური მიზნის გარეშე და ისეთივე სოციალური 

ფორმით გამოხატული, როგორიც გამოიყენება მაშინ, როდესაც ადა-

მიანები მძიმე მწუხარებას განიცდიან. აღნიშნულმა შეიძლება მიგვიყ-

ვანოს სიტუაციამდე, სადაც სასჯელი დანაშაულისთვის გამქრალია. 

სადაც მსგავსი მიდგომაა, სახელმწიფოს ძირითადი მახასიათებლე-

ბიც გამქრალია. აღნიშნული მიდგომა ჩამოყალიბებულია როგორც 

იდეალი და შეიძლება იყოს არანაკლებ ღირებული, რადგან იგი წინა 

პლანზე სწევს ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა სიკეთე და ადამი-

ანურობა – მაგრამ ისიც აღსანიშნავია, რომ იდეალები ბოლომდე 

არასდროს მიიღწევა, თუმცა მისკენ სწრაფვა ნამდვილად ღირს.

მე მადლიერებას გამოვთქვამ იმ მეგობრების და კოლეგების მი-

მართ, რომლებიც დამეხმარნენ ამ ნაშრომზე მუშაობისას. მუშაობის 

პროცესში ოქსფორდის უნივერსიტეტის ოლ სოულსის კოლეჯი  საყ-

დარივით იყო ჩემთვის, ხოლო როჯერ ჰუდი და ადამ პოდგორეცკი 

მეგობრულად მედგნენ გვერდში და მამარაგებდნენ რჩევებით. ლუკ 

ჰულსმანი და ჰერმან ბიანკი იყვნენ უმნიშვნელოვანესი შთაგონების 

წყაროები ჰოლანდიიდან. რიკ აბელი, კეთილ ბრუუნი, ანდრიუ ვონ 

ჰირში და სტენ ვიილერი იყვნენ სწორედ ის ხალხი, რომლებმაც ამ 



15

ნაშრომის პირველადი ვერსია კრიტიკულად შეაფასეს. „გერმანიის 

მარშალის ფონდისა“ და „სკანდინავიის კრიმინოლოგიის კვლევითი 

საბჭოს“ დაფინანსებებმა შესაძლებელი გახადა შეხვედრის ორგანი-

ზება 1980 წლის ივნისში, რომელზეც დეტალურად იქნა განხილული 

კომბინირებული მართლსაჯულების საკითხები.

მიუხედავად ყველაფრისა ეს წიგნი სკანდინავიიდანაა. უცხო ენაზე 

წერის პროცესში, ადამიანი უფრო მეტად უახლოვდება სახლს. სწო-

რედ სახლს ვუმადლი მე ჩემ გამოცდილებას და წლების განმავლო-

ბაში სწორედ აქ ვიყავი კრიტიკის საგანი და გამხნევების სუბიექტი. 

ამ კონკრეტული ნაშრომისთვის ღირებული დახმარება გამიწიეს შემ-

დეგმა პიროვნებებმა: ვიგდის და ლინდის შარლოტ კრისტებმა, ტოვ 

სტენგ დალმა, კიერსტი ერიქსონმა, შტურლა ფალკმა, ჰედა გიერტ-

სენმა, სესილი ჰოიგარდმა, პერ ოლე იოჰანსენმა, ლეიფ პეტერ ოლა-

უსენმა, ანიკა სნერმა, პერ შტანგელანდმა და დაგ იოსტერბერგმა. მე 

ხშირად არ ვუსმენდი ჩემ მრჩეველებს, შესაბამისად, საბოლოო პრო-

დუქტის დეფექტებზე არცერთი მათგანი არ არის პასუხისმგებელი.

ნილს კრისტი
ოსლო, 1981 წლის მარტი
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ეს არის წიგნი ტკივილის შესახებ. თუმცა, მე ზუსტად არ ვიცი რა არის 

ტკივილი ან როგორ განვმარტო ის. მხატვრული ლიტერატურა სავსეა 

ისეთი დიდი გმირებით, რომელთათვისაც ტკივილი ზედმეტად უმნიშ-

ვნელონოა და ისეთი დიდი ლაჩრებით, რომელთათვისაც ყველა-

ფერი ტკივილთან ასოცირდება. იმისათვის, რომ ადამიანმა გაიგოს 

ტკივილის არსის შესახებ, მას კარგისა და ცუდის დედააზრი აუცილებ-

ლად შეცნობილი უნდა ჰქონდეს. მე თავს შევიკავებ ამ ცნების გან-

მარტების მცდელობისგან.

ისინი ვინც სისხლის სამართლის სფეროში არსებულ პროგრამებს 

პროგრესად განიხილავენ ჩათვლიან, რომ მე ნაადრევ დასკვნებს ვა-

კეთებ. ისინი ხედავენ წინგადადგმულ ნაბიჯებს და იმას, რომ ტკივი-

ლი თანმიმდევრულად მცირდება, რაც თავის მხრივ, მისი გრადაციის 

შესაძლებლობას იძლევა. ფუკოს (1975) შესავლით დაწყებული, რო-

მელიც 1757 წელს რობერტ ფრანსუა დემიენის საჯაროდ სიკვიდილით 

დასჯის სისასტიკეს აღწერს, ნორვეგიის პარლამენტის მიერ 1815 წელს 

მიღებული კანონით დამთავრებული, რომელმაც დაღის დასმა და 

კიდურების მოჭრა  10 წლიანი თავისუფლების აღკვეთით შეცვალა, 

ამ ყველაფერზე მავანი იტყვის, ნუთუ ეს არ არის ტკივილის შემცი-

რების დასტური? მონობიდან და მკაცრი რეჟიმის ციხეებიდან, სადაც 

ნამდვილ განუკითხაობას და ძალადობას ჰქონდა ადგილი, კარგად 

თავი 1
ტკივილის შესახებ
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მოწყობილ გამასწორებელ დაწესებულებებზე გადასვლა, ნუთუ ეს არ 

არის პროგრესი? ციხეში წესრიგის დარღვევისას გაროზგვის ჩანაცვ-

ლება პრივილეგიების ჩამორთმევით, ნუთუ არც ეს არის პროგრესი? 

ძველი სუნიანი ქვის სასახლეების ჩანაცვლება, ახალი კეთილმოწყო-

ბილი ოთახებით ცხელი და ცივი წლით – ნუთუ ეს არ არის ტკივილის 

შემცირების მკაფიო გამოხატულება?

სიმართლე გითხრათ უბრალოდ არ ვიცი. ზემოხსენებული ყველა 

ფორმა უნდა შეფასდეს იმ დროს არსებული რეალობის პარალელუ-

რად, იმათ მიერ ვინც თავის თავზე იღებდა ამ ტკივილს, მათი და სხვა 

ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრების ჩარჩოებში და იმის გათვა-

ლისწინებით, თუ რა ქმედებებს თვლიდნენ ისინი ცოდვად. ამის გათ-

ვალისწინებით, მე ვერ ვხედავ რაიმე მზა შკალას/გრადაციას, სადაც 

შესაძლებელი იქნებოდა ტკივილის გაზომვა.  

რაოდენობრივი მონაცემების პროტაგონისტებიც ჩათვლიან, რომ 

მე ნაადრევ დასკვნებს ვაკეთებ. ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია გავზო-

მოთ ადამიანის სხეულში ნერვული დაბოლოებების გადანაწილების 

საკითხი. სხვა სიტყვებით, ჩვენ შეგვიძლია ადამიანებისა და სიტუაცი-

ების სტანდარტიზაცია იმგვარად, რომ დადგინდეს, როგორი ქმედე-

ბები იწვევს ყველაზე მეტ ტკივილს.

მართალია, ჩვენ შეგვძილია, მაგრამ რაც უფრო მეტად ვუახლოვ-

დებით ნერვული დაბოლოებებისა და სტანდარტიზებული სიტუა ცი-

ების ანალიზს, მით უფრო ვშორდებით იმ სოციალურ, ეთიკურ და 

რელიგიურ ელემენტებს რომლებსაც შეუძლიათ გაგვარკვიონ, თუ რა 

ითვლება მძიმე ტკივილად ან რა იწვევს მცირედი ტკივილის დამძი-

მებას. საკონცენტრანციო ბანაკის ბადრაგები (Christie 1972) გაკვირ-

ვებული აღწერდნენ იმ ფაქტს, რომ პატიმრები მათ მიმართ განხორ-

ციელებულ უმნიშვნელო ძალადობაზე უფრო მძიმედ რეაგირებდნენ, 

ვიდრე სერიოზულზე. „ისინი ტიროდნენ, როგორც პატარა ბავშვები 

მუშტის მსუბუქი დარტყმისას, მაგრამ სერიოზულ ცემაზე ან  მეგობრის

მათ თვალწინ მოკვლისას, საერთოდ არ რეაგირებდნენ“. ჟაკ ლუსი-

ტკივილის საზღვრები
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რენი (1963) ძალიან ახლოს იყო იმის თქმასთან, რომ მას მოსწონდა 

ბუხენვალდის საკონცენტრაციო ბანაკში ცხოვრება. და მას ეს მოს-

წონდა მიუხედავად იმისა, რომ იგი ძალიან ახლოს იყო სიკვდილთან. 

იქიდან გამომდინარე, რომ იგი ბრმა იყო, ლაზარეთში ყოფნისას მას 

უწევდა ხელის გამოყენება იმისათვის, რომ მკვდარი ადამიანის სხე-

ული გაერჩია სიკვდილის პირამდე მიყვანილი ადამიანის სხეულის-

გან. ამას გარდა, ანთროპოლოგებს აქვთ ანგარიშები იმ სოფლის 

მოსახლეობის თაობაზე, რომლებიც დამნაშავის სახლის გარეთ მღე-

როდნენ და ამით ცდილობდნენ მის დასჯას. ეს კი იმ ფაქტს ადასტუ-

რებს, რომ დამნაშავის მსგავსი ხერხით სიკვდილამდე მიყვანა საკმა-

რისად მტკივნეულია.

სწორედ ამ და სხვა მიზეზების გამო, ამ წიგნში საუბარი არ იქნება 

ტკივილის ცნების შესახებ ან ტკივილის სახეებსა და იმაზე, თუ ტკივი-

ლის როგორი გამოვლინებაა უფრო სერიოზული ანდაც იმაზე, ჩვენ 

პლანეტაზე იმატა თუ იკლო ტკივილმა. აღნიშნული საკითხები სცდება 

სოციალური მეცნიერების ფარგლებს. მაგრამ რაც შემიძლია და რა-

საც გავაკეთებ, არის იმ ზოგიერთი ქმედების აღწერა, რომელიც გა-

მოიყენება, როგორც სასჯელი და ზოგიერთი ისეთი ქმედების აღწერა, 

რომელიც ძალიან ჰგავს ისეთ ქმედებებს, რომელიც სასჯელად გამო-

იყენება. მე, ასევე განვიხილავ მსგავსი ქმედებების სახეებს/ფორმებს, 

როდესაც მათ გამოყენებაზე მიდგება საქმე. და ბოლოს, შევაფასებ 

როგორც ამ ქმედებებს, ისე მათ ფორმებს.

კანონისა და წესრიგის, ასევე სასჯელების პროტაგონისტები მო-

რალიზმის საფუძველზე ცდილობენ თავიანთი მიდგომების გამართ-

ლებას და ყველა საწინააღმდეგო აზრის მქონეებს, ღირებულების არ 

მქონე ვაკუუმში მყოფებად განიხილავენ. სწორედ ამიტომ, მინდა თა-

ვიდანვე განვაცხადო, რომ მეც მორალისტი ვარ. მეტიც, მე მორალურ 

იმპერიალისტი ვარ. ჩემი მთავარი მოწოდება მდგომარეობს შემ-

დეგში: მართებულია იმისკენ მისწრაფება, რომ რაც შეიძლება მეტად 

შემცირდეს ადამიანის ხელით გამოწვეული ტკივილი. რა თქმა უნდა 

ტკივილის შესახებ
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არსებობს ამ პოზიციის საწინააღმდეგო პოზიცია. ტკივილი ზრდის/

ავითარებს ადამიანს. ისინი უფრო მოწიფულები ხდებიან – მეორედ 

იბადებიან – უფრო ღრმად აანალიზებენ საკითხებს, განიცდიან უფ-

რო მეტ სიხარულს ტკივილის დაძლევისას და ზოგიერთი რელიგიის 

მიხედვით ისინი უფრო უახლოვდებიან ღმერთსა და სამოთხეს. ადა-

მიანების ნაწილს ეს ყველაფერი განცდილი გვაქვს საკუთარ თავ-

ზე. მაგრამ ჩვენ განგვიცდია საწინააღმდეგოც: ტკივილი, რომელიც 

აფერხებს ზრდას, ტკივილი, რომელიც აფერხებს ჩვენ განვითარებას, 

ტკივილი, რომელიც გვაბოროტებს. რაც არ უნდა იყოს, ვერასდროს 

გავიზიარებ იმ პოზიციას, რომელიც ადამიანის ხელით გამოწვეულ 

ტკივილს გაამართლებდა. ამას გარდა, ვერ ვხედავ ვერცერთ კარგ 

არგუმენტს იმისათვის, რაც ტკივილის მიყენებას სწორ ან ბუნებრივ 

მოვლენად აქცევდა. იქიდან გამომდინარე, რომ საკითხი უაღრესად 

მნიშვნელოვანია და მე მიწევს არჩევანის გაკეთება, მე ვერ ვხედავ 

სხვა პოზიციას გარდა ტკივილის შემცირების მხარდაჭერისა.

შესაბამისად, ერთ-ერთი მთავარი წესი იქნება შემდეგი: ეჭვის არ-

სე ბობისას, ნუ მიაყენებ ტკივილს. სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი 

წესი იქნება: მიაყენე, რაც შეიძლება ნაკლები ტკივილი. ეძიეთ სას-

ჯელის ალტერნატივები და არა მხოლოდ ალტერნატიული სასჯელე-

ბი. ყველა შემთხვევაში არ არის აუცილებელი რეაგირება; ქმედების 

ჩამდენმა და ხალხმა ისედაც იცის, რომ ქმედება მართლსაწინააღმ-

დეგო იყო. მომეტებული დევიაცია გამოხატულებითია, საკმაოდ მო-

უხერხებელია მასზე ადეკვატური პასუხის მოძებნის მცდელობა. დაე 

დანაშაული იყოს მაშინ ნამდვილი დიალოგის საწყისი წერტილი და 

არა  მასზე მოუქნელი პასუხი, ტკივილის სახით. სოციალური სისტე-

მები უნდა მოეწყოს ისეთი სახით, რომ ხსენებული დიალოგი შესაძ-

ლებელი იყოს. მეტიც, ზოგიერთი სისტემა მოწყობილია იმდაგვარად, 

რომ იქ მრავალი ქმედება დანაშაულად ითვლება. სხვა სისტემებში 

ზუსტად იგივე ქმედებები არა დანაშაულად, არამედ არსებულ ინტე-

ტკივილის საზღვრები
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რესებთან კონფლიქტში მყოფ ქმედებად ითვლება. იმისათვის, რომ 

შემცირდეს ადამიანის ხელით გამოწვეული ტკივილი, უპირატესობა 

სწორედ მეორე ტიპის სისტემებს უნდა მიენიჭოს. ყოველივე აღნიშ-

ნულის გათვალისწინებით, ჩემი პოზიცია შეიძლება ჩამოყალიბდეს 

შემდეგნაირად: სოციალური სისტემები უნდა ჩამოყალიბდეს იმდაგ-

ვარად, რომ მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი სოციალური კონტრო-

ლის მიზნით  ტკივილის მიყენების საჭიროება. სევდა გარდაუვალია, 

მაგრამ არა ადამიანის ხელით შექმნილი ჯოჯოხეთი.

ტკივილის შესახებ



22

სისხლის სამართლის ძირითადი ფენომენი ადვილად დავიწყებადია.

თუ დამკრძალავი ბიუროს თანამშრომელი თავის თავზე აიღებს 

იმ სევდას, რასაც იგი ყოველდღიურად აწყდება, თუ იგი მას გაითა-

ვისებს, მას მალე ახალი სამუშაოს მოძებნა მოუწევს. იგივე შეიძლება 

ითქვას ყველა იმ ადამიანზე, რომლებიც მუშაობენ ან სამსახურებრი-

ვად დაკავშირებული არიან სასაჯელაღსრულების სისტემასთან. ჩვენ 

სამსახურთან დაკავშირებული საკითხების შეპირისპირება საკმაოდ 

რთულია. ჩვენ, სამსახურთან დაკავშირებულ სტრესთან გასამკლა-

ვებლად, დაკისრებულ მოვალეობებს ვაქცევთ რუტინად ისე, რომ 

ჩვენ წინაშე დაყენებული საკითხების მხოლოდ მცირე ნაწილს ვუღ-

რმავდებით და დისტანცირებულები ვართ კლიენტებისგან, ანუ არ 

ვცდილობთ საკითხი კლიენტის პერსპექტივიდან დავინახოთ.

სიტყვები საკმაოდ კარგი საშუალებაა ჩვენი საქმიანობის ხასი-

ათის დასამალად. დამკრძალავ ბიუროებს მაგალითად, გადარჩენის 

მიზნით იდეალური ლექსიკონი აქვთ შემუშავებული. გარდაცვლილმა 

„დაისვენა“ ან „მიიძინა“, მისი ტანჯვა დასრულდა, მისი სხეული ისევ 

გალამაზებულია და აშშ-ში, ქელეხი ორგანიზებულია დამკრძალავი 

ბიუროს პროფესიონალების მიერ.

ჩვენც იგივეს ვაკეთებთ დანაშაულის მაკონტროლებელ სისტემებ-

ში. როგორი დამახასიათებელია, რომ ამ თავში მე ორჯერ ვიხმარე 

თავი 2
სიტყვები, როგორც ფარი
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სიტყვა „კლიენტი“ იმ ადამიანის აღსაწერად „რომელიც უნდა დაისა-

ჯოს“. „კლიენტი“ შესაბამისი ტერმინია, ძველ დროში მას მოიხსენიებ-

დნენ, როგორც „დამოკიდებულს“ ანუ ადამიანს, რომელსაც ჩვენ, 

დახმარებას ან სხვა სახის სერვისს ვთავაზობთ. საკუთრივ სასჯე-

ლაღსრულების დაწესებულებებში, მსოფლიოს გარკვეულ ნაწილში 

მაინც, ისინი მოხსენიებულ არიან როგორც „მობინადრეები1“ (inmate) 

და არა როგორც „პატიმრები” (prisoners). მათი ოთახი ციხეში მოხსე-

ნიებულია როგორც „ოთახი“ (room) და არა, როგორც „საკანი“ (cell). 

თუ იგი წესრიგს დაარღვევს, იგი გადაყვანილ იქნება „სამარტოო 

ოთახში გამოსასწორებლად“ (single-room-treatment). პრაქტიკუ-

ლად კი, ეს უკანასკნელი ნიშნავს, სამარტოო საკანს ავეჯის გარეშე. 

ჩემს ქვეყანაში სასჯელაღსრულების დაწესებულებების თანამშრომ-

ლებს ჰქვიათ “betjent”, რაც მსახურს ნიშნავს. ისინი არ მოიხსენი-

ებიან ბადრაგებად “guards”. მაგრამ ჩვენ ძალიან ზომიერები ვართ 

ეფემიზმის გამოყენებასთან დაკავშირებით ნორვეგიის სასჯელაღს-

რულების სისტემის მაღალ პოზიციებთან მიმართებით. ჩვენ ციხის 

დირექტორებს ვეძახით იმას, რაც არიან – „ციხის დირექტორებს“; 

ჩვენ ციხის უმაღლეს ადმინისტრაციულ ორგანოს „ციხის საბჭოს“ 

(prison board) ვეძახით. შვედეთში მაგალითად, სასჯელაღსრულების 

დაწესებულების მაღალ პოზიციაზე მყოფ თანამშრომლებს “Kriminal 

vård-syrelsen”. “Vård”-ი ასოცირდება მეთვალყურესთან. დანიაში 

სისტემის დირექტორს, დანაშაულის კონტროლის დირექტორი ჰქვია 

– “forsorg”. აღნიშნულ სიტყვას ჩვენ ვიყენებთ იმ ადამიანების აღსა-

წერად, რომლებსაც ზრუნვა ესაჭიროებათ, მაგალითად, ავადმყოფი, 

მოხუცი, ღარიბი, მცირეწლოვანი და ა.შ. სოციალური უსაფრთხოების 

პროგრამების დანერგვასთან ერთად, ტერმინი “forsorg”-ი ამ მნიშვ-

ნელობით, ხმარებიდან იქნა ამოღებული. შესაბამისად, ახლა იგი გა-

1 ამ სიტყვის ზუსტი თარგმანი არის: ბინადარი, მცხოვრები, მობინადრე, მოსახლე, 
მკვიდრი, ხოლო კონტექსტუალურად იგი პატიმარს უთანაბრდება.

სიტყვები, როგორც ფარი
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მოიყენება ახალი მნიშვნელობით, იმ პირის საქმიანობის აღსაწერად, 

რომელიც სასჯელის აღსრულებას მეთვალყურეობს.

იბადება კითხვა, რომელ სიტყვებზე უნდა შევაჩეროთ არჩევანი?

კეთილი სიტყვები უამრავ კეთილ ფიქრს ბადებს. პატიმრები გაცი-

ლებით უკეთ გრძნობენ თავს, როდესაც მათ გამუდმებით არ ახსენე-

ბენ მათ სტატუსს და უწოდებენ „პატიმრებს“, არ ეუბნებიან: „მოათავ-

სეთ საკანში“ ან „გადაიყვანეთ კარცერში“. იქნებ მათ უკეთ იგრძნონ 

თავი, თუ მათ ყოველდღიურ ქცევაზე კონტროლს „ბადრაგი“ არ განა-

ხორციელებს ან „ციხის დირექტორი“ აღარ იქნება მმართველი. იქნებ 

ასეთ დროს მათ უფრო ნაკლებ სტიგმატიზირებულად იგრძნონ თავი. 

იქნებ ისინი უფრო მეტ მომსახურებასა და დახმარებას მიიღებენ, თუ 

სისტემას ნაცვლად ციხისა, “forsorg”-ი ერქმევა. იქნებ კეთილი სიტყ-

ვები, უკეთეს სამყაროს ქმნის. მაგრამ საკითხავი აქ ის არის, გაითავი-

სებენ თუ არა კეთილი სიტყვების მნიშვნელობას ვისაც ძალაუფლება 

უპყრია ხელთ. მწუხარების გამოხატვას (კეთილი სიტყვებით) ცხადია 

არ კრძალავენ ისინი, ვისაც სინანულის განცდა აქ დაუფლებული. 

ვინც ამას კრძალავს არის საზოგადოება, დამკრძალავი ბიუროს დი-

რექტორების სახით. როგორც ჯოფრი გორერი (1965) უთითებს: ჩვენი 

ტიპის საზოგადოებებში მწუხარებისა და სინანულის გამოხატვა მკაც-

რად ტაბუდადებული საკითხია. ადამიანის განცდილი ტანჯვა ან წუ-

ხილი გამოხატული უნდა იყოს ზომიერად და ისიც მხოლოდ მცირე 

დროის მონაკვეთში. აღნიშნული წარმოადგენს საუკეთესო ალტერ-

ნატივას გარდაცვლილის ნათესავებისა და ახლობლების მიმართ. შე-

საბამისად, აღნიშნული წარმოადგენს საუკეთესო შესაძლებლობას 

სხვებისთვისაც, რადგან არავის სიამოვნებს მის გარშემო ხანგრძლი-

ვი დროის განმავლობაში მწუხარებისა და ტანჯვის აურის ყურება.

სიტყვებისა და ცერემონიების წყალობით, მწუხარება საერთოდ 

გაქრა საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან. ამის მსგავსად, გაქრა, თა-

ვისუფლების აღკვეთასთან დაკავშირებული ტკივილიც. როდესაც 

სასჯელად ვიყენებდით გაროზგვას, დანაწევრებას ან სიკვდილით 
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დასჯას, სასჯელთან დაკავშირებული ტკივილი აშკარა იყო (საზოგა-

დოების იმ უზნეო ნაწილის გამოკლებით, რომელიც ატყუებდა სის-

ტემას და სიკვდილით დასჯის ნაცვლად ისინი ყველაზე მძიმე ცოდვას 

– თვითმკვლელობას ჩადიოდნენ). მძიმე ჯაჭვით დაბმული მსჯავრ-

დებული დეგრადაციის სიმბოლო იყო. სწორედ ზემოაღნიშნული 

სასჯელის სახეები იყო მწუხარებისა და ტანჯვის ცხადი სურათი. დღეს 

ზოგიერთი სასჯელაღსრულების დაწესებულება თანამედროვე სას-

ტუმროს ჰგავს, სხვები საუნივერსიტეტო კამპუსებს. წესიერი საკვები, 

სამუშაო და განათლება, ცოდვილ დანიაში ქალები და კაცები ერთ 

დაწესებულებაში ჰყავთ, ხანგრძლივი პაემნები შვედეთში, ყველაფე-

რი ეს ემსგავსება შვებულებას, მოწყობილს გადასახადის გადამხდე-

ლი კანონმორჩილი მოქალაქეების ხარჯზე.

ამასთან ერთად ტკივილისა და ტანჯვის ფენომენი ძალიან ახლოს 

არის გაქრობასთან, მათ შორის სისხლის სამართლის სახელმძღ-

ვანელოებშიც. სახელმძღვანელოების უმეტესობა ცხადად უთითებს, 

რომ სასჯელი არის ბოროტება და გამოიყენება, როგორც სიბოროტე. 

მაგრამ თანამედროვე ტექსტები არ შედიან ამაზე მეტ სიღრმეში. იმას-

თან შედარებით, თუ როგორ ზედმიწევნით იკვლევენ მსგავს წიგნებ-

ში მთელ რიგ საკითხებს, გასაკვირია, თუ რატომ უთმობენ ნაკლებ 

ყურადღებას სისხლისა და სასჯელაღსრულების სამართლის უმთავ-

რეს ფენომენს – სასჯელებს. კერძოდ, არ ხდება იმის ანალიზი თუ რა 

ტკივილს იწვევს სასჯელი, რა შეგრძნება აქვთ იმ ადამიანებს ვის მი-

მართაც გამოიყენება სასჯელი, ტანჯვა და მწუხარება, რაც სასჯელებს 

ახლავს, ეს არის სწორედ სასჯელთან დაკავშირებული ის საკითხები, 

რომლებზეც ყურადღება თითქმის არ მახვილდება. აღნიშნული არ 

ხდება უყურადღებობის გამო, შესაბამისად, სწორია ის შენიშვნა, რომ 

ამ სფეროში მომუშავე მეცნიერები კონკრეტულად უნდა აღწერდნენ 

მათ საკვლევ საკითხებს. სიტყვა “penal“-ი მჭიდროდ არის დაკავში-

რებული ტკივილთან. მსგავსი მნიშვნელობა უფრო ნათლად იკვეთე-

ბა ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე, ვიდრე გერმანულ/სკანდინავიურ 

სიტყვები, როგორც ფარი
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ენებზე, სადაც ჩვენ ვსაუბრობთ “Strafferett” ან “Straf-recht”, რაც 

სიტყვასიტყვით „სასჯელის სამართალია“. მაგრამ ორივე ენათა ტრა-

დიციულ ჯგუფზე საუბრისას უფრო მართებული იქნება თუ ვიტყვით, 

რომ ამ სფეროში მოქმედ ძირითად სამართლის დარგს „ტკივილის 

სამართალი“ (pain law) უნდა ერქვას. მე ასეც გავაკეთე და ამიტო-

მაც ვამბობ. სისხლის სამართლის პროფესორებს რა თქმა უნდა არ 

მოსწონთ, როდესაც მათ „ტკივილის სამართლის“ პროფესორებად 

მოიხსენიებენ. მოსამართლეებს არ მოსწონთ სასჯელის ნაცვლად 

ტკივილის დანიშვნა. მათ ურჩევნიათ დანიშნონ სხვადასხვა ფორ-

მით გამოხატული სასჯელი. სასჯელაღსრულების დაწესებულებებს 

არ მოსწონთ, როდესაც მათი საქმიანობა „ტკივილის მიმყენებელი“ 

დაწესებულების საქმიანობასთან ასოცირდება. მიუხედავად ამისა, 

მსგავსი ტერმინოლოგია რეალურად იქნება ზუსტი გზავნილის მატა-

რებელი: სისხლის სამართლის სისტემის მიერ ადმინისტრირებული 

სასჯელი სხვა არაფერია თუ არა შეგნებულად ტკივილის მიყენება. 

სასჯელი გამოიყენება იმ მიზნით, რომ მისი ადრესატი დაიტანჯოს. თუ 

ადამიანები სასჯელით მიიღებდნენ სიამოვნებას, მაშინ ჩვენ შევც-

ლიდით მეთოდებს. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ინს-

ტიტუტები მოწყობილია იმდაგვარად, რომ მათი ამოქმედებით ადრე-

სატებმა უარყოფითი ცვლილება იგრძნონ, ისეთი რამ, რაც ამავდრო-

ულად მტკივნეულიცაა.

დანაშაულის კონტროლი იქცა სუფთა, ჰიგიენურ საქმიანობად. 

ტკივილი და ტანჯვა გაქრა სასწავლო წიგნებიდან. მაგრამ არ გამქ-

რალა მათთვის ვის მიმართაც გამოყენებულია სასჯელი. სასჯელის 

ადრესატები ისევ ისე არიან, როგორც იყვნენ: შეშინებულები, დარ-

ცხვენილები და უბედურები. როგორც წესი, ტკივილი დამალულია 

დიდი ფასადის უკან, მაგრამ, როგორც მრავალი კვლევა ცხადყოფს, 

იქ შეღწევა საკმაოდ ადვილია. მარტა ბაუმი დეტალურად აღწერს, თუ 

როგორ გადაიქცევიან ხოლმე „პატარა მოხუცი კაცები“ უფრო პატა-
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რებად, როდესაც დადგებიან ფაქტის წინაშე, რომ რეალურად დედას-

თან არ მიდიან სახლში (იხ. ვილერი 1968). კოენი და ტეილორი (1972) 

აღწერენ „ფსიქოლოგიური გადარჩენის“ ხერხებს. ასეთი გადარ-

ჩენის ხერხები არ იქნებოდა საჭირო, ტანჯვა რომ არ არსებობდეს. 

მთელი მათი წიგნი არის ერთი სევდიანი ისტორია იმ ადამიანების 

წარმატებების შესახებ, რომლებსაც გამიზნული აქვთ ტანჯვის გადა-

ნაწილება სხვებზე. ასევეა საიქსიც (1958), რომელიც „თავისუფლების 

აღკვეთის ტკივილების“ ფენომენს აღწერს და რაც თავად პატიმრების 

მონათხრობიდან გამომდინარეობს. ქვემოთ გთავაზობთ ადამიანის 

ინტერვიუს დანიური გაზეთის „ინფორმაციის“ (1979 წლის 11 დეკემბე-

რი) ჟურნალისტთან ინგერ ჰოლტ-ზეელანდთან, რომელიც იხსენებს 

მის მიერ გატარებულ დროს კასტროს რეჟიმის ერთ-ერთ ციხეში. ის 

იხსენებს:

მე შევეცდები, რაც შეიძლება ნათლად გადმოგცეთ, თუ როგორ გადის დრო 

ციხეში, პატიმრისთვის. წარმოიდგინეთ პირველი წელი, როდესაც ციხეში 

ყოფნის ბნელი დღეები ფერადდებოდა ბავშვების ვიზიტით. ისინი მოდიოდ-

ნენ, დარბოდნენ, მათ მოჰყვებოდნენ ახალგაზრდა, ლამაზი ქალბატონები... 

ისინი სწრაფად მოძრაობდნენ... მათ უკან შედარებით ნელა მოდიოდნენ 

მშობლები, დედმამიშვილები მძიმე ჩანთებით დატვირთულნი. რამდენიმე 

წლის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. ახლა რამდენიმე ახალგაზრდა მოდის 

პირველი, ისინი აღარ არიან ბავშვები, ისინი არიან 12, 13 და 14 წლის ახალ-

გაზრდები, მათ მოყვებათ საშუალო ასაკის ქალბატონები სხვანაირი მიხვ-

რა-მოხვრით, სხვა გამომეტყველებით... და ისინი ვინც ადრე იყვნენ 40 ან 50 

წლის ახლა 60 წლის ან მეტის არიან, ისინი სულ ბოლოს კიდევ უფრო ნელა 

მოძრაობენ... და იქიდან გამომდინარე, რომ შეცვლილია სტუმრობის ხასი-

ათი, შეცვლილია, ასევე მათი ტანსაცმელიც, ადამიანები ატარებენ უფრო მუქ 

ტანსაცმელს, ისინი უფრო ნაკლებ ჟესტებს იყენებენ, რიხიანი ხმები გამქრა-

ლია, ხუმრობები გამქრალია, ანეგდოტები და სხვა ისტორიები გამქრალია, 

საუბარი მხოლოდ ძირითად საკითხებს შეეხება. ვიზიტი უფრო სევდიანი და 

მოსაწყენი ხდება, დიალოგები უფრო პატარა, არსად ჩანს მხიარულება .... და 

რაც შეეხებათ თავად პატიმრებს, მათი თმა სულ გათეთრებულია, მათი სახე-

ები დანაოჭებულია, მათი კბილები დაცვენილი...

სიტყვები, როგორც ფარი
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ამ ადამიანმა 18 წელი დაჰყო კედლის მეორე მხარეს (ციხეში). 

მაგრამ ჩვენ სკანდინავიაში ადვილი გამოსავალი გვაქვს ნაპოვნი. 

ჩვენ შეგვიძლია თავი დავიმშვიდოთ იმით, რომ „ჩვენთან ეს ასე არ 

ხდება“, „არა ასეთი ხანგრძლივობით“, „უმეტეს შემთხვევაში, ამხელა 

დროით არავის აღუკვეთავენ თავისუფლებას“. რაც მართალია. მაგ-

რამ მხოლოდ გარკვეულ მომენტამდე.

თუ ჩვენ შევიწუხებთ თავს და შევაღწევთ სკანდინავიური დიზაინის 

ფასადის მეორე მხარეს და შევხვდებით, იდეაში „შვებულებაში“ მყოფ 

ადამიანებს დავინახავთ, რომ თანამედროვე სკანდინავიური დიზაინის 

მქონე ციხეებშიც ზოგიერთი (უფრო ნაკლები) ადამიანი თავს ისევე სა-

შინლად და საბრალოდ გრძნობს, როგორც ეს ძველი ფილადელფიის 

დიზაინის მქონე ციხეებში ხდებოდა. მართლაც, როგორ შეიძლება ეს 

სხვანაირად იყოს? ყველა პატიმარი იზიარებს ადამიანების უმეტესობის 

ღირებულებებს. ისინი ხვდებიან, რომ წარსდგებიან მოსამართლის წი-

ნაშე და ხვდებიან კედლის იქით (ციხეში), ისეთი ქმედებების გამო, რომ-

ლის გამოც თავს დარცვხენილად უნდა გრძნობდნენ. თუ მათ თავიანთი 

ქმედების გამო არ რცვხენიათ, იმის გამო მაინც იქნებიან დარცხვენილი, 

რომ მსგავს სიტუაციაში აღმოჩნდნენ. და თუ ამისაც არ რცხვენიათ, მა-

შინ იმ მარტივი ფაქტის გამო მაინც გამოთქვამენ სინანულს, რომ ცხოვ-

რება მათი აქტიური მონაწილეობის გარეშე გრძელდება.

წერის პროცესში, ნათელი მაგალითი, თუ რას არ აქცევენ ყურად-

ღებას სისხლის სამართლის პროფესორები, ჩემი ფოსტით მივიღე. 

ჟურნალი Nordisk medisin (1980), მისი მარტის გამოცემის უდიდეს 

ნაწილს ტკივილის საკითხის მიმოხილვას უთმობს. მთელ პირველ 

გვერდზე განთავსებულია აგონიაში მყოფი ადამიანის სახე და ტექს-

ტის შინაარსი ეძღვნება ტკივილის შემსუბუქებას. რედაქტორის სტა-

ტია (Lindblom 1980, p. 75) ამბობს:

იმისათვის, რომ წავახალისოთ და კოორდინაცია გავუწიოთ ტკივილის სა-

კითხის კვლევას და გავაუმჯობესოთ სწვალებანი კვლევის შედეგების მიხედ-

ტკივილის საზღვრები
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ვით, ახალი ინტერდისციპლინური ორგანიზაცია შეიქმნა. მისი დასახელებაა 

„ტკივილის შესწავლის საერთაშორისო ასოციაცია“.

ამერიკული გამოცდილების შედეგად, გამოიკვეთა მძიმე ტკივილთან გამკ-

ლავების ახალი გზები, განსაკუთრებით ქრონიკული კონდიციებისა, რომ-

ლებზეც ტკივილის გამომწვევი მიზეზების განკურნება შეუძლებელია. ტკი-

ვილის ინტერდისციპლინური მკურნალობა ისეთი ტიპის ტკივილის-კლი-

ნიკებში, როგორიცაა აშშ-ში, ინგლისში და ევროპის სხვა ქვეყნებში, ჯერაც 

უცნობია სკანდინავიისთვის...

ხსენებული კვლევა ინდერდისციპლინურია. შეიძლება კაცმა იკით-

ხოს, რა მოხდება მაშინ თუ სისხლის სამართლის ექსპერტებიც ჩაერ-

თვებიან ამ კვლევაში. დაიწყებენ თუ არა ისინი შედარებებს და შეეც-

დებიან თუ არა ჩამოაყალიბონ სხვა ქვეყნების ნეგატიური მიდგომები? 

შესაბამისად, პენოლოგებმა შეიძლება ისწავლონ ტკივილის გამოწვე-

ვის უფრო ეფექტური გზები, ხოლო ექიმებმა ტკივილის თავიდან აცი-

ლების უფრო ეფექტური საშუალებები.

მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი კულტურის პენოლოგები იუარებენ 

„ტკივილის შესწავლის საერთაშორისო ასოციაციაში“ გაწევრიანებას. 

ისინი მსგავსი შეთავაზებითაც კი გაღიზიანდებიან. მათი მონაწილე-

ობა ნათელს მოჰფენდა ბუნდოვანებას. ისეთ საზოგადოებებში სადაც 

მოქალაქეთა უმეტესობა განწირულია ტკივილისთვის, ტკივილის მი-

ყენებასთან დაკავშირებული პრობლემები მინიმალურია: ტკივილი 

დედამიწაზე, ტკივილი ჯოჯოხეთში. მაგრამ ჩვენი საზოგადოება ასეთი 

არ არის. ჩვენ გავაუქმეთ ჯოჯოხეთი და უმთავრეს მიზნად დედამი-

წაზე ტკივილის შემცირების მცდელობა დავისახეთ. ასეთ საზოგადო-

ებებში რთულია ადმიანის განზრახ სატანჯველად განწირვა.

მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც ვიმეტებთ ადამიანებს. ჩვენ მათ 

განზრახ ვაყენებთ ტკივილს. მაგრამ ჩვენ ეს არ მოგვწონს. სწორედ 

ამიტომ ვარჩევთ სიტყვებს და ჩვენ მიერ შერჩეული სიტყვების ნეიტ-

რალიზაციის ტაქტიკა გვატყუებს; სამართლის პროფესორების მიერ 

ტკივილის საკითხის არასათანადო და არასიღრმისეული შესწავლაც 

სიტყვები, როგორც ფარი
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იგივეზე მიუთითებს. ჩვენ არ მოგვწონს ეს აქტივობა, რადგან ტკივი-

ლის განზრახ მიყენება აშკარა შეუსაბამობაშია ჩვენი საზოგადოების 

სხვა ძირითად აქტივობებთან.

ამ წიგნში მე ხშირად ვიყენებ სიტყვებს „ტკივილის მიწოდება/

განაწილება“ (pain delivery). მაგრამ დიდი ძალისხმევა დამჭირდება 

იმისთვის, რომ აღნიშნული ფორმულირება ამოვიღო ხმარებიდან. 

ჩემმა კეთილმა და მაღალ კვალიფიციურმა ინგლისური ენის მრჩე-

ველმა დამარწმუნა, რომ მსგავსი ტერმინი არ არსებობს. ტკივილის 

მიწოდება, რძის მიწოდებას/მიტანას ჰგავს. საშინელი ტერმინია. მაგ-

რამ მე საწინააღმდეგოს ვგულისხმობდი: ეს რძის მიწოდებას/მიტა-

ნას ჰგავს. იდეალურია. ეს სიტყვა ზუსტად იმას ფარავს რაც მე მაქვს 

გამიზნული. თუ ტკივილის მიწოდება არ არის სიტყვა ოქსფორდის 

ინგლისურის მიხედვით, ის ნამდვილად გახდება. ტკივილის მიწო-

დებაა სწორედ ის ცნება, რომელიც ჩვენ დროში დაემსგავსა მშვიდ, 

ეფექტურ და ჰიგიენურ ქმედებას. დანახული მათი პოზიციიდან ვინც 

ახორციელებს ამ სერვისს, ეს არ არის არც პირველი და არც მთავარი 

დრამა, ტრაგედია, თუ, ინტენსიური ტანჯვა. ტკივილის მიყენება შეუსა-

ბამობაშია ძირითად იდეალებთან, მაგრამ მისი გამოყენების შესახებ 

გადაწყვეტილება შეიძლება გამოტანილ იქნეს იმ უცოდველი ან შე-

ურაცხმყოფელი სიტუაციების საპასუხოდ, რომელიც კონფლიქტშია 

ცალკეულ ღირებულებებთან. შედეგად, სასჯელთან დაკავშირებული 

ტკივილები რჩება სასჯელის მიმღებს. სიტყვებისა და სამუშაო პრაქ-

ტიკების ზედმიწევნით შერჩევის, ასევე შრომის განაწილების ხარჯზე, 

ტკივილის მიყენების პროცესი სხვა არაფერია, თუ არა საქონლის/

პროდუქტის მიწოდება.

ტკივილის საზღვრები
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3.1 ალკოჰოლის მიღებიდან საფრთხის შექმნამდე

სკანდინავიელებს ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებით სე-

რიოზული პრობლემები აქვთ. საერთაშორისო სტანდარტების მი-

ხედვით ჩვენ არ მოვიხმართ ბევრს, მაგრამ ჩვენ მოვიხმართ ისეთ 

სიტუაციებში და ისეთი ფორმით, რომელიც ალკოჰოლის მომხმარებ-

ლებს საშუალებას აძლევთ ადვილად აარიდონ თავი სოციალური 

კონტროლის ჩვეულებრივ საშუალებებს. ამიტომაც, გასაკვირი არაა, 

რომ ჩვენ საზოგადოებაში ალკოჰოლის მოხმარება და ალკოჰოლის 

მოხმარების კონტროლი დიდი ინტერესის საგანს წარმოადგენს. აღ-

ნიშნული წარმოადგენს მნიშვნელოვან და რთულ პრომლემას: მრა-

ვალი უბედურების აშკარა გამომწვევ მიზეზს. რთულია იმიტომაც, 

რომ ჩვენ გვინდა პრობლემის თავიდან არიდება და არა ალკოჰო-

ლის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ შევძლებთ, ისევე, როგორც ჰე-

როინის შემთხვევაში ვერ შევძლებთ, რომ  ნივთიერება მთლიანად 

ავკრძალოთ. შედარებისთვის, უმეტეს ნარკოტიკულ საშუალებასთან 

მიმართებით არსებობს ტიტოტალიზმის (ანუ ყველანაირი ნარკოტი-

კისგან თავის შეკავების პრინციპი) სახელმწიფო პოლიტიკა, რაც იმას 

გულისხმობს, რომ თუ არ ჩავთვლით სამედიცინო მიზნით ნარკოტი-

თავი 3
დანაშაული, 
როგორც განკურნების საგანი
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კული საშუალების მოხმარებას, ნარკოტიკული საშუალებები აკრძა-

ლულია. მაგრამ როდესაც საქმე მიდგება ალკოჰოლზე, მსგავსი ტიპის 

კონტროლი შეუძლებლად გამოიყურება. ალკოჰოლის შემთხვევაში, 

ჩვენ ვმოქმედებთ იმ ვარაუდით, რომ  პრობლემა არა ნივთიერებაში 

– ალკოჰოლშია, არამედ ცალკეული კატეგორიის მომხმარებელშია. 

მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა ჩვენ უამრავი წესი და რეგულაცია 

გვაქვს ალკოჰოლის გაყიდვასა და მიღებასთან დაკავშირებით. და-

მატებით, უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ნივთიერების ნაწილობრივ კონტ-

როლის მიზნით, ჩვენ ვცდილობთ ზოგიერთი იმ კატეგორიის ადამი-

ანის კონტროლს, რომლესაც არ შეუძლია „მშვიდად დალევა“.

ალკოჰოლის მომხმარებლების კონტროლის მცდელობა ქუჩი-

დან დაიწყო. ნასვამი ხალხი ქუჩაში არასიამოვნო შესახედავი იყო 

და ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევას იწ-

ვევდა. მსგავსი ქმედების აკრძალვის მომხრეებისთვის ეს არგუმენტი 

პედაგოგიურ მაგალითს წარმოადგენდა, ხოლო მომხმარებლების-

თვის იგი შემაცბუნებელი იყო. სწორედ ამ მსჯელობის საფუძველზე 

გადაწყდა, რომ მომხმარებლები ქუჩაში აღარ უნდა მდგარიყვნენ. 

აღნიშნული რა თქმა უნდა არ იყო ადვილი საქმე, გამოდიოდა, რომ 

მომხმარებლების ქცევა იმდენად შემაწუხებელი გახდა, რომ ამის-

თვის გათვალისწინებული იყო სასჯელი ისეთი ფორმით, რომელიც 

მომხმარებლებს ქუჩას ჩამოაშორებდა საკმარისი დროის მანძილზე. 

თუ რამის გაკეთება არ გამოდის სასჯელის დაწესებით ან გამოყე-

ნებით, მაშინ შეიძლება მას დაერქვას არა სასჯელი, არამედ მკურნა-

ლობა. მკურნალობაც შეიძლება მტკივნეული იყოს, ისევე, როგორც 

უამრავი სამკურნალო საშუალებაა მტკივნეული. თუმცა ეს ტკივილი 

განკუთვნილია არა ტკივილად (სასჯელის კონტექსში), არამედ გან-

კუთვნილია სამკურნალო საშუალებად, რომელსაც მოჰყვება ტკივი-

ლი. გამოდის, რომ ტკივილი გარდაუვალია, მაგრამ ეთიკურად გა-

მართლებული. ეს იდეა 1893 წელს დანაშაულის პოლიტიკის ნორვე-

გიის ასოციაციის (Norwegian Association for Criminal Policy) შეხვედ-

ტკივილის საზღვრები
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რაზე ჩამოყალიბდა და მხოლოდ რამდენიმე წელი დასჭირდა პარ-

ლამენტს ამ კანონის მისაღებად. კანონი შესაძლებლობას იძლეოდა 

სამკურნალოდ გაეგზავნა ადამიანი, რომელიც არაერთგზის იყო შემ-

ჩნეული ქუჩაში სმისთვის. სამკურნალოდ განთავსების გამართლება 

იმაში მდგომარეობდა, რომ ჯარიმას არ ჰქონდა სათანადოდ შემაკა-

ვებელი ეფექტი. თავდაპირველად ფიქრობდნენ, რომ სამკურნალოდ 

განთავსების ხანგრძლივობა განუსაზღვრელი უნდა ყოფილიყო, 

თუმცა ბოლოს 4 წლიანი ვადა განისაზღვრა. სამკურნალოდ განთავ-

სების დაწესებულებად გამოდგა ყველაზე მკაცრი პირობების მქონე 

დაწესებულება იმ კუთხით, რომ იგი ტერიტორიულად განთავსებული 

იყო ყველაზე მიყრუებულ და უზომოდ ქარიან ადგილას. დაწესებუ-

ლების ერთ-ერთი დირექტორის გადმოცემით უმეტეს შემთხვევაში 

ამინდი ისეთი ქარიანი იყო, რომ ქათმები მიწაზე იყვნენ დაბმული. 

იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი გამოდიდოდა ამ დაწესებულებიდან და 

განმეორებით ჩაიდენდა აღნიშნულ ქმედებას, იგი კიდევ 4 წლით გან-

თავსებოდა სამკურნალოდ და ასე გაგრძელდებოდა მანამ, სანამ არ 

განიკურნებოდა.

მსგავსი ღონისძიებები დაინერგა შვედეთში და ფინეთში, მაგრამ 

არა დანიაში. დანია ალკოჰოლსა და მასთან დაკავშირებულ პრობ-

ლემებს ცენტრალური ევროპის მსგავსად უმკლავდებოდა. ფინეთში 

უფრო სახარბიელო პირობები იყო შექმნილი იმ მხრივ, რომ სამკურ-

ნალოდ განთავსებულ ადამიანს შეეძლო ან დაესრულებინა მკურნა-

ლობის კურსი ან მოეთხოვა დეპორტაცია ციმბირში. ბევრი სწორედ 

ასე იქცეოდა.

თუმცა, ზოგი დაავადება განუკურნებელია. ცნება „განუკურნებე-

ლი“ მკურნალობის იდეის ლოგიკური გაგრძელებაა. ზოგიერთ ადა-

მიანი იმდენად არის დაავადებული, რომ იგი ცხოვრების ნორმალურ 

რიტმს ვეღარ დაუბრუნდება და გამუდმებით სამედიცინო მეთვალყუ-

რეობის ქვეშ უნდა იყოს. ასევეა დანაშაულის კონტროლის სისტემაც, 

რომელსაც არ შეიძლება ყველა შემთხვევაში უპირობო წარმატება 

დანაშაული, როგორც განკურნების საგანი
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მოვთხოვოთ. შესაბამისად, ასეთი სისტემებისთვისაც საჭირო იქნება 

უფრო მყარი დაწესებულებები, განსაკუთრებით ისეთი ადამიანების-

თვის, რომლებსაც საშიში დამნაშავეების დიაგნოზი ექნებოდა. რა 

თქმა უნდა კიდევ ერთხელ უნდა გაესვას ხაზი, რომ მსგავს დაწესებუ-

ლებაში ცხოვრება რთული იქნება, მაგრამ რთულია მათთვისაც ვინც 

განუკურნებელი სენითაა დაავადებული. და საშიში დამნაშავეების 

მიმართ პოზიტიური ისაა, რომ მათ პოტენციურ მსხვერპლთა ტკივი-

ლი იქნება თავიდან აცილებული.

მსგავსმა ხედვამ პიკს შვედეთში მიაღწია, მეორე მსოფლიო ომის 

შემდეგ. შვედეთის სისხლის სამართლის კომიტეტი გამოვიდა წინა-

დადებით ძველი სისხლის სამართლის კანონებისა და სასჯელის ცნე-

ბის გაუქმებით. ამის ნაცვლად, შვედეთს უნდა ჰქონოდა საზოგადო-

ების დასაცავი ღონისძიებების კანონი და არა სასჯელები. თუმცა ეს 

წინადადება უარყოფილ იქნა.

3.2 დიდი მკვლევარები

წინა საუკუნე იყო მოგზაურობისა და დიდი აღმოჩენების საუკუნე. 

ლივინგსტონმა თერთკანიანებისთვის, აფრიკა გამოიკვლია, სოცი-

ოლოგები ევროპულ ქალაქებში დაბალი კლასების მდგომარეობას 

სწავლობდნენ. მანქანები უფრო დიდი და მძლავრები გახდნენ. სოფ-

ლებისგან განსხვავებით, გაცილებით მეტი მუშა ხელი გახდა საჭირო 

ქალაქში. ამავე დროს ქალაქებში უფრო გართულდა მასების კონტ-

როლი. მანქანის მძღოლები ერთმანეთთან უფრო ახლოს მოძრაობ-

დნენ, მაგრამ ამავდროულად უფრო დაშორებული იყვნენ ერთმანე-

თისგან. აუგუსტ სტრინდბერგი, გასული საუკუნის სტოკჰოლმზე საუბ-

რისას (The Maid-Servant’s Son 1978) აღწერს, თუ როგორ ცხოვრობ-

დნენ საჯარო მოხელეები, მოქალაქეები, მუშები და მეძავები ერთ 

დროს ერთიდაიმავე შენობაში. თუმცა, თანდათანობით მათი გზები 

გაიყო. ვალენშენშტადი (1953) აღწერს იმ დროს, როდესაც ოსლოში, 

ტკივილის საზღვრები
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ვატერლანდში ვერცერთი სრულ ჭკუაზე მყოფი პოლიციელი ვერ შე-

ვიდოდა. ეს იყო ჰარლემის მსგავსი უბანი, მტრის ტერიტორია ან სხვა 

სიტყვებით – სხვების ტერიტორია.

ამავე პერიოდში იტალიაში საქმიანობდა ახალგაზრდა სამხედრო 

ექიმი, ჩეზარე ლომბროზო. იგი საუბრობს მის 1860 წლის აღმოჩენაზე:

უეცრად, დეკემბრის მოღუშულ დილას, მე ერთ-ერთი ყაჩაღის თავის ქალაში 

აღმოვაჩინე საკმაოდ გრძელი ატავისტიკური დარღვევები... ხერხემლიანი 

ცხოველების ანალოგიური. ამ უცნაური დარღვევების ფონზე, მე გავაცნობი-

ერე, რომ დამნაშავეების მახასიათებლების ბუნება და პრობლემა ჩემთვის 

გადაჭრილი იყო (Radzinowicz 1966, p.29).

ბოლო დროს ამ „ყაჩაღების“ მახასიათებლების თაობაზე კითხვები 

გაჩნდა. იყვნენ თუ არა ისინი დაბადებით დამნაშავეები, ყაჩაღები? ან 

აჯანყებული ფერმერები ხომ არ იყვნენ? მართლა იყო თუ არა დამნა-

შავეობის გამომწვევი მიზეზების საწყისი პოლიტიკური მტრის თავის 

ქალაში? როგორც არ უნდა ყოფილიყო: შეთანხმდნენ, რომ დანაშა-

ულის გამოწვევის მიზეზების შესახებ პასუხი ადამიანის სხეულში იყო 

განთავსებული. დამნაშავეები განსხვავდებოდნენ სხვა ადამიანების-

გან და მათ სპეციალური მიდგომა სჭირდებოდათ. ცალკეული დამნა-

შავის მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე უნდა მომხდარიყო მათი 

იზოლირება ან მკურნალობა.

ლომბროზო ფლაგმანი იყო. მის კვალდაკვალ იტალიაში მის იდეებს 

იზიარებდა ფერი, გერმანიაში ფონ ლიცტი, სკანდინავიაში ბერნარდ 

გეტცი და სწორედ მათ იდეებს მოჰყვათ სპეციალური რეგულაციები და 

საშუალებები, რომელიც კონკრეტული კანონდამრღვევის მოთხოვ-

ნებზე იყო მორგებული. ჩვენ შემოვიღეთ პრევენციული პატიმრობა, 

სამეურვეოდ გადაცემა, განუსაზღვრელი სასჯელები, რომლის დროსაც 

ექსპერტები წყვეტდნენ გათავისუფლების საკითხს, შემოვიღეთ და-

წესებულებები ფსიქოპატებისთვის და სპეციალური დაწესებულებები 

ალკოჰოლიკებისთვის. შედეგად, ლიბერალური სახელმწიფო არც თუ 

დანაშაული, როგორც განკურნების საგანი
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ისე ლიბერალურად ჩანდა, როდესაც საქმე მეწარმეთათვის თავისუ-

ფალი ეკონომიკური პირობების შექმნამდე მივიდა. სატრანსპორტო 

გზები, რკინიგზა და ღარიბი მოსახლეობის რეგულირება სასიცოცხ-

ლოდ მნიშვნელოვანი გახდა. მოხდა ამ სფეროში ექსპერტთა ევოლუ-

ცია. ინდუსტრიული განვითარებისთვის დევიაციის კონტროლი არსე-

ბითი გახდა. მსგავსი ტიპის აზროვნებას ინტელექტუალური საფუძველი 

სწორედ მე-19 საუკუნეში ჩაეყარა. ტოვ შტენგ დალი აღწერს ამ პროცე-

სებს მის ორ მნიშვნელოვან ნაშრომში (1977, 1978). მსგავს დასკვნებამდე 

მიდის იგნატიევიც (1978, გვ. 215): „შრომითი დისციპლინის გაძლიერება 

გამოწვეული იყო თავისუფალი შრომითი ბაზრის შექმნით, ...“.

3.3 იმპერიის დაცემა

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ზემოთ ნახსენები თითქმის ყველა 

ღონისძიება გაუჩინარდა.2

1970 წლიდან ჩემს ქვეყანაში ქუჩის მოსახლეობა კვლავ დაშვებულ 

იქნა ქუჩებში. სპეციალური ღონისძიებების გატარება ფსიქოპატების 

მიმართ სულ უფრო არაპოპულარული ჩანს. მაგალითად, დანიამ და 

ფინეთმა საერთოდ გააუქმა მსგავსი ღონისძიებები, ხოლო ნორვეგია 

და შვედეთი მალე შეუერთდებიან მათ. ბორსტალის დაწესებულე-

ბები და სპეციალური არასრულწლოვანთა ციხეები, შვედეთის გარ-

და ყველგან გაუქმდა. მთავარი გამონაკლისი, რომელიც ჯერ კიდევ 

არსებობს არის „სახიფათო დამნაშავეები“. დანიას 1978 წლისთვის 

20 მსგავსი ტიპის დამნაშავე ჰყავდა, ფინეთს 9. ნორვეგია, ფინეთის 

2 „დანაშაულის განკურნების“ საშუალებების აყვავებისა და დაცემის შესახებ 
იმდენი რამ არის დაწერილი დეტალურად, რომ თავს უფლებას ვაძლევ აქ 
მხოლოდ მცირედით შემოვიფარგლო. განკურნების იდეოლოგიის და მისი 
შედეგების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ობერტის (Aubert 1958), კრისტის 
(Christie 1960 a and b), ობერტისა და მატიისენის (Aubert and Mathiesen 1962), 
ბიორესონის (Borjeson1966), ერიქსონის (Eriksson 1967), ანტილას (Anttila 1967) და 
ბონდესონის (Bondesson 1974) ადრეულ სკანდინავიურ ნაშრომებში.

ტკივილის საზღვრები
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მსგავს გადაწყვეტილებას მიიღებს და ფსიქოპატების მიმართ სპეცი-

ალური ღონისძიებების გამოყენების პრაქტიკას გააუქმებს. შვედეთში 

შექმნილმა კომიტეტმა წარმოადგინა წინადადება, რომლის მიხედვი-

თაც სახიფათო დამნაშავეები უნდა გათანაბრებულიყვნენ შეურაცხა-

დებს. მოკლედ, რომ ითქვას ჩვენ ვუბრუნდებით სასამართლოს მიერ 

დანიშნული განსაზღვრული სასჯელების სისტემას.

აღნიშნული პროცესი გარდაუვალი იყო. პირველ რიგში, ახლად 

შექმნილი სისტემის შეფარული ბუნება ყველასთვის ნათელი გახდა. ამ 

სფეროში ჩატარებული კვლევები ერთი მეორეზე მიყოლებით ადას ტუ-

რებდნენ, რომ სამკურნალო ცენტრები დამნაშავეთათვის სრულები-

თაც არ ასრულებდნენ საავადმყოფოს ფუნქციებს. რეალურად აღნიშ-

ნული დაწესებულებები საეჭვოდ ჰგავდა სტანდარტულ ციხეებს, „სამ-

კურნალო დაწესებულების“ თანამშრომლები ძალიან ჰგავდნენ ციხის 

თანამშრომლებს და პაციენტები ძალიან ჰგავდნენ მსჯავრდებულებს, 

მხოლოდ მათ მიმართ გაცილებით ნეგატიური დამოკიდებულება იყო, 

ვიდრე ჩვეულებრივი მსჯავრდებულების მიმართ. დანაშაულის მკურ-

ნალობისთვის დაწესებული განუსაზღვრელი ვადა გაცილებით მეტი 

ტკივილის მომტანი იყო, ვიდრე ძველი განსაზღვრული ტკივილი.

გარდა ამისა, კვლევებით ასევე დადასტურდა, რომ სამკურნალო 

დაწესებულება „პაციენტებს“ არც თუ ისე წარმატებით კურნავდა. 

მკურნალობის იდეოლოგია ძირითად ეფუძნებოდა უტილიტარიზმსა 

და მეცნიერულ მიდგომებს. მკურნალობის მომხრეები ამტკიცებდნენ, 

რომ აღნიშნული აუცილებელი იყო პაციენტისთვის და ნებისმიერი 

დამატებითი კვლევისთვის მზად იყვნენ. თუმცა, როგორც სამართ-

ლიანად არის აღნიშნული ლიტერატურაში, სამკურნალო დაწესე-

ბულებების პოზიტიური შედეგები არანაირი არგუმენტით არ არის 

გამყარებული. გამონაკლისი სიკვდილით დასჯა, უვადო თავისუფლე-

ბის აღკვეთა და კასტრაციაა, რეციდივიზმის პრევენციისთვის ამაზე 

ეფექტური სამკურნალო საშუალება არ არსებობს. იმ მცირე შემთხ-

ვევებშიც კი, როდესაც ტერმინ მკურნალობას გარკვეული რეალური 
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საფუძველი გააჩნდა, რეციდივიზმის შესამცირებლად სამკურნალო 

საშუალებები ეფექტური არასდროს ყოფილა. მასიური ეკონომიკუ-

რი ანდა სოციალური ქმედებები არასდროს გატარებულა. ღარიბები 

არ გამდიდრებულან, მუშათა კლასს არ მისცემია საშუალო კლასის 

სამსახური, უპატრონო არასრუწლოვნებს არავინ დახმარებია მათი 

ოცნებების ასრულებაში, მარტოხელა ადამიანებს არავინ დახმარე-

ბია მყარი სოციალური ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში. ეს არც არის 

გასაკვირი. აღნიშნული მოითხოვს სოციალურ რეორგანიზაციას ისეთ 

დონეზე, რომელიც კრიმინოლოგიის კვლევის საგანს საგრძნობლად 

სცილდება.

და ბოლოს, ტერმინი „სახიფათო დამნაშავეები“ არაერთგზის იქნა 

კრიტიკულად შესწავლილი. როგორც ვონ ჰირში (1972) ასკვნის მის 

შესანიშნავ სტატიაში, კვლევებმა უჩვენეს ამ ტერმინის ბუნდოვანება, 

განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სახიფათო დამნაშავეების შერჩე-

ვაზე მიდგებოდა საქმე, ანუ ვინ უნდა შესულიყო ამ კატეგორიაში და 

რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე, მკურნალობის წარმატებაზეც 

ზედმეტია საუბარი. სკანდინავიელი მეცნიერების კრისტიანსენისა და 

სხვების (1972), დალგარდის (1966) და შტენგის (1966) კვლევებიც ანა-

ლოგიურს ასკვნიან. მთელი რიგი სკანდალებისა, რომლებიც მსგავ-

სი დაწესებულებების გარშემო არსებობს (მაგალითად, ნორვეგიის 

რაიტგიერდეტის დაწესებულების სკანდალი 1980 წლის შემოდგო-

მაზე და ინგლისის რემპტონის დაწესებულების სკანდალი) ცხადად 

მიუთითებს იმაზე, რომ საკმაოდ რთულია მორალური კუთხით მათი 

არსებობის გამართლება.

მეცნიერება არსებობს იმისათვის, რომ წარმოადგინოს არგუმენ-

ტები, მაგრამ არგუმენტები საკმარისი არ არის  სოციალური ცხოვრე-

ბის შესაცვლელად. აღნიშნულს კი, მივყავართ მეოთხე საკითხამდე, 

რომელიც გვეხმარება მკურნალობის იდეოლოგიის კრახის ახსნაში. 

1960 წელს, ლეიბორისტებმა მოიპოვეს გარკვეული ძალაუფლება 
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ან უფრო ზუსტები, რომ ვიყოთ, პატივისცემა. ამ პარტიის სპიკერმა, 

რომელიც მუშათა კლასის ინტერესების გამტარებელი იყო, თუმცა 

რა თქმა უნდა თვითონ ამ კლასიდან არ მოდიოდა, განაცხადა თუ 

რაოდენ დამწუხრებული იყო იმ უთანასწორო და საზიზღარი ღო-

ნისძიებებით, რომელიც მკურნალობად მოიხსენიებოდა. აღნიშნულ 

ღონისძიებებს დადებითი კუთხით არც ის ფაქტი წარმოაჩენდა, რომ 

ამ ტიპის მკურნალობის მიმღებნი იყვნენ იმ კლასის წარმომადგენ-

ლები, რომლებიც პოლიტიკური ძალაუფლების სათავეში უნდა ყო-

ფილიყვნენ. დამატებით, ასევე გამოაშკარავდა პარალელურ რეჟიმ-

ში ალტერნატიული ღონისძიებების არსებობის ფაქტიც. ადამიანთა 

კეთილდღეობაზე დამყარებული სახელმწიფოს იდეაც სწორედ ამ 

დროს გახდა აქტუალური. ეს უკანასკნელი კი, იმის დასტური იყო, 

რომ სიღარიბის წინააღმდეგ საბრძოლველად პენსიები და სოცი-

ალური დახმარებები უნდა გამოყენებულიყო და არა ციხეები.

დანაშაული, როგორც განკურნების საგანი
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4.1 მსგავსი იდეოლოგიები

როგორც ერთ-ერთი იმათგანი ვინც ხმალამოღებული ებრძვის მკურ-

ნალობის იდეოლოგიას სისხლის სამართალში, მე გულისტკივილითა 

და მღელვარებით ვადევნებ თვალს, როგორ იკავებს ახალი დანაშა-

ულის თავიდან აცილების, ანუ დაშინების, იდეოლოგია (deterrence) 

მისი კონკურენტის ადგილს. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 

მე ვკითხულობდი ლექციებს მკურნალობის ნაკლოვანებების შესახებ 

დილის სალექციო კურსებზე ოსლოში მაშინ, როდესაც იოჰანეს ანდე-

ნაესი3 (1974) საუბრობდა გენერალური პრევენციის შესახებ შუადღის 

სესიებზე იმავე ოთახში – სმენად ქცეული და მონდომებული აუდიტო-

რიის წინაშე. რა თქმა უნდა ისინი სმენად არიან ქცეული. ეს სტუდენ-

ტები ამ კაცისთვის დანაშაულის კონტროლის სისტემის შემადგენელი 

ნაწილები არიან და მათ სჭირდებათ მკურნალობის იდეოლოგიის 

თავი 4
ახალი დანაშაულის 
თავიდან აცილება (დაშინება)

3 იოჰანეს ანდენაესი (Johs. Andenæs) – მკვლევარი, რომელსაც გენერალური 
პრევენციის იდეების განვითარებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის. მისი 
პირველი ნამუშევარი ამ თემაზე დაწერილია 1950 წელს შემდეგი სათაურით: 
AlmenprevensJonen – illusjon eller realitet? (გენერალური პრევენცია – ილუზია 
თუ რეალობა?). ანდენაესის ნაშრომების უმეტესობა გამოქვეყნებულია 
ინგლისურ ენაზე წიგნში: Punishment and Deterrence (1974). მეტი კრიტიკული 
მოსაზრებებისთვის იხ.: Aubert (1954) და Christie (1971).
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რაციონალური შემცვლელის შესახებ ინფორმაციის მიღება. კარგი, 

რაციონალური, მეცნიერებაზე დაფუძნებული შემცვლელის – რო-

გორც მას უწოდებენ ხოლმე. სტუდენტები იღებენ მათ შესახებ ინ-

ფორმაციას და იღებენ საკმაოდ დიდი ოდენობითაც. ბოლო წლებში 

შემუშავდა მნიშვნელოვანი წინდადებები სისხლის სამართლის სის-

ტემაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ, როგორც ფინეთში 

(Straffrättskommitteens betänkande 1976) (Anttila 1977), ისე შვედეთში 

(Brottsförebyggande Rådet 1977). აღნიშნული წინადადებები მკურნა-

ლობის იდეოლოგიას ძალადაკარგულად აცხადებენ. და ორივე მის 

შემცვლელად ახალი დანაშაულის თავიდან აცილებას – ანუ „გენერა-

ლურ პრევენციას“, როგორც ჩვენ მას მოვიხსენიებთ სკანდინავიაში, 

ასახელებს, როგორც სისხლის სამართლისა და სასჯელის მიზანს. დი-

ქოტომიები მართავენ მსოფლიოს. მკურნალობასთან დაკავშირებული 

იდეები გაუჩინარდა და გენერალური პრევენციის საჭიროება დგას. 

ჩემთვის აღნიშნული წარმოადგენს შვედეთის „ახალი სისხლის სამარ-

თლის სისტემის“ (Brottsförebyggande Rådet 1977) ანგარიშის ყველაზე 

დიდ სისუსტეს. ისე გამოდის თითქოს მკურნალობა და გენერალური 

პრევენცია დანაშაულთან საბრძოლველი საუკეთესო საშუალებებია.

ძალიან მარტივია, მაგრამ ამავე დროს სრულიად ბუნებრივია, რომ 

გენერალური პრევენციასთან დაკავშირებული იდეები ცვლიან მკურ-

ნალობის იდეებს. ხშირად აღნიშნულ მიდგომებს განსხვავებულად 

წარმოაჩენენ ხოლმე, მაგრამ სინამდვილეში მათ საკმაოდ ბევრი 

საერთო აქვთ. ისინი ორივე ერთიდაიგივე ეპოქის, რაციონალური და 

საჭირო აზროვნების ეპოქის გამოძახილს განეკუთვნებიან. მათთვის 

საერთო მანიპულაციური ელემენტია. მკურნალობა განკუთვნილია 

დამნაშავის შესაცვლელად, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება 

(დაშინებით) განკუთვნილია სხვა ადამიანების ქცევის შესაცვლელად. 

ორივე შემთხვევაში სახეზე გვაქვს კონკრეტული მიზნის მისაღწევად 

მიმართული ტკივილი. ორივე შემთხვევაში ვვარაუდობთ, რომ  ქცე-

ვის გარკვეული ფორმით მოდიფიცირება გვექნება სახეზე.

ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება (დაშინება)
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კიდევ ერთი საერთო მახასიათებელი, რაც ზემოაღნიშნულ ღო-

ნისძიებებს აქვთ, არის მათი მყარი კავშირი მეცნიერებასთან. მაგრამ 

მკურნალობის შედეგების გაზომვა არავითარი ხალისის მომტანი 

აღარ არის, რადგან ყველა მათგანი ნეგატიურია. სწორედ ამიტომ 

მკვლევარები „ახალ აღთქმული მიწისკენ გაეშურნენ“. მოხდება თუ 

არა მკვლელობის შემცირება იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო სიკვ-

დილით დასჯას შემოიღებს? მაგალითად, ისააკ ელრიხი (1975) ამტკი-

ცებს რომ, ერთი ადამიანის სიკვდილით დასჯა, 7-8 ადამიანის სიცოც-

ხლის გადარჩენას უტოლდება, მაშინ როდესაც სხვა მეცნიერები იხ-

რებიან ტორსტენ სელინის (1967) მხარეს, რომელიც უთითებდა, რომ 

სიკვდილით დასჯას არავითარი დამაშინებელი ეფექტი არ ჰქონდა 

და შესაბამისად, ვერ ამცირებდა მკლველობის რიცხვს ქვეყანაში. 

მკურნალობის შედეგებთან შედარებით, ამ შემთხვევაში პრობლემე-

ბი უფრო რთულად შესაფასებელია, მაგრამ პრინციპში პრობლემე-

ბი და ამ პრობლემების შეფასების პოტენციალი მკურნალობასაც და 

პრევენციასაც მსგავსი აქვთ. მსგავსია, ასევე ის ჯგუფები ვინც მათ ავ-

კარგიანობაზე დებატებში იღებენ მონაწილეობას. იქიდან გამომდი-

ნარე, რომ სახეზეა ფაქტის, მეცნიერებისა და სოციალური ინჟინერიის 

საგანი, ჩვენ ისევ ექსპერტების შეფასებებზე ვართ დამოკიდებული, 

ისევე როგორც სამომავლოდ ჩვენ „სოციალური ტექნიკოსებზე“ ვიქ-

ნებით დამოკიდებული, მათ მიერ ნაჩვენები შედეგების პრაქტიკაში 

გადასატანად.

მკურნალობის იდეოლოგიისა და პრევენციის მსგავსებებით აიხს-

ნება ის ფაქტი, რატომაც არის ასეთი მარტივი მათი ერთმანეთით ჩა-

ნაცვლება. მაგრამ ეს ისე არ უნდა იქნეს გაგებული თითქოს მათ არა-

ვითარი განმასხვავებელი ნიშანი არ ჰქონდეთ. განსაკუთრებით გამო-

საყოფია გენერალური პრევენციის ის თვისება, რომელიც მის სიცოცხ-

ლისუნარიანობას უკავშირდება. იგი გაცილებით რთულად საკვლევი 

საკითხია. პირველ რიგში მისი ძირითადი ცნებებიც კი ბუნდოვნად 

არის გამიჯნული. აღნიშნულის დასადასტურებლად თქვენ ყურადღე-

ტკივილის საზღვრები



43

ბას იმაზე მივაქცევ, რომ ამ თავშიც კი, საუბარია ან ახალი დანაშაულის 

თავიდან აცილებაზე, რომელიც თავის თავში დაშინებას გულისხმობს 

ან გენერალურ პრევენციაზე, ანუ სახეზე გვაქვს ორი ტერმინი. ასეთივე 

ბუნდოვანებას ვაწყდებით სასჯელების თაობაზე არსებულ ლიტერატუ-

რაშიც (cfr Andenæs 1974, დანართი 1). მეტიც, თუ გადავხედავთ ლიტე-

რატურას კარგად გამოჩნდება, რომ ახალი დანაშაულის თავიდან აცი-

ლებისა და გენერალური პრევენციის სისტემაში, პოლიციის საქმიანო-

ბიდან დაწყებული, ჩამოხრჩობით დამთავრებული, ყველაფერი კლა-

სიფიცირებულია, როგორც სტიმული. შესაბამისად, შემიძლია ვთქვა, 

რომ ყველა ის ელემენტი, რომელიც დამახასიათებელია სოციალური 

კონტროლისთვის, თავის მხრივ, შესაძლებელია დამახასიათებელი 

იყოს გენერალური პრევენციისთვისაც. და ბოლოს, მაშინაც კი, როდე-

საც სტიმული დაყვანილია მართვად პროპორციებამდე, პრევენციის 

შედეგების/ეფექტების გაზომვა, მკურნალობის შედეგების გაზმოვას-

თან შედარებით, გაცილებით პრობლემურია. მიზეზები აქაც მარტივია. 

მკურნალობის შედეგის გაზომვა მარტივია, რადგან მას ფორმალურად 

მაინც ჰყავს მკურნალობის მიმღები სუბიექტი, ანუ ვინ არის მკურნა-

ლობის სუბიექტი ცნობილია. გენერალური პრევენციისას აღნიშნული 

მეტად გართულებულია, რადგან სუბუექტია მთლიანი საზოგადოება 

ან მისი ნაწილი. ამ ადამიანებმა კი, შეიძლება ერთი დანაშაულებრივი 

საქმიანობა შეცვალონ მეორეთი ან  სხვა ქვეყანაში გადავიდნენ საც-

ხოვრებლად ისე, რომ უცნობი იქნება მიიღეს თუ არა მათ გარკვეული 

დოზით ის დამაშინებელი გზავნილი (სტიმული), რაც სხვა დამნაშავის 

მიმართ გამოყენებულ სასჯელს ახლდა და რაც გენერალური პრევენ-

ციის საზრისს წარმოადგენს.

კონცეპტუალურად, ისევე როგორც ემპირიულად, გენერალური 

პრევენციის იდეები უფრო რთულად განსახორციელებელია, ვიდრე 

მკურნალობის იდეები. ცნებებთან, სტიმულთან და შედეგებთან და-

კავშირებული ბუნდოვანება, ბუნებრივია ართულებს იდეების გან-

ხორციელებას. გენერალური პრევენციის თეორია გამყარებულია 

ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება (დაშინება)
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მტკიცებებით, რომ მისი საფუძველი მეცნიერებაშია, მაგრამ მისი ემ-

პირიული გამოკვლევა საკმაოდ რთულია. ამ თეორიის სწორედ ეს 

ზემოაღნიშნული ასპექტები შესაძლებლობას აძლევს გენერალურ 

პრევენციას შეავსოს ის ცარიელი ადგილი, რომელიც მკურნალობის 

გაქრობის შემდეგ დარჩება და რომელიც გამოსადეგს ხდის იდე-

ოლოგიას იმ ეპოქაში სადაც ტკივილის მიყენება სხვა მხრივ პრობ-

ლემური იქნებოდა. სხვა სიტყვებით, გენერალური პრევენციისთვის 

ადვილია ტკივილის მიყენების გამართლება.

4.2 აშკარა საკითხის გამეცნიერება

აშკარაა, რომ სასჯელი მოითხოვს მოქმედებას. ეს ყველასთ-

ვის ცნობილია. ჩვენ წითელ ცხელ ღუმელს ხელს არ ვკიდებთ. ჩვენ 

ვცვლით ქცევას უკეთესობისკენ, თუ ჩვენთვის ძვირფასი ადამიანისთ-

ვის ჩვენი საქციელი ტკივილის მომტანია. უმეტესობა იყენებს უსაფრთ-

ხოების ღვედს იმ შემთხვევაში, თუ მისი გამოუყენებლობა დიდ ხარ-

ჯებთან არის დაკავშირებული. ჩვენ, ჩვენი პირადი ცხვორების შესახებ 

ცოდნა და გამოცდილება გადაგვაქვს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. 

ჩემ გამოცდილებას ოჯახში და სამეგობრო წრეში საფუძვლიანობა 

ემატება მაშინ, როდესაც ვსაუბრობ იმის შესახებ, თუ როგორ ავაღები-

ნოთ ხელი ახალი დანაშაულის ჩადენაზე ქურდს, ნარკომანს, მოძალა-

დეს. ღუმელის სიცხელე ხომ არის მისი ხელის დადებისგან პრევენციის 

საფუძველი, მაშინ რატომ არ შეიძლება დანაშაულის პრევენცია სასჯე-

ლით ხდებოდეს? 

სინამდვილეში ბევრი მიზეზი არსებობს, რატომაც არ შეიძლება 

სასჯელი  პრევენციის საფუძველი იყოს. საზოგადოებრივ ასპარეზზე 

უდავოა არსებობს დაუყოვნებლივი კონტროლი და სასჯელი, რომე-

ლიც გამოხატულია ფორმალურ სასჯელებში და სავარაუდო დანაშა-

ულებრივ ქმედებისგან საკმაოდაა დროში დაშორებული. აქ კითხვები 

არ ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რომ დანაშაულისთვის სასჯელს 

ტკივილის საზღვრები
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იყენებს ის, ვისაც გარკვეული კავშირი აქვს ქმედების ჩამდენთან და 

თავის მხრივ, ტკივილის მიყენების გარდა აქვს სხვა შესაძლებლო-

ბებიც. კითხვები არ ჩნდება მაშინაც, როდესაც დგება სასჯელის გა-

მოყენების ან უმოქმედობის ალტერნატივა, აქ საუბარია დანაშაულის 

ხასიათიდან გამომდინარე სასჯელის ზომის გაზრდაზე ან შემცირება-

ზე. რომ შევადაროთ ტკივილის თავიდან აცილების თაობაზე ჩვენი 

ყოველდღიური ცხოვრებისეული გამოცდილება, დანაშაულის გე-

ნერალური პრევენციის თაობაზე დებატებს, ჩვენ უნდა გავარკვიოთ 

მაგალითად, რამდენად შემაკავებელი ეფექტი აქვს 200 გრადუსზე 

გაცხელებულ ღუმელს, 300 გრადუსზე გაცხელებულ ღუმელთან შე-

დარებით ან მამის მიერ შვილის რამდენიმე წუთიან დატუქსვას, 15 წუ-

თიან დატუქსვასთან შედარებით. ამასთან, ისიც აღსანიშნავია, რომ 

გენერალური პრევენცია (ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება), არ 

ითვალისწინებს როგორი ტკივილისა და ეფექტის მომტანია სასჯელი, 

მისი მთავარი საზრუნავია, რომ ბ-ს დასჯით ა-ზე მოახდინოს დამა-

შინებელი გავლენა. ზოგიერთი ჩვენთაგანი არ არის იმდენად გამჭ-

რიახი, რომ სხვა ადამიანის შეცდომაზე ისწავლოს. 

მაგრამ მაინც ცხადია, რომ სასჯელს აქვს პრევენციული/დამაში-

ნებელი ეფექტი. ზოგიერთი ტიპის სასჯელი ზოგიერთ სიტუაციაში, 

ზოგიერთი ტიპის ქმედების პრევენციას ახდენს. სასჯელის გარეშე, 

შეიძლება ქაოსმა დაისადგუროს. თუ პოლიციის თანამშრომლები გა-

იფიცებიან, ამას აუცილებლად მოჰყვება პრობლემები. ეს სავსებით 

ლოგიკური და გასაზიარებელია. მისი ყველაზე ელემენტარული გა-

გებით, დაშინების (ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება) თეორიის 

ძირითადი არსი სრულიად გასაგებია. თუ სამართალდამრღვევების 

მიმართ არავითარი ზომა არ იქნება გამოყენებული, აღნიშნული რა 

თქმა უნდა გამოიწვევს დანაშაულის რაოდენობის გაზრდას.

მაგრამ ელემენტალური გაგება არ არის საკმარისი გენერალური 

პრევენციის ანუ დაშინების პრაქტიკაში გამოყენების გასამართლებ-

ლად. პრაქტიკაში გენერალური პრევენციის იდეა გამოიყენება მაშინ, 

ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება (დაშინება)
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როდესაც პოლიტიკოსებს სჭირდებათ არგუმენტები გაზრდილი სას-

ჯელების გასამართლებლად ან მოსამართლეებს სურთ, რომ იყვნენ 

განსაკუთრებით მკაცრები. მაგალითად, თავისუფლების აღკვეთის 

ვადის გაზრდა ერთიდან ორ წლამდე. ჩემს ქვეყანაში სასჯელის გა-

მოყენების გამართლების მცდელობის პროცესში, ძალიან ბევრი 

დასაბუთება იწყება შემდეგი ფორმულირებით: „ვითვალისწინებთ 

რა გენერალური პრევენციის მიზნებს, მძიმე სასჯელის გამოყენება 

გარდაუვლად მიგვაჩნია“. აღნიშნული წარმოადგენს მარტივ გამოსა-

ვალს, რომელიც დაფუძნებულია შინაგან რწმენაზე და მეცნიერებაზე.

სწორედ აქ ვაწყდებით ძირითად პრობლემას: გენერალური პრე-

ვენციის ან დაშინების თეორიები სწორედ მაშინ არის ყველაზე მეტად 

მისაღები, როდესაც იწყება შემდეგი მსჯელობა – ან ყველაფერი ან 

არაფერი. თუ სამართალდამრღვევების მიმართ არავითარი ზომა 

არ იქნება გამოყენებული, აღნიშნული რა თქმა უნდა გამოიწვევს 

დანაშაულის რაოდენობის გაზრდას. თუ გადასახადებისაგან თავის 

არიდების მიმართ გამოყენებული იქნება სასჯელის უკიდურესი ზომა, 

აღნიშნული სავარაუდოდ გამოასწორებს მდგომარეობას. მაგრამ 

აღნიშნული იდეები არ არის განკუთვნილი მსგავსი მიდგომებისთვის. 

ამ შემთხვევაში, გენერალური პრევენციის სფეროში, თეორიები და 

ემპირიული კვლევები ვერავითარ დახმარებას ვერ გვიწევენ. მაგრამ 

ამ სფეროში მომუშავე პროფესიონალები ხშირად იყენებენ უკიდუ-

რეს მაგალითებს და ამით ქმნიან ისეთ წარმოდგენას, თითქოს მნიშ-

ვნელოვანი თეორიები და მიღწევები აქვთ. სხვა სიტყვებით, ისინი 

ტკივილის გადანაწილების პროცესის მცდარ ლეგიტიმაციას ახდენენ. 

მათ მარტივად შეეძლოთ ეთქვათ: ჩვენ იმ აზრის ვართ, რომ დამნა-

შაავები უნდა იტანჯებოდნენ. აღნიშნული იქნებოდა განცხადება ღი-

რებულებების შესახებ და ჩვენ ჩავერთვებოდით ტანჯვის შესახებ მო-

რალურ დებატებში, მაგრამ ისინი ამას არ აკეთებენ. ისინი ერთიდა-

იმავეს იმეორებენ, რომ მკურნალობის იდეოლოგიამ არ გაამართლა 

ტკივილის საზღვრები
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და არ არსებობს მეცნიერული დასკვნა, რომელიც საწინააღმდეგოს 

მიუთითებდა, სამაგიეროდ არსებობს ემპირიული მტკიცებულებები, 

რომლებიც გენერალური პრევენციის იდეას ამყარებს. აღნიშნულის 

დასტურად, ისინი იშველიებენ მთელ რიგ კლასიკურ მაგალითებს 

ტკივილის ცალკეული სახის პრევენციული ეფექტების შესახებ. ყოვე-

ლივე აღნიშნულით კი, პრევენციის მომხრეები ქმნიან წარმოდგენას, 

გაჯერებულს მეცნიერული ტერმინებით, რომ სასჯელის სახის ამორ-

ჩევა ეფუძნება გარკვეულ მიზნებს და სასჯელის სხვა მეთოდების 

არსებობის შემთხვევაში, კრიმინოგენული სიტუაცია სხვაგვარი იქნე-

ბოდა. ამით ტკივილს, მეცნიერული ლეგიტიმაცია ეძლევა. ჩვენ ბო-

ლომდე არ ვართ ბედნიერები ჩვენი საქციელით, მაგრამ მეცნიერების 

სახელით ვინარჩუნებთ მათ!

4.3 ტკივილის გადანაწილების დონე

ნორვეგიის ციხის მოსახლეიობა 1800 კაცს შეადგენს. ეს ნიშნავს, 

რომ 100 000 სულ მოსახლეზე საშუალოდ 44 პატიმარია. მაგრამ რა-

ტომ მხოლოდ 44? რატომ არა 115 პატიმარი 100 000 მოსახლეზე, რო-

გორც ეს ფინეთშია? ან რატომ არ ავიღოთ სხვა უფრო ინდუსტრი-

ული სახელმწიფო? აშშ-ს ნახევარი მილიონი თავისუფლება აღკვე-

თილი მსჯავრდებული ჰყავს, რაც ნიშნავს, რომ 100 000 მოსახლეზე 

230 პატიმარია. საბჭოთა კავშირს 1,7 მილიონი პატიმარი ჰყავს, ანუ 

660 პატიმარი 100 000 მოსახლეზე (Neznansky 1979). მაგრამ ჩვენ შეგ-

ვიძლია შევისწავლოთ უფრო პატარა და მეტად ინდუსტრიალიზებუ-

ლი სახელმწიფო განთავსებული ევროპის შუაგულში საკმაოდ ბევრი 

ისეთი პატარა პრობლემით, როგორიცაა ნარკოტიკები და სხვა და-

ნაშაულის პრობლემები. ეს სახელმწიფოა ჰოლანდია, 100 000 მო-

სახლეზე 20 პატიმრით. ეს ციფრი არის ნორვეგიის ნახევარი, მაგრამ 

ზუსტად იმდენივე რამდენიც ისლანდიაშია. ჩვენ სახელმწიფოებს 
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შორის მსგავსებები შეგვიძლია მოვიძოთ აღმოსავლეთ ევროპაშიც, 

სადაც ყველაზე მეტი ციხის მოსახლეობაა საბჭოთა კავშირში და პო-

ლონეთში, ხოლო ყველაზე ნაკლები ჩეხოსლოვაკიაში და გერმანიის 

დემოკრატიულ რესპუბლიკაშია.

ისტორიულად ციხის მოსახელობებს შორის ვარიაციები უფრო 

მკვეთრიც ყოფილა. იმ პერიოდში, როდესაც ჰენრიკ იბსენი უნი-

ვერსიტეტის მისაღებ გამოცდას აბარებდა (სხვათა შორის ჩაიჭრა), 

ნორვეგიას ციხის მოსახლეობა ხუთჯერ აღემატებოდა დანიისას. ფი-

ნეთსა და შვედეთს ერთნაირი მაჩვენებლები ჰქონდათ. ჩვენი ციხის 

მოსახლეობა მკვეთრად შემცირდა საუკუნის მიწურულს, მას შემდეგ 

კი, იგი დღემდე ერთ დონეზეა. იგი უცვლელია იმის მიუხედავად, რომ 

დანაშაულის რაოდენობა გაიზარდა, ხოლო ცალკეულ შემთხვევაში 

გაოთხმაგდა. 

ჩვენი მიზანი აქ არ არის ცვლილებების შესწავლა ან არ შესწავ-

ლა. ჩვენი მიზანია ავღნიშნოთ, რომ არაფერი ახალი არ არის იმა-

ში, რომ გაიზარდოს რეგისტრირებული დანაშაულების რაოდენობა, 

მაგრამ ციხის მოსახლეობა დარჩეს უცვლელი. და პირიქით, სავსე-

ბით შესაძლებელია შემცირდეს რეგისტრირებული დანაშაულების 

რაოდენობა ისე, რომ არ შემცირდეს მსჯავრდებულების რაოდენობა. 

შესაბამისად, აუცილებელი კავშირი დანაშაულის დონეებსა და სას-

ჯელებს შორის არ არსებობს. ადვილი მისახვედრია, რომ ქვეყანაში 

დანაშაულის მაჩვენებელი დაკავშირებულია თავისუფლების აღკვე-

თის მაჩვენებელთან. მეორე მხრივ, ადვილი მისახვედრია ისიც, რომ 

სწორედ დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელია, ანუ პოლიციის მიერ 

თავისი უფლებამოსილების განხორციელებაა, დანაშაულის დონის 

განმსაზღვრელი. ეჭვგარეშეა, რომ ისინი ერთმანეთზე ახდენენ გავ-

ლენას, მაგრამ თითოეულს საკმაოდ ფართო არეალი აქვს. სწორედ 

ამ და სხვა მიზეზების გამო, სასჯელის მარტივად გაიგივება ასასარუ-

ველ ქმედებათა კონტროლის საშუალებებთან, ნიშნავს მის საკმაოდ 

შეზღუდულ გაგებას.
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49

4.4 დანაშაულის კონტროლი, როგორც დანაშაულის კონტროლის მიზანი?

გენერალურ პრევენციაზე ახალი ლიტერატურის გაცნობისას, მკით-

ხველს აუცილებლად გააოცებს ის ფაქტი, თუ რამდენად მარტივად 

არის ყველაფერი გადმოცემული. მსგავსი სიმარტივე იგრძნობოდა მა-

შინაც, როდესაც საუბარი მკურნალობის იდეოლოგიას შეეხებოდა. ამ 

უკანასკნელ შემთხვევაში ნათელი იყო, რომ დამნაშავეები უნდა გან-

თავსებულიყვნენ სხვადსხვა ტიპის დაწესებულებებში, მათი შემდგომი 

ანტისოციალური აქტივობების პრევენციის მიზნით. ახლა კი, ნათელია, 

რომ მოსახლეობა დაშინდება, სხვა დამნაშავეების ტკივილის შემხედ-

ვარე და არ ჩაიდენს კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას. ისე გამოდის, 

თითქოს დანაშაულის კონტროლის სისტემის მიზანი დანაშაულის გა-

კონტროლებაა.

ასე არ უნდა იყოს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვა, თუ სისტემის მთავა-

რი ფუნქცია გენერალური პრევენცია, ანუ დაშინებაა, მაშინ ჩვენ დანა-

შაულის კონტროლის სისტემა სხვაგვარად უნდა ჩამოგვეყალიბებინა. 

თუ სასჯელის მიზანი  ადმიანების დამორჩილებაა, მაშინ დანაშაულის 

კონტროლის სისტემას თითქმის არაფრის გაკეთება არ დასჭირდე-

ბოდა სერიოზული დანაშაულების გასაკონტროლებლად. მკვლელო-

ბის უმეტესი შემთხვევა დარჩებოდა დასუჯელი, რადგან ყველას ეცო-

დინებოდა, რომ მკლველობა არასწორია და მარტივი ფორმალური 

პროცედურა ბრალეული პირის გამოსავლენადაც საკმარისი იქნებო-

და. სამაგიეროდ, მთელი ყურადღება დაეთმობოდა უფრო ნაკლე-

ბად მძიმე ნორმებს. ბოლო პერიოდში ნორვეგიაში, ჩვენ ავკრძალეთ 

„სკეითბორდების“ გაყიდვა. ამას გარდა, ჩვენ მივიღეთ კანონი, რომე-

ლიც ავტომობილის წინა სავარძლებზე ღვედის გაკეთებას ავალდებუ-

ლებს. სწორედ ასეთ ქმედებებთან დაკავშირებით არის პრევენციის 

იდეა საინტერესო. დავაწესოთ ამ ქმდებებისთვის სულ რაღაც 5 წლით 

თავისუფლების აღკვეთა და მიზანიც მიღეწული იქნება. სამაგიეროდ 

ასეულობით ადამიანის ჯანმრთელობას აღარ დაემუქრება საფრთ-
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ხე და 30-ამდე ადამიანის სიცოცხლე იქნება დაცული ყოველწლირად, 

თუ ღვედის თაობაზე აკრძალვა არ დაირღვევა. ეს ციფრი უტოლდება 

მკვლელობების საშუალო წლიურ მაჩვენებელს ჩვენ ქვეყანაში.

მაგრამ ასე მარტივად არ შეიძლება საქმე იყოს.

უფრო რთული მიდგომაა შემოთავაზებული კლაუს მეკელას მიერ 

(1975). ის არის ერთ-ერთი ავტორი ფინეთის სისხლის სამართლის 

რეფორმისა და მისი მთავარი არგუმენტი მდგომარეობდა იმაში, რომ 

სასჯელის მიზნად გენერალური პრევენციის ხაზგასმით, უნდა მომხ-

დარიყო პრიორიტეტების სიის შედგენა, რომელიც საზოგადოების 

ღირებულებებს გაითვალისწინებდა. აღნიშნული საკმაოდ საინტერე-

სო შემოთავაზებას წარმოადგენს და ცოტა ხანში მივუბრუნდები მის 

განხილვას. მოკლედ, რომ ჩამოყალიბდეს, მეკელას იდეა მდგომა-

რეობს იმაში, რომ რაც უფრო მძიმეა ქმედება მით უფრო მძიმე სას-

ჯელი უნდა გამოიყენებოდეს მის მიმართ. ან როგორც მთავარ შვე-

დურ შემოთავაზებაშია მითითებული: „სასჯელის სიმძიმე ქმედების 

სიმძიმეზე უნდა იყოს დამოკიდებული“ (გვ. 200). სხვა სიტყვებით, მეტი 

ტკივილი, მძიმე ქმედებებისთვის.

მაგრამ ვინ უნდა განსაზღვროს ის პრიორიტებები, რომლებიც 

ზემოთნახსენებ სიაში უნდა შევიდეს? – ჩემ ქვეყანაში აღნიშნულზე 

პარლამენტია უფლებამოსილი. პროცესი მარტივია: სისხლის სამარ-

თალი ადგენს „ცოდვების“ სიას, პარლამენტი ახდენს მათ კატეგო-

რიზაციას, ალაგებს მათ რანგების მიხედვით და დეტალურად წყვეტს 

რა ოდენობის ტკივილი უნდა განესაზღვროს კანონდამრღვევს და 

რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტად არის რანგირებული ქმედება, მით 

უფრო მეტი ტკივილია მისთვის განკუთვნილი.

კლაუს მეკელას მიერ ფორმულირებული პრიორიტეტების სიის 

იდეამ ამოცანა საკმაოდ გაართულა. მისი მოსაზრებით, მიზანია არა 

მხოლოდ დანაშაულის კონტროლი, არამედ იმ ღირებულებებისადმი 

პრიორიტეტების მინიჭება, რომელიც ჩადებულია სისხლის სამართ-

ლის კანონში. აღნიშნულს ითვალისწინებს, ასევე შვედეთის წინადადება 
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„ახალი სისხლის სამართლის სისტემა“. მთავარი მიზანია არა კონტრო-

ლის საჭიროება, არამედ იმის განსაზღვრა, თუ როგორ მოპყრობას იმ-

სახურებს ქმედება, რაც თავის მხრივ, ამ ქმდებისთვის სასჯელის სიმძი-

მის განმსაზღვრელი იქნება – „კონკრეტული ქმედებისთვის დამდგარი 

შედეგი უნდა იყოს ქმედების საშიშროების განმსაზღვრელი“ (გვ. 200).

მაგრამ თუ ეს არის მიზანი – რაც შეიძლება საკმაოდ მისაღებ მიზ-

ნად ჩაითვალოს – მაშინ ახალი კითხვები იბადება, განსაკუთრებით 

იმასთან დაკავშირებით, თუ რის მიღწევას ვცდილობთ ჩვენ მსგავსი 

მიდგომებით. მართლა ეხება თუ არა მსგავსი მიდგომები გენერალურ 

პრევენციას? რა მეცნიერული ან სოციალური შედეგები შეიძლება 

მოჰყვეს მას? გამოდის, რომ მკვლელს სიკვდილით ვსჯით არა იმი-

ტომ, რომ მოხდეს მკვლელობის პრევენცია, არამედ იმიტომ, რომ 

დავგმოთ მკვლელობის ბოროტი ხასიათი. მაგრამ რა საჭიროა ამ 

ყველაფრის განხილვა ემპირიული ანალიზის ჩარჩოში? ტკივილის 

განაწილება აქ გამოყენებულია როგორც მორალური დეკლარაცია 

და რატომ არ ვარქმევთ თავის სახელს?

ამის აღიარებით ჩვენ პირველ რიგში ვაკნინებთ გენერალური 

პრევენციის იდეას. მეტიც, აშკარად იკვეთება, რომ ტკივილის განა-

წილება განკუთვნილია მხოლოდ სიტყვებად. აღნიშნულის აღიარე-

ბა კი, გზას უხსნის სხვა ნაკლებად ტკივილის მომტანი სიტყვების გა-

მოყენებას. ისეთ პირობებში კი, როდესაც ტკივილი განკუთვნილია 

გზავნილად/მესიჯად, ნაცვლად ქმედების კონტროლის საშუალებისა,  

საკმაოდ რთულია ტკივილის მიყენების ლეგიტიმაცია.

4.5 ნეო-კლასიციზმის შესავალი

როგორც კონცეპტუალურად, ისე ემპირიულად გენერალური პრე-

ვენციის იდეების ხორცშესხმა გაცილებით რთულია ვიდრე მკურ-

ნალობისა. მაგრამ როდესაც საქმე ღირებულებების სტანდარტებზე 

მიდგება, გენერალური პრევენციის იდეებს დიდი უპირატესობა აქვთ. 

ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება (დაშინება)
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მკურნალობის იდეოლოგიები ეფექტური იყო იმით, რომ ისინი ღირე-

ბულებებს ბლოკავდნენ. სომატური მედიცინის ანალოგიაზე დაყრდნო-

ბით, მკურნალობა აშკარა უპირატესობად ითვლებოდა. მკურნალობა 

და შესაბამისად, მკურნალობა დანაშაულის კონტროლის სისტემაში, 

პაციენტის ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად გამოიყენებოდა. შესა-

ბამისად, მიზანშეწონილი არ იყო იმის გარკვევა მტკივნეული იყო თუ 

არა ეს პროცესი, რადგან მკურნალობის უმეტესი პროცესი გარკვეულ-

წილად ტკივილის მომტანია. არც იმის გარკვევა იყო მიზანშეწონილი, 

იმსახურებდა თუ არა პაციენტი ამ ტანჯვას, რადგან უამრავი ცხოვრე-

ბისეული ტანჯვა დაუმსახურებელია. არც მკურნალების კონტროლი 

იყო აუცილებელი, რადგან სახეზე არ იყო ინტერესთა კონფლიქტი, 

არსებობდა მხოლოდ ერთი მიზანი, რომელზეც პაციენტიც და საზოგა-

დოებაც მყარად თანხმდებოდნენ და ეს მიზანი ადამიანის სოციალური 

განკურნება იყო – ან მისი დანაშაულისგან განკურნება.

დაშინება, ანუ გენერალური პრევენცია სულ სხვა პოზიციაზეა. აქ 

უკვე ნათელია, რომ საუბარია არა მკურნალობაზე, არამედ სასჯელზე. 

ეს არის გამიზნული ტანჯვა. სისხლის სამართლის სიტემა არსებობს არა 

ადამიანის განსაკურნებლად, არამედ ტკივილის მისაყენებლად. და 

ადამიანს ტკივილი ადგება იმისათვის, რომ სხვა ადამიანებმა გაითა-

ვისონ ამ ტკივილის შესახებ ანუ მოხდეს მათი დაშინება. თუ უშუალო 

ტკივილის ადრესატები შეიცვლებიან, ძალიან კარგია, მაგრამ ამ ტკივი-

ლის აუდიტორია არის საზოგადოება და ამის შესახებ ცხადად არის მი-

თითებული გენერალური პრევენციის შესახებ თეორიებში. შესაბამი-

სად, გვიწევს იმის აღიარება, რომ არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი. 

ძალაუნებურად ჩვენ ტკივილის რეგულაციებზე გვიწევს ყურადღების 

მიქცევა. მკურნალობის იდეოლოგიის გაუჩინარებისა და გენერალური 

პრევენციის ხელახალი აღორძინების პროცესების აღწერით, ჩვენ რე-

ალურად განვიხილეთ ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმდინარეობა, 

რომელმაც საფუძველი დაუდო „ნეო-კლასიკურ“ მიმდინარეობას. 

შემდეგ თავში სწორედ ამ უკანაკსნელზე იქნება საუბარი. 

ტკივილის საზღვრები
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5.1 დაბადება და ხელმეორედ დაბადება

იმისათვის, რომ მოხდეს ახალი კლასიციზმის ანალიზი, აუცილებე-

ლია მსჯელობა ძველი კლასიციზმის აღწერით დაიწყოს. რამდენიმე 

სიტყვაც საკმარისი იქნება ზოგადი წარმოდგენის შესაქმნელად. კლა-

სიკური მიმდინარეობა ნამდვილი გაგრძელებაა იმისა, რაც დღეს-

დღეისობით განათლების ეპოქად არის მოხსენიებული. ამ ეპოქამ 

გვაჩუქა რუსო და ვოლტერი და მათთან ერთად შეიქმნა ადამიანის 

ღირსებისა და პოტენციალის შესახებ ზოგადი წარმოდგენები (თუმ-

ცა ისიც აღსანიშნავია, რომ რუსო მხოლოდ მამაკაცებს გულისხმობ-

და). სისხლის სამართლის სფეროში ეს მიმდინარეობა ორ ძირითად 

მოთხოვნას ეფუძნებოდა. პირველ რიგში, ადამიანის ქცევის გასა-

კონტროლებლად, რაც შეიძლება ნაკლები ჩარევა უნდა ყოფილიყო 

სახეზე. სასჯელი არ უნდა ყოფილიყო იმაზე მეტი, ვიდრე ეს აუცილე-

ბელი იქნებოდა ქმედების განმეორებით ჩადენის პრევენციისთვის, 

როგორც ინდივიდუალურ ისე საზოგადოების დონეზე. ამას გარდა, 

ნათლად უნდა ყოფილიყო განსაზღვრული კონკრეტულ ქმედებას, 

რომელი კონკრეტული სასჯელი მოჰყვებოდა. სიცხადე და განჭვრე-

ტადობა სასამართლოებისათვის ორ უმთავრეს სიტყვად იქცა. ეს კი 

იმას ნიშნავს, რომ დანაშაულიც და სასჯელიც წინასწარ ცხადად უნდა 

თავი 5
ნეო-კლასიციზმი
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იყოს განსაზღვრული. სასჯელი უნდა იყოს დაზუსტებული და უნდა შე-

ესაბამებოდეს ქმედების სიმძიმეს.

აღნიშნული მიმდინარეობის შექმნა განაპირობა არისტოკრატიის 

წინააღმდეგ ბურჟუაზიული ოპოზიციის ზრდამ. გაჩნდა აუცილებლო-

ბა სისხლის სამართლის პოლიტიკის კლასიკური მახასიათებელის 

წინააღმდეგ, რომლის მიხედვითაც ის ვისაც ძალაუფლება უპყრია 

ხელთ, ხშირად თვითნებობდა. ბურჟუაზია მოვიდა ხელისუფლებაში 

და გაჩნდა განცდა, რომ ისინი აღარ მოითმენდნენ საზოგადოების 

წევრების წოდებრიობაზე დამყარებულ პრივილეგირებულ მიდ-

გომებს, მიდგომებს, რომლის მიხედვითაც დიდგვაროვანს შეეძლო 

ჩადენილი ქმედების გამო მხოლოდ ჯარიმით ეგო პასუხი, ხოლო 

საზოგადოების „ჩვეულებრივ“ წევრს თავისუფლების ხანგრძლივი 

აღკვეთით. მოთხოვნა იყო საერთო დიდგვაროვნის და ჩვეულებრივი 

მოქალაქის მიმართ, ანუ როდესაც კანონდარღვევა იყო მსგავსი, მათ 

თანაბრად უნდა ეგოთ პასუხი. იმისათვის, რომ თანასწორობა ყოფი-

ლიყო დაცული აუცილებელი იყო სასჯელების წინასწარ ჩამოყალი-

ბება, რა პირობებშიც საზოგადოებას ეცოდინებოდა რა მოსალოდნე-

ლი სასჯელი დაენიშნებოდა კანონდამრღვევს, შესაბაისად, სასჯელი 

მხოლოდ ქმედების სიმძიმეზე იქნებოდა დამოკიდებული და არა ქმე-

დების ჩამდენის წოდებრივ მდომარეობაზე ან მოსამართლის დისკ-

რეციაზე. სისხლის სამართლის უდიდესი მკვლევარები, როგორიცაა 

ბეკარია და ბლექსტოუნი, გახდნენ დიადები იმიტომ, რომ დიადები 

იყვნენ. მაგრამ გარდა ამისა, ისინი დიადები გახდნენ იმიტომაც, რომ 

საჭირო დროს საჭირო გზავნილი ჰქონდათ. მათი აზრები შეთავსე-

ბადი იყო არა მხოლოდ ძალაუფლების მქონე ჯგუფისთვის, არამედ 

პოლიტიკური, თუ ეკონომიკური იდეებისა და აზროვნებისთვისაც.

5.2 ბეკარიასთან ერთად აშშ-მდე

ჩეზარე ბეკარია კმაყოფილებით დააქნევდა თავს შესაძლებლობა 

რომ მისცემოდა და ემუშავა ამ სამ უმნიშვნელოვანეს წიგნზე:

ტკივილის საზღვრები
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1.  American Friend’s Service Committee: Struggle for Justice. N.Y. 1971

2.  Andrew von Hirsch: Doing Justice. Report of the Committee for the 

Study of Incarceration N. Y. 1976.

3.  The Twentieth Century Fund Task Force on Criminal Sentencing: Fair 

and Certain Punishment. N.Y. 1976.

სამივე პუბლიკაცია შემუშავებულია კომიტეტის მიერ. მართალია 

აღნიშნული კომიტეტების შემადგენლობა თავად წევრებმა დააკომპ-

ლექტეს, მაგრამ ყველა მათგანი მნიშვნელივანი იყო, მათი წევრების 

ჩართულობისა და ცნობადობის გამო, მათი წევრების ადგილის გამო 

ამერიკულ საზოგადოებაში და მათი არგუმენტების სიძლიერის გამო. 

პრინციპში ამ წიგნების სათაურები ბევრ რამეზე მეტყველებს. პირველ 

წიგნში საუბარია მართლმსაჯულებისთვის ბრძოლაზე, მეორეში მარ-

თლმსაჯულების განხორციელებაზე და როდესაც ტერმინი „მართლ-

მსაჯულება“ ამოწურულია მესამე წიგნში საუბარია მის მსგავს ტერ-

მინზე „სამართლიან და განჭვრეტად სასჯელზე“. ყურადსაღებია, რომ 

ამ შემთხვევაშიც ნახსენებია ტერმინი სასჯელი და არა მკურნალობა.

პირველი კომიტეტთაგანი შიქმნა ამერიკის ერთ-ერთი კომუნის 

წარმომადგენლებისგან. აღნიშნული ფაქტი უკვე საინტერესოა, რად-

გან სწორედ ამ კომუნის წარმომადგენლების მოძრაობამ ჩამოაყა-

ლიბა გამასწორებელი მიდგომის იდეები ამერიკაში. აღნიშნული კი, 

პენსილვანიის ციხეში არსებული სავალალო მდგომარეობის გამოძა-

ხილი იყო, სადაც პატიმრები მოთავსებულები იყვნენ სამარტოო საკ-

ნებში, კონტაქტი ჰქონდათ მხოლოდ დაწესებულების მოძღვართან 

და დირექტორთან და ასეთ პირობებში იხდიდნენ სასჯელს, მანამ 

სანამ მზად არ იქნებოდნენ გათავისუფლებისთვის. ასეთი ტიპის წა-

მების წინააღმდეგ, ზემოთ ნახსენებმა კომუნის წარმომადგენლებმა 

შემოიღეს განსაზღვრული სასჯელების სისტემა, რომლის ოდენობაც 

ქმედების სიმძიმეზე უნდა ყოფილიყო დამოკიდებული. ამ წესიდან 

გადახვევა კი უსამართლო სასჯელის დანიშვნის წინაპირობას წარ-

მოადგენდა.

ნეო-კლასიციზმი
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მეორე კომიტეტი, როგორც წესი ვონ ჰირშის კომიტეტის სახელი-

თაა ცნობილი. მან შემოიღო ცალკეული გამონაკლისები ისეთ შემთხ-

ვევებში, როდესაც საქმე განსაკუთრებით საშიშ დამნაშავეებს შეეხე-

ბოდათ. განსხვავებული წესი იყო დადგენილი, ასევე რეციდივისტე-

ბისთვისაც, რომლებსაც უფრო მძიმე სასჯელი ენიშნებოდათ, ვიდრე 

ქმედების პირველად ჩამდენებს. მეტიც, ამავე კომიტეტმა დანერგა 

სასჯელის გაზრდის ან შემცირების შესაძლებლობები, როდესაც სა-

ხეზე იყო დამამძიმებელი ან შემამსუბუქებელი გარემოებები ინდივი-

დუალურ დონეზე.

მესამე ანგარიში შესაძლებელია მეორე ანგარიშის სახესხვაო-

ბად ჩაითვალოს. ამ კომიტეტის რამდენიმე წევრი, მეორე კომიტეტშიც 

იღებდა მონაწილეობას. მათი სისტემა მდგომარეობს შემდეგში (გვ. 20):

თითოეული დანაშაულის ქვეკატეგორიისთვის, ჩვენ გთავაზობთ, რომ კა-

ნონმდებელმა ან შესაბამისად პასუხისმგებელმა პირმა, მიიღოს სავარაუდო 

სასჯელი, რომელიც როგორც წესი ენიშნებათ დანაშაულის პირველად ჩამ-

დენ პირებს და რომლებმაც დანაშაული ჩაიდინეს ამ დანაშაულისათვის და-

მახასიათებელი ხერხით.

კანონმდებელმა, ასევე, უნდა განსაზღვროს რამდენით უნდა გაიზარდოს 

სასჯელი ქმდების განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში წინასწარ განსაზღ-

ვრული პროცენტებში გამოსახული ფორმულის მიხედვით. ამ მიდგომის 

საზრისი მდგომარეობს იმაში, რომ დანაშაულის პირველად ჩადენის შემთ-

ხვევაში სასჯელი უნდა იყოს შედარებით ნაკლები, მაგრამ მკვეთრად უნდა 

გაიზარდოს განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში. შესაბამისად, ჩვენ გთა-

ვაზობთ სასჯელის ზომის გეომეტრიულ მატებას უფრო მძიმე დანაშაულე-

ბისთვის: მაგალითად, საჯელი 50%-ით გაიზრდება განმეორებით ჩადენილ 

შეიარაღებული ყაჩაღობის შემთხვევაში, 100%-ით მესამედ ჩადენისთვის, 

200%-ით მეოთხედ ჩადენის შემთხვევაში და ა.შ. მსგავსი ტიპის გეომეტრი-

ული ზრდადობა განსხვავებული იქნება წვრილმანი დანაშაულების შემთხ-

ვევაში: 10%-ით განმეორებით ჩადენილი ჯიბის ქურდობის გამო, 20%-ით 

მესამედ ჩადენის შემთხვევაში, 30-ით მეოთხედ ჩადენის შემთხვევაში და ა.შ.

კომიტეტი აძლევს რეკომენდაციას კანონმდებელს ან საამისოდ უფლებამო-

სილ პირს და სთავაზობს მათ განსაზღვრონ დამამძიმებელი და შემამსუბუ-

ტკივილის საზღვრები
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ქებელი გარემოებები, რომელიც შესაბამისობაში იქნება დანაშაულის მახა-

სიათებლებთან და დამნაშავის პიროვნებასთან.

დამამძიმებელი და შემამსუბუქებელი გარემოებების პრაქტიკული 

გამოყენების შესახებ საუბარია დოკუმენტის შემდეგ ნაწილში (გვ. 46):

თუ შემამსუბუქებელი გარემოებების საერთო რაოდენობა აღემატება დამამ-

ძიმებელი გარემოებების რაოდენობას, მაშინ საქმის განმხილველ მოსამარ-

თლეს შეუძლია შეამციროს დამნაშავისათვის დასანიშნი სავარაუდო სასჯე-

ლი (სავარაუდო სასჯელს დამატებული წინათ მოუხდელი სასჯელის ნაწილი, 

ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 50%-ამდე. პირიქით, თუ დამამძიმებელი 

გარემოებების საერთო რაოდენობა აღემატება, შემამსუბუქებელი გარე-

მოებების საერთო რაოდენობას, მაშინ საქმის განმხილველ მოსამართლეს 

შეუძლია 50%-ით გაზარდოს სავარაუდო სასჯელი.4

5.3 ბეკარია სკანდინავიაში

უწინ გამომცემლები სწრაფად მუშაობდნენ. 4 წელიც კი არ იყო 

გასული ბეკარიას ნაშრომის – Dei delitti e delle pene – პირველი პუბ-

ლიკაციის შემდეგ, რომელიც ქალაქ ლივორნოში გამოიცა და წიგნი 

უკვე გადათარგმნილი იყო შვედურ ენაზე და სტოქჰოლმში გამოიცა. 

1977 წელს წიგნი ხელახლა საკმაოდ ლამაზ იტალიურ-შვედური გამო-

ცემის სახით გამოიცა. ბეკარია ნამდვილად არ ინანებდა სასწავლო 

4 ვონ ჰირში, მოსამართლე გილმორთან ერთად, აყალიბებს განსხვავებულ აზრს 
და უთითებს: „სავარაუდო სასჯელის სტრუქტურამ ისიც უნდა გაითვალისწინოს, 
რომ ზოგიერთი შემამსუბუქებელი ან დამამძიმებელი გარემოება შეიძლება 
იყოს უფრო მნიშვნელოვანი ან სერიოზული ვიდრე სხვა, შესაბამისად მათ 
შეიძლება განსხვავებული წონები მიენიჭოთ“ (გვ. 46). თუმცა ვონ ჰირშის 
ანგარიშში, მითითებულია, რომ დამამძიმებელი ან შემამსუბუქებელი 
გარემოებები ზუსტად უნდა იყოს განსაზღვრული: „მაგრამ მსგავსი ვარიაციები 
არ შეიძლება გასცდნენ სავარაუდო სასჯელს წინასწარ დადგენილ 
ოდენობაზე მეტით. ასეთი შეზღუდვების არსებობა აუცილებელია სასჯელის 
ძირითადი გრადაციების შესანარჩუნებლად – და გამორიცხავს ცდომილებებს 
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულების სიმძიმის გამოთვლისას (გვ. 100).
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ვიზიტით, რომ წასულიყო ჩრდილოეთ ევროპაში. რამდენიმე ამერი-

კული დეტალი მართალია გამორჩენილია, მაგრამ გარდა მისი წიგნის 

საკმაოდ ლამაზი გამოცემისა, მას კომიტეტების მიერ მომზადებული 

ანგარიშებიც მოეწონებოდა, უფრო ზუსტად რომ ითქვას, არსებული 

4 ანგარიშიდან 2 მაინც:

1.  Straffrättskommitteens betänkande 1976:72. (Pa svensk: Band I og 2 

1978) Finland. (Considerations of the Penal Law Committee 1976:72.)

2. Arbetsgruppen rörande kriminalpolitik. Nytt straffsystem. Brottsfore-

byggande rådet. 1977:7. Sweden. (Working Group on Criminal Policy. 

New Penal System. Advisory Committee for the Prevention of Crime. 

1977:7.)

3.  Stortingsmelding nr. 104 (1977-78) Om Kriminalpolitikken. Norway. 

(Parliamentary Report No. 104 (1977-78). Concerning Criminal Politics.) 

4.  Alternativer tit frihedsstraf — et debatophæg. Betlænknin nr. 806. 

1977. Denmark. (Alternatives to Imprisonment — A Debate Proposal. 

Report No. 806, 1977.)

ბეკარია ფინეთში თავს ისე იგრძნობდა როგორც სახლში, სადაც 

შეიძლებოდა იმის თქმაც, რომ ნეო-კლასიციზმს მისი ყველაზე ძლი-

ერი დამცველი ჰყავდა. აღნიშნული სულაც არ არის დამთხვევა. კლა-

სიციზმს არასდროს დაუკარგავს თავის ადგილი ფინეთში, რაც სავ-

სებით ბუნებრივია იმ საზოგადოებაში, სადაც სასამართლო სისტემა 

საგარეო პოლიტიკის დაცვის მნიშვნელოვან გარანტს წარმოადგენს. 

ფინელების მიერ მომზადებული სისხლის სამართლის კომიტეტის ან-

გარიშის შვედური შეჯამების მიხედვით:

დანაშაულსა და სასჯელს შორის პროპორციულობის, ასევე, კანონიერების 

პრინციპის დასაცავად, დანაშაულები, რომელიც შეტანილი იქნება ახალ სისხ-

ლის სამართლის კანონში მკაცრად უნდა იყოს დიფერენცირებული სიმძიმის 

მიხედვით ისე, რომ სასჯელის საზღვრები ყველა კონტკრეტული დანაშაულის-

ტკივილის საზღვრები
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თვის საკმარისად იყოს წინასწარ განსაზღვრული. იმისათვის, რომ შეიქმნას 

წარმოდგენა და დამოკიდებულება კანონის მიმართ (rättsuppfatningarna) და 

ინფორმაციის მიმოსვლასთან დაკავშირებით, ყველა კატეგორიის დანაშა-

ულისთვის განსაზღვრული უნდა იყოს ტიპიური სასჯელი (გვ. 182).

ერთ-ერთ სტატიაში, რომელიც აღწერს შემოთავაზებულ წინადა-

დებებს, კომისიის წევრი, ინკერი ანტილა (1977, გვ 103-104) უთითებს: 

იმისათვის, რომ სისტემა მეტად განჭვრეტადი იყოს, შემოთავაზებულია ყვე-

ლა დანაშაულების რიგითობა მათი სიმძიმის გრადაციის მიხედვით... ისე, 

რომ თითოეულ კატეგორიას აქვს განსაზღვრული ადგილი სასჯელების შკა-

ლაზე. დანაშაულის დასახელებაც საკმარისი უნდა იყოს იმისთვის, რომ ცნო-

ბილი იყოს სასჯელის მინიმუმი და მაქსიმუმი.

შვედეთის წინადადებას ახალი სისხლის სამართლის სისტემის 

შექმნის თაობაზე უფრო მსუბუქი რიტორიკა აქვს კატეგორიებთან მი-

მართებით ვიდრე ფინურს:

მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული როგორც ცხადი და ერთიანი პრაქტი-

კა დანაშაულის ბუნებასთან მიმართებით, ისე სურვილი იმისა, რომ სანქცია 

ითვალისწინებდეს, ასევე ქმედების ჩამდენის ინდივიდუალურ მახასიათე-

ბელსა და სოციალურ გარემოს, რათა სამომავლოდ უზრუნველყოფილ იქ-

ნეს კანონისადმი მორჩილება (გვ. 405). 

მაგრამ აღნიშნული იქვე დაზუსტებულია:

სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, სასჯელის დანიშვნისას დანაშაულის სიმძიმე-

სა და პროპორციულობის პრინციპის არსებობას დანაშაულის სიმძიმესა და 

სასჯელს შორის, უნდა მიენიჭოს უპირატესობა. მსგავსი წესების აუცილებელი 

და ბუნებრივი მიზეზები კარგად არის განსაზღვრული სასჯელის შკალებში, 

რომელიც დანაშაულის კატალოგებშია მოცემული (გვ. 406).

გენერალური პრევენციაა იმის უმთავრესი მიზეზი, რომ როგორც 

ფინეთში ისე შვედეთში სასჯელები გაცილებით ნათელია. ინკერი ან-

ტილას მიხედვით (1977, გვ. 103):

ნეო-კლასიციზმი
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კომიტეტის მოსაზრებით, სისტემის უმთავრესი მიზანია იმის დაზუსტება, თუ 

რა წარმოადგენს და რა საზღვრები აქვს აკრძალულ ქმედებებს და ამავდ-

როულად გამოხატოს მისი ავტორიტარული დამოკიდებულება ამ ქმედებე-

ბის მიმართ. სასჯელს კი, პირველ რიგში უნდა ჰქონდეს პრევენციული ეფექ-

ტი (გენერალური პრევენცია).

შვედეთის ანგარიში სრულად ეფუძნება ორ ალტერნატიულ მიდ-

გომაზე მსჯელობას: ინდივიდუალურ პრევენციას (მკურნალობას) და 

გენერალურ პრევენციას. ამ ანგარიშის 199-ე გვერდზე მოცემულია 

შემდეგი დასკვნა: „ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ 

ვიძლევით რეკომენდაციას ისეთი სისხლის სამართლის სისტემის 

შექმნაზე, სადაც სასჯელის დანიშვნის ამოსავალი პრინციპი გენერა-

ლური პრევენცია იქნება“.

ნორვეგიული ანგარიშიც ჰგავს ზემოთ განხილულ ორ ანგარიშს 

იმით, რომ ისიც უარყოფს მკურნალობის იდეოლოგიას. რაც განსახ-

ვავებულია, და რაც არ მოეწონებოდა ბეკარიას, არის ის, რომ ნორვე-

გიული ანგარიში არ თვლის, რომ სასჯელი, ქმედების სიმძიმის შესა-

ბამისი უნდა იყოს. ნორვეგიული ანგარიში არც იმას ცდილობს, რომ 

სისტემა გენერალური პრევენციის ირგვლივ ჩამოაყალიბოს. რაც 

შეეხება დანიას, ამ იდეოლოგიურ დებატებში დანიას მონაწილეობა 

დიდად არ მიუღია, თუმცა პრაქტიკაში მათი მოქმედება სპეციალური 

ღონისძიებების მკვეთრი შემცირებისკენ იყო მიმართული, რაც მკურ-

ნალობის იდეოლოგიის უგულებელყოფას ნიშნავდა.

ჯერჯერობით ყველაფერი კარგადაა. მეტიც, მე ვფიქრობ, რომ რაც 

გაკეთდა მართლაც უკეთეოსბისკენაა მიმართული. ის უსამართლო-

ბები, რაც მკურნალობის იდეოლოგიას ახლდა და ვითომდა ადამი-

ანების განკურნებისკენ იყო მიმართული, როგორც იქნა სააშკარაოზე 

გამოვიდა, მსგავსი სისტემების საფუძვლიანი კრიტიკის გზით. სას-

ჯელთან ასოცირებული ტკივილი, მართლაც წარმოჩინდა გენერალუ-

რი პრევენციის ანუ დაშინების მომხრეების მიერ. ტკივილის უსამარ-

თლოდ განაწილებისაგან დაცვის საჭიროების თაობაზე საკმაო სამუ-

ტკივილის საზღვრები
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შაო გასწიეს ნეო-კლასიციზმის მიმდევრებმა. ყოველივე აღნიშნული, 

მნიშვნელოვანი და საჭირო ნაბიჯები იყო.

მაგრამ ახლა, როდესაც ყოველივე აღნიშნული გაკეთებულია, რა 

არის შემდეგი ნაბიჯი?

ჩემი პირადი შეხედულებაა შემდეგი: ამჟამად უკვე დაგვიანებუ-

ლია, ზომაზე მეტადაც კი, რომ შეჩერდეს გენერალური პრევენციის 

შემდგომი განვითარება და ნეო-კლასიციზმის იდეების შემდგომი გა-

ფართოება, სკანდინავიურ საზოგადოებაში მაინც. ამ იდეოლოგიებს 

ჰქონდათ სიხარულის მომტანი ეფექტი, მათ სათანადო ცნობიერებას 

ჩაუყარეს საფუძველი. ნეო-კლასიციზმის სიმარტივემ და ურყევობამ 

ადვილი გახადა მისი არსის შეცნობა. მაგრამ ამავდროულად საკმაოდ 

მარტივია იმის შემჩნევაც, თუ რატომ არის მიუღებელი მსგავსი სისტე-

მის, დანაშაულის კონტროლის სისტემის საფუძვლად მოაზრება.

ნეო-კლასიციზმი
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მასწავლებლები ხშირად საუბრობენ „ფარული სასწავლო გეგმის“ 

შესახებ. ეს არის გზავნილი, რომელიც ჩადებულია განათლების სის-

ტემაში ყოველგვარი ფიქრის გარეშე – მართლაც, არ არის აუცილებე-

ლი ვინმემ იცოდეს მისი არსებობის შესახებ. სკოლებში ეს გზავნილი 

შეიძლება იყოს შემდეგი: ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი საკით-

ხები ისწავლება წიგნებიდან და პირიქით, ის საკითხები, რომლებსაც 

ადამიანი თავისით სწავლობს ნაკლებად მნიშვნელოვანია. აქედან 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ არსებობს ერთადერთი სწორი გამო-

სავალი, რომელიც იძლევა პასუხს უმეტეს პრობლემაზე და ის უნდა 

ვეძიოთ სახელმძღვანელოებში ან უნდა ვკითხოთ მასწავლებელს. 

მეტიც, აქედან შეიძლება ისიც დავასკვნათ, რომ სწავლების მთავარი 

გზა არის თანასწორი ადამიანების ჯგუფებად დაყოფა, რომელთაც 

ხელმძღვანელობს ერთი, არათანასწორი (მათზე აღმატებული) და 

მან იცის რა არის სწორი და არასწორი. შეიძლება დავასკვნათ, რომ 

ყველა სისტემაში არსებობენ გამარჯვებულები და დამარცხებულები, 

რომლებიც სახელმწიფოს დირექტივების შესაბამისად სტანდარტულ 

ჯგუფებად იყოფიან. გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან, როგორც 

სკოლაში ისე სკოლის გარეთ, მაშინ, როდესაც დამარცხებულები 

ყველგან დამარცხებულებად დარჩებიან. შესაბამისად, ჩნდება განც-

თავი 6
ფარული სასწავლო გეგმა
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და, რომ სასწავლო პროცესის მიზანია არა სწავლა ცოდნის შესაძე-

ნად, არამედ სწავლა, ჯილდოს მისაღებად.

6.1 დანაშაული არ არის სათანადო მნიშვნელობის

ნეო-კლასიციზმის ფარული გზავნილი პირველ რიგში იმაში მდგო-

მარეობს, რომ იგი უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს დანაშაულებრივ 

ქმედებას. კანონის დარღვევა, კონკრეტული ქმედება, იმდენად მნიშ-

ვნელოვანია, რომ სახელმწიფო მთელი თავისი მექანიზმებით ერთ-

ვება პროცესში, იმის დასადგენად, თუ რა პასუხი უნდა გაეცეს მას. 

სწორედ დანაშაული, იგივე ცოდვა, არის გადამწყვეტი ფაქტორი და 

არა ვთქვათ დაზარალებულის სურვილი, დამნაშავის პირადი მახასი-

ათებლები ან საზოგადოებაში მიმდინარე ცალკეული პროცესები. შე-

საბამისად, ამ ყველაფრის გამორიცხვით ნეო-კლასიციზმის ფარული 

გზავნილი არის სხვა ალტერნატიული ფაქტორების ლეგიტიმურობის 

უგულებელყოფა, რომელიც დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენის 

შემდეგ მხედველობაშია მისაღები.

მსგავსი სისტემა რეალურად ხდება ყველა იმ სხვა ღირებულებე-

ბის უარყოფის სათავე, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნას გათვა-

ლისწინებული სახელმწიფოს მიერ. ჩვენი კრიმინალური პოლისები 

ჩამოყალიბებული უნდა იქნას იმგვარად, რომ ხაზი გაუსვას სისტემის 

ძირითადი ღირებულებების ტოტალურობას. ისეთი სისტემის ჩამო-

ყალიბება, სადაც დანაშაულს ექცევა ყველაზე დიდი ყურადღება და 

უჭირავს უპირატესი ადგილი სხვა ღირებულებებთან მიმართებით და 

აქედან გამომდინარე ზუსტად არის განსაზღვრული, თუ რა ბედი ელის 

ქმედების ჩამდენს, არის ჩემი და სხვა ბევრი ადამიანის ღირებულებე-

ბის შეურაცხყოფა. რას ამბობს ნეო-კლასიციზმის შკალა ისეთ ღირე-

ბულებებზე როგორიცაა სიკეთე და პატიება? რა ვუყოთ იმ დამნაშა-

ვეებს, რომლებიც ცხოვრებამ დატანჯა და დასაჯა იმაზე ბევრად ადრე, 

ფარული სასწავლო გეგმა
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ვიდრე ისინი იმ ქმედებას ჩაიდენდნენ, რომლისთვისაც სამართლებ-

რივი სასჯელია გათვალისწინებული. რა ვუყოთ განსხვავებას ღარიბ 

და მდიდარ, შესანიშნავ და სულელ, განათლებულ და გაუნათლებელ 

ქურდს შორის? წარმოდგენა არ მაქვს. მაგრამ მე ვიცი, რომ ვერ მი-

ვიღებ სისტემას, რომელიც ღირებულებების რანგირებით აკეთებს 

მსგავს განსხვავებებს და ხშირად გამორიცხავს ყველაზე მთავარს. 

სისტემა, რომელიც მხოლოდ დანაშაულის სიმძიმეს აქცევს ყურად-

ღებას ვერ ჩაითვლება საზოგადოებაში მორალური ღირებულებების 

განმტკიცების გარანტად. ნეო-კლასიციზმი ჭრის რიგ ფუნდამენტურ 

პრობლემებს ერთი მარტივი გზით, ამ პრობლემების იგნორირებით. 

აქედან გამომდინარე იგი იძენს დიდ მნიშვნელობას, მაგრამ კვლა-

ვინდებურად აქვს მცდარი გზავნილი: მსოფლიო მარტივია და მასში 

არსებული ყველა ცოდვა შეიძლება მოთავსდეს ერთ ყუთში ისე, რომ 

წინასწარ და ცხადად იქნეს რანგირებული ყველა ქმედება.

6.2 დამნაშავეა ადამიანი და არა სისტემა

ნეო-კლასიციზმის გამარტივებას მივყავართ ადამიანამდე და არა 

სოციალურ სტრუქტურებამდე. აღნიშნულს ადასტურებენ გრინბერგი 

და ჰამფრისი (1980) მათ მიერ შემუშავებულ „განსაზღვრული სასჯე-

ლების შესახებ პოლიტიკური შედეგების ანალიზში“ (გვ. 215-216):

...პროპორციული სასჯელის (just deserts) ფილოსოფიას ძირითადი ყურად-

ღება გადატანილი აქვს ქმედების ჩამდენზე. თუ მე დავკარგავ სამუშაოს ქვე-

ყანაში არსებული ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო და ამის შემდებ ჩავიდენ 

ქურდობას, რათა ვარჩინო თავი და ჩემი ოჯარი – ან, თუ მე არასრულწლო-

ვანი ვარ და ვიქურდებ იმიტომ, რომ სახელმწიფომ ბავშვების შრომითი კა-

ნონმდებლობა მიიღო – ან, თუ მე გავიფიცები კანის ფერის გამო, რადგან 

სწორედ ამის საფუძველზე ხდება ჩემი დისკრიმინაცია – პროპორციული 

სასჯელის (just deserts) მოდელი მარტივად უთითებს, რომ მე უნდა დავისაჯო 

ჩემი მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისთვის, თუმცა ალბათ არა ისე მკაცრად, 

როგორც ეს ახლა ხდება. აღნიშნული ისე არ უნდა იქნეს გაგებული თითქოს 
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ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა ყველა შემხვევაში უგულებელყოფი-

ლია, პირიქით როდესაც ბრალეულობაზე და სასჯელის დანიშვნაზე მიდგება 

საუბარი, ქმედება ყურადღების ცენტრში ექცევა და მთელი რიგი შემდეგი სა-

კითხები პერიფერიებში ინაცვლებს: კაპიტალისტური ეკონომიკის დინამიკა; 

ხერხი, რომლის მიხედვითაც კლასებს, რასებს და სქესებს შორის ნაწილდე-

ბა სარგებელი და ტრავმა – რაც თავის მხრივ, წარმოშობს იმ სტრუქტურულ 

კონდიციებს, რომელსაც საზოგადოების წევრები პასუხობენ კანონის დარღ-

ვევისას; და ის გზები, რომლის მიხედვითაც კლასობრივი ინტერესები ჩადე-

ბულია ან გამორიცხულია კანონიდან. ყველაფერი აღნიშნული უგულებელ-

ყოფილია ქმედების ჩამდენის ინდივიდუალური მორალური ღირებულებე-

ბის გამო. მაგრამ სწორედ ამ გამონაკლისებს უნდა მიაქციოს ყურადღება, 

რადიკალური პოლიტიკური ცვლილებების თაობაზე შექმნილმა მოძრაობამ. 

პროპორციული სასჯელის (just deserts) მოდელი ზიანს სწორედ ამ უკანასკ-

ნელ საკითხს აყენებს, არა იმით, რომ იგი იძლევა შეუსაბამო პასუხებს მის 

მიერ დასმულ კითხვებზე (პასუხები, რომელიც უგულებელყოფენ ქმდების 

ჩამდენის სოციალურ გარემოს და სიტუაციას), არამედ იმით, რომ არჩევს 

უსაგნო კითხვებს.

6.3 ტკივილი სიკეთის სათანადოდ მომტანი არ არის 

დანაშაულისა და ინიდვიდუალური ბრალისათვის მნიშვნელობის 

მინიჭებაზე უარესი, ტკივილის ლეგიტიმაციაა. ტკივილი გამიზნული 

ტკივილისთვის არის დანაშაულზე ლეგიტიმური პასუხი. მაგრამ მე სკო-

ლაში, დაუფარავი სასწავლო გეგმის ფარგლებში, მასწავლეს, რომ თუ 

ვინმე გამარტყავდა, საუკეთესო პასუხი იქნებოდა მეორე ლოყის მიშ-

ვერა. სიტუაციის განმუხტვის მაღალფარდოვანი ისეთი საშუალებები 

როგორციაა: პასუხის არ გაცემა, პატიება და სიკეთე მოქცეულია ნეო-

კლასიკურ მარტივ გაუგებრობაში. ნეო-კლასიციზმი ცდილობს სიცხა-

დისა და განჭვრეტადობის შექმნას. სისტემა ცდილობს კანონის საფუძ-

ველზე, მოსამართლე აიყვანოს მკაცრ კონტროლზე და ამით ცდილობს 

თვითნებობის თავიდან აცილებას. აღნიშნული სავალდებულოს ხდის, 

ასევე სასჯელის ზედმიწევნით განსაზღვრასაც. დეტალურად განსაზ-

ღვრული სასჯელი დამნაშავის დაცვის ეფექტიან საშუალებას წარ-

მოადგენს. მაგრამ მსგავსი დაზუსტებები წარმოადგენს მძიმე იარაღს. 
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და ფარული სასწავლო გეგმის ყველაზე საეჭვო ასპექტიც სწორედ აქ 

იჩენს თავს. ნეო-კლასიციზმი სასჯელს განიხილავს, როგორც გარდა-

უვალ საშუალებას, რომელიც არის ერთადერთი და არ გააჩნია სხვა 

ალტერნატივა. გავიხსენოთ, რომ მკურნალობის იდეოლოგია ცდი-

ლობდა სასჯელის დაფარვას, ტკივილის ფარულ მიყენებას, და ქმნი-

და ისეთ სიტუაციას თითქოს ქმედების ჩამდენისთვის შეთავაზებული 

იყო თერაპია. მაგრამ ახალი იდეოლოგია ქმდების ჩამდენს სასჯელის 

სახელით სჯის. იგი სასჯელს ლეგიტიმურად და გარდაუვლად აქცევს. 

მე კარგად მესმის ძველი სისტემის, მკურნალობის სისტემის მომხრე-

ების რომლებიც ზიზღით ამბობენ: ნახეთ რა გააკეთეთ, თქვენ მავნე 

სოციოლოგებმა/კრიმინოლოგებმა ადამიანის უფლებების იურისტებ-

თან ერთად. ჩვენი მკურნალობის იდეა, იტყვიან ისინი, ხშირად უშვებ-

და შეცდომებს: ისინი ხშირად სიტყვები იყო, ვიდრე რეალობა, მაგრამ 

მკურნალობის იდეები და მათი მატერიალიზაცია ღირებულებებსაც 

შეიცავდა. მკურნალობის იდეოლოგიამ გზა დაუთმო ბევრ ისეთ ღირე-

ბულებას, რომელიც თანდათან იკარგება ახალი სისტემის მიერ მთელი 

საკითხების კლასიკურად გამარტივების გამო.5 აღნიშნული საყვედური 

გამართლებულია. თუმცა, ეს ისე არ უნდა იქნეს გაგებული, თითქოს 

მერყევი ადამიანი ისევ ძველ სისტემას უნდა დაუბრუნდეს, მაგრამ  ეს 

იმას ნიშნავს, რომ მკურნალობის იდეოლოგია, მისი სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი, მაგრამ ხშირად დაფარული, თანაგრძნობის, შემ-

სუბუქების, ზრუნვის და დიდსულოვნების გზავნილით სერიოზულად 

5 მე სრულად ვეთანხმები სტენ კოენის (1977) შემდეგ მოსაზრებას: „ხშირად 
გაკრიტიკებული ჰუმანიტარიანიზმი, რომელიც გამოიყენებოდა როგორც 
ფარი, სხვა მხრივ გაუმართლებელი პოზიტივისტური მიზნებისთვის – 
დამნაშავეების „განკურნებისთვის“, მთლიანად არ უნდა განადგურდეს. იყო 
დრო, როდესაც „რადიკალიზმად“ ითვლებოდა კანონის წინააღმდეგ წასვლა, 
შემდეგ მოვიდა, დრო, როდესაც „რადიკალიზმად“ ითვლებოდა ფსიქიატრიის 
წინააღმდეგ წასვლა. ახლა, როდესაც მივიჩქარით უკან შეცბუნებული 
იურისტებისკენ, რომლებიც ყოველთვის ფიქრობდნენ, რომ ჩვენ მათ 
წინააღმდეგ ვიყავით, არ უნდა დაგვავიწყდეს, თუ როგორი ტირანია შეიძლება 
იყოს კანონის უზენაესობა მისი პირდაპირი გაგებით“.
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უნდა იქნეს აღქმული. ტკივილის მიყენება შესაძებელია გამართლ-

დეს მკურნალობის იდეოლოგიაში, მაგრამ, როგორც მკურნალობის 

პროცესის ნაწილი, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში, უამრავი 

ტანჯულის მდგომარეობას გააუმჯობესებს. მიყენებული ტკივილი იყო 

დიდი და ხშირად მცდარი მიზნებისთვის გამოიყენებოდა, თუმცა, ამაზე 

აქ აღარ დავწვრილმანდები. მაგრამ თავად იდეოლოგია და ქმედებე-

ბი, ასევე შეიცავდნენ რეალურ მიზნებს, რომელიც ტკივილის შემცირე-

ბისკენ იყო მიმართული. ტონი ბოტომსის (1980, გვ. 20) მიხედვით: „რე-

აბილიტაციის ეთიკა და ის ლიბერალური რეფორმიზმი, რომელიც მას 

უსწრებდა წინ, იყო იძულებითი მკრუნალობის ეთიკა, მაგრამ ის მაინც 

მკურნალობა იყო“.

მკურნალობის იდეოლოგიის მომხრეები, რომლებსაც რა თქმა 

უნდა, თავად არ აქვთ გავლილი მკურნალობის კურსი, ხშირად აკ-

რიტიკებენ თავიანთ სკანდინავიელ კოლეგებს თანადგომის ნაკლე-

ბობისთვის. ისინი სწორედ მკურნალობით ცდილობდნენ თავიანთი 

სისხლის სამართლის სისტემის შერბილებას სკანდინავიაში. მაგრამ 

ამის პარალელურად, სკანდინავიელებმა ეს იდეოლოგია ძალადა-

კარგულად გამოაცხადეს და ამით შეუძლებელი გახადეს ძველი ბო-

როტი სისტემების მოდიფიცირება.

იმისათვის, რომ გავანეიტრალო მიყენებული ზიანის ნაწილი ვიტ-

ყვი შემდეგს, რომ: მკურნალობის იდეოლოგია მოდიდან გადავიდა. 

მაგრამ არა ყველა მკურნალობის სახე. რაც მოხდა იყოს ის, რომ 

დანაშაულისათვის შეთავაზებული მკურნალობა მიმართული იყო 

ადამიანის დანაშაულისკენ მიდრეკილი ტენდენციების შესაცვლე-

ლად. კონტროლის ღონისძიებების სიძლიერე, რომელიც ხშირად 

შენიღბულია ტკივილის მიყენების სახით და გაქრა, მაგრამ არ გამქ-

რალა მკურნალობისა და მზრუნველობის მოთხოვნა. ციხეები სავსეა 

ადამიანებით, რომლებსაც დახმარება ესაჭიროებათ. სუსტი ნერვები, 

დასნეულებული სხეული, ცუდი განათლება – ციხეები არის უნარშეზ-

ღუდული ადამიანების „შენახვის“ ადგილი, იმ ადამიანებისა, რომ-
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ლებსაც სჭირდებათ მკურნალობა და საგანმანათლებლო რესურსე-

ბი. ისინი ვინც მკურნალობის იდეოლოგიის მომხრენი არიან თვლიან, 

რომ ადამინები თავისუფლების აღკვეთით არ უნდა ისჯებოდნენ და 

საზოგადოებას უნდა მიეცეს მათი განკურნების შანსი. მაგრამ იმ შემ-

თხვევაში, თუ ადამიანები მაინც იხდიან ციხეში სასჯელს, მათ უნდა 

მიიღონ სამკურნალო ღონისძიებების მაქსიმუმი, მათი ზოგადი კონ-

დიციების გასაუმჯობესებლად და ტკივილის შესამსუბუქებლად. რო-

გორც ითქვა, დანაშაულისათვის მკურნალობის იდეოლოგიამ და-

კარგა აქტუალობა, მაგრამ არა საკუთრივ მკურნალობამ.

სისხლის სამართალში გამასწორებელი სამკურნალო იდეების 

იდენტიფიცირებითა და ნეო-კლასიციზმის აღორძინებით, ჩვენ მივე-

დით ყველაზე სერიოზულ სიტუაციამდე ჩვენ ქვეყანაში, სადაც ტკი-

ვილის მიყენებისადმი პატივისცემა თანდათანობით იზრდება. ჩვენ 

ვაყენებთ ტკივილს, რომელიც სწორედ ტკივილის მიყენებისთვისაა 

განკუთვნილი და ჩვენ ამას წმინდა სინდისით ვაკეთებთ.

6.4 ბრალის ნეიტრალიზაცია

ნეო-კლასიციზმი საშუალებას გვაძლვეს ტკივილი მივაყენოთ 

მშვიდი სინდისით. ბოლოსდაბოლოს ეს ხომ ჩვენი, ძალაუფლების 

მპყრობელთა ბრალი არ არის, ანუ იმათი ვინც მსგავს მიდგომებს 

ნერგავს, ეს თავად კანონდამრღვევთა ბრალია. დანაშაულსა და სას-

ჯელს შორის შექმნილია ავტომატური კავშირი, მას შემდეგ რაც და-

ნაშაული კლასიფიცირებულია, მისთვის განსაზღვრული ტკივილის 

ღონისძიება წინასწარ არის დადგენილი. აღნიშნული ათავისუფლებს 

სასჯელის აღმასრულებელს ყველანაირი პირადი პასუხისმგებლო-

ბისგან. ეს სწორედ დამნაშავის ბრალია, მან ჩაიდინა აკრძალული 

ქმედება და მან განაპირობა მოვლენათა ჯაჭვის მსგავსი განვითარე-

ბა. ტკივილი, რაც მის ქმედებას მოჰყვება გამოწვეულია თავად დამ-
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ნაშავის მიერ და არა იმათ მიერ ვისაც ხელთ უპყრია იმდაგვარი ძა-

ლაუფლება, რომ მსგავსი სახის ტკივილი შექმნას.

მსგავსი ტენდენციები გამყარებულია ნეო-კლასიკური ლიტერა-

ტურის გაცხოველებული დაინტერესებით ტკივილის განაწილების 

კონტროლით და არა თავად ტკივილით. ტკივილის გაკონტროლე-

ბა/დარეგულირება გაცილებით საინტერესო თემაა და უფრო მეტად 

ექცევა საზოგადოების და მეცნიერების დაინტერესების სფეროში, 

ვიდრე თავათ ტკივილის გამოყენება. ტკივილის დარეგულირება იმ-

დენად მნიშვნელოვანი ხდება, რომ ტკივილის მიყენება ბუნებრივ 

მოვლენად ითვლება. 

დარეგულირებას იმხელა ყურადღება ეთმობა, რომ საკმაოდ მცი-

რე ადგილი რჩება ამ ღონისძიების ხარისხის თაობაზე მსჯელობას და 

ასევე, იმაზე მსჯელობას მართლა ასეთი საჭიროა, თუ არა ეს ღონის-

ძიება. აღნიშნული არის ახალი გზა ტკივილთან განსაშორებლად. ის 

ტანჯვა, რაც ადამიანს ადგება იკარგება მარეგულირებელ საშუალე-

ბებზე მსჯელობის პროცესში. სადღაც შორს, არსებობს ქმედება, რო-

მელსაც საეჭვო რეპუტაცია აქვს. მაგრამ ჩვენ ეს არ გვაინტერესებს, 

რადგან ჩვენი მთელი ყურადღება მიპყრობილია მარეგულირებელი 

მექანიზმების შექმნისაკენ.

6.5 ძლიერი სახელმწიფო

ნეო-კლასიკოსებს აქვთ ფარული გზავნილი, როდესაც საქმე იმაზე 

მიდგება, თუ როგორი სახელმწიფოს წარმომადგენლები არიან ისინი. 

მათი სისტემა მოიაზრებს ძლიერი სახელმწიფოს არსებობას და ისინი 

თავიანთი არსებობით მსგავს სახელმწიფოს კიდევ უფრო აძლიერებენ. 

მათი სისტემა ძალიან განსხვავდება ისეთი სისტემისაგან, რომელშიც 

მხარეები მიისწრაფიან მუდმივად ცვლადი გადაწყვეტილებებისადმი, 

რომელიც მორგებულია სახელმწიფოში არსებული სიტუაციის მოთ-
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ხოვნებისადმი. ისინი არ სვავენ მსგავს კითხვებს: ნუთუ აუცილებელია 

ეს ქმედება დანაშაული იყოს... რა იქნებოდა, თუ ჩვენ ამ ქმედებას სუ-

ლელურ ქმედებად, ბავშვურ გატაცებად ან განსაკუთრებულ გმირობად 

განვიხილავდით... დასჯის გარდა, რაიმე სხვა გზა არ არსებობს... ხომ 

არ შეიძლება ვიფიქროთ კომპენსაციაზე ან სხვა თანამშრომლობით 

ქმედებაზე? ნეო-კლასიციზმისთვის ყველა ამ კითხვაზე პასუხი გაწერი-

ლია კანონში, რომელიც ყველა ადამიანისთვის, ნებისმიერ სიტუაციაში 

თანაბრად მბოჭავია. თვითნებური გადაწყვეტილებებისაგან დასაცა-

ვად, მომდინარეობს ის სახელმწიფოსგან, თუ დესპოტი მმართველის-

გან, კანონი უნდა იყოს მდგრადი. მაგრამ ამავე დროს ნათელია, რომ 

თვითნებობისგან დაცვის მგავსი საშუალება წარმოადგენს სერიოზულ 

წინაღობას ალტერნატიული გადაწყვეტილებებისთვის. 

ნეო-კლასიციზმის და გენერალური პრევენციის იდეების სკანდი ნა-

ვიელი მომხრეები, ერთხმად თანხმდებიან ზემოაღნიშნულ საკითხებ-

ზე. მათ შეიძლება განსხვავებული შეხედულება ჰქონდეთ კაპიტალიზ-

მის ან მარქსიზმის სარგებლიანობაზე, მაგრამ მათი შეხედულებები 

ემთხვევა, როდესაც სახელმწიფოზეა საუბარი. იოჰანეს ადენაესი, მის 

უახლეს სტატიაში საუბრობს გენერალურ პრევენციაზე, რომლის მი-

ხედვითაც: „თუ ჩვენ კანოშემოქმედებას და დანაშაულის კონტროლს 

განვიხილავთ, როგორც ერთი დიდი მექანიზმის ნაწილს, რომლის მი-

ზანია ადამიანის ქცევის მიმართულების კონტროლი, მაშინ...“ . კლაუს 

მეკელე (1975) ასკვნის, რომ სისხლის სამართლის მიზანი მხოლოდ 

დანაშაულის პრევენციით არ არის შემოსაზღვრული. მისი დამატები-

თი მიზანია „მორალისა და შესაბამისად, საკუთარი თავის აღდგენა“  

(გვ. 277). ინკერი ანტილას (1977) მტკიცებით, სისხლის სამართლის კო-

მიტეტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სისხლის სამართლის სისტემა არ 

შეიძლება იყოს ერთადერთი ან თუნდაც ძირითადი საშუალება, ადამი-

ანის ქცევის ოფიციალური პოლიტიკის მიზნებთან შესაბამისობაში მო-

საყვანად (samhällspolitikens målsättningar). მაგრამ მიუხედავად ამისა 

კომიტეტი მიიჩნევს, რომ სისტემის უმთავრესი ფუნცქციაა ძირითადი 
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აკრძალვების შინაარსისა და მათი საზღვრების დაზუსტება და ამავდ-

როულად ამ აკრძალვების ავტორიტარულად დაგმობა.

ერთი შეხედვით განსხვავებული სურათია აშშ-ში. ფსიქოანალისტ 

ვილარდ გეილინს და ისტორიკოს დევიდ როტმანს, ვონ ჰირშის ანგა-

რიშის (1976) საერთო და ძალიან ემოციური შეჯამება აქვთ:

 
თუ პროგრესულად მოაზროვნე რეფორმატორების ძირითადი მახასიათებე-

ლი სახელმწიფოს მიმართ ნდობა და იმისკენ სწრაფვაა, რომ სახელმწიფოს 

ძალაუფლება უფრო მეტად გადაუნაწილონ საზოგადოებას, ჩვენი ძირითადი 

მახასიათებელი სახელმწიფო ძალაუფლების მიმართ უნდობლობაა. ჩვენ 

გვგონია, რომ დისკრეციას შედეგად შეიძლება დისკრიმინაცია და თვითნე-

ბობა მოჰყვეს. ჩვენ არ ვიყავით მზად, აპრიორი შეგვექმნა სისტემა, რომელ-

შიც ადმინისტრატორების გულმოწყალე მოტივივები საკმარისი იქნებოდა 

მათი ძალაუფლებით აღსაჭურვად (გვ. XXXII).

მაგრამ თუ ჩვენ გავაანალიზებთ ანგარიშს, რომლის შექმნაში მო-

ნაწილეობდა, როგორც გეილინი, ისე როტმანი, სულ სხვა სურათს 

წავაწყდებით. აქ უკვე აღწერილია, თუ როგორ გამოიყენება ადმი-

ნისტრატორებისთვის წარმთეული ძალაუფლება კლასიციზმისა და 

დაშინების სისტემის შექმნის მიზნით. მაგალითად, როდესაც საქმე 

სასჯელის დონეებზე მიდგება:

აქ სირთულეს მონაცემების არარსებობა წარმოადგენს: სასჯელის დამაში-

ნებელი ეფექტის შედეგები უცნობია. შესაბამისად, შესაძლებელია მხოლოდ 

ვარაუდი სასჯელის მნიშვნელობის შესახებ – ვარაუდი, იმის შესახებ, თუ 

როგორი შეიძლება იყოს კონკრეტული სასჯელის დამაშინებელი ეფექტი. 

მას შემდეგ, რაც სასჯელების შკალა შეიქმნება, რომელშიც საუბარი სასჯე-

ლის მნიშვნელობის (იგულისხმება პირობითი მნიშვნელობა) შესახებ იქნება, 

შესაძლებელი გახდება მისი პრაქტიკაში გამოყენება. თუ სასჯელის მნიშვ-

ნელობა შერჩეულია არასწორად, რასაც შედეგად მოჰყვება დანაშაულის 

ოდენობის ზრდა, მაშინ კონკრეტული ქმედებისთვის სასჯელის მნიშვნელო-

ბა უნდა გაიზარდოს, ანუ სასჯელის ზომა უნდა გაიზარდოს. თუ დანაშაულის 

ოდენობა არ გაიზრდება, მაშინ შესაძლებელი იქნება სასჯელის მნიშვნელო-

ბის შემცირებაზე საუბარი, იმის შესასწავლად, შემცირდა თუ არა ამ სასჯელის 

დამაშინებელი ეფექტი (გვ. 135-136).

ფარული სასწავლო გეგმა
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შექმნილია სისტემა სადაც ადმინისტრატორების ახირება გაცვ-

ლილია უზომოდ ძლიერ, ადვილ და ცენტრალიზებულ სახელმწიფო 

კონტროლის სისტემაში. ნეო-კლასიციზმი გამოხატული ვონ ჰირშის 

კომიტეტის წარმომადგენელის ერვინ გოფმანისა და ასევე, პოლი-

ციის უფროს მაკმარას თვალთახედვის არიდან, წარმოადგენს სის-

ტემას, რომელიც ერთდროულად საჭიროებს და აძლიერებს ძლიერ 

ცენტრალიზებულ სახელმწიფოს.6 ზუსტად ანალოგიური სიტუაციაა 

სკანდინავიაშიც.

მკურნალობის იდეოლოგიის მარცხი და მისი ამის სააშკარაოზე 

გამოტანა იყო პირველი აუცილებელი ნაბიჯი. ამან შექმნა წინაპირო-

ბა და გამოიწვია ძალაუფლების მნიშვნელოვანი გადამეტება ისედაც 

სუსტი ფენის წარმომადგენლებისთვის. ნეო-კლასიკური სკოლა, თა-

ვისი მტკიცე მიდგომებით, რომელიც ითვალისწინებდა ერთი წლით 

თავისუფლების აღკეთას თვალისთვის, ხოლო სამი თვით თავისუფ-

ლების აღკვეთას კბილისთვის, იყო ალბათ აუცილებელი და დაბა-

ლანსებული მეორე ნაბიჯი, მანამდე მაინც სანამ ასეთი სისტემა კა-

ნონად არ იქცა. ნეო-კლასიციზმის სიმარტივე და სიმყარე ადვილად 

წარმოაჩენს იმას, თუ რას ეხება ეს სისტემა. როდესაც ბრალი, რე-

ციდივიზმი, შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოებები რა-

ოდენობრივად გამოითვლება, დანარჩენი უკვე მარტივი არითმეტი-

კაა. მაგრამ, როდესაც ჩვენ ამას ვხედავთ და განსაკუთრებით მაშინ, 

როდესაც ჩვენ ამას ვხედავთ იმ სისტემაში, რომელიც ამტკიცებს, რომ 

მას ჩამოყალიბებული აქვს ღირებულებების სია (რიგითობის მიხედ-

6 ყველაფერი ბეკერისა და გოულდნერის 60-იანი წლების დებატების გამეორებას 
ჰგავს. აღნიშნული დებატი დაიწყო ჰოვარდ ბეკერის მნიშვნელოვანი 
საპრეზიდენტო სტატიტიით (1967) „ვის მხარეს ვართ?“. ბეკერმა თავის თავი, რა 
თქმა უნდა დამარცხებული მხარის, მებრძოლი ციხის ოფიცრების, ბადრაგების, 
ადმინისტრატორების და ბიუროკრატების გვერდით დააყენა. ალ გოულდნერის 
(1968) მწვავე კომენტარები ეხებოდა იმის მტკიცებას, რომ საშუალო ფენის 
წარმომადგენელი მამაკაცების უნებლიე მარცხის შედეგი იქნებოდა 
ძალაუფლების გაზრდა მათთვის, ვინც ხელისუფლების სათავეში იყო.

ტკივილის საზღვრები
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ვით), მაშინ მე მიწევს აღიარება, რომ მე საკმაოდ უკმაყოფილო ვარ 

მსგავსი სიტემით. ეს საზოგადოება, ჩემი საზოგადოება არ არის. ეს 

არის ცენტრალიზებული, ავტორიტარული სახელმწიფო, რომელიც 

იმდენად მიისწრაფვის თანასწორობისკენ, რომ უგულებელყოფს 

ყველა სხვა შედარებით სუსტ ღირებულებას და საერთოდ არ ითვა-

ლისწინებს მათ. აღნიშნულის ალტერნატივად, ჩვენ გვიწევს ისეთი 

პირობების შექმნა, რომელიც საშუალებას მოგვცემს გავუმკლავდეთ 

ამ სიტუაციას, რომელიც ასეთ დროს შესაბამისობაში იქნება სოცი-

ალური სისტემის სართო ღირებულებების ნიმუშთან. 

ფარული სასწავლო გეგმა
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მკურნალობის იდეოლოგიისთვის სასჯელის დანიშვნისას მნიშვნე-

ლოვანია კონკრეტული დამნაშავის პიროვნული მახასიათებლები. 

ნეო-კლასიციზმისთვის უმთავრესი საკუთრივ დანაშაულის ხასიათია. 

ორივე მიმდინარეობა ექსტრემალურ პოზიციას წარმოადგენს და გა-

მორიცხავს მეორე პოზიციის დადებითი კომპონენტების გამოყენების 

შესაძლებლობას. ასეთ სიტუაციაში მომგებიანი ჩანს ამ ორივე მიმ-

დინარეობის საუკეთესო ელემენტების გაერთიანება. აღნიშნული კი, 

შესაძლოა კომპიუტერის დახმარებით იქნეს რეალიზებული.

კომპიუტერებს შეუზღუდავი შესაძლებლობები აქვთ. მათ შეუძ-

ლიათ წესრიგის შექმნა. მათ შეუძლიათ გააერთიანონ ყველა რელე-

ვანტური ინდივიდუალური მახასიათებელი და მოგვცენ ზუსტი პროგ-

ნოზი შესაძლო რეციდივიზმის შესახებ. ამავდროულად კომპიუტერს 

თავისუფლად შეუძლია მხედველობაში მიიღოს დანაშაულებრივი 

ქმედების მახასიათებლები და შემამსუბუქებელი და დამამძიმებე-

ლი გარემოებები. ყველა ფაქტორის მნიშვნელობას შეიძლება მიეცეს 

წინასწარდადგენილი წონა. ლომბროზო და ბეკარია ალბათ ორივე 

კმაყოფილი იქნებოდა. ეს სულაც არ არის უტოპია. ეს არის სისტე-

მა შემუშავებული გოთფრედსონის, ვილკინსისა და ჰოფმანის (1978) 

მიერ აშშ-ის მსჯავრდებულთა პირობით ვადამდე გათავისუფლების 

თავი 7
კომპიუტერი
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ფედერალური კომისიისთვის. ეს სისტემა ითვალისწინებდა პირობით 

ვადამდე გათავისუფლების შესაძლებლობას იმ მსჯავრდებულების-

თვის, რომლებსაც განუსაზღვრელი სასჯელები ჰქონდათ შეფარდე-

ბული. სისტემა სრული დატვირთვით გამოიყენება.

ხსენებულ სისტემას რამდენიმე მნიშვნელოვანი უპირატესობა და 

უდიდესი პოტენციალი აქვს. მას შეუძლია მოიცვას იმდენი ფაქტორი, 

რამდენიც გვინდა და თან სისტემა სანდოა. თანაბარ ფაქტორებს ყვე-

ლა გადაწყვეტილების მიღებისას შესაბამისი წონა გააჩნია. თუ პროგ-

რამას სწორ ინსტრუქციას მივცემთ, კომპიუტერი თანაბარი ტიპის საქ-

მეებს თანაბარი სიზუსტით მოეპყრობა და ამავდროულად შეუძლია 

მხედველობაში მიიღოს სხვა დამოუკიდებელი ფაქტორები. მსგავსი 

სისტემა, ასევე ხასიათდება ყველაზე მეტი დემოკრატიულობით იმ 

კუთხით, რომ ამ შემთხვევაში მსჯავრდებულთა გათავისუფლების 

საკითხს კანონმდებლობა წყვეტს და არა ადმინისტრაცია. ვილკინსს 

შეუძლია ჰკითხოს კანონმდებელს ან გადაწყვეტილების მიმღებ ცენ-

ტრალურ ორგანოს იმის თაობაზე, თუ რომელ ფაქტორს რა წონა 

უნდა მიენიჭოს, მაგალითად, როგორი წონით უნდა შეფასდეს დანა-

შაულის სახე, ზიანის ხარისხი, განათლების ხარისხი, რეციდივიზმის 

რისკი, ან ციხეში ქცევა.  კანონით შეიძლება დადგინდეს, მაგალითად, 

ნორმალურზე ორი თვით მეტი სასჯელი განათლების საფეხურების 

მიხედვით, (იდეა შემდეგია: ადამიანს რაც მეტი განათლება აქვს, მით 

მეტი პასუხისმგებლობა აქვს მოიქცეს მართლზომიერად ანუ მას მეტი 

პასუხისმგებლობა უნდა გამოეჩინა და არ ჩაედინა დანაშაული) ან, 

მაგალითად ორი თვით ნაკლები სასჯელი უმაღლესი განათლების 

საფეხურების მიხედვით (ამ შემთხვევაში იდეა მდგომარეობს იმა-

ში, რომ რაც უფრო განათლებულია ადამიანი, მით უფრო იტანჯე-

ბა სასჯელით). ეს სისტემა საკმაოდ ეფექტურია ადმინისტრაციული 

კონტროლის კუთხითაც. მაგალითად, დროის უმოკლეს პერიოდში 

შეიძლება იმის გაგება, თუ როგორ გაიზრდება ციხის მოსახლეობა, 

კომპიუტერი
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თუ მოიმატებს ნარკოტიკული დანაშაულები. ხსენებული პროგრა-

მის სისტემა ახლო კავშირშია გენერალური პრევენციის იდეებთანაც. 

მას შეუძლია „უქადაგოს“ მისი „სახარება“ არა მხოლოდ მოსამარ-

თლეებს, არამედ მთელ მოსახლეობასაც. ახლო მომავალში, განვი-

თარებული ქვეყნების უმეტესობას შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ 

სრული ინფორმაცია საავიაციო ფრენებისა და სარკინიგზო განრიგის 

შესახებ, რესტორნის მენიუსა და ფასების შესახებ ტელევიზორის ეკ-

რანებზე. ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება ღილაკს ხელი დავაჭიროთ 

და მყისიერად მივიღოთ პასუხი. ყველაფერი უფრო მარტივი იქნება, 

თუ სტანდარტული სასჯელები გათვალისწინებული იქნება ყველა ტი-

პის დანაშაულისთვის, რომელიც მორგებული იქნება ყველა შესაძ-

ლო შემთხვევაზე და აღქმადი იქნება ყველა ამსრულებლისთვის. აღ-

ნიშნული იქნებოდა პრევენციის რაციონალური ფორმა. შეეკითხეთ 

თქვენ საკუთარ კომპიუტერს და მიიღებთ ზუსტ პასუხს კითხვაზე, რა 

ეღირება კანონის დარღვევა.

მაგრამ ამასთანავაე არსებობს პრობლემებიც.

პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ კომპიუტერი იდეალურია, შეუც-

დომელია. როდესაც სათანადოდაა დაპროგრამებული, მისი გადაწყ-

ვეტილებები აშკარაა. მას შემდეგ რაც ბრალის საკითხი გადაწყდება, 

არავის აღარ დასჭირდება მოსამართლის წინაშე ყოფნა და განაჩე-

ნის მოსმენა იმ შემთხვევაში, თუ მათ თავისი პატარა კომპიუტერები 

აქვთ. ეს ნიშნავს, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებები თავის მნიშ-

ვნელობას დაკარგავს. მეტიც, სამოქალაქო საქმეებზე სასამართლოს 

არც არავინ გამოიყენებს. შედეგი ისედაც ცნობილი იქნება, რაღატომ 

შევიწუხოთ თავი?

თუ მაინც მოთხოვნილი იქნება სასამართლოს გამოყენება, მაშინ 

რაღაც დოზით გაურკვევლობა - მაგრამ არა სრული გაურკვევლობა, 

მხოლოდ იმ დოზით, რომ საწინააღმდეგოს მტკიცებას აზრი მიეცეს – 

საჭირო იქნება.
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ალტერნატიულად შესაძლებელია, ასევე პროგრამის შეცვლა-

ზე ფიქრი. ეს იქნებოდა სისხლის სამართლი საქმეებზე უმთავრესი 

სტრატეგია სადაც, მას შემდეგ რაც ბრალის საკითხი დადებითად 

გადაწყდებოდა და უმეტეს საქმეზე ასეც ხდება, პატარა კომპიუტერი 

ეტყოდა დამნაშავეს, რომ შედეგი მისთვის ძალიან არასასურველი 

იქნებოდა. ამ მომენტში პროგრამის სრულყოფილებამ თავბრუ დაგ-

ვახვია. მაგრამ იბადება კითხვა, ვინ უნდა გადაწყვიტოს ის საკითხი, 

თუ რა უნდა იყოს პროგრამაში ჩადებული ან რა დოზით, ვინ უნდა 

გადაწყვიტოს წონების მინიჭების საკითხი.

აქვე შეგვიძლია ვიფიქროთ გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებ-

ზე. გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს:

•	 გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ;

•	 გაეროს დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის კომიტეტმა;

•	 რეგიონულმა ორგანოებმა, როგორიცაა ევროსაბჭო ან არაბულ 

სახელმწიფოთა კავშირი;

•	 ეროვნულმა პარლამენტებმა;

•	 შტატების პარლამენტებმა – როგორიცაა კალიფორნიის საკანონ-

მდებლო ორგანო;

•	 პოლიტიკოსების ქვე-ჯგუფებმა – როგორიცაა მსჯავრდებულთა 

პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისიები ან საკანონმდებ-

ლო დაწესებულების იურიდიულ საკითხთა კომიტეტები;

•	 შემთხვევითობის პრინციპზე შერჩეულმა მოქალაქეებმა, რომელ-

ბიც გამოიკითხებიან სატელეფონო ან პირადი ინტერვიუების სა-

ფუძველზე;

•	 რომელიმე ოლქში საამისოდ შექმნილმა ჯგუფმა ან ოლქის წარ-

მომადგენლებმა;

•	 იმ მუნიციპალიტეტში შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა სადაც ცხოვ-

რობს დაზარალებული ან ქმედების ჩამდენი;

კომპიუტერი
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•	 ან გადაწყვეტილება შეიძლება ურთიერთანამშრომლობით მი-

იღონ დაზარალებულმა და ქმედების ჩამდენმა.

როგორც ხედავთ, აღნიშნული სია შედგენილია იმდაგვარად, რომ 

პროგრამის მონაცემების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შესაძ-

ლებლობა იწყება გლობალურ დონეზე და ნელ-ნელა უახლოვდება 

ქმედებაში უშუალოდ მონაწილე პირებს. თქვენ, ასევე შეამჩნევდით, 

რომ იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული სიახლოვე სრულყოფილია, მა-

შინ კომპიუტერიც სრულყოფილია. ამ შემთხვევაში ადამინებს შეუძ-

ლიათ პირდაპირ ილაპარაკონ. მაგრამ სწორედ გაეროს დონეზე, 

რომელიც ცხრილის სათავეშია, არის გარდაუვალი კომპიუტერული 

პროგრამის არსებობა აუცილებელი. სხვა სიტყვებით, წარმოადგენს 

თუ არა კომპიუტერი კარგ და საჭირო იარაღს სისხლის სამართლის 

სისტემის ხელში დამოკიდებულია გადაწყვეტილების მიღების სის-

ტემის ხასიათზე. ამავდროულად, საკუთრივ კომპიუტერის არსებობა 

წარმოადგენს ცდუნებას და ალბათ წნეხსაც მიმართულს იმ ტიპის 

გადაწყვეტილების მიმღებ სისტემებზე, რომელსაც შეუძლია ნამდ-

ვილად ეფქტურად გამოიყენოს კომპიუტერული პროგრამა. ვისაც არ 

მოსწონს მსგავსი სისტემები რა თქმა უნდა უარყოფითად იქნებიან 

განწყობილი ზოგადად კომპუტერის მიმართ.

აღნიშნულს კი, მივყავართ მესამე და ალბათ ყველაზე მთავარ 

პრობლემადე დაკავშირებულს კომპიუტერის გამოყენებასთან. მხო-

ლოდ მხარეები არ არიან ისინი ვისაც აღარ დასჭირდებათ სასამარ-

თლოში წასვლა, რადგან მათ კომპიუტერებს შეეძლებათ შედეგის 

შედეგის წინასწარ გამოცნობა. მოსამართლეებსაც აღარ დასჭირ-

დებად პროცესის ჩატარება, როდესაც ბრალეულობა აშკარად დად-

გენილია. ან რატომ უნდა ჩაატაროს? ყველა ქმედებისთვის სასჯელი 

მკაცრად არის წინასწარ განსაზღვრული. თუ ბრალეულობის საკითხი 

გარკვეულია და მოსამართლეს წინასწარ მიეწოდება ყველა ისეთი 
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ინფორმაცია, რაც მას საშუალებას მისცეს შესაბამის კატეგორიაში 

ზუსტი ციფრი გამოთვალოს, პროცესზე დამნაშავესთან შეხვედრის 

არავითარი საჭიროება აღარ არსებობს. რადგანაც დანაშაულის კა-

ტეგორიები წინასწარ შეთანხმებული და ცნობილია, მოსამართლეს 

შეუძლია გაიმარტივოს თავისი საქმე და სთხოვოს მხარეებს წარ-

მოადგინონ წერილობითი ინფორმაცია საქმისათვის მნიშვნელოვან 

გარემოებებზე, რის შემდეგაც მისი მდივანი გადაამოწმებს წარმოდ-

გენილი ინფორმაციის სისწორეს და სასჯელის დანიშვნის პროცე-

დურაც დაიწყება, რაც ღილაკზე ხელის დაჭერას გულისხმობს, რათა 

კომპიუტერმა საბოლოო პასუხი დააფიქსიროს.

ხსენებული ელემენტების გამოყენებით, კომპიუტერს შესწევს 

დისტანციის გაორმაგების უნარი სისხლის სამართალში. კომპიუტე-

რის არსებობის პირობებში შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიიღება 

მხარეთაგან საკმაოდ დაშორებულ მანძილზე. თუ მხარეები მაინც 

ესწრებიან, მათი იქ ყოფნა საჭირო არ არის. შესაბამისად, გადაწყ-

ვეტილება ტკივილის შესახებ შესაძლოა მიღებულ იქნეს იმ პირის 

მონაწილეობის გარეშე ვის მიმართაც არის ეს ტკივილი მიმართული. 

ამ შემთხვევაში არავის მოუწევს ცრემლების, მწუხარებისა და უხამსი 

სიტყვების ყურება და მოსმენა. აღნიშნული უფრო ბიუროკრატიული 

პროცედურა იქნება. დოკუმენტები, სუფთა მაგიდები და ნათელი პა-

სუხები. სწორედ ეს ნათელი პასუხებია აუცილებელი საზოგადოებაში 

სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. კომპიუტერის მიერ გამოთვლილ 

პასუხებში განთავსებული პრინციპები წყდება ზედა ეშელონებში. 

ყველა კატეგორიის დანაშაულისთვის პასუხი ზუსტად ერთნაირი იქ-

ნება დამნაშავეებისთვის. და ეს პასუხი თავად ნაკარნახებია დამნა-

შავის მიერ. მოსამართლეს კი, ღილაკზე თითის დაჭერის გარდა, სხვა 

გამოსავალი არ აქვს. 

კომპიუტერთან დაკავშირებული მეოთხე პრობლემური საკითხი 

მის ფარულ სასწავლო გეგმაშია. მისი ფარული გზავნილი ისაა, რომ 
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კონფლიქტები გადაჭრილ უნდა იქნეს. კომპიუტერი იგივე კალკულა-

ტორია, ის შექმნილია პასუხის მოსაძებნად. მაგრამ ნუთუ კომპიუტე-

რის მიერ მოცემული პასუხები ისაა რაც გვჭირდება? არის თუ არა ის 

სისხლის სამართლის პროცესისთვის დამახასიათებელი საბოლოო 

შედეგი, თუ თავად პასუხია შედეგი? აღნიშნულ კითხვებს შემდეგ 

თავში მივუბრუნდები.

სამართალში ტრენინგი არის ტრენინგი სიმარტივეში. იგი არის 

გახედნილი უუნარობა იმისა, შეისწავლოს ყველა ღირებულება მო-

ცემულ სიტუაციაში, მაგრამ ამავდროულად იგი ამ პროცესში არჩევს 

მხოლოდ კანონიერად მართებულ ღირებულებებს ანუ ისეთებს, რო-

მელიც სისტემის უმაღლესი ქურუმების მიერ მართებულადაა მოაზ-

რებული. ნეო-კლასიციზმი არის ლოგიკური გაფართოება ელიმინა-

ციის სრული პროცესისა. ტოტალურობის იმდენად მცირე ელემენ-

ტებია გათვალისწინებული, რომ თანასწორობა გარანტირებულია. 

მაგრამ აღნიშნული, სწორედ ამ გამარტივებების გამო არის პრიმიტი-

ული სისტემა. კომპიუტერებმა გზა გაუხსნეს ახალ, გაცილებით რთულ 

შესაძლებლობებს. მაგრამ ახლა, როდესაც სრულყოფის ტექნიკური 

იარაღი უკვე შექმნილია, ჩვენ მკაფიოდ შეგვიძლია დავინახოთ, რომ 

სიცხადე, პროგნოზირება და ადმინისტრაციული კონტროლისთვის 

გათვალისწინებული წინასწარ დაპროგრამებული ქცევა, არასოდეს 

შეიძლება იყოს ერთადერთი იდეალი სამართლის სისტემისთვის. 

შეიძლება ნეო-კლასიციზმი არის ზედმეტად გამარტივებული მცდე-

ლობა, მიმართული არარსებული მიზნის მისაღწევად. ისიც შეიძლება, 

რომ სამართალი იმაზე მეტად იყოს დაკავშირებული ხელოვნებას-

თან ვიდრე გვგონია. მაგრამ ხელოვნებასა და ძალაუფლებას ხშირად 

დაძაბული ურთიერთობა აქვთ.
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8.1 იმპოტენტი საზოგადოება

1978 წელს სოციოლოგიის ასოციაციის შეხვედრის შემდეგ შვედეთ-

ში, მე მივიღე წერილი საზღვარგარეთელი კოლეგებისგან, რომლე-

ბიც ითხოვდნენ ამ შეხვედრაში მომხდარის შესახებ განმარტებას. 

შეხვედრები გაიმართა უპსალაში, სტოკჰოლმთან ახლოს მდებარე 

ადგილას. კოლეგებიც ესწრებოდნენ შეხვედრას და განცვიფრებუ-

ლები იყვნენ იმით, რაც ნახეს, ლოთები, ნარკომანები, მოხეტიალე 

მიტოვებული ახალგაზრდები, რომლებიც პარლამენტის კიბეებთან, 

საკონცერტო დარბაზებთან, მეტროების შესასვლელთან ჯგუფურად 

იყრიდნენ თავს და შესაზარ იერს სძენდნენ სხვამხრივ ლამაზ სკან-

დინავიურ არქიტექტურულ დიზაინს. პოლიციაც სიახლოვეში იყო, 

თუმცა თითქმის არასდროს ერეოდნენ. შეხვედრის რამდენიმე მო-

ნაწილემ სხვა ქალაქებშიც იმოგზაურეს და გაოცებას ვერ მალავდ-

ნენ იმით, რომ ყველგან მსგავსი სურათი იყო. ოსლოში ნარკოტიკის 

გამსაღებლებისა და მომხმარებელების საყვარელ ადგილს წარ-

მოადგენს „ჰილკოკის პარკი“ სამეფო სასახლის ახლოს, რომელსაც 

სიახლოვეში ემიჯნება ძველი უნივერსიტეტი და ეროვნული თეატრი, 

ხოლო პარლამენტი კი მის წინაა. იმდენად აშკარა და იმდენად ხალ-

თავი 8
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ხმრავალ ადგილას იკრიბებიან მიტოვებული ახალგზარდები, რომ 

ჩნდება განცდა თითქოს მათ უნდათ, რომ ჩანდენ, თითქოს მათ რა-

ღაცის თქმა უნდათ. 

იქნებ მათ მართლა ეს სურთ.

შესაძლებელია მათი ნათქვამის სხვადასხვანაირი ინტერპრე-

ტაცია. ყველაზე მარტივია ის, რომ ისინი არაფერს ამბობენ. ყოველ 

შემთხვევაში არაფერს ახალს. ისინი ყოველთვის ჩვენს გარშემო 

იყვნენ და ახლა გახდნენ უფრო შესამჩნევი. საკითხი მდგომარეობს 

ციფრებში, რომლებმაც თავი ახალ ადგილზე იჩინეს. ჩვენ გავაუქმეთ 

ყველაზე საშინელი მიყრუებული ადგილები. ლუმპენპროლეტარე-

ბის შეხვედრის ბუნებრივი ადგილები გაუქმდა და გადაიქცა უფრო 

მიმზიდველ, ჩახშობილ, სუფთა, ადაპტირებულ ადგილებად. უიღბ-

ლოების გეტოების ნაცვლად, ახლა ისინი სიამაყისთვის განკუთვნილ 

ცენტრებში იყრიან თავს. ანალოგიურად თუ არ იარსებებს ჰარლემი 

და მისი მსგავსი უბნები აშშ-ში, ისინი როკფელერის ცენტრში შეიკ-

რიბებოდნენ.

განსხვავებული ინტერპრეტაცია ყურადღებას ამახვილებს ახალ-

გაზრდების ადგილზე, თანამედროვე ინდუსტრიულ საზოგადოებებში. 

ახალგაზრდობა საკმაოდ გაწელილ პროცესად არის ქცეული. ასა-

კობრივი სტრუქტურა ადაპტირებულ იქნა სამუშაოს სტრუქტურას. 

ხალხისათვის განკუთვნილი სამუშაო ადგილები უფრო მცირდება და 

ადრინდელთან შედარებით არც დიდი საჭიროებაა. ჩვენ აღნიშნულს 

ვუმკლავდებით სამუშაოს საძებნელად მოსაცდელი წლების გაზრდით 

და საპენსიო ასაკისთვის მოსალოდნელი პერიოდის შემცირებით. სა-

პენსიო ასაკი თანდათანობით შემცირდა. ჩვენ აღნიშნულ პრივილე-

გიას ვეძახით და მართლაც, ბევრსითვის ეს ასეა. მეორე მხრივ, ჩვენ 

ვზრდით იმ პერიოდს რა დროსაც ადამიანებს არ ძალუძთ მუშაობა 

იქიდან გამომდინარე, რომ გაზრდილია სავალდებულო ან სავალდე-

ბულოსთან გათანაბრებული სასწავლო პროცესები. სისტემა ღიაა ყვე-
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ლასთვის. აღნიშნული ჩვენი სოციალ დემოკრატიული ქვეყნის სიამა-

ყეა. ყველას აქვს იმის პრივილეგია კონკურენცია გასწიონ იმ არენაზე, 

რომელიც შექმნილია საშუალო ფენის მიერ, საშუალო ფენისთვის. ეს 

არის შეთანხმება, რომელიც გამიზნულია იმისათვის, რომ შეცვალოს 

სტრუქტურული განსხვავებები და გარდაქმნას იგი ინდივიდუალური 

წარუმატებლობად ან ბრალად (იხ. მაგალითად, Hernes and Knudsen 

1976, Callewaert and Nilsson 1978). წარუმატებელი ადამიანების უმე-

ტესობა, კარგი წარუმატებლები არიან. ისინი ეთანხმებიან ვერდიქტს, 

ისინი არ არიან უკეთესი თავის შეფასებაში (ქულებში) და ისინი ეთანხ-

მებიან იმ პოზიციას სამსახურში ან მის გარეთ, რომელიც შესაბამისო-

ბაშია მათ მიერ სწავლის დროს მოპოვებულ ქულებთან. მაგრამ არიან 

ისინიც ვინც არ ეთანხმება ამ ყველაფერს. ისინი ზიან პარკებში.

ივან ილიჩი (1978) საუცხოოდ აღწერს  უმუშევრების მდგომარე-

ობას. დანიაში უმუშევართა ჯგუფმა შექმნა საზოგადოება, რომელიც 

ტკბება თავისი თავისუფალი სტატუსით. მონობისგან, ანუ შეთავაზე-

ბული სამუშაოსგან, თავისუფლება დიდი პრივილეგიაა მათთვის ვი-

საც შესაბამისი რესურსები გააჩნია, რომ სიამოვნება მიიღოს ამ სტა-

ტუსისგან. მაგრამ აღნიშნულს სჭირდება ბევრი ტრენინგი კლასიკურ 

ენებში და მაღალი კლასები პურიტანიზმში იმისათვის, რაც საბოლოო 

ჯამში მოგვცემს უქნარა ინლისელების მსგავს ადამიანს, რომლებიც 

დატოვებული მემკვიდრეობით ირჩენენ თავს. ილიჩის შესაქმნელად 

აუცილებელი იყო იეზუიტების ტრენინგი და მნიშვნელოვანი თანდა-

ყოლილი ტალანტი. სარგებლიანი უმუშევრობა ბევრისთვის მიუღწე-

ველი ფუფუნებაა იმ საზოგადოებაში სადაც ჩვენ ყველანი დაპროგ-

რამებულები ვართ მივყვეთ ცხოვრების ყოველდღიურ რიტმს და 

ვიმუშავოთ წლობით. უმუშევრებს ან პენსიონრებს უხდიან და ამით 

აძლევენ უამრავ უშინაარსო დროს. შესაბამისად, მათთვის ადვილია 

ცხოვრების ისეთი სტილის არჩევა, რომელიც მათი და სხვა ადამიანე-

ბის კონტროლს არ ექვემდებარება.
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ამას ემატება ის ფაქტიც, რომ კლასობრივი განსხვავება უფრო შე-

სამჩნევი გახდა. სხვა ქვეყნებიდან ან მოხუცების თვალთახედვიდან 

დანახული ისე ჩანს, რომ სკანდინავიურ საზოგადოებაში ადამიანთა 

უმეტესობა საკმაოდ მდიდარია. მაგრამ ხალხი თავის თავს საზღვარგა-

რეთიდან ან ისტორიული პერსპექტივიდან ვერ შეაფასებს. უთანასწო-

რობა კვლავაც არსებობს და სიმდიდრეში ზრდა, რომელსაც შეუძლია 

დროებით შეაჩეროს უკმაყოფილება, შეჩერებულია. უთანასწორობა 

აღარ არის წინასწარი ან მოსამზადებელი სტადია. უთანასწორობა 

უკვე განიხილება საზოგადოების მუდმივ მახასიათებლად, იმ საზოგა-

დოებისა, რომლისთვისაც თანასწორობა უმთავრესი ღირებულებაა.

თუ ეს საზოგადოებები სკანდინავიური ტიპისაა, მაშინ ისინი თა-

ვის თავს კეთილდღეობის პრინციპის გამტარებელ სახელმწიფოდ 

(welfare states) მოიაზრებენ. ჰასე ზეტერბერგი მსგავსი ტიპის სახელ-

მწიფოებს აზარტული მოთამაშის სამოთხეს უწოდებს, ადგილს სადაც 

ადამიანს მხოლოდ მოგება შეუძლია. აღნიშნული ტერმინი მან 60-იან 

წლებში დაამკვიდრა ოსლოში, ერთ-ერთ ლექციაზე. დარმწმუნებუ-

ლი არ ვარ, რომ მას დღესაც გამოეყენებინა ეს ტერმინი. შესაძლე-

ბელია, რომ ასეთ საზოგადოებაში მუდმივად დამარცხებული იყო 

და ნარკომნები ყოვლდღიურად ადასტურებენ ამას. მეძავები კიდევ 

ერთი მაგალითია ამისა. ნორვეგიაში მოხუცი ან ავადმყოფი ადამი-

ანების პენსია შეადგენს ინდუსტრიული მუშაკის საშუალო ხელფასის 

მეოთხედს. იმ ადამიანების შემოსავალი, ვინც დამოკიდებულია მუნი-

ციპალურ სოციალურ დაცვის სისტემაზე, პენსიის ნახევარს შეადგენს. 

როგორც კნუტ დალ იაკობსენი უთითებს (1967), „ყველაზე დიდი დაბ-

რკოლება კეთილდღეობის პრინციპის გამტარებელ სახელმწიფოს 

შექმნისა არის რწმენა იმისა, რომ მსგავსი სახელმწიფო უკვე გვაქვს“. 

ბალვიგმა (1980) საკმაოდ მყარი მტკიცებულებები წარმოადგინა იმის 

წარმოსაჩენად, რომ სიღარიბესა და დანაშაულს შორის არსებული 

ძველი ურთიერთობა კვლავაც არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ 

აღნიშნულს არაერთი მეცნიერი უარყოფს.

ტკივილის საზღვრები



85

მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენ რაღაც დოზით ვცხოვრობთ კე-

თილდღეობის სახელმწიფოში. ისინი ვინც მორჩილ ღარიბ ფენას 

მიეკუთვნებიან ბოლომდე ვერ დამარცხდებიან. სადღაც შორს მათთ-

ვისაც არსებობს უსაფრთხოების ბერკეტები. საუკუნის დასაწყისთან 

შედარებით აღნიშნული არის დიდი სხვაობა. ჩვენი ძველი ლეიბო-

რისტი პოლიტიკოსები სიამაყით უყურებდნენ საკუთარ მიღწევებს. 

მათ შექმნეს საზოგადოება სადაც „დამსახურებული ღარიბი“ არ 

შიმშილობდა, ჰქონდათ გარკვეული ტიპის თავშესაფარი და მათი სი-

ცოცხლის უკანასკნელ ეტაპზე ასევე  გარკვეული სახის მატერიალური 

მზრუნველობა ეძლეოდათ.

მაგრამ სოციალურ კონტროლს, სწორედ ასეთი სისტემა უქმნის 

სპეციფიკურ პრობლემებს. ლუმპერნპროლეტარიატის ნაწილები 

ყველასთვის დაკარგულია. მათთვის სასჯელიც აღარ არსებობს. მათი 

კონტროლი შეუძლებელია სამუშაოს დაკარგვის მუქარით, რადგან 

მათ არ აქვთ სამუშაო. მათი კონტროლი შეუძლებელია ოჯახთან და-

შორების მუქარით, რადგან მათ არ ჰყავთ ოჯახები. მათი კონტროლი 

შეუძლებელია იმაზე დამუქრებით, რომ მათი ნათესავები დაიტანჯე-

ბიან, რადგან კეთილდღეობის სახელმწიფოს ვალია იზრუნოს ყვე-

ლაზე. რწმენა იმისა, რომ ჩვენ ყოველთვის გვყავს ვიღაც მზრუნველი 

თანაბრად მნიშვნელოვანია, როგორც დაბალი ისე მაღალი ფენის 

წარმომადგენლებისთვის, რადგან ისინი ამით ახდენენ სინდისის 

ნეიტრალიზაციას იმ უყურადღებობის გამო, რომელსაც ისინი იჩენენ 

ნათესავების, მეგობრების ან იმათ მიმართ, ვისაც მზრუნველობა ესა-

ჭიროება. და ბოლოს, შეუძლებელია ლუმპერნპროლეტარიატის იმ 

წარმომადგენლების კონტროლი, რომლებიც თანახმა არიან იცხოვ-

რონ აბსოლუტურ მინიმუმზე. მათ გარანტირებული აქვთ სავალდებუ-

ლო მინიმუმი მიუხედავად იმისა, ხარჯავენ ისინი ამ თანხას ნარკოტი-

კის ან ალკოჰოლის შეძენაში თუ არა. 

დრო თავისუფალია, მინიმალური ფული ჩემია (და შეუძლებელია 

მისი წართმევა კეთილდღეობის სახელწიფოს საფუძვლის შეცვლის 
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გარეშე) და ისედაც არავის არაფერში ვჭირდები. რატომ არ უნდა მო-

ვიხმარო ნარკოტიკი ან ალკოჰოლი მაშინ, როცა მინდა და რა დოზი-

თაც მინდა, მათ შორის სიკვდილამდე.

დამატებით, ყურადღება კიდევ ერთხელ უნდა გამახვილდეს და-

ნაშაულის კონტროლის ისტორიაზე. დანაშაულის განკურნების იდე-

ოლოგია დიდი შედეგების მომტანი არ ყოფილა. მეცნიერებამ, სოცი-

ალურ მიღწევებთან ერთად, განაპირობა მისი კრახი. დევიაციის იძუ-

ლებითი განკურნების იდეამ არ იმუშავა და განაპირობა ის, რომ იგი 

ძირითადად უსამართლოდ იყო მიმართული საზოგადოების ერთი 

ფენის - მუშათა კლასის - წინააღმდეგ. არასრულწლოვანი მსჯავრ-

დებულების, საშიში დამნაშავეებისა და ფსიქოპატებისათვის მოწ-

ყობილი სამკურნალო დაწესებულებები, ყველა გაუქმდა. ექსპერტი 

ფსიქიატრები დიდი ავტორიტეტით არ სარგებლობდენ ექიმთა წრე-

ში. ახალგზარდა თაობის უმეტესი წარმომადგენელი ეწინააღმდეგე-

ბოდა სავალდებულო მკურნალობის იდეოლოგიას, როგორც პასუხს 

დევიაციურ ქმედებაზე. მკურნალობის იდეოლოგიის გადაცდომების 

საპასუხოდ, დაშინების თეორიის პოტენციური გადაცდომების საპა-

სუხოდ, ჩვენ მივიღეთ შედარებით ლეგალური იდეოლოგია, რომელ-

მაც გამოხატულება ნეო-კლასიციზმში ჰპოვა.

ჩვენ კვლავინდებურად შეგვიძლია გავუმკლავდეთ მძიმე დანა-

შაულებს, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ქუჩებს ჩამო-

ვაშოროთ მძიმე დანაშაულის ჩამდენი კრიმინალები და ყველაფერი 

ეს გავაკეთოთ მართლმსაჯულების სახელით. მაგრამ როდესაც საქ-

მე მიდგება ნაკლებად მძიმე დანაშაულებზე, ჩვენ უძლურები ვართ. 

ისინი უფრო ადვილად შესამჩნევია და შესახედად საკმაოდ საზა-

რელია. ისინი თავს იკლავენ ალკოჰოლით ან ნარკოტიკით. მაგრამ 

ზოგიერთი ამ დანაშაულის ჩამდენი ქმედებას ჩადის პენსიით მიღე-

ბული თანხით, ხოლო სხვები წვრილმანი ქმედებების დახამრებით, 

რომლის მტკიცებაც ძალიან ძნელია. ამ შემთხვევაში მკურნალობა 

არ უშველის. 
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8.2 კონტროლის მომხრეები

არამარტო უცხოელი კოლეგები არიან გაოგნებული იმ ბნელი დე-

ვიაციური პრაქტიკით, რომელიც სხვა მხრივ ჩვენს სუფთა ქუჩებში 

ხდება. ჩვენ ყველას გვაქვს გარკვეული პრობლემები აღნიშნულთან 

დაკავშირებით, მაგრამ ზოგს უფრო მეტად. განსაკუთრებით ზიანდება 

შემდეგი სამი ჯგუფი:

პირველი: მშობლები და ახალგაზრდებთან სხვაგვარად დაკავში-

რებული ადამინები, რომლებიც მომსწრეები არიან იმისა, თუ როგორ 

მოიხმარენ ალკოჰოლსა და ნარკოტიკს ან როგორ არიან ჩართული 

დანაშაულებრივ ქმედებებში. უწინ, ვინც არ ემორჩილებოდა მშობ-

ლებს აგდებდნენ სახლიდან და შეიძლებოდა შიმშილით მომკვდა-

რიყო. დღეის მდგომარეობით მათ შეუძლიათ გადარჩენა „ნარჩენე-

ბისა“ და საზოგადოებრივი პოლისების ხარჯზე. შესაბამისად, სიტყვი-

ერი მოთხოვნები კონტროლის ალტერნატიული მექანიზმების აუცი-

ლებლობის შესახებ გაცილებით მეტად გაისმის. ჩვენ ვერ დავუშვებთ, 

რომ ახალგაზრდები თავის ნებაზე იყვნენ მიშვებული. სავალდე-

ბულო სწავლა, სამკურნალო დაწესებულებები და საბოლოო ჯამში 

ციხე, არის ის ალტერნატივები რომლისკენაც ტარდება სამუშაოები. 

ზოგიერთი ძველი ლიბერალი ცდილობს ხაზი გაუსვას იმ საფრთ-

ხეებს, რაც შეიძლება ახალგზარდამ განიცადოს ციხეში. თუმცა, მათი 

მოსაზრებები ადვილად ნეიტრალდება მშობლების მიერ, რომლებიც 

სხვა ვერაფერს უხერხებენ, ნარკოტიკებში დაკარგულ შვილებს. მათ 

ურჩევნიათ ცოცხლად ჰყავდეთ შვილები, თუნდაც ციხეში. ვიზიარებ 

ამ პოზიციას. 

დაზარალებულთა მეორე კატეგორიას განეკუთვნებიან ხილული 

დანაშაულის რეალური და პოტენციური მსხვერპლები. რთულია იმის 

მტკიცება გაიზარდა თუ არა დანაშაული. მაგრამ აშკარაა, რომ დანა-

შაულთან დაკავშირებული ვნებათაღელვა ნამდვილად გაიზარდა. 

დანაშაული წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს გაყიდვად პროდუქტს, 
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რომელსაც სიამოვნებით აშუქებს მედია. ამავდროულად, სოციალუ-

რი სტრუქტურა შეცვლილია იმდაგვარად, რომ შეუძლებელია იმის 

გაგება რამდენად წარმომადგენლობითია მედიის მიერ გაშუქებული 

ინფორმაცია. ბალვიგის (1979) მიხედვით, ვნებათაღელვა დანაშა-

ულის მსხვერპლად გახდომის შესახებ მით უფრო იმატებს, რაც უფრო 

იზოლირებულია ადამიანი. მარტოხელა მოხუცი ქალბატონი ზუსტად 

იგივეს ხედავს და ისევე შეცბუნებულია სტოკჰოლმის ქუჩაში ნანა-

ხით, როგორც უცხოელი კოლეგები. ამავდროულად იგი წაიკითხავს 

გაზეთს და გაიგებს ყველაფერს. მაგრამ ის ამ საქმეში მარტო არაა და 

მისი შეშფოთების უკან მართლაც არის შემაშფოთებელი საკითხე-

ბი. კეთილდღეობაზე ორიენტირებულ სახელწიფოს მნიშვნელოვანი 

წარმატებები აქვს საკუთრების გადანაწილებასთან დაკავშირებით. 

საკმაოდ ცოტაა ზრდასრული ადამიანი რაიმე საკუთრების გარეშე, 

ნივთების გარეშე, რომელიც შეიძლება მოპარულ არ იქნეს, საკუთ-

რება, რომელიც არ საჭიროებს დაცვას.

ამ შემთხვევაშიც ზოგიერთი ძველი თაობის ლიბერალი ჩარე-

ვას შეეცდება და აუხსნის მოხუც ქალბატონებს, რომ რაც ხდება არც 

ისეთი სახიფათოა და მიუთითებენ იმ გარემოებაზე, რომ ვინც მათ 

საკუთრებას საფრთხეს უქმნის არიან საცოდავი, ავადმყოფი ადამი-

ანები, რომლებსაც სჭირდებათ გაგება და არა ტკივილის მიყენება. 

ნორვეგიის ყოფილი იუსტიციის მინისტრი იზიარებდა ამ უკანასკნელ 

პოზიციას, მაგრამ იგი ყოფილი სწორედ იმიტომ გახდა, რომ ამ პოზი-

ციას იზიარებდა. უკიდურესად მემარცხენე პოლიტიკური ფრთა დაბ-

ნეულია და წარმოდგენა არა აქვს, როგორ გაუმკლავდეს ამ შემთხვე-

ვას. უმეტესობა ლიბერალების პოზიციას იზიარებს, მაგრამ არიან გა-

მონაკლისებიც, რომლის ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელია 

მაოისტი (იგულისხმება მაო ძედუნის კომუნისტური იდეოლოგიის 

მიმდევარი) იან მირდალი (1977). მის რამდენიმე ნაშრომში იგი ამტ-

კიცებს, რომ დამნაშავეები მუშათა კლასის მტრები არიან. მირდალის 
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მიხედვით, პოლიცია და ციხის თანამშრომლები უფრო ახლოს არიან 

მუშათა კლასთან ვიდრე ლუმპერნპროლეტარიატთან. იგი დადასტუ-

რებულად არ მიიჩნევდა იმ ფაქტს, რომ მუშას ყოველ მიზეზ გარეშე 

უნდა შეესრულებინა სასჯელაღსრულების მოძრაობის მითითებები. 

„ჩვენ ვართ კანონის და წესრიგის მხარეზე. ჩვენ ვართ პოლიციის 

მხარეს, როგორც დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით, ისე პოლიცი-

ელის სამუშაო პირობებისა და სოციალური გარანტიების გაუმჯობე-

სების კუთხით“.

1960 წელს, შვედეთში მსჯავრდებულებმა და ყოფილმა მსჯავრდე-

ბულებმა გამართეს პირველი შეხვედრა. პრესამ ამ შეხვედრას „ქურ-

დების პარლამენტი“ უწოდა. აღნიშნული შეხვედრა საკმაოდ უცნაური 

იყო. პატიმრებს უნდა დაეცვათ სიჩუმე, არ მოეთხოვათ არაფერი, არ 

უნდა ჩარეულიყვნენ სასჯელის დანიშვნის პროცესში. რამდენიმე 

წლის შემდეგ, სკანდინავიურ ქვეყნებს ჰქონდათ პატიმრების ორგა-

ნიზაციები. ისინი საზოგადოების ყურადღების ქვეშ იყვნენ მოქცეული. 

მათი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები იყო, ციხის პირობების 

გაუმჯობესება, პატიმრების ორგანიზება და საჭიროების შემთხვევა-

ში მათი გაფიცვა. ტომას მატიესენი (1974) აღწერს მათ საქმიანობას 

კარგად. მათ უამრავი მარცხი განიცადეს, მაგრამ გამარჯვებებიც 

ჰქონდათ. ამ ორგანიზაციების არსებობის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ასპექტი, მათი წევრების მხრიდან თავის თავში რწმენის და ღირსების 

დაბრუნება იყო.

დღეს სიტუაცია შეცვლილია დრამატულად. დღესდღეობით ციხის 

მოძრაობები უფრო თავდაცვითი ღონისძიებების სახეს ატარებს ვიდ-

რე 70-იანი წლების დასაწყისში. აღნიშნული მოძრაობების მიმართ 

საზოგადოების დაინტერესებაც დაბალია. გარემოება შეიცვალა. ყო-

ფილი მოკავშირეები მტრები გახდნენ, უფრო ნაკლებ ინიციატივებს 

იჩენენ ან აღარც აქვთ ძალაუფლება. ეკონომიკური პრობლემების 

თაობაზე ახალი ექსპერიმენტები აღარ ტარდება. კეთილდღეობის 
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ყველაზე შესამჩნევი ლაქების ჩამოსაშორებლად მკაცრი მოქმედებაა 

საჭირო და არა სისუსტე. კანონისა და წესრიგის მოთხოვნებს, ასევე 

დიდი გამოძახილი აქვთ სკანდინავიაში. რა თქმა უნდა მათ აქვთ. მა-

ღალ ინდუსტრიულ საზოგადოებები მიდრეკილი არიან ისეთი სიტუ-

აციების შექმნისკენ სადაც ეს მოხდება. საწყის ეტაპზე, როდესაც ყვე-

ლაფერი გადაჭარბებულად იყო, ჩვენ შეგვეძლო მოდუნება, მშვიდად 

ყოფნა, ლიბერალიზმი მართავდა ყველაფერს და არსებული პრობ-

ლემები წარმავალი იყო. ახლა პრობლემები მუდმივია. ეკნომიკური 

სიდუხჭირის გამო, მიწოდებაც ყოველწლიურად იკლებს. სიტუაცია 

უზომო პოტენციალიდან და პროგრესიდან, არსებული მინიმუმის 

დაცვამდე შეცივალა.

მაგრამ ყველაზე მეტად გამწარებული და დაბნეული არიან ამ ყვე-

ლაფრის შემქნელები, ისინი ვინც იყვნენ ახალგაზრდები და ღარი-

ბები და იბრძოდნენ სოციალიზმისთვის, რომელიც შემდეგ სოციალ 

დემოკრატიამ შეცვალა, ხოლო საბოლოოდ კეთილდღეობის სახელ-

მწიფომ. ადრეულ პერიოდში ჩვენ გარშემო არსებულ სიღარიბესთან 

შედარებით, ჩვენი ამდროინდელი სიმდიდრე წარმოუდგენელია. აღ-

ნიშნული დაადასტურეს კვლევებმა (მაგ. რამსოი 1977) და პრინციპში 

არც კი გვჭირდება კვლევები, რადგან ბევრ ჩვენთაგანს ისედაც ყვე-

ლაფერი ახსოვს. ჩვენ ძველ უსაფრთხოების სისტემასთან შედარე-

ბით, ახალის სისტემის ხარისხი დიდებულია. მიუხედავად ამისა, მაინც 

არ იგრძნობა რომ მიზანს მივაღწიეთ. თუ მიზანი მიღწეულია მაშინ 

რატომ არის ქუჩები სავსე გამხდარი, უფერული ახალგაზრდებით, 

რომელიც ხილულია როგორც მეფისთვის, ისე მეფის ხალხისთვის?

ცდუნება უნდა იყოს საშინელი. პარლამენტის რამდენიმე გადაწ-

ყვეტილება და ბნელი ლაქები მოცილებული იქნება. არ არის აუცი-

ლებელი აღნიშნულს ეწოდოს ხულიგანიზმის წინააღმდეგ კანონი, 

რომელიც შეიძლება ვერ იქნეს გაგებული. შეგვიძლია მას ვუწოდოთ 

ახალგაზრდების დასაცავად მიღებული კანონი. მათ დახმარება და 
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დაცვა სჭირდებათ. მათ მშობლებსაც სჭირდებათ ეს. დაზარალებუ-

ლებსაც სჭირდებათ. კეთილდღეობაზე ორიენტირებული სახელმწი-

ფოსაც სჭირდება ეს, რადგან უკვე იმ კონდიციამდე არიან მისული, 

რომ კონტროლის სადავეები ხელიდან გაუშვან.

შეჯამების სახით უნდა იქთვას, რომ არასრულწლოვანი დამნა-

შავეები უფრო მეტად ხილული გახდნენ და უფრო გართულდა მათი 

ქცევის კონტროლი, შესაბამისად, მათი ნათესავები, დაზარალებულე-

ბი, მემარცხენე პოლიტიკოსები და კეთილდღეობის სახელმწიფოს 

შემქმნელები კონკრეტულ ქმედებებს ითხოვენ. საერთო ჯამში სახეზე 

გვაქვს არასტაბილური სიტუაცია. რაღაც უნდა მოხდეს და მოხდება 

კიდეც.

8.3 ჩვენი ამხანაგები 

გასულ ზაფხულს, შვედეთში, 350 სოციალური მუშაკი შეიკრიბა 

იმისათვის, რომ მოესმინათ გზავნილი იმის თაობაზე, თუ როგორ 

გამკლავებოდნენ ნარკოტიკის პრობლემას. შეხვედრა გაიმართა 

ჰასელაში, პატარა და გეოგრაფიულად განცალკევებულ ქალაქში. 

არაფერი ისეთი ყბადაღებული და განსჯის საგანი არ არის დღესდ-

ღეობით სოციალურ მუშაკთა წრეში, როგორც ჰასელა. ინსტიტუტები 

საკუთარ პრინციპებზე დაყრდნობით მრავლდებიან სკანდინავიის 

სხვა ქვეყნებში. მათ იდეებს, როგორც სოციალური სამუშაოს ყოველ-

დღიურ პრაქტიკას სხვა ინსტიტუტებიც ითავსებენ. 

და რა იყო ხსენებული გზავნილი?

ყველაზე ხშირად გამოთქმული იდეა იყო ის, რომ კლიენტები არიან 

ამხანაგები. ნარკოდამოკიდებულები და ალკოჰოლიკები მუშათა 

კლასს მიეკუთვნებიან. ჩვენ, ჰასელელი ხალხი სოციალისტები ვართ. 

ისინი ჩვენი ამხანაგები არიან და შესაბამისად უნდა მოვექცეთ. ჩვენ 

საერთო იდენტობა და საერთო მიზნები გვაქვს. ამხანაგობა პასუხის-

ნეო-პოზიტივიზმი



92

მეგლობას ნიშნავს, ჩვენ ვალდებული ვართ დავეხმაროთ ჩვენს ამხა-

ნაგებს და გამოვიყენოთ ყველა საჭირო ზომა, რათა თავიანთი მავნე 

ჩვევებზე უარი თქვან. 1850 წლიდან საუკუნის ბოლომდე, სკანდინავი-

ელი მუშათა კლასი ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების პრობლემის წი-

ნაშე დადგა. ლეობორისტმა ლიდერებმა დაინახეს ეს და იმოქმედეს. 

მუშები ვერასდროს გახდებოდნენ თავისუფლები და მათი მოძრაობა 

ვერასდროს იქნებოდა ძლიერი, თუ ალკოჰოლის პრობლემა არ გა-

დაიჭრებოდა. ტიტოტალიზმი შრომის უმთავრესი ნაწილი გახდა და 

ალკოჰოლის პრობლემა კონტროლს დაექვემდებარა. ახლა, ალკო-

ჰოლის და ნარკოტიკების მოხმარების მაჩვენებელი ძველ, სახიფათო 

ნიშნულს დაუბრუნდა, რომელიც სასწრაფოდ საჭიროებს კონტროლს 

ძველი რეცეპტის მიხედვით.

ხალხის იძულება თავის შეკავებისკენ ერთ-ერთი ნაცადი ხერხია. 

ამხანაგებს არ აძლევენ იმის უფლებას, რომ ნარკოტიკების მოხმარე-

ბით თავი მოიკლან, მათ შველიან. შენ კვდები შენი ამხანაგისთვის და 

რა თქვა უნდა აიძულებ მას იცოცხლოს. თუ საჭიროა, შენ მას აიძუ-

ლებ შეწყვიტოს ნარკოტიკის მოხმარება. თუ საჭიროა, შენ ამხანაგურ 

მზრუნველობას მანამ არ მოაკლებ, სანამ არ დაეხმარები მას. ჰასე-

ლა ახალგაზრდა მომხმარებელიბისთვისაა შექმნილი. მათ იჭერენ 

სტოკჰოლმში, გზავნიან ჰასელაში, მათი ნება-სურვილის მიუხედავად 

და თუ გაიქცევიან, პოლიცია უკან მიიყვანს მათ. ისინი იქ არიან ერთი 

წლის განმავლობაში. დამატებით, მათ უწევთ ერთწლიანი სავალ-

დებულო მონაწილეობა „სახალხო უმაღლეს სკოლაში“ სხვა ახალ-

გზარდებთან ერთად, რომელთათვისაც ამ სკოლაში სიარული სა-

ვალდებულო არ არის. მათ იქ შეიძლება დაჰყონ 20 წლამდე. ბავშვთა 

კეთილდღეობის სამართალი არის მათი იქ ყოფნის სამართლებრივი 

საფუძველი.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია აღნიშნული მიდგომის მო-

რალური მხარე. სტანდარტები დადგენილია, სტანდარტების დარღ-

ვევა მკაცრად იკიცხება თანამშრომლებისა და სხვა ამხანაგების მიერ. 
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ჰასელა არ არის მოწყობილი იმისთვის, რომ კლიენტების სულში 

აფათუროს ხელი ან იკვლიოს მათ მიერ ცხოვრების ადრეულ ასაკში 

გადახდენილი ცუდი ფაქტები. იქ არ არსებობს მსუბუქი ლიბერალიზ-

მი. ეს არის საკმაოდ მოთხოვნადი ადგილი, თავისი მძიმე შედეგებით 

უპასუხისმგებლობის ნებისმიერ გამოვლინებაზე. აქ ცხოვრება უხე-

შია, უხეში არამარტო ახალგაზრდებისთვის, არამედ თანამშრომლე-

ბისთვისაც. ისინი იქ ცხოვრობენ, მონაწილეობას იღებენ ყველა აქ-

ტივობაში და ისინი კლიენტებისგან არ არიან რაიმე დამცავი ზღუდით 

შემოფარგლული. ეს არის ყველასთვის ტოტალური ინსტიტუტი. 

როგორც ჩანს ეს ინსტიტუტი მუშაობს. მეტიც, მავანნი ამტკიცებენ, 

რომ ამ პროგრამის წარმატება გაცილებით აღემატება შვედეთის სა-

მეფოში არსებულ სხვა პროგრამებს. მართალია, აღნიშნული საკამა-

თოა (Englund 1975, Thelander 1979), მაგრამ შესაძლებელია მისი დამტ-

კიცება. ჰასელა საკმაოდ წარმატებულია ახალგაზრდების მოხმარე-

ბის პრობლემის გადაჭრაში და ასევე, საკმაოდ წარმატებულია იმა-

შიც, რომ თავის ძალებში დაერწმუნებინა სხვა მხრივ გამოუსადეგარი 

სოციალური მუშაკები და სხვა პროფესიონალები. ისიც უნდა ითქვას, 

რომ ამ წარმატების ხარჯები შესაძლოა სჭარბობენ იმ სარგებელს, 

რომელსაც ახალგაზრდა მომხმარებლები იღებენ.

8.4 ჩემი ამხანაგი ამავდროულად მოხელეა

ჰასელას პრობლემა, არა საკუთრივ ჰასელაშია, არამედ იმათში 

ვინც გამალებით ელოდება რაიმე მოქმედებას, მაშინ როდესაც საზო-

გადოება საერთოდ არაფერს არ აკეთებს. ჰასელა სავსეა იდეალის-

ტი და ისეთი ადამიანებით, რომლებიც თავისი იდეების შედეგებით 

ცხოვრობენ. მე დიდ პატივს ვცემ მათ ქმედებებს, მაგრამ არა მათი 

სოციალური ანალიზის გამო. ანალოგია ჩვენ ახლანდელ და გასული 

საუკუნის სკანდინავიურ საზოგადოებას შორის საკმაოდ შემაშფოთე-

ბელია, რადგან თითქმის არ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც სა-
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ზოგადოებისათვის განკუთვნილ გზავნილებს გაითავისებენ. ბოლო 20 

წლის განმავლობაში ჩვენ ვნახეთ არნახული მატება იმ პროფესიონა-

ლებისა, რომლებიც ეხმარებიან ადამიანებს ვისაც ქცევის პრობლემა 

აქვთ. ახლა ისინი იქ არიან, ზოგიერთ მათგანს საკუთარი იდენტობა 

უდევთ სასწროზე. მაგრამ ამავდროულად ისინი მოხელეები არიან, 

უმეტესობა მათგანი ბიუროკრატიულ დაწესებულებებში მსახურობს, 

9 საათიდან 4 საათამდე, ზუსტად გაწერილი ვალდებულებებით, უამ-

რავი დოკუმენტით, კლიენტებთან მცირედი შეხებით და მათ ამავე 

კლიენტებზე აქვთ ადმინისტრაციული ძალაუფლება. მათ არ უწევთ 

მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგებზე ფიქრი, ისინი სახ-

ლიდან გარეუბნებში მიდიან, პარტნიორებთან და შვილებთან და 

ძაღლებთან, მიდიან აგარაკებზე და ცხოვრობენ ჩვეულებრივი ცხოვ-

რებით და ვიღაცამ უნდა აგრძნობინოს ნარკოტიკების მომხმარებე-

ლებს რა შედეგები მოჰყვება მათ ქცევას თუ ისინი არ დაემორჩელიან 

„თამაშის“ დადგენილ წესებს. ეს ვიღაცეები გახდებიან დასავლეთის 

საზოგადოებებში სოციალური კონტროლის ახალი მიმდევრები. მე 

გთავაზობთ მათ „ამხანაგი მოხელეები“ ვუწოდოთ.

მაგრამ ზოგიერთი მათგანი ისაუბრებს არა როგორც ამხანაგი, 

არამედ როგორც მოხელე.  ისინი დაიწყებენ საკუთარი ღონისძიებე-

ბის გატარებას მომხმარებლების წინააღმდეგ. მათ ეს კარგად ისწავ-

ლეს. თუ კლიენტი გაიქცევა, ისინი იპოვნიან მას და უკან მოიყვანენ. 

თუ ვერ იპოვიან, მაშინ პოლიციას სთხოვენ მის პოვნას. როდესაც 

პოლიცია იპოვის მას და მოიყვანს, მასზე კონტროლი გამკაცრდება 

ისე, რომ ხელახლა გაქცევა ვეღარ მოახერხოს. მაგრამ ისინი დაიღ-

ლებიან. პარტიონრებს ყურადღება დასჭრიდებათ; მათ შვილებს 

შეიძლება წითელა დაემართოს; პოლიცია გაღიზიანდება; და საბო-

ლოოდ ისინი კლიტეებს დააყენებენ. მაგრამ კლიტის გატეხვა ადვი-

ლია და უკანონოდ გაღება ახალ სამართლებრივ პრობლემას ქმნის. 

ამის შემდეგ აღმართავენ ღობეს, მაგრამ ზოგიერთი ამოთხრის ორ-

მოს; აღიმართება კედელი, მაგრამ ზოგიერთი მაინც გადაახტება; საკ-
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ნები დამონტაჟდება, მაგრამ ზოგიერთი მაინც დააღწევს თავს, ღობეს 

გადაახტება და გაიქცევა. ყველაფერი აღნიშნულის ასაცილებლად 

სპეციალური სამკურნალო ბლოკი აშენდება.

ძველი ფილმივითაა. ეს ყველაფერი ხომ ნანახი გვაქვს უკვე. ჰასე-

ლას იდეოლოგიის პოტენციალი ახალგაზრდა დამნაშავეების სკოლე-

ბის მიერ გაწეული სამუშაოს განმეორებას ჰგავს. ამ სკოლების სტარტიც 

იდეალისტური იყო და ახალგაზრდებს ახალ შანსს სთავაზობდნენ. თუმ-

ცა, მასწავლებელების ხელთ არსებული ძალაუფლების გამო, რომლის 

მიხედვითაც მათ თავიანთი ურჩი მოსწავლეების მიმართ საკმაოდ დიდი 

დისკრეცია ჰქონდათ, სკოლები საბოლოო ჯამში უსიამოვნო განუსაზღ-

ვრელი სასჯელის მქონე ციხეებს დაემსგავსნენ. აქედან გამომდინარე,  

რთულია იმის გაგება თუ რატომ უნდა იყვნენ სოციალური მუშაკები ჰა-

სელაში აღნიშნული სკოლის მასწავლებლებზე წამატებულები.  

სკანდინავიაში სპეციალური დაწესებულებები განკუთვნილი ბავ-

შვებისთვის, რომლებსაც ქცევის პრობლემები ჰქონდათ, გასული 

საუკუნის ბოლოს დაარსდა, პოლიტიკოსების, სამართლის სპეცი-

ალისტების და მასწავლებლების მოთხოვნით (Stang Dahl 1978). აღ-

ნიშნული მაკონტროლებელი მხარისათვის შვებას წარმოადგენდა. ამ 

დაწესებულების თანამშრომლები უნდა ყოფილიყვნენ ექსპერტები, 

დაქირავებული საგანმანათლებლო, ჯანდაცვის და კეთილდღეობის 

სფეროდან. თუმცა კეთილდღეობის ელემენტის პრაქტიკული ხორც-

შესხმა არ მომხდარა. იმ პერიოდში ამ სფეროში პროფესიონალების 

ნაკლებობა იგრძნობოდა. მაგრამ დღესდღეობით ისინი საკმაოდ 

ბევრნი არიან, ელოდებიან ახალ დავალებებს და ამავდროულად 

სწავლობენ ძველ შეცდომებზე და საკუთარ თავს ამხანაგად მოიაზ-

რებენ. შესაბამისად, ჩვენ სახეზე გვაქვს სავალდებულო მოხმარების 

სისტემა, რომლის ერთ-ერთი პროდუქტი სოციალური კონტროლია, 

რომელსაც ახორციელებენ ამხანაგ-მოხელეების მსგავსი ადამიანე-

ბი, რომლის მსგავსიც, სხვა პირობებში, მხოლოდ ტოტალიტარულ 

სახელმწიფოებში გვხდება.

ნეო-პოზიტივიზმი
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9.1 ერთ განზომილებიანი რითმი

დიდი ტალღების მსგავსად, კონტროლის სხვადასხვა ფორმები ჩნდება, 

უჩინარდება  და მერე ისევ ჩნდება. სხვა სიტყვებით შესაძლებელია იგი 

რითმს შევადაროთ, რომელიც ჩნდება და უჩინარდება. კლასიციზმისა 

და პოზიტივიზმის რითმი შემდგომში ჩაანაცვლა ნეო-კლასიციზმმა და 

ნეო-პოზიტივიზმმა. არცერთი აღნიშნული ექსტრემალური პოზიცია არ 

არის სტაბილური. თუმცა, მათ აქვთ პოტენციალი ცვლილებისკენ. კლა-

სიკური და ნეო-კლასიკური პოზიციები განსაკუთრებულ ყურადღებას 

უთმობენ სასჯელის თანასწორობას ქმედების სიმძიმესთან, მაგრამ 

მათი მართლმსაჯულების დიაპაზონი ამის იქით აღარ მიდის. აღნიშნუ-

ლი პოზიციები არც იმისთვისაა გამიზნული, რომ შექმნას კონტროლის 

ისეთი სისტემა, რომელიც ნაკლებად მძიმე დანაშაულების ეფექტური 

კონტროლით იქნება დაკავებული. ამის საპირისპიროდ, პიზიტივის-

ტური და ნეო-პოზიტივისტური იდეოლოგიები იძლევიან კონტროლის 

ეფექტურ საშუალებებს, არა მარტო ნაკლებად მძიმე დანაშაულებისთ-

ვის, არამედ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებისა და საშიშროების 

თავი 9
სამუდამო ტკივილი?
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შემცველი დამნაშავეების მიმართ. მათი დეფექტები ხილული ხდება 

ისეთ პერიოდებში, როდესაც კონტროლის საჭიროება იკლებს, ან რო-

დესაც ამ ტიპის კონტროლის პოტენციური სამიზნეები პოლიტიკურ ძა-

ლაუფლებას ან მხარდაჭერას იძენენ.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ისმის კითხვა, არსებობს თუ 

არა რაიმე შუალედური პოზიცია, სადაც რითმი წყვეტს მოძრაობას 

და სადაც ჰარმონია ისადგურებს? თეორიაში ალბათ არ არსებობს, 

მაგრამ პრაქტიკაში შესაძლებელია ბუნდოვანი კომპრომისების მო-

ძებნა. ცოტაოდენი პროპორციულობა ქმედებასა და სასჯელს შორის, 

ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩამდენი ადამიანების ცოტაოდენი კონ-

ტროლი მათი საჭიროებების მიხედვით, ცოტაოდენი განუსაზღვრე-

ლი სასჯელები მათთვის ვინ განსაკუთრებით საფრთხის შემცველად 

ითვლება. დანაშაულის კონტროლი ცხად პრინციპებს არ ემყარება. 

მეტიც, ამ პრინციპების სიცხადე ამორალური დანაშაულის და საერ-

თაშორისო ეკონომიკის კონტროლის მსგავსია. აღნიშნული არის 

ყოველდღიური საკითხი, რომელიც მოითხოვს კომპრომისებს და 

შეიცავს ბუნდოვანებებს. მხოლოდ მცირე რაოდენობის სოციალური 

სისტემები მოახერხებდნენ გადარჩენას მონაწილეებს, რომ სრულად 

ესმოდეთ ერთმანეთის ან გარშემორტყმული იყვნენ მათი სისტემების 

დეკლარირებული ძირითადი პრინციპების მიხედვით. 

ერთი მიზეზი, რატომაც ადვილია კომპრომისების პოვნა დანა-

შაულის კონტროლის სისტემაში არის ის, რომ ე.წ. ექსტრემალური 

პოზიციები არც თუ ისე გასნსხვავდებიან ერთმანეთისგან. შესაძლე-

ბელია პოზიტივიზმსა და კლასიციზმს, ასევე, ნეო-პოზიტივიზმისა და 

ნეო-კლასიციზმს შორის გაცილებით მეტი საერთო მახასიათებელი 

არსებობდეს, ვიდრე სხვაობა.

სამუდამო ტკივილი?



98

ზემოთ მე ვამტკიცებდი, რომ მკურნალობის იდეოლოგიასა და გე-

ნერალურ პრევენციას (დაშინებას) საერთო მახასიათებლები აქვთ. 

ახლა მსურს ჩემი ამ მოსაზრების ერთი საფეხურით წინ წაწევა და 

იმის მტკიცება, პოზიტივიზმი და კლასიციზმი, როგორც დანაშაულის 

კონტროლის საშუალებები, შეიცავენ მრავალ საერთო ნიშანს. ბე-

კარია სასჯელს გამიზნულად იყენებდა. ვონ ჰირშის ანგარიში დანა-

შაულის პრევენციისთვის ტკივილის განაწილების დონეებს ადგენს. 

ისინი იბრძოდნენ თანასწორობისთვის დანაშაულის განაწილების 

პროცესში. მაგრამ განაწილებასაც აქვს თავის მიზეზი, რომლის უკა-

ნაც დანაშაულის კონტროლის აშკარა მიზანი დგას. ნეო-კლასიციზ-

მი მოქმედებს არა მარტო გენერალური პრევენციის ინტერესების 

გამოსაცოცხლებლად. აღნიშნულ ორ მიმდინარეობას ჰარმონიული 

ურთიერთობა აქვთ. დასჯა, როგორც სასჯელის მიზანი, იქნებოდა 

საკმაოდ ცარიელი, რომ არ განიხილებოდეს იმ მარეგულირებელ 

მექანიზმად, რომელიც ტკივილის განზრახ მიყენებას გაამართლებდა.

კლასიციზმსა და პოზიტივიზმს შორის მოძრავი რითმი, წარმოად-

გენს ნამდვილ სურათს დანაშაულის კონტროლის თაობაზე არსებუ-

ლი მნიშვნელოვანი პოზიციების შესახებ. მაგრამ ეს იქნება მცდარი 

სურათი იმ შემთხვევაში, თუ ამ სფეროში სხვადასხვა ფუნდამენტუ-

რად განსხვავებული პოზიციების ანალიზი მოხდება. ამ პარაგრაფში 

აღწერილი რითმი, არის ერთ განზომილებიანი. არსებობს სხვა გან-

ზომილებაც, რომელიც სისხლის სამართლის პოლიტიკის განმსაზღვ-

რელების მიერ უგულებელყოფილია - ან არასერიოზულად აღიქმება 

ის, როგორც სოციოლოგების ისე ლიბერალების მიერ. შემდეგ პარაგ-

რაფში მე სწორედ ამ ალტერნატიულ რითმს განვიხილავ. მაგრამ ეს 

საკმაოდ რთული ამოცანაა, სწორედ ამიტომ ცოტა მძიმედ ვიწყებ.

ტკივილის საზღვრები
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9.2 ექსპერტის საჭიროება

წარმოვიდგინოთ, რომ 300,000 კაციან თანამედროვე ქალაქში 

მკვლელობა მოხდა. აღნიშნულის შესახებ იგებთ გაზეთიდან, რაც 

ცუდ განწყობაზე გაყენებთ. ორი დღის წინ თქვენ ესწრებოდით სა-

ვარაუდო მკვლელის მოხსენებას და მოხსენების შინაარსში, ისევე 

როგორც მომხსენებელში არანაირი უჩვეულო არ შეგინიშნავთ. ყო-

ველივე აღნიშნული საკმაოდ გაუგებარია. სასამართლოსათვისაც 

აღნიშნული საკმაოდ გაუგებარ ფაქტს წარმოადგენს, რის გამოც საქ-

მეში ფსიქიატრები ჩართეს.

მაგრამ ახლა წარმოვიდგინოთ სხვა მკვლელის საქმე. ამჯერად 200 

წლის წინანდელი შემთხვევა. იმაში დასარწმუნებლად, რომ ზოგიერთ 

ჩვენგანს აქვთ ცოდნა მკვლელობის სცენის შესახებ, შეგვიძლია წარ-

მოვიდგინოთ, რომ მკვლელობას ადგილი ჰქონდა ჰილტაუნში, ნიუ 

ინგლანდში, ქალაქი, რომელიც ცნობილი გახდა ჯორჯ კასპერ ჰომან-

სის (1951) აღწერის შემდეგ. იმ პერიოდის ჰილთაუნში რომ გვეცხოვრა, 

არავის თავში აზრად არ მოუვიდოდა იმის გარკვევის მცდელობა ექს-

პერტის დახმარებით, თუ რატომ ჩაიდინა მკვლელმა მკვლელობა. არ 

მოუვიდოდა, რადგან ყველამ ვიცოდით რატომაც მოკლა. შეიძლება 

არ ვიცოდით წინასწარ ანუ ისე, რომ ჩავრეულიყავით და მკვლელო-

ბა თავიდან აგვეცილებინა. მაგრამ საკუთრივ ქმედების შემდეგ ჩვენ 

არ გაგვიკვირდებოდა და მეგობრებში ვიტყოდით, რომ მოხდა ზუს-

ტად ის, რასაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ველოდით.

განსხვავება ამ ორ მკვლელობას შორის მდგომარეობს იმაში, თუ 

რა ოდენობის და რა ტიპის ინფორმაციას ფლობენ მონაწილეები 

ერთმანეთის შესახებ. იმდენი ადამიანი ცხოვრობს საშუალო ზომის 

სამუდამო ტკივილი?
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თანამედროვე ქალაქში, რომ რთულია ასეთ პირობებში ყველას იც-

ნობდე. ამას გარდა, ცხოვრება მოწყობილია იმდაგვარად, რომ სხვე-

ბის შესახებ მხოლოდ მცირედი ინფორმაცია გვაქვს. ჩვენ ვიცნობთ 

თანამშრომლებს, როგორც თანამშრომლებს, მეგობრებს, როგორც 

მეგობრებს, ოჯახის წევრებს, როგორც ოჯახის წევრებს, . . . ჩვენთვის 

რთულია იმ ადამიანების ქცევის განჭვრეტა, რომლებიც კონკრეტუ-

ლი ჯგუფების გარეთ არიან. ჰილთაუნში კი, ყველამ ყველას შესახებ 

ყველაფერი იცოდა. 

ფსიქიატრის წინაშე არსებული გამოწვევა მეტწილად სწორედ და-

კარგული ჰილთაუნის სურათის აღდგენაა. კარგი ფსიქიატრი ყველა 

მხრივ შეისწავლის მკვლელს; იგი შეეცდება შეისწავლოს მკვლელის 

არსებობის მთელი რიგი ასპექტები და ამით შესაძლებელი გახადოს 

გაუგებრის გაგება. აღნიშნულის გაკეთებით ფსიქიატრი ინდივიდუ-

ალურ დონეზე ასრულებს ზუსტად ისეთივე სამუშაოს, როგორც სო-

ციოლოგი სოციალურ დონეზე. ჩვენ ერთმანეთს საკმაოდ გავუუც-

ხოვდით (და შესაბამისად, ხშირად ჩვენი თავის შეცნობაც გვიჭირს). 

ჩვენ ექსპერტები გვჭირდება საკუთარი თავის შესაცნობად. მსგავსი 

რამ სჭირს საზოგადოებასაც. ერთიანობის აღსადგენად, ჩვენ დახმა-

რება გვჭირდება.

სწორედ აღნიშნული არის მიზეზი იმისა, რომ ექსპერტთა სხვა-

დასხვა მიმდინარეობები განვითარდა. თანამედროვე პირობებში, 

ჩვენ ისევე გვჭირდება ექსპერტები, როგორც გვჭირდება სერვისის 

სხვა მიმწოდებლები. ჩვენ გვჭირდება ექიმები, მედდები, საავადმყო-

ფოები, სკოლები. მაგრამ მათაც ვჭირდებით ჩვენ. ამას კი, მივყავარ 

მედლის მეორე მხარესთან. ექსპერტებს სჭირდებათ კლიენტები და 

შესაძლებელია შეძლონ კიდეც მათი დახმარება. აღნიშნული ხშირად 
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გვავიწყებს ჩვენ, რომ ერთმანეთისთვის არც ისე უცხონი ვართ, რო-

გორც ზოგიერთი ავტორი ცდილობს ჩვენს დარწმუნებას. ზოგი კვლავ 

სოფლებში ცხოვრობს. და ზოგიც არასდროს ტოვებს თავის მეგაპო-

ლისის სამეზობლოს.

9.3 ფარული ჩვევა

ნება მიბოძეთ მოგიყვეთ ისტორია ხეობის შესახებ. იგი ზღაპარს 

გავს, მაგრამ სინამდვილეში რეალობაა, რომელიც დაწერა პერს-

პექტიულმა სტუდენტმა (Bjørkan, 1977). მისი ამოცანა იყო მოეძიებინა 

ინფორმაცია უძველეს, მაგრამ კვლავაც აქტიურ ნორვეგიული თანამ-

დებობის - ლენსმანის შესახებ, რომელიც ფუნქციებით ჰგავს შერიფს, 

მთელი რიგი სამოქალაქო ფუნქციების დამატებით. ის ცხოვრობდა 

რაიონში. ხშირად აღნიშნული პოზიცია მამიდან შვილზე მემკვიდრე-

ობით გადადიოდა. ძველ დროში იგი ხშირად უარყოფითად ხასიათ-

დებოდა, რომელსაც კავშირი ჰქონდა მდიდრებთან და ძალაუფლე-

ბიან ხალხთან; შესაბამისად, ხალხურ ზღაპრებში ეს ის იყო სწორედ 

ვინც ყველას ჭკუაში ატყუებდა, ხოლო მეფე იყო უფრო კეთილი და 

ამავდროულად სულელი. დღევანდელ პირობებში ლენსმანი უფრო 

მეტად ექვემდებარება კონტროლს, უფრო პოპულარულია და მისი 

პოპულარობა დამოკიდებულია მისი მოქმედების უნარზე. ის მარ-

თავს აუქციონებს, ის უზრუნველყოფს ალიმენტის თანხის ამოღებას 

ურჩი მამების მხრიდან – და ის აკონტროლებს დანაშაულს. და სწო-

რედ აქ ერთვება ბიორკანის მთავარი მოსაზრება. როდესაც იგი ატა-

რებდა ინტერვიუებს ლენსმანებთან, ყველა მათგანი ამბობდა, რომ 

მის უბანში დანაშაული არ ხდებოდა. სახეზე იყო მხოლოდ რამდენი-
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მე გამონაკლისი. გამვლელებს ხანდახან შეიძლება გაექურდათ ბენ-

ზინ გასამართ სადგურები ან მაღაზიები. მაგრამ საკუთრივ კონკრე-

ტული რაიონის მცხოვრებლები? არასდროს სჩადიოდნენ დანაშულს.

როგორც უკვე აღინიშნა, ბიორკანი იყო საკმაოდ პერსპექტიული 

დამკვირვებელი და მის მიერ კვლევის ჩატარების პერიოდში, რამ-

დენიმე შემთხვევას ჰქონდა ადგილი. დარეკა ტელეფონმა, რომელ-

ზეც ქალბატონი იტყობინებოდა, რომ დაკარგა საფულე. ლენსმანმა 

სთხოვა მის ასისტენტს მისულიყო ახლომდებარე კაფეში, სადაც 

იპოვნეს საფულე და დაუბრუნეს მეპატრონეს. იქვე იპოვნეს ახალ-

გაზრდა ვაჟი, რომელიც იყენებდა ამ საფულეს. როგორც გაირკვა ეს 

ბიჭი, ქალბატონის შვილი იყო.

კიდევ ერთი შემთხვევა: განცხადება შემოვიდა, რომელიც იტყო-

ბინებოდა, რომ ვიღაცამ უკანონოდ შეაღწია იარაღის მაღაზიაში. 

ლენსმანი მყისიერად ჩაჯდა მანქანაში და გაემართა მაღაზიისკენ, 

გზაზე შემოხვდა მანქანა, გააჩერა და საჭესთან, როგორც ყოველთვის 

დახვდა მთვრალი მამაკაცი, რომელსაც იარაღები ეწყო მანქანაში და 

წაეღო იმ მიზნით, რომ გაეღიზიანებინა მამამისი. მან მამაკაცი წაიყ-

ვანა სახლში, ხოლო იარაღები წაიღო უფრო უხიფათო ადგილას. 

როგორი დრამატული ისტორია დაკარგა მედიამ! შვეულმფრენები-

თა და ანტი-ტერორისტული პოლიციის თანამშრომლები შეიძლება 

ჩართულიყვნენ ამ დანაშაულის აღკვეთის საქმეში. სანაცვლოდ კი 

რა მივიღეთ, ოჯახური კამათისა და უბედურების კიდევ ერთი, ძველი 

ისტორია.

დანაშაული არაფერს არ წარმოადგენს. დანაშაული არის ცნება, 

რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მიესადაგება კონკრეტულ სოცი-

ალურ ინსტიტუტებს და მისი გამოყენება ერთი ან რამდენიმე მხარის 
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ინტერესებში შედის. ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ დანაშაული ისეთი 

სისტემების შექმნით, რომლებიც ითხოვენ ამ სიტყვას. ამავდრო-

ულად, ჩვენ შეგვიძლია გავანეიტრალოთ დანაშაული საპირისპირო 

ტიპის სისტემების შექმნით.

9.4 საწინააღმდეგო კულტურა

დანია კოლექტიურ სახელმწიფოს წარმოადგენს. ეს არის სახელ-

წიფო სადაც არა მხოლოდ თანამდებობის პირები მართავენ კოლექ-

ტივს, არამედ სახელმწიფო, რომლის მმართველობაში ჩვეულებრივი 

ხალხიც იღებს მონაწილეობას. რისი გაყოფაც შეუძლიათ სამანქანო 

დანადგარებს, მათი შეერთება შეუძლიათ ადამიანებს. ქრისტიანია 

არის ამის ყველაზე დიდი დასტური. იგი განთავსებულია ლამაზ მი-

დამოში, კოპენჰაგენის ცენტრთან ახლოს, წინათ ამ ტერიტორიაზე 

სამხედრო დანაყოფები იყვნენ, რომლებმაც მიატოვეს ეს ადგილი, 

რის შემდეგაც იგი „ჯურღმულების დამყრობლებმა“ აითვისეს და 

მოგვიანებით მათ სხვებიც შეუერთდნენ. იქ მცხოვრებთა რაოდენობა 

უცნობია; იქ მცხოვრებ ხალხს საკმაოდ მწყრალი დამოკიდებულება 

აქვთ რეგისტრაციის სისტემებთან და სტატისტიკის სამსახურთან, მაგ-

რამ ისინი ათასზე მეტნი არიან, გადანაწილებული დიდ ქვის შენობებ-

ში და ასევე, საკმაო ოდენობით, ხის სახლებში. ცხოვრების მატერი-

ალური დონე საკმაოდ დაბალია. მიუხედავად ამისა, შესაძლებელია 

იქ გადარჩენა საკმაოდ მცირე შემოსავლით. ზოგიერთი იქ მცხოვ-

რები მუშაობს კოლექტივის გარეთ, კოპენჰაგენში, ხოლო ზოგიერ-

თი მათგანი იღებს სოციალურ დახმარებას. ქრისტიანიას შიგნითაც 

არის ცხოვრების შესაძლებლობა (იგულისხმება ფულის შოვნის შე-
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საძლებლობა). იქ მდებარეობს რამდენიმე სახელოსნო, რესტორანი, 

საცხობი, ჯანდაცვის ცენტრი, რომელშიც მთლიანად „ნატურალური 

წამლები“ გამოიყენება. ამავე უბანში მდებარეობს დანიის ერთ-ერ-

თი ყველაზე საინტერესო თეატრი. რაღაც მხრივ, მთელი ეს ადგილი 

ჰგავს დიდ, პაროდიულ სანახაობას. 

ქრისტიანია არის საზარელი, ბინძური ადგილი, სადაც ჰაშიში სა-

ჯაროდ იყიდება, ქუჩებში უამრავი ნასვამი და საკმაოდ ბევრი უცნა-

ური გამომეტყველების ადამიანია, რომლებიც აშკარად გიჟები არიან, 

ყველაფერი თითქოს შუა საუკუნეების ნახატიდან არის გადმოტანი-

ლი. უამრავმა ბავშვმა, რომელთა ნაწილი ან მშობლებთან ერთად 

ცხოვრობს ქრისტიანიაში ან გამოქცეულები არიან დანიის სხვადასხ-

ვა ქალაქებიდან, რომ შეურთდნენ ქრისტიანიას თავისუფალ ქალაქს, 

შექმნა ჯგუფი, რომელსაც „ბავშვების ძალა“ ჰქვია. მთელ ტერიტო-

რიაზე დარბიან საკმაოდ ლამაზი ძაღლები და ამასთან რამდენიმე 

ცხენიც ჰყავთ ტერიტორიაზე. ერთხელ ქრისტიანიას განმარტოებულ 

ადგილზე ყავისფერი დათვიც კი შევნიშნე. ამ დროს დამეუფლა 

გრძნობა, რომ რაღაც წესრიგში არ იყო – ქრისტიანიას ღირებულე-

ბების მიხედვით – როდესაც ნელ-ნელა გავაცნობიერე, რომ დათვი 

ჯაჭვით იყო დაბმული.

ამ ადგილს აქვს გამონათებებიც და ჩავარდნებიც. ჩემი ბოლო შე-

ხება მასთან იყო გრეი ჰოლში. ორი ათასი კაცი გამოსულიყო ქუჩაში, 

მძიმე ნარკოტიკის წინააღმდეგ ბრძოლის დასაწყებად ქრისტიანი-

ასა და დანიაში. მოგვიანებით, საკმაოდ დიდი წნეხი განხორციელდა 

გამსაღებლებსა და მომხმარებლებზე. ეროვნული მოძრაობა შეიქმნა 

და ქრისტიანია წავიდა წინ. მაგრამ აღნიშნული არის საზოგადოება, 

რომელსაც გააჩნია დიდი სკეპტიციზმი მმართველობასთან დაკავ-
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შირებით, ნებისმიერი ტიპის მმართველობასთან. შორიდან დამკ-

ვირვებლის თვალთახედვით დანახული ისე ჩანს, თითქოს ბუნებით 

ლიდერები იბადებიან და იბადებიან ყოველთვის, როდესაც კრიზისია 

სახეზე. იღებენ რა პასუხისმგებლობას, მათ შესახებ ცნობილი ხდება 

როგორც ქრისტიანიაში, ისე მის გარეთ. მაგრამ ლიდერის ფუნქციის 

შეთავსებიდან ისინი არღვევენ თანასწორობის წესს და კარგავენ 

მოქმედების შესაძლებლობას. იგივეს თქმა შეიძლება ფემინისტურ 

მოძრაობებზეც. ამრიგად, შეუძლებელია ქრისტიანიას მართვა, მაგ-

რამ ამავდროულად არც მისი მოკვლაა ადვილი საქმე. ყოველ ჯერზე, 

როდესაც ამის მცდელობაა, ის ახდენს არანორმალურ მობილიზა-

ციას და მთავრობასაც უკან დახევა უწევს.

ქრისტიანიას უამრავი მეგობარი ჰყავს. როგორც ბენ კუჩინსკი 

(1981) უთითებს, ლიბერალიზმი მეტად მნიშვნელოვანია დანიისთვის. 

ქრისტიანია კი, დანიისთვის არის მეტად მნიშვნელოვანი. იმ სიბინძუ-

რესთან და ცოდვებთან ერთად, რაც იქ სუფევს, ეს არის ადგილი სა-

დაც ნათლად არის გამოხატული დანიური საზოგადოების ძირითადი 

ღირებულებები. კარგ პერიოდებში - მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ 

არსებობს ცუდი პერიოდებიც - ეს არის საზოგადოებრივი ცხოვრე-

ბის ადგილი. იქიდან გამომდინარე, რომ იქ მყოფი უამრავი ადამიანი 

ცოტას მუშაობს, მათ რჩებათ საკმაო დრო სასაუბროდ, კულტურული 

ღონისძიებების ჩასატარებლად და მათში მონაწილეობის მისაღე-

ბად. ამავდროულად, ისიც უნდა ითქვას, რომ არსებობს ნათელი ინ-

დიკატორები (Madsen 1979), რომ ქრისტიანიისთვის ვაჭრობა/კომერ-

ციალიზმი მეტად მნიშვნელოვანია.

ქრისტიანია გამოწვევაა დანიისთვის, მაგრამ შეიძლება უფრო 

ჩვეულებრივმა დანიამ დაიკავოს მის ადგილი სამომავლოდ. 
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ქრისტიანია შუასაუკუნეების მსგავსი ქალაქია, რომელიც ეფუძ-

ნება პატარა კერძო საწარმოებს და კომუნალურ ვაჭრობას. დანიის 

მეორე ბოლოში არის სხვა კოლექტივი, რომელიც დაფუძნებულია 

მუშაობასა და სოციალიზმზე. მისი სახელია „ტვინდსქული“, მისი სიმ-

ბოლოა დანიის ყველაზე დიდი ქარის წისქვილი, რომელიც აშენებუ-

ლია მისი წევრების მიერ. ქალაქი წარმოიშვა სახალხო უმაღლესი 

სკოლის მოძრაობის მიერ, სადაც უმეტესობა ქრისტიანები იყვნენ და 

ეს ადგილი განკუთვნილი იყო ახალგაზრდების სასწავლებლად, მას 

შემდეგ რაც ისინი სავალდებულო სასკოლო განათლებას მიიღებნ-

დენ. ტვინდის მასწავლებლები მათ მთელ ხელფასს წილებში დებდ-

ნენ. აღნიშნული არის საკმაოდ ეფექტური ტექნიკა, რომელსაც უმ-

ცირესობა მიმართავს კეთილდღეობის სახელმწიფოში. ამის საფუძ-

ველზე ტვინდის სისტემა გახდა საკმაოდ მდიდარი და უფრო ხშირად 

ყიდულობს ფერმებს, რომლებსაც სკოლებად აქცევს.

ამ ქალაქის არსებითი ელემენტი ისაა, რომ მოსწავლეებიც და მას-

წავლებლებიც ერთდორულად მუშაობენ და სწავლობენ კიდეც. მათ 

ააშენეს საკუთარი შენობები, გამოიგონეს საკუთარი საკანალიზაციო 

სისტემა, რომელიც უკვე სხვა ადგილებშიც გამოიყენება და აქვთ სა-

კუთარი ელექტრო სისტემა. ქარის წისქვილი იძლევა საკმარისზე მეტ 

ელექტროენერგიას, რომელსაც ყიდიან სხვადასხვა კომპანიებზე. თუ 

მაგალითად, თქვენ არ იცით, როგორ შეაკეთოთ ჩამტვრეული ფანჯა-

რა ან კარბურატორი, თქვენ უბრალოდ უნდა სცადოთ. რა თქმა უნდა 

თქვენ ეს შეგიძლიათ. ისინი ყიდულობენ ძველ ავტობუსებს, საკლა-

სო ოთახებად აკეთებენ მათ და შემდეგ დადიან მთელ ევროპაში და 

აზიაში იმისათვის, რომ გაიგონ იქ არსებული ცხოვრების პირობების 

შესახებ, რომელსაც შემდეგ ლექციების სახით გააცნობენ დაინტე-
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რესებულ ადამიანებს. შესაბამისად, სწავლება ხდება არა მხოლოდ 

წიგნებიდან. საზღვარგარეთ ყოფნისას ისინი ცდილობენ ადგილზე 

მყოფი ადამიანების ცხოვრებაში მიიღონ მონაწილეობა და ხშირად 

მათთან ერთად ახორციელებენ ცალკეულ პროექტებს სოფლებსა 

და ქალაქებში. მეტიც, „მოძრავ სახალხო უმაღლეს სკოლას“ აქვს 

მასწავლებელთა სკოლა და სკოლა იმ ახალგაზრდებისთვის, რომ-

ლებმაც დაასრულეს სავალდებულო სასკოლო კურსი. მუშაობა მათი 

ძირითადი ღირებულებაა. დისციპლინა ძალიან მკაცრია. ალკოჰოლი 

და „ჰაშიში“ მკაცრად აკრძალული, მათ შორის შვებულებაში ყოფნი-

სას. ამ წესები დარღვევა გარიცხვის ტოლფასია.

ქრისტიანია და ტვინდი, ორივე გარშემო მყოფი საზოგადოების 

ნაწილი და ამადროულად მათთან შეპირისპირებულია. ისინი შეპი-

რისპირებული არიან ერთმანეთთანაც. ქრისტიანიაში უამრავი დროა, 

ტვინდში დროის სიმცირეა; დისციპლინის ნაკლებობა ქრისტიანიაში, 

მკაცრი დისციპლინა ტვინდში. ქრისტიანიას საფრთხე არის ინტერ-

ვენციის ნაკლებობა და იმ დონის ტოლერანტობა, რომელმაც შეიძ-

ლება სიცოცხლისათვის საფრთხე შექმნას. ტვინდის საფრთხე მის 

კოლექტიურ მიდგომაშია, რომელიც იმდენად ძლიერია, რომ ასეთ 

დროს შეიძლება ინდივიდები განადგურდნენ. მაგრამ მაინც, რაც ამ 

ორ სისტემას აერთიანებს მეტად მნიშვნელოვანია. ეს არის ადამიანე-

ბისადმი უსაზღვრო ნდობა. ქრისტიანია და ტვინდი არიან საზოგადო-

ებები შემწინააღდეგებლების გარეშე. მათ მიერ დადგენილი კონკრე-

ტული პრაქტიკის მიხედვით, ისინი აცხადებენ, რომ ადამიანებს, მათი 

სურვილის შესაბამისად, ყველაფრის მიღწევა შეუძლიათ. ადამიანი 

შემქმნელია და არა უბრალოდ მომხმარებელი.

მიდმინარე გაზაფხულს, ნორვეგიის დასავლეთ სანაპიროზე 30-მა 
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კაცმა გამართა შეხვედრა. ისინი შეიკრიბნენ ეთიკური და ფილოსო-

ფიური საკითხების, ასევე ძალიან პრაქტიკული საკითხების განსა-

ხილველად, მაგალითად, როგორიცაა მათი ყოველდღიური ცხოვრე-

ბის ორგანიზება და საჭირო საქმის გაკეთება. შეხვედრა სამი დღის 

განმავლობაში მიმდინარეობდა. გარდა რამდენიმე მოწვეული სპიკე-

რისა, ჩვენი ოფიციალური კლასიფიკაციის სისტემის მიხედვით, ისინი 

ყველა გონებრივად განუვითარებლები იყვნენ. 

მაგრამ მართლა ასეთები არიან?

ეს კითხვა არ არის საინტერესო. მთავარია, მათი შეხვედრა. მათი 

დისკუსია საინტერესო იყო. შეხვედრის შემდეგ, ისინი წავიდნენ თა-

ვიანთ ოთხ სოფელში სადაც ჩვეულებრივ ცხოვრებას დაუბრუნდნენ. 

ყველა მათგანი მუშაობს. ყველა მათგანი მონაწილეობას იღებს გა-

დაწყვეტილების მიღების პროცესში. ყველა მათგანი სხვადსხვა კულ-

ტურულ აქტივობაშია ჩართული. ცხოვრებაში არსებობს ერთობლი-

ობა, რომელიც იძლევა ჩვეულებრივზე მეტ შესაძლებლობას.

ისინი წესით ჩუმად უნდა იყვნენ. აღნიშნულის შესახებ ვფიქრობ-

დი მეორე დღეს, როდესაც ერთ-ერთ სოფელში საღამოს ვახშამს მი-

ვირთმევდით. მაგიდას დაახლოებით ათი კაცი ვუსხედით. ვიდარმა 

გვკითხა კიდევ თუ ვინებებდით ჩაის და ყველას მოგვემსახურა, ხმა-

ურის გარეშე, ისე, რომ არც ერთი წვეთი არ დაღვრილა. იმის გარდა, 

რომ იგი გონებრივად განუვითარებელია, ვიდარი ამავდროულად 

ბრმაა. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი ის არ არის, რომ გონებრივად 

განუვითარებელმა და ბრმა ვიდარმა ჩაი მოგვართვა. აქ მთავარია 

მაგიდასთან მსხდომი სხვა ადამიანების ქცევა. შემთხვევითობა არ 

ყოფილა, რომ სწორედ ვიდარმა მოგვიტანა ჩაი. ეს იყო ნდობის სა-

კითხი. მე შევათვალიერე იმ ადამიანის სახე, ვინც სუფრა გაშალა, მის 
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საქმეში არავინ ჩარეულა და არც არავის მიუცია მითითებები გაშლის 

შემდეგ, ისევე როგორც არც მას მიუცია მითითება ვინმესთვის. ე ს 

ყველაფერი დაგეგმილი არ ყოფილა. მე ამის თაობაზე ძველ ნაცნობს 

ვკითხე მეორე დღეს. არავითარი სტრატეგია, ეს შეხვედრა არასდ-

როს ყოფილა განსჯის საგანი.

ერთადერთი საშიშროება, რაც შევნიშნე სუფრასთან მსხდო-

მი ადამიანების მიმართ არის ის, რომ მათ გარშემო ძალიან ბევრი 

დამხმარე ჰყავთ. დამხმარეები არ არიან პროფესიონალები, ისი-

ნი მათ საზოგადოებაში მიუღებლები არიან. მაგრამ კეთილი საქმის 

გამკეთებელი დამხმარეები. აღნიშნული ძალზედ რეალური საფრთ-

ხეა. ახალგაზრდებს ძალიან იზიდავს მათი ერთობა. ისინი რიგებში 

დგანან, რომ მონაწილეობა მიიღონ. ბევრი ვიდარისთვის ჩაიდანის 

ჩამორთმევასაც იოლად შეძლებდა და მეტიც, ჩამოაცილებდა კიდეც 

მას თავის ძირითად სამსახურს – თეფშების რეცხვას. იგი ამას დღეში 

ერთხელ აკეთებს, სხვა საქმეების პარალელურად. ვიდარის დასაცა-

ვად, თეფშების სხვა მრეცხავები არ დაიშვებიან სისტემაში. მის დასა-

ცავად, ზოგიერთი ახალგაზრდა, რომელიც ცდუნებას ვერ გაუძლებ-

და და მოინდომებდა მის დახმარებას, იძულებულია გავიდეს მათი 

ერთობის გარეთ და ისადილოს ისეთ ადგილას, სადაც გონებრივად 

შეზღუდულები არ არიან. სხვა სიტყვებით, სიტუაცია თავდაყირა დგას. 

ის ახალგაზრდები ვინც სხვების დახმარებას ცდილობენ შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონენი გახდნენ. და მათ კარგად უწყიან ამის შესა-

ხებ. ისინი ცდილობენ შესვლას, ერთობასთან დაახლოებას, სხვადას-

ხვა დარგის მასწავლებლების აყვანას, რაც ამ პირობებში კაცობრი-

ობის ნაირსახეობას გულისხმობს. აღნიშნული არ არის ერთადერთი 

კონტრ-კულტურა, როგორც თეოდორე როსჟაკი უწოდებს (1969) მას. 

სამუდამო ტკივილი?
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ამ კონტრ-კულტურაზე რადიკალური მე არცერთი არ მინახავს, ის 

უფრო რადიკალურია ვიდრე ტვინდი და ქრისტიანია, უფრო რადი-

კალური ვიდრე ნებისმიერი პოლიტიკური მოძრაობა. ჩვენს კარგად 

რეგულირებულ, განსაკუთრებით მდიდარი სერვისის მიწოდებელი 

საზოგადოების შუაგულშიც კი, არსებობს კონტრ-ძალები, საწინააღმ-

დეგო აზრის გარეშე არსებული საზოგადოება, ადგილები სადაც აშკა-

რა არ არის, ვინ არის მიმწოდებელი და ვინ არის მიმღები.

ვიდარესენი არის იმ ერთობის სახელი, სადაც ვიდარი ცხოვრობს 

(დამთხვევა სახელებში, ალბათ მხოლოდ დამთხვევაა). ოფიციალუ-

რად ვიდარესენი არის დაწესებულება მენტალურად შეზღუდული 

ადამიანებისათვის. იგი დაფინანსებას სახელმწიფოსგან იღებს. რო-

გორც ტვინდში, ხელფასები გადანაწილებულია და წილებში მიდის. 

პირველად მსგავსი ტიპის კოლექტივი შეიქმნა შოტლანდიაში გერ-

მანელი დევნილის კარლ კიონიგის მიერ. მისი შთამაგონებელი რუ-

დოლფ შტეინერი იყო. საერთაშორისო დონეზე ეს ადგილები კემპჰი-

ლის სოფლების სახელითაა ცნობილი. მათ აქვთ საინტერესო მსგავ-

სება ფრანგული ტიპის სოფლებთან, რომელიც „ლარშეს“ სახელითაა 

ცნობილი და შექმნილია ჟან ვანიეს მიერ (Clarke, 1974). მიწა საკმაოდ 

ნოყიერი სჩანს მსგავსი სოფლებისთვის ნორვეგიაში. ამჟამად არსე-

ბობს ოთხი მათგანი და კიდევ ორის აშენება იგეგმება. ამჟამად, ისინი 

ცდილობენ შეიცვალონ სტატუსი და შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე ადამიანების ინსიტუტებიდან გადაკეთდნენ ერთობებად ისე-

თი ადამიანებისათვის, რომლებიც ამათუიმ მიზეზის გამო ინსტიტუცი-

ური ტიპის დაწესებულებებს გაუსაძლისად თვლიან. ვიდარესენი ვერ 

იარსებებს სახელწიფოს შემწეობის გარეშე. აღნიშნული არის რეაქ-

ცია კეთილდღეობის სახელმწიფოს დომინანტურ მახასიათებლებზე. 

ტკივილის საზღვრები
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ამავდროულად, მსგავს სახელმწიფოზე დამოკიდებული ცხოვრების 

ფორმას მაინც გააჩნია პოტენციალი ახალი კეთილდღეობაზე ორიენ-

ტირებული სახელმწიფოს ჩამოსაყალიბებლად.

რა თქმა უნდა ისინი მორწმუნენი არიან, როგორც ჩვენ ყველა. ისე-

ვე, როგორც ბევრ სარწმუნოებაში, ვიდარესენში და კემპჰილში აქვთ 

ერთნაირი წარმოდგენა სულთან მიმართებით. ისინი მიიჩნევენ, რომ 

სხეულის სიკვდილის შემდეგ, სული ახალ სხეულში გადადის. სოცი-

ალურ ცხოვრებაში, აღნიშნული წარმოადგენს ჰიპოთეზას დიდი შე-

დეგებით. იგი ადამიანებს უფრო ყურადღებიანს ხდის. გარეგანი ნიშ-

ნები, როგორიცაა ბუნდოვანი საუბარი, ერუპციული მიხვრა-მოხვრა, 

ან მუდმივი ლორწოვანი გამონადენი ცხვირიდან, არ წარმოადგენს 

ადამიანის მეობის განმსაზღვრელ ძირითად ინდიკატორებს. ასეთი 

ადამიანის შიგნით შეიძლება ცხოვრობდეს დიადი სული. როდესაც 

ჩვენ ვიყურებით დაკვირვებით, ვრწმუნდებით, რომ აღნიშნული სი-

მართლეა.

სამუდამო ტკივილი?
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ზემოაღნიშნული მთელი რიგი ინფორმაციის ანალიზის შემდეგ, შე-

საძლებელია განვიხილოთ ნაკლები ტკივილის მიყენების შესაძლო 

პირობები. ჩემ დისკუსიას შემდეგი 5 ძირითადი კატეგორიის გარშემო 

მივმართავ: ცოდნა, ძალაუფლება, დაუცველობა, ორმაგი დამოკიდე-

ბულება და რწმენის სისტემა. 

10.1 ცოდნა

ცოდნის მნიშვნელობა ყველაზე უკეთ შეიძლება წარმოჩენილ იქ-

ნეს, თუ ერთმანეთს შევადარებთ  საზოგადოებაში არსებულ ექსპერ-

ტებსა და ზემოთ განხილულ ფარული ჩვევის შემთხვევას. ყველა სხვა 

რამ თანაბარია, მაგრამ აშკარაა რომ ეს ასე არ არის. დამაჯარებელ ჰი-

პოთეზას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ რაც უფრო დიდი რაოდენობის 

ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი სხვადასხვა სისტემის წევრების ცხოვ-

რების შესახებ, მით უფრო ნაკლებად გამოსაყენებადი (და საჭიროა) 

ისეთი განზოგადებული ცნებები, როგორციაა „ავადმყოფობა“, „სიგი-

ჟე“ და „დანაშაული“. სისტემის წევრებმა იმდენი იციან ერთმანეთის 

შესახებ, რომ ფართო და რთული ცნებები ძალიან მარტივი ხდება. ეს 

ცნებები არც ინფორმაციას მატებენ და არც არაფერს ხსნიან.

თავი 10
ზოგიერთი კონდიცია,
ნაკლები ტკივილის მისაყენებლად
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ნორვეგიულად ჩვენ გვაქვს სიტყვა “bygdeoriginal”. „უცნაური ად-

გილობრივი ტიპაჟი“ შეიძლება გამოდგეს მის თარგმანად. პატარა სა-

ზოგადოებებს ახასიათებთ მათი წევრების ქცევის იგივეობა. პირიქით, 

ასეთ საზოგადოებებში ჩვენ ვხვდებით ყველა ტიპის ადამიანს. ჩვენი 

ძველი ლიტერატურა, სწორედ ამ ადმიანების აღწერითაა დაკავებუ-

ლი. ეს არ არის სწორი საზოგადოებები სადაც ყველა ერთმანეთის 

მსგავსად იქცევა. ასეთი საზოგადოებები ცხოვრების ინდივიდუალუ-

რი სტილით ხასიათდება. “Bygdeoriginalene”-ები არიან ადამიანები, 

რომლებიც იმ საზოგადოების წევრებს განეკუვნებიან, რომლებსაც 

საკმარისი დრო აქვთ ერთმანეთის გასაცნობათ. ამ ტიპის საზოგა-

დოებაში, ჩვენ ვხვდებით დიდ ადამიანებს შორის ურთიერთობის 

სხვადასხვაობას. ამ საზოგადოებაში ექსენტრიულობის მიმართ ტო-

ლერანტულები არიან, მაგრამ არათანმიმდევრულობის მიმართ არა. 

ადამიანის ქცევა, რომელიც ზოგადად მიღებული ქცევის წესებისგან 

გადახვეულია, დაშვებულია. დაშვებულია ასევე, ადამიანის ისეთი 

ინდივიდუალური ქცევა, რომელიც კონკრეტულ ადამიანთან არის 

დაკავშირებული და მის ქცევას შეიძლება პირადი მახასიათებელი 

ვუწოდოთ. სხვა სიტყვებით, ამ საზოგადოებაში უცნაური ხალხის მი-

მართ ტოლერანტულები არიან, მაგრამ მათი ფუნქცია ან საქმიანობა 

დაქირავებას/სამსახურში აყვანას არ ექვემდებარება. 

მაგრამ ამგვარი სისტემის წევრებზე, რომლებზეც ზღვა ინფორმა-

ცია არსებობს ზოგადი განყენებულობა მისაღები არ არის, მისაღები 

არ არის ასევე, მარტივი რეაქცია არასასურველი ქმედებისადმი. და-

ნაშაული და სასჯელი. ორივე ცნება ერთნაირად განყენებული ცნებე-

ბია. იმ საზოგადოებებში კი, სადაც ერთ-ერთი მათგანის საჭიროება 

არ არსებობს, მეორის საჭიროებაც ზედმეტია. “bygdeoriginal”-ის – უც-

ნაური ადგილობრივი თვისებების მქონე ტიპაჟის – პიროვნების ცოდ-

ნა საკმარისია იმისთვის, რომ სისტემის წევრებმა გაიგონ მისი ქცევის 

გამომწვევი მიზეზები და ის სირთულეები, რაც მის შეცვლასთან არის 

ზოგიერთი კონდიცია, ნაკლები ტკივილის მისაყენებლად
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დაკავშირებული. ამ სიტუაციაში მარტივი სასჯელები არ განიხილება 

ბუნებრივ და სავალდებულო პასუხად.

აუცილებელია იმის გააზრებაც, რომ ყველა პატარა საზოგადოება 

განსხვავებულია და შესაბამისად, არც მათი წევრები ფლობენ ამდენ 

ინფორმაციას ერთმანეთის შესახებ. საზოგადოების სიმცირე (ზომაში) 

არ არის ცოდნის გარანტია, ამავდროულად ზოგიერთი დიდი სისტემა 

შეიცავს საკმაო ოდენობის ორმხრივ ინფორმაციას სისტემის წევრე-

ბის შესახებ. ასეთ დროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, 

თუ რამდენი ხნის განმავლობაში არსებობს ეს სისტემა. პატარა სა-

ზოგადოებებისათვის, რომლებსაც არ გააჩნიათ საერთო ისტორია, 

მიუღებელი იქნება ინდივიდუალური დევიაციის შემთხვევები. ასეთ 

საზოგადოებას არც დრო ჰქონია საკმარისი და არც იმდენი შემთხ-

ვევა, რომ მსგავს საკითხებზე ეფიქრა. პატარა საზოგადოებაში სადაც 

სისტემის წევრებზე ორმხრივი ინფორმაცია საკმაოდ მცირე ოდე-

ნობითაა ხელმისაწვდომი, არსებობს მოთხოვნა წევრების მხრიდან 

მსგავსი ქცევის თაობაზე. მსგავსი ქცევისადმი დაუმორჩილებლობა 

ხასიათდება, როგორც ცალკეული შემთხვევა და მის მიმართ მარტივი 

პასუხები გამოიყენება. სისტემები შეზღუდული შიდა ურთიერთკავში-

რით საერთო ისტორიის გარეშე რჩებიან. თანამედროვე „საერთო 

საცხოვრებელი ქალაქები“ არის სანიმუშო შემთხვევები. ექსტრემა-

ლურ შემთხვევებს საერთოდ არ უნდა ერქვათ სისტემები, რადგან 

ასეთ დროს წევრებს შორის საკმაოდ მცირე ურთიერთკავშირია. არც 

სასჯელებს ძალუძთ ურთიერთკავშირის შექმნა, რადგან შემთხვე-

ვის ადგილზე მხოლოდ პოლიცია მიდის, ხოლო სასჯელის მექანიზმი 

მთლიანად სისტემის გარეთაა მოქცეული. ისეთი სიტუაციის შექმნა, 

რომელიც აიძულებდა მსგავს ფსევდო სისტემებში მცხოვრებლებს 

დამორჩილებოდნენ დადგენილი წესების დარღვევასთან დაკავში-

რებული პრობლემების არ გატანას საზოგადოების გარეთ, ხელს უწ-

ყობს ფსევდო სისტემის წარმოქმნას. ტკივილის მიყენების საჭიროება 

შეიძლება შემცირდეს შესაბამისი სისტემის შექმნით.

ტკივილის საზღვრები
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კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც საერთი ცნობი-

ერებას ზღუდავს არის სეგმენტაცია. საზოგადოების პატარა კასტას 

შესწევს იმის უნარი, რომ მისი მონაწილეები ეფექტურად დაანა-

წევროს. აღნიშნულის ეფექტი კი, ძალაუფლებაში უთანასწორობას 

ზრდის. 

10.2 ძალაუფლება

ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ძალაუფლება შეუძლიათ სხვებს 

მიაყენონ ტკივილი. ძალაუფლება ნიშნავს, სხვებს გააკეთებინო ის 

რაც გინდა, მათი სურივლების მიუხედავად. სისხლის სამართლის 

მოსამართლე უფლებრივად აღემატება ბრალდებულს. იგი დაცულია 

სასამართლო დარბაზის ისეთი სიმბოლოებით როგორიცაა: შემაღ-

ლებული ადგილი, მანტია, ზოგ სისტემებში პარიკი, შენობის პრესტი-

ჟი, ატმოსფერო, მისი ტრენინგები, სპეციალური კლასი და სარგებ-

ლობს იმ უპირატესობით, რომ გადაწყვეტილებები მიიღება სადღაც 

სხვა ადგილას. მოსამართლე მხოლოდ მძიმე სამუშაოს ასრულებს. 

მას რა თქმა უნდა გული უცემს, მაგრამ იგი ვალდებულია იმოქმედოს, 

ვალდებულია დასაჯოს.

ადამიანები ძალაუფლების გარეშე აბსოლუტურად განსხვავე-

ბულ სიტუაციაში არიან. თუ ისინი არ არიან სათანადოდ დაცული ან 

ძლიერი, ტკივილის განაწილება მაცდურ წინადადებას არ წარმოად-

გენს. პოტენციურ მიმღებს არ ენდომებოდა ეს და იგი წინააღმდეგო-

ბას გაწევს. განზრახ ტკივილის მიყენება მით უფრო ადვილია, რაც 

უფრო დაშორებულია ტკივილის მიმყენებელი მიმღებისგან. მილგ-

რამმა (1965) აღნიშნული ექსპერიმენტით დაადასტურა. მან დაიქირა-

ვა ხალხი – კვლევის მიზნით – რათა მათზე ელექტრონული შოკური 

თერაპია ეწარმოებინათ. საკვლევი ობიექტები დაარწმუნეს, რომ 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა იმის დადგენა, რამდენად სწავლობ-

დნენ ადამიანები თავის შეცდომებზე დასჯის შემთხვევაში. სასჯელის 

ზოგიერთი კონდიცია, ნაკლები ტკივილის მისაყენებლად
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გამოყენებაზე უარი თითქმის არავის უთქვამს, მაშინაც კი, როდესაც 

მათ იცოდნენ, რომ ვოლტების რაოდენობა სახიფათოდ მაღალი 

იყო. მაგრამ რაც უფრო ახლოს მიჰყავდათ ისინი საკვლევ ობიექტ-

თან, მით უფრო მეტად იკავებდნენ თავს. მსგავსი შედეგი უჩვენა ჩემს 

მიერ ჩატარებულმა საკონცენტრაციო ბანაკების კვლევამ (Christie 

1972). რაც უფრო ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ პატიმრებს დაცვის 

თანამშრომლებთან მით უფრო დიდი იყო მათი გადარჩენის შანსი. 

პატიმრები იუგოსლავიელები იყვნენ, რომლებიც ჩრდილოეთ ნორ-

ვეგიაში „Nacht- und Nebel-camps“-ში განეთავსებინათ. ისინი ვინც 

ახერხედბნენ ენის შესწავლას, მეტად იყვნენ დაცული, შინაგანი გა-

ნადგურებისგან მაინც. მათ დაცვის თანამშრომლებს ურთიერთობის 

ხარზე აგრძნობინეს, რომ ისინიც ადამიანები იყვნენ. საუბრის ხარჯზე 

პატიმრები გაადამიანურდნენ. ისინი იმდენად დაახლოვდნენ, რომ 

სასჯელი აღიქმებოდა იმად, რასაც ის რეალურად წარმოადგენდა.

სწორედ აქ არის მთავარი პრობლემა. ჩვენ დავინახეთ, როგორ 

წარმოაჩინა სასჯელის პროცესი ნეო-კლასიკურმა მიდგომამ. მსგავ-

სი არჩევანი გააკეთეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და იმ 

დამნაშავეებმა ვინც ეს ყველაფერი დაიწყეს. მოსამართლე გახდა 

მხოლოდ ხელსაწყო, ბედისწერის ინსტრუმენტი. ტკივილის განა-

წილება საჭირო მეცნიერულ მეთოდად გადაიქცა, რომლის საზომი 

დანაშაულის სიმძიმეა. მოსამართლის პირადი მოსაზრება და სურ-

ვილები ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ასევეა საკუთრივ დამნაშავის 

სურვილებიც. კომპიუტერის დახმარებით არც არის სავალდებულო 

მათი შეხვედრა. სხვა სიტყვებით, ყველაფერი ისე ოსტატურად არის 

მოწყობილი, რომ ტკივილის მიყენების პროცესი უცნაურად ლამაზად 

გამოიყურება. 

თუ არსებობს კონფლიქტი და ადამიანებს აქვთ შესაძლებლო-

ბა რამე მოუხერხონ მას, ჩვენ ვდგებით ორი ალტერნატივის წინაშე. 

ერთია, რომ მივცეთ ადამიანებს ძალაუფლება. თუ მივცემთ, მაშინ 

ტკივილის საზღვრები
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ძალაუფლება უნდა კონტროლდებოდეს და ნეო-კლასიციზმი არის 

ერთი გზა მის გასაკონტროლებლად. ძალაუფლების მქონეთა შესაძ-

ლებლობების განხილვა შეცილების თაობაზე ამასთან არის დაკავ-

შირებული. მეორე ალტერნატივა კონფლიქტის გადასაჭრელად არის 

ის, ვისაც მისი გადაჭრის ვალდებულება აქვს მათ არ მივცეთ ძალაუფ-

ლება. სამეფო სასამართლოზე გამოსახული ჯუჯა სწორედ ამ იდეას 

სიმბოლიზებს; იგი იმდენად პატარა იყო მისგან არავინ არაფერს 

ელოდა სანამ არ გახდა სპეციალისტი და ამიტომაც, პოტენციურად 

იგი საშიშად იქნა მიჩნეული. ბავშვმა შეიძლება ითავოს კონფლიქტის 

მომგვარებლის როლი საოჯახო კონფლიქტისას. შესაძლებელია აღ-

ნიშნული თავის თავზე აიღოს იმანაც, ვინც თავის ასაკის გამო გარეშე 

პირად არის ქცეული. კიდევ ერთი სიმბოლო ამ მხარეს არის დამო-

უკიდებელი მესამე პირი – რომელსაც ეთხოვება დახმარება, მაგრამ 

არ აქვს აღსრულების უფლებამოსილება და არავითარ პირად მოგე-

ბას არ ნახულობს კონფლიქტის შედეგის მიუხედავად. 

 

10.3 დაუცველობა

ძალაუფლების კონტროლის ერთ-ერთი საშუალება არის მისი 

მპყრობელებისათვის დაუცველობის განცდის შექმნა. დაუცველო-

ბის განცდა შეიძლება ჩამოყალიბდეს სხვადასხვანაირად, მაგრამ 

სამი გზა არის მეტად მნიშვნელოვანი. ესენია დაუცველობა სტატუსის 

თანასწორობის ხარჯზე, კვალიფიკაციის თანასწორობის ხარჯზე და 

ახლო და მისაწვდომი ფიზიკური სიახლოვის ხარჯზე. 

სიახლოვის მნიშვნელობა კარგად არის წარმოჩენილი სამეზობ-

ლო პოლიციის შესახებ ბოლო დროინდელი დისკუსიით. სხვადასხ-

ვა ურბანულ ადგილებში გაუცხოვების გამო, იყო მცდელობები პო-

ლიციის, ასევე სოციალური და ჯანდაცვის სერვისების დეცენტრა-

ლიზაციის თაობაზე. აღნიშნული კვლავინდებურად წარმოადგენს 

ზოგიერთი კონდიცია, ნაკლები ტკივილის მისაყენებლად
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საზოგადოების ხელთ არსებულ მოქმედებათა შესაძლებლობას. 

მუნიციპალური პოლიციის სისტემების გაუქმების შემდეგ, მთელი 

რიგი პატარა პოლიციის პუნქტებების, პატარა ჯანდაცვის შენაერთე-

ბის ხარჯზე ცდილობენ მათ აღდგენას. პოლიციის მანქანები და მასზე 

განთავსებული ციმციმები რომლის მსგავსიც კონსტებლის მანქანაზე 

იყო განთავსებული და რომელიც ჩემს სამეზობლოს პატრულირებ-

და ბავშვობაში, არ დაკარგულა. ჩვენ ხელახლა შემოვიღეთ ის. ჩვენ 

მართლა ასე მოვიქეცით, მაგალითად, ოსლოში, ბოლო დროს ქარა-

ვანები გადაკეთდა ადგილობრივ პოლიციის პუქნტებად, რომელშიც 

განაწილებული მუდმივი რაზმი და მიდის სერიოზული მცდელობე-

ბი იმის თაობაზე, რომ პოლიცია დაუახლოვდეს იმათ, ვისაც ისინი 

უნდა ემსახურებოდნენ. აღნიშნული ამავდროულად წარმოადგენს 

მცდელობას, რომ გაკონტროლდნენ მაკონტროლებლები. პოლიცია 

ვერ გაკონტროლდება ბიუროკრატიული საშუალებებით. როგორც 

შტოკენი (1974) უთითებს, თუ პოლიცია ამას მოინდომებს, მათი საქ-

მიანობა ცოტაოდენ კვალს დატოვებს ქაღალდზე. აღნიშნული კი მათ 

ზემოდან კონტროლს შეუძლებელს ხდის. ალტერნატივა არის ქვე-

მოდან კონტროლი, საზოგადოების მიერ, რომელიც პოლიციასთან 

კონტაქტშია. მაგრამ იმისათვის, რომ ეს კონტროლი ეფექტური იყოს, 

პოლიცია სამეზობლო პოლიციად უნდა გადაიქცეს. 

რა თქმა უნდა არსებობენ მოწინააღმდეგენიც. სტენ კოენი (1979) 

და ტომას მატიესენი (1978) მათ შორის არიან. მათი კრიტიკის მთა-

ვარი საგანი არის ფუკოს (1975) დისციპლინებული საზოგადოების 

ცნება. და ისინი არ ცდებიან. აღნიშნული წარმოადგენს უთანასწორო 

ურთიერთობას. ციხეები შეიძლება გაუქმდეს ისეთი მეთოდით, რის 

შემდეგაც საზოგადოება რაღაც მისი მსგავსი გახდება. პოლიციაზე 

საუბრისას, ჩვენი მიზანი არ არის ძველი კონსტებლის მსგავსი მოხე-

ლის ხელახლა შექმნა. ამ შემთხვევაში მიზანია ფორმიანი ოფიცერის 

სხვაგვარი ინტეგრირება დიდ, არმიის მსგავს დანაყოფში, რომელსაც 

ტკივილის საზღვრები
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ექნება მკაცრი მოქმედების შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა ციმციმი-

ანი მანქანებით. ახალი „ადგილობრივი“ პოლიციელი ადგილობრი-

ვია იმ გაგებით, რომ იგი მთელი დღე იმ უბანში მსახურობს. მათ არ 

აქვთ ამ უბანთან სხვაგვარი კავშირი, ისინი მიდიან სახლში მას მერე, 

რაც დამთავრდება სამუშაო საათები. ისინი მიდიან და აგრძელებენ 

ისეთ ცხოვრებას, რომელიც დამრჩენთათვის უცნობია. სხვა სიტყვე-

ბით, ისინი დაუცველები არ არიან. ძველი ადგილობრივი პოლიცია 

კი, დაუცველი იყო. მას რა თქმა უნდა ჰქონდა პოლიციელის სტატუსი 

და შეეძლო დახმარებისთვისაც გამოეძახა. ყველაზე ცუდ შემთხვე-

ვებში მას შეეძლო სახელმწიფოს ძალუფლების მობილიზება. მაგრამ 

იგი გარეგან ძალებს ყველა შემთხვევაში არ ეძახდა. იგი მრავალმხ-

რივ თავისი კომუნის მძევალი იყო. იგი იქ ცხოვრობდა ან სადმე სიახ-

ლოვეს. მისი შვილები იმ უბნის სკოლაში სწავლობდნენ, მისი ცოლი 

იმავე უბნის მაღაზიებში დადიოდა. ეს არ იყო რკინის მუშტისა და 

ხავერდის ხელთათმანის შემთხვევა (Cooper 1974). აღნიშნული იყო 

რეალური დაუცველობის შემთხვევა. მასთან შედარებით, დეცენტ-

რალიზებულმა სისტემამ, სადაც ძირითადი მოქმედი პირი ამ კომუ-

ნის გარეთ მცხოვრები ადამიანია, შეიძლება გამოიწვიოს ჯაშუშობის 

სისტემის შექმნა, რომელიც აბსოლუტურად არაკონტროლირებადია 

საკუთრივ სისტემის წევრების მიერ. იმისათვის, რომ „გარყვნილება“ 

თავიდან იქნეს აცილებული, დეცენტრალიზებული პოლიციის იდეა 

გულისხმობს სამეზობლოზე დამოკიდებულ პოლიციას, რომელსაც 

სუსტი კავშირები ექნება ამ სამეზობლოს გარეთ არსებული პოლი-

ციასთან და რომელმაც მნიშვნელოვნად უნდა შეცვალოს წარმოდგე-

ნა ჩვეულებრივი პოლიციის შესახებ. თუ ჩვენ დავუშვებთ სამეზობლო 

პოლიციის გაფართოებას, მაშინ ჩვენ უნდა შევზღუდოთ ცენტრალუ-

რი პოლიცია და უნდა დავახშოთ საკომუნიკაციო არხები, ცენტრსა 

და პერიფერიებს შორის. პოლიცია ტოტალურ სისტემად უნდა განი-

ხილებოდეს. თუ ჩვენ მხოლოდ სამეზობლო პოლიციას დავამატებთ, 

ზოგიერთი კონდიცია, ნაკლები ტკივილის მისაყენებლად
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ჩვენ მივუახლოვდებით იმ „სადამსჯელო ქალაქს“, რომელიც მშვე-

ნივრად აქვს აღწერილი სტენ კოენს (1979). პოლიციის დაუცველობა 

უნდა შენარჩუნდეს. 

„სპეციალური კვალიფიკაცია/უნარები“ წარმოადგენს დაუცველო-

ბის წინააღმდეგ კიდევ ერთ საშუალებას. სოციალური საკითხების ექ-

სპერტები დაცვის ამ ფორმას კარგად იცნობენ. ისინი სერტიფიცირე-

ბული არიან უფრო კომპეტენტურებად სოციალურ საკითხებში ვიდრე 

სხვები. ისინი ნავარჯიშები არიან იმ სპეციფიკურ ტერმინოლოგიაში, 

რომელიც გასაგებია მათი თანასწორებისთვის. იმისათვის, რომ ემ-

სახურონ კომუნას, ისინი მიდიან ადგილობრივ ოფისში სოციალური 

საკითხების გადასაწყვეტად, მაგრამ საკმაოდ მალე ისინი მმართვე-

ლები ხდებიან. ადგილობრივების აზრით, ისინი პოლიციელებზე ნაკ-

ლებად ექვემდებარებიან კონტროლს. ისინი არ არიან მოწყობილი 

იმდაგვარად, რომ ადამიანებს აცადონ თავიანთი კონფლიქტების 

მოგვარება, ისინი ცდილობენ მათ ნაცვლად მოგვარებას. როგორც 

მოსამართლეები ისინი დაპროგრამებული არიან ისე, რომ ცალკეულ 

შესაძლებლობები უგულებელყონ და მნიშვნელოვნად ჩათვალონ 

სხვები. მაგრამ მოსამართლეებისგან განსხვავებით მათ წარმოდგენა 

არ აქვთ, რომ კონფილქტთან გამკლავება უწევთ. ისინი, დანაშაულის 

კონტროლის ძველი სისტემის მკურნალი თანამშრომლების მსგავ-

სად, ადვილად იქცევიან ტკივილის გამანაწილებელ ადმიანებად.

იმის გაცნობიერებამ, თუ რა საშიშროებას შეიცავს ძალაუფლება 

და დაუცველობის აუცილებლობამ, გამოიწვია ბავშვთა კეთილდ-

ღეობის კომიტეტისა და თავშეკავებულობის კომიტეტების ხელახლა 

შექმნის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება. რითმმა კვლავინდებუ-

რად გადაინაცვლა; ამ კომიტეტების კრიტიკის შემდეგ ისინი გაუქმდა, 

ახლა ისევ დავუბრუნდით მათ. მაგრამ ეს კომიტეტები განსხვავებული 

იქნება იმისგან, რაც დღეს მოქმედებს. ეს კომიტეტები ზუსტად იმ იდე-

ების გამტარებლები იქნებიან, რაც კანონმდებელს ჰქონდა ჩაფიქ-

ტკივილის საზღვრები
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რებული, მხოლოდ მცირედი ცვლილებით, რაც გამოწვეულია იმით, 

რომ წინათ დაშვებული შეცდომები აცილებულ იქნეს და იმითაც, რომ 

კომიტეტები განსხვავებულ საზოგადოებაში იმოქმედებენ. ახალი კო-

მიტეტები არ იქნებიან ბავშვის მხსნელად მოვლენილები (Platt 1969). 

ჩვენ დავაგროვეთ გამოცდილება. ჩვენ მათ არ მოვექცევით როგორც 

თანასწორებს და ისინი არც ძალაუფლებას მიიღებენ. ჩვენ ახლა 

უფრო მეტი ვიცით როგორი პარალიზებადი ეფექტი შეიძლება ჰქონ-

დეს ძალაუფლებას სოციალურ სისტემებზე. შესაბამის კომიტეტებს 

არც თანამდებობის პირები ეყოლებათ. მათ ეყოლებათ წევრები და 

არა მმართველები. და ბოლოს, კომიტეტები სამუშაოს გასწევენ ახალ 

სოციალურ გარემოში, რაც მათი საქმიანობისთვის უაღრესად მნიშვ-

ნელოვანია. ძველი კომიტეტები მოქმედებდნენ იმ საზოგადოებებში 

სადაც სიღარიბე ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. გასული 

საუკუნის ბავშვის მხსნელები ალბათ უფრო ნაკლებად ექვემდება-

რებიან კრიტიკას, როდესაც იმ დროის გადმოსახედიდან ფასდებიან. 

ჩვენი არის პოსტ-კეთილდღეობის სახელწმიფო იმ გაგებით, რომ ძი-

რითადი სოციალური საჭიროებისთვის განკუთვნილი მარაგი ყველას 

დამსახურებულად მიგვაჩნია.

10.4 ორმხრივი დამოკიდებულება

სოციალური სისტემები არ კარგავენ მის მნიშვნელოვან წევრებს. 

ვერნერ გოლდშმიდტი (1954) მნიშვნელოვან ფიგურას წარმოადგენდა 

მეორე მსოფილო ომის შემდეგ, რომელმაც პირველად დაწერა გრე-

ლანდიის (ან Kaladlit Nunat – „ადამიანის მიწა“, როგორც ამ კუნძულს 

ეძახიან  დანიისგან გარკვეული დამოუკიდებლობის მოპოვების შემ-

დეგ) სისხლის სამართლის კანონი. კანონი წარმოადგენს ესკიმოსე-

ბის ტრადიციებისა და შეხედულებების კოდიფიცირების მცდელობას. 

და ყველაზე მნიშვნელოვანი გოლდშმიტდის ნამუშევარში არის იმაზე 

ზოგიერთი კონდიცია, ნაკლები ტკივილის მისაყენებლად
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ხაზგასმა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მშვიდობისა და სისტემის წევ-

რების შენარჩუნება. ისეთი სიტუაციის შექნა სადაც კარგი მონადირე 

კარგავს სახეს, რისკს უქმნის კომუნას, რომ ის დაკარგავს ადამიანს. 

ამის გამო, კომუნაც მიმართავს ალტერნატიულ საშუალებებს.

ემილ დიურკემი (1933) ერთმანეთისგან ასხვავებს საზოგადოებებს 

ორგანული და მექანიკური სოლიდარობის მიხედვით. იგი პოულობდა 

ორგანულ სოლიდარობას იმ საზოგადოებებში სადაც შრომის გადა-

ნაწილება მეტად განვითარებული იყო. აქ მონაწილეები ერთმანეთზე 

დამოკიდებული არიან; ისინი ცვლიან სერვისებს და ამით ერთმანეთს 

აკონტროლებენ. ამის საპირისპიროდ არის თანასწორთა საზოგადო-

ება, სადაც მისი წევრები ერთმანეთთან მსგავსებით არიან დაკავშირე-

ბული. დიურკემისთვის ასეთი საზოგადოება მექანიკურ სოლიდარობა-

ზეა დაფუძნებული. მოდერნიზაციასთან ერთად, დიურკემის მიხედვით, 

საზოგადოებებიც მექანიკური სოლიდარობიდან, ორგანული სოლი-

დარობისკენ მიიწევს და სასჯელებიც მცირდება.

მე შემიძლია ყველაფერში დავეთანხმო დიურკემს გარდა ბოლო 

ფრაზისა. დიურკემი იყო ფრანგული ურბანული კულტურის პრო-

დუქტი. მას ეკუთვნის ცნობილი ფრაზა: თუ ადამიანმა დაინახა ერთი 

ინდიელი, მას ყველა მათგანი დაუნახავს. აქვე შესაძლებელია ამის 

საწინააღმდეგოდ ითქვას, რომ ცივილიზებულ ადამიანებში ორი 

ადამიანი იმთავითვე განსხვავებულები არიან. მსგავსმა მიდგომამ 

იგი მიკერძოებული გახადა, რამაც თავის მხრივ ის გამოიწვია, რომ 

იგი ვერ ამჩნევდა პატარა საზოგადოებებში არსებულ ვარიაციებს და 

ასევე, კონტროლის პრობლემებს დიდ საზოგადოებებში. რადგან იგი 

თვლის, რომ პატარა „პრიმიტიული“ საზოგადოებები შედგება თანას-

წორი ადამიანებისგან, იგი ასეთ დროს ვერ ხედავს სერვისების გაც-

ვლის საჭიროებას. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მას ავიწყდება ორგა-

ნული სოლიდარობის მთავარი მახასიათებელი: პატარა საზოგადო-

ება არის ორმხრივი დამოკიდებულების საზოგადოება, სადაც მისი 

ტკივილის საზღვრები
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წევრების შეცვლა შეუძლებელია. აქ ორგანულ სოლიდარობას აქვს 

მაქსიმალური გამოვლინება და იგივე შეიძლება ითქვას მხარეების 

შესაძლებლობაზე, განახორციელონ ორმხრივი კონტროლი. დიდ სა-

ზოგადოებებში, სოლიდარობის შესაძლებლობა შეზღუდულია, რად-

გან სერვისების გაცვლა საკმაოდ ადვილია. ჩვენ შეგვიძლია ვიყი-

დოთ რაც გვჭირდება ბაზარში და რაც დარჩება მასთან მიმართებით 

შეიძლება ტკივილის მიყენებაზე ვიფიქროთ.

10.5 რწმენის სისტემა

მე-9 თავში აღწერილი კოლექტივები საშუალებას გვაძველს გან-

ვიხილოთ ეს პრობლემა. ტვინდში გარკვეული დოზით იყენებენ სას-

ჯელებს, გაძევება არის ყველაზე ქმედითი საშუალება. მაგრამ ტვინდი 

მეტად ცენტრალიზებული სისტემაა, სადაც მმართველ წრეებში უთა-

ნასწორობაა და ხდება მათი წევრების ხშირი ცირკულაცია ისე, რომ 

ისინი ერთმანეთს კარგად არც იცნობენ. ქრისტიანიაში სასჯელები არ 

გამოიყენება რადგან იქ ხელისუფლება არ მოქმედებს. ვიდარესენში 

არ შეუძლიათ, რადგან საკუთრივ დასჯის იდეა წარმოუდგენელია.

ზემოაღნიშნული არ არის კარგი ახსნა, ამიტომ კიდევ ერთხელ 

ვცდი. მოდით დავუბრუნდეთ სამხარის მაგიდას. წარმოვიდგინოთ, 

რომ ვიდარი ჩაიდანს განზრახ აგდებს ძირს. მე არ მჯერა, რომ იგი 

ამას იზავდა, მაგრამ მოდით წარმოვიდგინოთ.

პირველ რიგში, ამის საპასუხოდ ვიდარისათვის ტკივილის მიყენე-

ბით რა შეიძლება მიიღწეს? ვიდარისთვის, რომელიც მეტად კეთილი 

ადამიანია, რთული სათქმელია, მას ისედაც უამრავი პრობლემა აქვს 

და მისი ბიოგრაფიის შესახებ ბევრმა იცის და მაგიდასთან მსხდომებ-

მა ახლა უკვე ყველამ იცის მისი არსებობის შესახებ, შესაბამისად მის-

თვის ტკივილის მიყენება იქნება ყველა დანარჩენისთვის ტკივილის 

მიყენება. ამ სისტემაში ძალიან ბევრი საერთო ცოდნაა. 

ზოგიერთი კონდიცია, ნაკლები ტკივილის მისაყენებლად
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მეორე მხრივ, ვიდარესენის მსგავს სისტემაში, ძალაუფლება არა-

თანაბრადაა განაწილებული. რთულია იმის უარყოფა, რომ ზოგიერ-

თი ადამიანი რაღაც მხრივ უფრო სწრაფია ვიდრე სხვა. მათ შეუძ-

ლიათ თავისი თავის გატანა და ამიტომ დაცული არიან სანქციების-

გან. ეს აშკარაა, მაგრამ ეს კომპენსირებულია რწმენის სისტემით. 

ვიდარესენი ჰყავს ერთი ვისაც აქვს ძალაუფლება და ყველაფერს 

აკონტროლებს, ვინც ადამიანებს ათანასწორებს. თუ სხეული ღირ-

სეული სულის თავშესაფარია, სისტემის წევრები ერთმანეთისადმი 

დიდი პატივისცემით არიან განმსჭვალული. ისინი არიან პატივსაცე-

მი თანასწორები, რაც ტკივილის მიყენებას რთულად წარმოსადგენს 

ხდის. დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ მათ აქვთ იდეები რომელიც 

უფრო სწორი იქნება თუ სხვებს მოხმარდებათ და არა ისინი უნდა 

მოხმარდნენ იდეებს. აღნიშნული კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ 

სხვა ადამიანის ტანჯვა კანონისა და წესრიგის შესანარჩუნებლად 

მათთვის მიუღებელია.

მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს შესავალი რწმენის მნიშვნელობის შესა-

ხებ, არის შესავალი იმ რწმენის შესახებ, რომელიც ტკივილს ითხოვს. 

ინკვიზიციის სასახლე კართაგენაში ულამაზესი შენობაა. ამ შენობა-

ში ცხოვრობდნენ ღირსეული და კეთილი მღვდლები, რომლებსაც 

სარდაფში მოწყობილი ჰქონდათ საწამებელი ოთახები. და მე სიტყ-

ვა კეთილს ირონიის გარეშე ვხმარობ. მე დარწმუნებული ვარ ბევრი 

მათგანი ღმერთის კეთილი მსახური იყო, რომელიც თვლიდა, რომ 

თავის საქციელით უბადრუკ სულებს ეხმარებოდა. ინკვიზიტორისთ-

ვის, ჯოჯოხეთი რეალობა იყო და ისინი ტკივილს პრევენციული მიზ-

ნებისთვის იყენებდნენ.

ტკივილის საზღვრები
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11.1. კონფლიქტების ცივილიზაცია

იყო დრო, როდესაც სისხლის სამართალში სიახლის ყველა გზა, 

ცალმხრივი გზა იყო. მიღებული იყო ის ფაქტიც, რომ რაიმე იდეა 

წარმოიშვებოდა ინდუსტრიულად განვითარებულ ქვეყანაში და შემ-

დეგ ეტაპობრივად ინერგებოდა ნაკლებად ინდუსტრიულ ქვეყნებში. 

ევროპელი ან ამერიკელი ექსპერტები მოგზაურობდნენ აფრიკის 

ან აზიის ქვეყნებში და მიჰქონდათ სისხლის სამართლის სფეროში 

მათი ძირითადი გზავნილები; ანგარიშები სკანდინავიური ციხეების 

შესახებ სტატიების სახით მიეწოდებოდათ მათ. აღნიშნული კვლავაც 

გრძელდება, მაგრამ საკმაო ცვლილებებით. ინდუსტრიული ქვეყნე-

ბის ზოგიერთი წარმომადგენელი თვლის, რომ მათ აღარ აქვთ გზავ-

ნილი ან თუნდაც გზავნილის ნახევარი. სწორედ ამ სიტუაციაში ჩანს 

ყველაზე კარგად, რომ ცალმხრივი გზა, ორმხრივ გზად გადაიქცა. 

რაც ნათელია არის ის, რომ ნაკლებად განვითარებულმა ქვეყნებმა 

დაიწყეს სამოქალაქო სამართლის გამოყენება იმ ქმედებებისთვის, 

რომლებისთვისაც ჩვენ სისხლის სამართალს ვიყენებთ. აღნიშნული 

განსაკუთრებით ითქმის იმ სახელმწიფოებზე, რომლებსაც არ აქვთ 

ძლიერი ცენტრალური ხელისფულება, სადაც ზოგადად სახელმწიფო 

თავი 11
მონაწილეობითი მართლმსაჯულება
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სუსტია ან სადაც სახელმწიფო წარმომადგენლები საკმაოდ დაშორე-

ბულები არიან, ასედ დროს ადამიანები იძულებული არიან არ გამო-

იყენონ ძალა.

მაგრამ ისმის კითხვა, სანაცვლოდ რას აკეთებენ?

პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია იმის გაცნობიერება, რომ აუცი-

ლებელი არ არის კონფლიქტის გადაჭრა. კონფლიქტის გადაჭრის 

გზის ძიება არის ფარისევლური და ეთნოცენტრული ქმედება. მთელი 

ჩემი ცხოვრების მანძილზე მშვიდად ვიღებდი იმ ფაქტს, რომ კონფ-

ლიქტი უნდა გადაჭრილიყო, მანამ სანამ არ გავაცნობიერე რაოდენ 

შეზღუდულ პერსპექტივას წარმოადგენდა იგი. შემდეგ რაღაც დროის 

მანძილზე ვიყენებდი ალტერნატიულ ცნებას: „კონფლიქტის მართვა“. 

კვლავინდებურად ვიწრო, ეთნოცენტრულად განსაზღვრული არჩე-

ვანი. სიტყვა „მართვა“ დაკავშირებულია იტალიურ გამოთქმასთან 

ცხენის წვრთნა „manège“-სთან, ან ჩვენ დროს, რომ მივუსადაგოთ, 

მენეჯერები ითქმის იმ ადამიანებზე ვინც აკვალიანებს/მართავს სხვა 

ადამიანებს. ეს ტერმინი ძალიან დაშორებულია მონაწილეობასთან. 

მართალია შესაძლებელია კონფლიქტების გადაჭრა, მაგრამ ასევე 

შესაძლებელია მათთან ერთად ცხოვრებაც. „კონფლიქტთან გამკ-

ლავება“ ალბათ უკეთესი ტერმინია. „კონფლიქტში მონაწილეობა“ 

კი, საუკეთესო. ტერმინი აქცენტს აკეთებს არა შედეგზე, არამედ ქმე-

დებაზე. შესაძლებელია კონფლიქტში მონაწილეობა უფრო მნიშვნე-

ლოვანი იყოს, ვიდრე მისი გადაჭრა.

კონფლიქტები არ არის ყველა შემთხვევაში ცუდი. შესაძლებე-

ლია მათი ღირებულად განხილვაც. თანამედროვე საზოგადოებებ-

ში კონფლიქტები არც თუ ისე ხშირია, პირიქით დამახასიათებელია 

მათი საკმაოდ მწირი გამოვლინება. არსებობს საფრთხე, რომ კონ-

ფლიქტები საერთოდ დაიკარგოს, ან მოიპარონ. მაგალითად, ჩვენს 

საზოგადოებაში, დაზარალებული სისხლის სამართლის საქმეში 

არის ორმაგად დამარცხებული. პირველ რიგში მას დამნაშავე აზა-

ტკივილის საზღვრები
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რალებს, ხოლო მეორე რიგში სახელმწიფო. იგი გამორიცხულია მის 

კონფლიქტში მონაწილეობისგან. მისი კონფლიქტი მოპარულია სა-

ხელწიფოს მიერ, აღნიშნული წარმოადგენს ქურდობას, რომელსაც 

პროფესიონალები ახორციელებენ. მე გამოვიყენე აღნიშნული პერს-

პექტივა ჩემს ერთ-ერთ სტატიაში „კონფლიქტი, როგორც საკუთრე-

ბა“ (Christie 1977) და შესაბამისად, დეტალებში აღარ მიმოვიხილავ აქ, 

უბრალოდ მოკლედ შევეხები ერთ პოზიციას, რომელიც ცდილობს 

ცხადად დაგვანახოს რეალური დანაკარგი, რაც კონფლიქტის წართ-

მევას ახლავს თან (გვ.8.):

ეს დანაკარგი პირველ რიგში შესაძლებლობის დაკარგვაა. მეტიც, ის პედაგო-

გიური შესაძლებლობების დაკარგვაა. ეს არის იმ დისკუსიაში მონაწილეობის 

მიღების შესაძლებლობის დაკარვა, რომელმაც სამართლიანობა უნდა დაად-

გინოს. რამდენად არასწორი იყო ქურდის საქციელი ან რამდენად მართალი 

იყო დაზარალებული? იურისტებს, როგორც წესი აქვთ სათანადო ცოდნა სწო-

რი დასკვნის გასაკეთებლად მომხდარის თაობაზე. მაგრამ ამ დატრენინგე-

ბული ადამიანების უუნარობა მაშინ ვლინდება, როდესაც ისინი საშუალებას 

აძლევენ მხარეებს თვითონ გადაწყვიტონ რა არის რელევანტური. აღნიშნუ-

ლი იმას ნიშნავს, რომ რთულია პოლიტიკური დებატების მსგავსი პროცესის 

გამართვა სასამართლოში. როდესაც დაზარალებული პატარაა და თავდამს-

ხმელი დიდია წონაში ან ძალაუფლებაში – რამდენად გამკიცხავი უნდა იყოს 

დანაშაული ასეთ დროს? ან პირიქით, პატარა ქურდი და დიდი სახლის მეპატ-

რონე? თუ თავდამსხმელს აქვს კარგი განათლება, ის მეტად უნდა იტანჯოს, 

თუ ნაკლებად? ან თუ ის შავკანიანია ან ახალგაზრდაა, ან თუ მეორე მხარე 

სადაზღვევო კომპანიაა, ან თუ იგი ცოლმა მიატოვა, ან თუ მისი საწარმო გა-

ნადგურდება თუ იგი ციხეში წავა, ან თუ მისი ქალიშვილი დაკარგავს საქმროს, 

ან თუ ის ნასვამი იყო, ან თუ ცუდ გუნებაზე იყო, ან თუ გიჟია? შესაძლებელია 

უსასრულოდ გაგრძელება. ეს უსასრულობა კარგიცაა. შესაძლებელია ბაროტ-

სის კანონი, რომელიც აღწერილია მაქს გლუკმანის (1967) მიერ, უკეთესი სა-

შუალებაა ნორმის დასაზასუტებლად, რომელიც კონფლიქში მყოფ მხარეებს 

საშუალებას აძლევს ყოველ ჯერზე ახალი არგუმენტები წარმოადგინონ.  

ჩვენ ისევ და ისევ ახლოს ვართ იმ სხვაობას შორის, რაც არსე-

ბობს ნეო-კლასიკურ მიდგომასა და მონაწილეობითი მართლმსა-

მონაწილეობითი მართლმსაჯულება
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ჯულების ძირითად ასპექტს შორის. სისხლის სამართალში, ღირე-

ბულებები დაზუსტებულია ტკივილის მიყენების გრადაციის ხარჯზე. 

სახელმწიფო ადგენს მის შკალას, ადგენს ღირებულებების რანგს, 

რომელიც მოიცავს დამნაშავეზე ზემოქმედების საშუალებებსაც და 

რომელიც ხშირ შემთხვევაში გამოხატეულია წლების რაოდენობით, 

ანუ რამდენი წელი უნდა წაერთვას მას. ტკივილი ჰგავს ენას და იგი 

გამოიყენება, როგორც კომუნიკაციის საშუალება. მონაწილეობით 

მართლმსაჯულებაში შედეგი იგივეა – ღირებულებების დაზუსტება – 

რომელიც მიიღწევა თავად პროცესით. მაგრამ აქ, საბოლოო შედეგი-

დან, ყურადღება გადატანილია პროცესზე. 

11.2 საკომპენსაციო მართლმსაჯულება

სამოქალაქო სამართლი რა თქმა უნდა არაა დამოკიდებული 

მხოლოდ მონაწილეობაზე და სიტყვებზე. ამ დროს აუცილებელია 

ქმედებაც. თუ რაიმე არასწორადაა, ის უნდა გამოსწორდეს. მშვი-

დობამ კვლავ უნდა დაისადგუროს. კერძოდ, დაზარალებულს ზიანი 

უნდა აუნაზღაურდეს.  ყველა სისტემაში სადაც არ არის ძლიერი სა-

ხელმწიფო, დაზარალებულისთვის ზიანის ანაზღაურება მთავარი გა-

მოსავალია. აღნიშნული არის სწორედ ის, რის თაობაზეც სოციალური 

ანთროპოლოგები დიდ ყურადღებას ამახვილებენ. ეს არის ის, რასაც 

სამართლის ისტორიკოსები აღწერენ. ეს არის სისტემა, რომელსაც 

ჩვენ მივმართავთ, როდესაც ვინმე გვაზიანებს ან ვაყენებთ ზიანს და 

გვსურს ყველაფერი გამოვასწოროთ.

დაზარალებულისთვის კომპენსაციის გადახდა ხომ ასეთი აშკარაა 

გამოსავალია და გამოიყენება მსოფლიოს უმეტეს ქვეყანაში, უმეტეს 

შემთხვევებში. რატომ არ გამოიყენება აღნიშნული სახელმწიფოს 

დონეზე ინდუსტრიულ ქვეყნებში? ან რატომ არ შეიძლება დაზარა-

ლებულს გადავუხადოთ კომპენსაცია და შევამციროთ სისხლის სა-

ტკივილის საზღვრები
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მართლის გამოყენება? არსებობს სამი მიზეზი, რომელიც იძლევა ამ 

კითხვებზე პასუხს და ქვემოთ სწორედ მათ განვიხილა.

პირველ რიგში, აღნიშნულს ვერ გამოვიყენებთ ჩვენი ტიპის საზო-

გადოებებში. ჩვენი საზოგადოება, ისეთი საზოგადოებაა, რომელშიც 

აუცილებელია არსებობდეს ცალკეული სპეციალობები. ჩვენ გვჭირ-

დება ექსპერტები დანაშაულთან გასამკლავებლად. ცოტა ხანში ამ 

პრობლემას დეტალურად განვიხილავ. აქ საკმარისია იმის აღნიშვ-

ნა, რომ ჩვენს ირგვლივ არსებული ყველა სოციალური ღონისძიება 

არ არის საჭირო. ისინი შეიძლება იმის გამოც არსებობენ, რომ ერთ 

დროს მათი არსებობა აწყობდათ ხელისუფლების წარმომადგენ-

ლებს. დღემდე ამ არასაჭირო აქტივობების არსებობა განპირობებუ-

ლია იმით, რომ ისინი სხვა ინტერესებს ემსახურებიან. სასამართლოს 

მსახურები, ისევე როგორც დამხმარე პერსონალი, საკუთარ თავს 

საკმაოდ წარმატებით ემსახურებიან. 

მეორე, საკომპენსაციო მართლმსაჯულება, კომპენსაციის გაცემის 

შესაძლებლობას გულისხმობს. დამნაშავეს უნდა შეეძლოს რამის 

დაბრუნება. მაგრამ დამნაშავეები ხშირად, გაჭირვებული ხალხია. 

მათ არაფერი აქვთ უკან დასაბრუნებელი. ამაზე მრავალმხრივი პა-

სუხი არსებობს. მართალია, რომ ჩვენი ციხეები სავსება გაჭირვებუ-

ლი ადამიანებით. ჩვენ ნებას ვაძლევთ დამნაშავეებს გადაიხადონ 

მათ ხელთ არსებული ერთადერთი საშუალებით, რომელიც თითქ-

მის თანაბრადაა გადანაწილებული საზოგადოებაში და ეს საშუალე-

ბაა დრო. დამნაშავეებს ერთმევათ დრო ტკივილის შესაქმნელად. 

მაგრამ დრო, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საკომპენსაციო 

მნიშვნელობითაც, რა თქმა უნდა თუ ამას მოვისურვებდით. აღნიშ-

ნული სულაც არ არის შეუძლებელი, უბრალოდ ორგანიზაციული 

პრობლემაა. მეტიც, არც ის არის სწორი, თითქოს პატიმრები ძალიან 

ღარიბები იყვნენ. უამრავ გასამართლებულ დამნაშავეს აქვთ ახალ-

გაზრდული მოწყობილობები; ველოსიპედები, სტერეო მოწყობილო-
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ბები და ა.შ. მაგრამ კანონი და კანონის აღმასრულებლები რატომღაც 

ერიდებიან იმოქმედონ საკომპენსაციო მართლმსაჯულების ფარგ-

ლებში, ჩამოართვან დამნაშავეებს მათ ხელთ არსებული ნივთები 

და გამოიყენონ ისინი დაზარალებულის სასარგებლოდ. გამოდის, 

რომ საკუთრების უფლება გაცილებით უკეთ არის დაცული, ვიდრე 

თავისუფლების უფლება. უფრო ადვილია ახალგაზრდას წავართვათ 

დრო, ვიდრე ველოსიპედი. საკუთრების უფლება ჩვენთვის ძალიან 

მნიშვნელოვანია. თავისუფლების აღკვეთა არ არის რეკომენდირე-

ბული ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის. მაგალითად, შუა საუკუნეების 

ცოდვილები/დამნაშავეები, რომლებსაც სამოქალაქო მართლმსაჯუ-

ლების გზით აგებინებდნენ პასუხს, ყოველთვის მდიდრები არ იყვნენ. 

ჰერმან ბიანკი მის სტატიაში (1979) აღწერს, როგორ ფუნქციონირებდ-

ნენ ტაძრები. ეკლესიები და მონასტრები იყო ადგილი, სადაც დამ-

ნაშავეებისთვის ხელის ხლება არ შეიძლებოდა. შესაბამისად, სწო-

რედ ტაძარი გახდა ის ადგილი სადაც მიდიოდა მსჯელობა ბრალე-

ულობასა და კომპენსაციაზე,  დამნაშავეების წარმომადგენლებსა და 

დაზალებულს შორის. შესაძლებელი იყო მკვლელობის პატიება, თუ 

მკვლელი 1000 გულდენს გადაიხდიდა. ასეთ შემთხვევაში მას შეეძ-

ლო მონასტრის დატოვება. მაგრამ იყო შემთხვევბი, როდესაც გარკ-

ვეული დროის შემდეგ აღმოჩნდებოდა, რომ მკვლელს არ შეეძლო 

1000 გულდენის გადახდა. ასეთ შემთხვევაში ის უკვე ცუდი ადამიანიც 

იყო, მაგრამ უფრო ნაკლებად ცუდი. იგი ასეთ დროს მკვლელიდან, 

მოვალე ხდებოდა. ამას შეიძლებოდა მოჰყოლოდა ახალი დისკუსია 

და მხარეები შეიძლება შეთანხმებულიყვნენ უფრო ნაკლებ თანხაზე, 

ისეთზე, რომლის გადახდა რეალური იქნებოდა დამნაშავისთვის. ის 

დამნაშავეები ვისაც არ სურდათ არავითარი კომპენსაცია, ნელ-ნელა 

ქვეითდებოდნენ რანგებში და ნელ-ნელა კარგავდნენ ტაძარში მი-

ღებულ პრივილეგიებს და ბოლოს იძულებული ხდებოდნენ ლტოლ-

ვილად გადახვეწილიყვნენ სხვა ქვეყანაში ან ხდებოდნენ ჯვაროსნე-
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ბი, რომლებიც ქრისტიანობისთვის და სავაჭრო პრივილეგიებისთვის 

იბრძოდნენ. ჰერმან ბიანკი ცდილობს მსგავსი ტაძრების მშენებლო-

ბას ამსტერდამში. აღნიშნული კი ჩვენს საუკუნეში, უიშვიათეს ორიგი-

ნალურ იდეას წარმოადგენს.

მაგრამ აქ ვაწყდებით მესამე წინააღმდეგობას: აღნიშნული მიგ-

ვიყვანს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებასთან. ძლიერი დაზა-

რალებული დამნაშავეს არაპროპირციულად „გაწურავს“ და პირი-

ქით, ძლიერი დამნაშავე უბრალოდ გაიცინებს დაზარალებულზე, 

თუ კომპენსაციაზე იქნება საუბარი. ან შესაძლებელია შურისძიებას 

ჰქონდეს ადგილი. დაზარალებული და მისი მეგობრები, სამართლი-

ანობის აღდგენას საკუთარ ხელში აიღებენ და დამნაშავე და მისი 

მეგობრებიც იგივეს იზავენ. მაფიისთვის ძალადობა არ შემცირდე-

ბა, არამედ მოედება მთელ სისტემას. სწორედ, მსგავსი ანარქიული 

მდგომარეობის თავიდან ასაცილებლად გამოვიგონეთ სახელმწიფო. 

და მაინც, მიუხედავად აღნიშნულისა არსებობს საწინააღმდეგო არ-

გუმენტებიც: უამრავი დანაშაული ხდება თანასწორ მხარეებს შორის 

(ფინანსურად და ძალაუფლების მხრივ). კომპენსირების პროცესში 

არსებული გადახრები არც თუ ისე ზუსტია. მეტიც, მონაწილეობითი 

მართლმსაჯულების პროცესში დამნაშავე და დაზარალებული და-

ხურულ კარს მიღმა არ საუბრობენ. მათ შორის მიმდინარე დისკუსია 

საჯარო უნდა იყოს. აღნიშნული იქნება დისკუსია სადაც დაზარალე-

ბულის თავს გადამხდარი დეტალურად გაანალიზებული იქნება – მი-

უხედავად იმისა დეტალები სამართლებრივად რელავანტურია თუ 

არა – და აღნიშნულზე სასამართლოს ყურადღება მიქცეული იქნება. 

ასეთ დროს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ფაქტს, 

თუ რა შეიძლება დაზარალებულისთვის გააკეთოს პირველ რიგში 

დამნაშავემ, შემდეგ სამეზობლომ, ბოლოს კი, სახელმწიფომ. შესაძ-

ლებელია თუ არა ზიანის ანაზღაურება, ფანჯრის შეკეთება, საკეტის 

შეცვლა, კედლის შეღებვა, დაკარგული დროის ანაზღაურება მანქა-
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ნის ქურდობის გამო, ისეთი საშუალებით როგორიცაა დაზარალებუ-

ლის ბაღში მუშაობით ან მისი მანქანის გარეცხვით ზედიზედ 10 კვი-

რის განმავლობაში? ან შეიძლება ზიანი არც ისეთი დიდია, როგორიც 

ეს დოკუმენტებში ჩანდა? შესაძლებელია თუ არა ფიზიკური ზიანი 

უფრო ნაკლებ ტკივილის მომტანად იქცეს, თუ ქმედების ჩამდენი გა-

ნახორციელებს დაზარალებულის სასარგებლო ქმედებებს დღეების, 

თვეების ან წლების განმავლობაში? დამატებით, ამოწურა თუ არა სა-

ზოგადოებამ დასახმარებლად ყველა რესურსი? აშკარა იყო თუ არა, 

რომ ადგილობრივი საავადმყოფო ვერავითარ დახმარებას ვერ გას-

წევდა? დამნაშავის სიტუაციაც ანალოგიურად უნდა გაანალიზდეს. ამ 

უკანასკნელმა შეიძლება წარმოშვას სოციალური, საგანმანათლებ-

ლო, სამედიცინო და რელიგიური ქმედებების საჭიროება. არა იმი-

ტომ, რომ თავიდან ავიცილოთ ახალი დანაშაული, არამედ იმიტომ, 

რომ საჭიროებები უნდა დაკმაყოფილდეს.

და ამის საწინააღმდეგოდ: რატომ უნდა დააბრკოლოს შეუძლე-

ბელმა შემთხვევებმა ნორმალური გადაწყვეტილების მიღება მაშინ, 

როდესაც შესაძლებელია ასეთი გადაწყვეტილების მიღება? რატომ 

არ უნდა შევზღუდოთ სასჯელის გამოყენების არეალი იმდაგვარად, 

რომ სასჯელის გამოყენება მაქსიმალურად შეიზღუდოს? ჩამოვაყა-

ლიბოთ შერიგების ორგანოები. გამოვიყენოთ სხვადასხვაობა, რო-

დესაც დღის წესრიგში დადგება ამ ორგანოების დაკომპლექტების 

საკითხი, ტრენინგი და ა.შ. მათი შექმნის შემდეგ გავითვალისწინოთ 

ყველა ის შეცდომა, რაც მათმა წინამორბედებმა დაუშვეს: გავხადოთ 

ისინი დაუცველნი, არ მივცეთ მათ ძალაუფლება, არ დაუშვათ მათი 

ექსპერტებად გახდომა, არ დაუშვათ, რომ ისინი დიდ დისტანციაზე 

დაგვშორდნენ. 

ჩვენ უნდა დაგვენახა, რომ შერიგების პროცესში დამნაშავეები და 

დაზარალებულები თანასწორი არიან და მათ კონფლიქტის შემდეგ 

ერთად თანაცხოვრება უწევთ. როულსი (1972) თვლის, რომ არსებუ-
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ლი მართლმსაჯულება ადამიანის ინტერესების უგულებელმყოფელი 

მართლმსაჯულებაა, ხოლო აღნიშნული იქცევა მართლმსაჯულებად, 

რომელიც შექმნილია იმ ცოდნის საფუძველზე, რომ ადამიანს თავისი 

ქმედების შედეგები დიდი ხნის განმავლობაში გაჰყვება. მსგავს ორ-

განოებს არ ექნებათ იმის უფლებამოსილება, რომ გაუმკლავდნენ 

ყველაფერს. მართალია ასეთ დროს სახელმწიფოს მონაწილეობა 

შემცირებულია, მაგრამ იგი სრულად არ არის გამორიცხული. რამდე-

ნად შორს შეგვიძლია წასვლა, გამოცდილების საკითხია. მაგრამ მიზ-

ნის გარეშე წინსვლა შეუძლებელია. მიზანი კი, ტკივილის შემცირება 

უნდა იყოს. და ეს მიზანი თანაბრად უნდა იყოს ჩადებული, როგორც 

კანონში ისე საზოგადოების სხვა ინტიტუტების ყოველდღიურ საქმი-

ანობაში. ლუკ ჰულსმანმა, ერთხელ ოსლოში ჩაატარა ლექცია სა-

ხელწოდებით: „სისხლის სამართალი, როგორც სოციალური პრობ-

ლემა“. ამ ფორმულირებიდან გამომდინარეობს აზრი, რომ სისხლის 

სამართლის მოქმედების არეალი შეძლებისდაგვარად უნდა შემცირ-

დეს.

შორეულ პერსპექტივაში, როგორც საზოგადოების სხვა ინს-

ტიტუტების შემთხვევაში, დაისმის საკითხი ისეთი ორგანიზაციული 

მოწყობის არსებობის შესახებ, რომელშიც ჩვეულებრივი მოქალა-

ქეები, მათთვის საინტერესო საკითხებში მონაწილეობას მიიღებენ, 

როგორც სრულუფლებიანი მონაწილეები და არ იქნებიან მხოლოდ 

დამკვირვებლის როლში; ან შესაძლებელია ისინი თავად გახდნენ 

შექმნილი სიტუაციიდან გამოსავლის პოვნის შემოქმედნი. ჩვენთვის 

მნიშვნელოვანია გზა გავიკვალოთ იმ გამოსავლისაკენ, რომელიც 

ნაპოვნია იმ ადამიანების მიერ ვინც გვისმენს, ნაცვლად იმ ადამიანე-

ბისა ვინც ძალას იყენებს, მითითებების ნაცვლად მნიშვნელოვანია 

კომპრომისების მოძებნა, მნიშვნელოვანია ისეთი გამოსავალი, რო-

მელიც ახალისებს კომპენსაციას, რეპრესალიის ნაცვლად და რომე-

ლიც საბოლოოდ სიკეთეს უფრო უწყობს ხელს, ვიდრე სიბოროტეს. 
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11.3 სასჯელი, როგორც მწუხარება/გლოვა

კონფლიქტების ისტორიას თუ გადავხედავთ, შესაძლებელი იქ-

ნება იმ დასკვნის გაკეთება, რომ მათ მიერ ნაწარმოები გზავნილები 

საფრთხეებს შეიცავენ. აღნიშნული უფრო ცხადი ხდება, თუ გავიხსე-

ნებთ ჯეფრი გურერის ანალიზს გლოვის საწინააღმდეგო ტაბუს არსე-

ბობის შესახებ. თანამედროვე რაციონალურ საზოგადოებას, სიკვდი-

ლი, თანამედროვე რაციონალურ მოვლენად მიაჩნია. შესაბამისად, 

ის კრძალავს გადაჭარბებულ გლოვას. სიბრაზე ისეთივე რეალურია, 

როგორც მწუხარება. მეტიც, ის ისეთივე ლეგიტიმურიცაა. კონფლიქ-

ტების ცივილიზებისა და ტკივილის შემცირების ყველანაირი მცდე-

ლობა, შესაძლებელია ცხოვრების მნიშვნელოვანი ელემენტების 

მიერ კრიტიკის საგანი გახდეს. აღნიშნული წიგნი შეიძლება იქცეს 

ისეთად, რომელიც ცდილობს ძირითადი აქტივობები ჩამოაშოროს 

ადმიანსა და სოციალურ სისტემებს. 

ნება მიბოძეთ გავანეიტრალო მსგავსი ეფექტი იმის დაშვებით, 

რომ ადამიანს შეეძლოს იმწუთიერი ბრაზის გამოხატვა, როდესაც 

მის ან სხვის გრძნობებს ადგება ზიანი. მაგრამ წავიდეთ კიდევ უფრო 

შორს. ანალოგიურად ვიფიქროთ მწუხარების შემთხვევაში. თუ აუცი-

ლებელია სასჯელის გამოყენება, ის უნდა იყოს იმ ქმედების/რეაქციის 

მსგავსი, რომელიც სახეზე გვაქვს მაშინ, როდესაც ადამიანი მწუხარე-

ბაშია. აღნიშნული კი, წარმოაჩენს ტკივილის გამოყენებასთან დაკავ-

შირებულ სხვა მნიშვნელოვან შეზღუდვებს:

პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს რომ, მწუხარება პირადი საკით-

ხია. პროფესიონალებმა შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ. მაგალი-

თად, დამკრძალავი ბიურო, მღვდელი, შეიძლება მუსიკოსები ან მგა-

ლობელთა გუნდი. ზოგიერთ კულტურაში, ადამიანებს ქირაობენ მიც-

ვალებულის დასატირებლად. ნორვეგიაში ჩვენ მათ “gråtekoner”-ს 

ვეძახდით, რაც „დამტირებელ ქალებს“ ნიშნავს. ინგლისურად მათ 
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„პროფესიონალი დამტირებლები“ ერქვათ. აღნიშნული თანამედრო-

ვე ცხოვრების საინტერესო თავისებურებაა, რომ ამ საზოგადოებებში, 

სადაც როგორც ამბობენ ყველაფერი პროფესიონალურ დონეზეა 

აყვანილი, გადაგვარდა პროფესიონალი დამტირებლების ბიზნესი. 

რთულად თუ წარმოვიდგენთ ისეთ პანაშვიდებს, სადაც გარდაცვლი-

ლის ახლობლები ცენტრში არ იყვნენ თავმოყრილი. როდესაც მეფე 

კვდება, სახელმწიფოს მაღალჩინოსნებიც ცენტრში იქნებიან. მაგრამ 

ამ შემთხვევაში მთლიანად ერი გლოვობს. როდესაც ჩვეულებრივი 

ადამიანი კვდება, მხოლოდ ახლობლები გლოვობენ. სამოქალაქო 

საქმეებზე შეიძლება წარმომადგენლის დაქირავება. მაგრამ თუ გარ-

დაცვლილის ახლობელი ხარ, პანაშვიდზე არ შეიძლება წარმომად-

გენლის დაქირავება. ან პირადად მიდიხარ პანაშვიდზე და დგახარ იქ, 

ან საერთოდ არ მიდიხარ. 

მეორე, მწუხარება ემოციური საკითხია. მაგრამ არა დიდ ხნიანი, 

არა ხანგრძლივი. როდესაც კუბო უჩინარდება მიწაში ან ღუმელში, 

ჩვენ უფლება გვაქვს გამოვხატოთ ემოციური მწუხარება, რომელიც 

კონტროლდება, მაგრამ არა სრულად. ჩვენ უფლება გვაქვს გამოვხა-

ტოთ მწუხარება და ყველა ელოდება, რომ ასეც მოვიქცევით. მტრის 

პანაშვიდზეც კი, შესაძლებელია ნიანგის ცრემლებით ტირილი. მაგ-

რამ სწორედ ასეთი შემთხვევების წყალობით ხდება ნამდვილი და 

ბუნებრივი მწუხარების გამიჯვნა, ხელოვნური მწუხარებისგან.

მესამე, მწუხარება არის ქმედება მიზნის გარეშე. აღნიშნული სი-

მართლეა, მაგრამ ამავდროულად სრულიად მცდარი. გლოვას პირა-

დი და სოციალური დატვირთვა გააჩნია. გლოვის ხელმისაწვდომო-

ბის შეზღუდვა ადამიანებისა და საზოგადოებების დანაწევრებას იწ-

ვევს. მწუხარებისა და სინანულის გამოხატვა განგრძობადობის პრო-

ცესს შესაძლებელს ხდის. ამის შესახებ ყველამ ვიცით. მაგრამ ჩვენ 

ასევე ვიცით, რომ თუ მწუხარების გამოხატვას რაიმე მიზანი ახლავს, 

მაშინ მწუხარება ყელში გვეჩხირება. სწორედ ეს უკანაკნელი აქცევს 
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არასასურველი ადამიანის საჯარო პანაშვიდს, არასასურველ შემთხ-

ვევად. მწუხარება არსებობს მწუხარების გულისთვის. მაგრამ ეს სუ-

ლაც არ გვიშლის ხელს, რომ მწუხარების ხარჯზე უპირატესობები მო-

ვიპოვოთ. „რადგან ასეთი მოწყენილი ვარ, შენ უნდა დარჩე ჩემთან“. 

ან უფრო ხშირი შემთხვევა: „თუ შენ ცუდად მოიქცევი, მე ძალიან, 

ძალიან გულნაკტენი დავრჩები“. ეს უკანასკნელი უტილიტარისტული 

მწუხარებაა, რომელიც კარგად არის ცნობილი მისი საჭიროებიდან 

გამომდინარე, მაგრამ მისთვის ასევე დამახასიათებელია ემოციის 

პროფანაცია, რომელიც გამოხატავს ერთგვარ მუქარას და გვაგრძ-

ნობიბებს ჩვენ, რომ შეიძლება რაღაც ღირებული დავკარგოთ.

ადამიანის დაკარგვამ შეიძლება გამოიწვიოს მწუხარება, გლოვის 

ფორმით გამოხატული. მაგრამ მან შესაძლებელია ასევე გამოიწვიოს 

ბრაზი და სასჯელი. რა თქმა უნდა არსებობს მნიშვნელოვანი განსხ-

ვავებები ამ პროცესში. არ არის აუცილებელი, რომ გლოვას სამიზ-

ნე ჰყავდეს, მაგრამ სიბრაზეს გადაზრდილს სასჯელში ყოველთვის 

ჰყავს. მაგრამ მათ შორის ბევრი საერთოც არსებობს. ჩემი არგუმენტი 

ის არის, რომ სიბრაზეს – სასჯელის სახით გამოხატულს - რაც მეტად 

მიეცემა გლოვის ფორმა – მით უფრო ნაკლები საწინააღმდეგო მექ-

ნება მსგავს აქტივობასთან. აქ მე ვცდილობ შეზღუდული ანალოგიის 

ჩამოყალიბებას. თუ ჩვენ ვთანხმდებით ტკივილის გამოყენებას, ის 

მხოლოდ მისაღებია ისეთი ფორმით, რომელსაც ბევრი საერთო ექ-

ნება მწუხარებასთან/გლოვასთან.

უფრო კონკრეტულად: სასჯელი რაც უფრო პერსონიფიცირებუ-

ლია მით უფრო მისაღებია, რაც უფრო მეტ ემოციას იწვევენ ისინი, 

მით უფრო ნაკლებად აღიქმებიან უტილიტარისტულ პერსპექტივაში. 

თუ მე ვაყენებ ტკივილს, სწორედ მე უნდა ვიყო მისი ავტორი, მათ 

შორის ემოციურადაც, ხოლო მიზანი ტკივილის მიყენება უნდა იყოს. 

ტკივილს არ უნდა აყენებდეს წარმომადგენელი, რომელიც ზის მშვი-

დად და მისი მიზანი გამოხატული სულაც არ არის. 
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რასაც მე აღვწერ ხშირად მოხსენიებულია, როგორც „სასჯელის 

აბსოლუტური თეორია“. აბსოლუტური, რადგან არავითარი საფუძ-

ველი არ გააჩნია. შენ სჯი, დასჯის მიზნით, ისევე, როგორც შენ მოწ-

ყენილი ხარ იმიტომ, რომ მოწყენილი ხარ. სასჯელის აბსოლუტური 

თეორია სრულად უგულებელყოფილია თანამედროვე სისხლის სა-

მართლის სპეციალისტების მიერ. ის არ ემსახურება არავითარ მი-

ზანს, არავითარ სარგებელს. სწორედ ამიტომ მომწონს ეს თეორია. 

თუ ტკივილის მიყენების უკან არავითარი მიზანი არ იქნება, უფრო ნა-

თელი გახდება ის, რომ აღნიშნული მორალური საკითხია. მხარეებს 

მოუწევთ მუდმივად იმაზე ფიქრი, სწორად იყო თუ არა ტკივილი მი-

ყენებული. მათ არ მოუწევთ ტკივილის საჭიროებაზე ფიქრი, არამედ 

მხოლოდ მის სისწორეზე. ასეთ პირობებში კი, რაც მეტს იფიქრებენ 

ისინი სასჯელის სისწორეზე, მით უფრო მეტად დარწმუნდებიან, რომ 

მათი ქმედება არ იყო სწორი. აღნიშნულის შედეგი ის იქნება, რომ 

ბრაზი განიდევნება. ეს კი თავის მხრივ, სასჯელის დანიშვნის პროცე-

დურის დიალოგში გადაზრდას გამოიწვევს. ჩვენ სამოქალაქო პრო-

ცედურებს დავუბრუნდებით.

მაგრამ შემთხვევითი არ არის, რომ სასჯელის აბსოლუტური თე-

ორიები მოდიდან გადასულია და სასჯელის დანიშვნის დომინირებუ-

ლი თეორიები უტილიტარისტული ტიპისაა, სადაც ტკივილის მიზანი ან 

მკურნალობა ან დაშინებაა. ყველაფერი ეს არის ჩვენი საზოგადოებე-

ბის ნათელი გამოხატულება: საზოგადოებები, რომლებიც ითვლიან 

იმ ადამიანებს და რომლებიც პირადი სარგებლის გაზრდის მიზნით, 

ღმად არიან ჩართული საქონლის მიმოცვლის პროცესში. ჩვენ და-

შორებული დემოკრატია გვაქვს, რომელიც კარგად ერგება დაშორე-

ბულ პენოკრატიას, კარგად არის მორგებული ფართო მასშტაბიანი 

საზოგადოების მსახურებისთვის, რომელიც იყენებს ტაქსომეტრებს 

ყველა ქმედების ფასის საკონტროლებლად. არაფერი ისე არ არის 

ჰარმონიაში გაცვლის/მიმოცვლის მოდელთან, როგორც ნეო-კლასი-
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კური მიმდინარეობა პროპორციული სასჯელის (just deserts) შესახებ. 

ტკივილის სამართლიანი გამოთვლა და მისი შესაბამისი ზომა. რაც 

უფრო ვიზრდებით საერთაშორისო დონეზე, მით უფრო ვუახლოვდე-

ბით მსოფლიო სავაჭრო ბაზრის შექმნას. 

ორგანიზაციული ფორმითაც, ჩვენი არსებული სასჯელის სისტე-

მა კარგი მაგალითია ჩვენი ამჟამინდელი საზოგადოების ძირითადი 

მახასიათებლებისა. ჩვენი საზოგადოება არის კლიენტების საზო-

გადოება, სადაც ჩვენ გვყავს წარმომადგენლები, სადაც სხვები იძი-

ებენ, მსჯელობენ და წყვეტენ. შესაბამისად, რატომ არ უნდა ვიყოთ 

ჩვენ კლიენტები, როდესაც დაზარალებულები ვართ, მაშინ როდესაც 

ჩვენ კლიენტების ცხოვრების მრავალ სფეროში ვართ? რატომ არ 

უნდა შეგვეძლოს სხვა ადამიანებასთვის ნების დართვა, რომ სამარ-

თალდამრღვევისთვის ტკივილის მიყენების სანაცვლოთ მათ მიიღონ 

ანაზღაურებაც და მადლიერებაც, იმ სამართალდამრღვევების მი-

მართ, რომლებსაც არც ვიცნობთ და სავარაუდოდ ვერც ვერასდროს 

გავიცნობთ. რატომ არ უნდა შეგვეძლოს სასჯელის ყიდვა, მაშინ რო-

დესაც ჩვენ შეგვიძლია ჯანმრთელობისა და ბედნიერების ყიდვა? 

აღნიშნულ მსჯელობას მივყავართ იმ დასკვნის გაკეთებისაკენ, 

რომ სასჯელი, როგორც გლოვა წარმოუდგენელია ჩვენი ტიპის სა-

ზოგადოებაში. რაც მართალია, მაგრამ ამავდროულად მცდარია. ჩვენ 

ყველამ ვიცით, რომ რეალურად ჩვენი ცხოვრება იმაზე მეტია ვიდრე 

სავაჭრო ბაზარი და კალკულაცია. ჩვენ გვყავს მეგობრები, მეგობრო-

ბის გამო, ჩვენ გვიყვარდება. რაციონალური მიზნების მიუხედავად, 

ჩვენ ვიქცევით, როგორც მხეცები ან გმირები მაშინაც კი, როდესაც 

ვიცით, რომ ასეთი ქმედება არავითარ სარგებელს არ მოგვიტანს. 

ჩვენ ვსაუბრობთ ბაზრისა და კალკულაციის შესახებ, მაგრამ საკმაოდ 

კარგად ვუწყით, რომ ბაზრები და კალკულაცია ვერ იარსებებს თუ კუ-

ლისებს მიღმა არ იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი სიტყვები როგორი-

ცაა: საზოგადოებრივი სულისკვეთება, ტოტალურობა, სოლიდარობა 

ტკივილის საზღვრები
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და ნდობა. სწორედ კულისებს მიღმა იქნება სასჯელის აბსოლუტური 

თეორიები ბუნებრივი. ასეთ დროს საუბარი გამოხატულ ქმედებებზეა 

და არა სამომავლო შედეგზე ორიენტირებული. ასეთ დროს სასჯელი 

იქნება, როგორც გაბრაზებული ადამიანის ყვირილი და არა რაცი-

ონალური ქცევა, რაღაცის მოსაწესრიგებლად.

რეალურად, ვთვლი, რომ სასჯელების ნაწილის მოტივაცია სწო-

რედ კულისებს მიღმა უნდა ვეძებოთ. მაგრამ სასჯელს ანაზღაურე-

ბადი მოხელეები ნიშნავენ, რომლებიც თეორეტიკოსებს აიძულებს 

გამოძებნონ აღნიშნულის მისაღები მიზეზები, რომლებიც თავისი 

შინაარსით უტილიტარისტული იქნება და შესაძლებელი იქნება მათი 

მთავარ სცენაზე გამოტანა.

როდესაც ვკითხულობათ ან ვაწარმოებთ დისკუსიას ანდანაიესთან 

(1950, 1977), მეკელასთან (1975) და მათ თანამოაზრეებთან, მეუფლება 

განცდა, რომ ყველას შეგვეძლო საერთო პოზიციაზე შეჯერება, თუ ყვე-

ლა გავბედავდით და ჩავუღრმავდებოდით დებატებს სოლიდარობა-

ზე, სოციალურ მოთხოვნებზე, ერთობაზე და სხვა ისეთ ელემენტებზე, 

რომლებმაც საზოგადოება იმაზე მეტად აქციეს, ვიდრე ადამიანების 

ერთობა და რაციონალური ქმედებებია. გენერალური პრევენციის 

მომხრეებმა ეს შეძლეს – მკურანლობის მომხრეებზე მეტად – და მნიშ-

ვნელოვანი სოციოლოგიური ელემენტები მათი მოსაზრებების უკან 

არის შემდეგი: ჩვენ ხანდახან შეიძლება შევქმნათ ეჭვები ცალკეული 

სასჯელის გენერალური პრევენციის ეფექტების შესახებ. მაგრამ ჩვენ 

იშვიათად თუ შევძლებთ იმას, რომ დავარწმუნოთ მორწმუნე, რადგან 

გენერალური პრევენციის იდეის უკან სხვა იდეა დგას, ისეთი რომელიც 

ამბობს, რომ რაღაცა მოხდება, როდესაც ვინმე არასწორად იქცევა, 

აღნიშნული ერთგვარად გლოვის მსგავსია. სხვა სიტყვებით, უამრავი 

არგუმენტი, რომელიც ტკივილის განაწილებას გენერალური პრევენ-

ციისთვის აუცილებელ საშუალებად განიხილავს, შეიძლება შენიღბუ-

ლად ასევე შეიცავდეს აბსოლუტური სასჯელის თეორიის ელემენტებს.
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მსგავსი შეხედულებები არ უნდა იქნეს სხვაგვარად გაგებული. 

გენერალური პრევენციის თეორიები უნდა შეფასდეს საკუთარი ხა-

რისხის მიხედვით და უნდა ვაცნობიერებდეთ, რომ მათ უკიდურესად 

ექსტრემალურ ვერსიებს, როგორციაა პოლიციის სრულად გაუქმება 

ან სიკვდილით დასჯა სატრანსპორტო სამართალდარღვევებისთვის, 

შეიძლება ჰქონდეთ ის ეფექტი, რაც ამ თეორიების მიზანს წარმოად-

გენს. რისი თქმაც მინდა არის ის, რომ სასჯელის შესახებ თეორიების 

უკან გაცილებით მეტი დგას, ვიდრე ეს გადმოცემულია სასჯელის 

მარტივ უტილიტარისტულ ვერსიებში. და მნიშვნელოვანია, რომ  ეს 

„მეტი“ საჯაროდ გამოვიტანოთ, გავხადოთ ნამდვილი და მასზე დე-

ბატები დავიწყოთ. ტკივილი განაწილებული, როგორც გენერალური 

პრევენციის საშუალება შესაძლებელია გაკონტროლდეს მართლმ-

საჯულების ნეო-კლასიკურ სისტემაში. მაგრამ, როგორც ზემოთ აღი-

ნიშნა, ეს არის კონტროლის პრიმიტიული სისტემა არასასურველი 

გვერდითი მოვლენებით. თუ აქტივობების ნაწილი მაინც დაკავში-

რებულია სასჯელის აბსოლუტურ თეორიასთან, ამან შეიძლება გზა 

გაუხსნას ახალ დისკუსიებს ტკივილის საჭიროებისა და ტკივილის 

კონტროლის ფორმების შესახებ. ჩვენ ვართ სიტუაციაში სადაც ინი-

ციატივები „აბსოლუტური ტიპის სასჯელის“ შესახებ ტრანსფორმი-

რებულია ისეთ სისტემაში, რომელიც ერგება უტილიტარისტული 

სასჯელების გამოყენებას. ამას კი, საზოგადოების მხრიდან კანონისა 

და წესრიგისადმი სამუდამო უკმაყოფილებამდე მივყავართ. საზოგა-

დოების საბაზრო სტრუქტურა მეტ-ნაკლებად მიხედილია, მაგრამ სა-

ზოგადოების ერთიანი სტრუქტურა არასაკმარისია. სისხლის სამარ-

თალში აღნიშნულს მივყავართ მეტი სასჯელის თაობაზე გამუდმებულ 

მოთხოვნებზე და ასეთ დროს სასჯელი უნდა დანიშნოს საზოგადო-

ების იმ წარმომადგენლებმა, რომლებიც საკუთარ თავს აყენებენ 

ველურ ადამიანებსა, რომლებიც მოწყურებული არიან შურისძიებას, 

და ზოგიერთ გზიდან აცდენილ ადამიანს შორის, რომლებიც გადამე-

ტკივილის საზღვრები



141

ტებული ტკივილისაგან დაცვას საჭიროებენ. ასეთი სიტუაცია კი, ჩვენ 

საზოგადოებაში არასტაბილურობის განცდას ტოვებს. 

ზემოაღნიშნულის შემდეგ, რა უნდა იყოს ამ ანალიზის შედეგი?

ნება მიბოძეთ შემოგთავაზოთ ორი.

პირველი, დასავლურ საზოგადოებებში ტკივილის განაწილება არ 

ხდება იმ ფორმით, რომელიც სტრუქტურულ მსგავსებას გამოავლენ-

და გლოვასთან. ის მოტივირებულია ბრაზით, მაგრამ გამოხატულია 

წარმომადგენლობითი ფორმით. სწორედ ამით აიხსნება ის ფაქტი, 

რომ ზემოთ განხილული ტკივილის განაწილების თავი განსხვავდება 

საზოგადოებებისა და დროის მიხედვით. ანაზღაურებადი წარმომად-

გენლები – მოსამართლეები, ციხის ოფიცრები, ციხის ადმინისტრაცია, 

პირობით ვადამდე გათავისუფლების დირექტორები – ქმნიან ტკივი-

ლის განაწილების განსხვავებულ სისტემებს. ამ პროცესში, საკუთრივ 

ტკივილის სათანადო ოდენობის გამოთვლის გარდა, ისინი რა თქმა 

უნდა ექცევიან სხვადასხვა მიზეზების გავლენის ქვეშ. მაგრამ ეს ნიშ-

ნავს, რომ ამავდროულად ჩვენ შეგვიძლია ტკივილის შემცირებაზე 

სასჯელის აბსოლუტური თეორიების ცალკეული სახეების ხარჯზე 

ვიზრუნოთ. 

მეორე, ჩვენ თუ ვცნობთ სასჯელს, მაშინ იგი უნდა იყოს გამოხა-

ტულებითი ტიპის, რომელიც დაკავშირებულია გლოვასთან. ასეთ 

შემთხვევაში ახალი კითხვების კასკადი წამოიწევს წინ: იყო თუ არა 

სასჯელი ისეთი, რომლის დანიშვნაშიც ჩვეულებრივმა ადამიანებმა, 

დაზარალებულის ჩათვლით, მონაწილეობა მიიღეს? მიიღეს თუ არა 

მათ მონაწილეობა სასჯელის აღსრულებაში? გაატარეს თუ არა მათ 

შესაბამისი ზომები თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში? 

იცის თუ არა საზოგადოების ყველა წევრმა  ყველა დეტალი? რა შეიძ-

ლება გაკეთდეს ცნობიერების ასამაღლებლად? შესაძებელია თუ არა 

ადგილობრივი ტელევიზიის მოწვევა სასამართლოში და სასჯელაღს-

რულების დაწესებულებებში? თუ ვინმეს ერიდება მედია საშუალების 
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მოწვევა, ხომ არ არის ლოგიკური, რომ მასვე უნდა ერიდებოდეს სას-

ჯელის გამოყენებაც? არის თუ არა ტკივილი იმდენად ცუდი, რომ მის 

აღსრულებაში ყველას მონაწილეობა გამოირიცხოს და თუ ეს ასეა, 

ხომ არ ხდება ეს  იმის გამო, რომ ტკივილი მართლაც ძალიან ცუდია? 

ტკივილის მიზანი, რომ მართლაც ტკივილი იყოს, მაშინ ის გამოყენე-

ბულ უნდა იქნეს იმგვარად, რომ იგი ყველასთვის ცხადზე ცხადი იყოს.

თუ ჩვენ სასჯელის დანიშვნის პროცესს ახლოს მოვიტანთ, მაშინ 

ყველანი პროცესის მონაწილეები გავხდებით, ხანდახან ამსრულებ-

ლებიც. აღნიშნულმა შეიძლება მიგვიყვანოს სიტუაციამდე, როდესაც 

მონაწილება არ მიგვაჩნია მართებულად იმის გამო, რომ მაგალი-

თად, ვიცნობდით დამნაშავეს ან დაზარალებულს, ან ამ ან მსგავს სი-

ტუაციებში ვიცით, რომ ტკივილის მიყენება არ არის გამართლებული. 

აღნიშნული კი, თავის მხრივ გზას უხსნის ფუნდამენტურ დისკუსიას 

მორალურ საკითხებზე, სადაც ნორმის სიცხადე ცენტრალურ ამოცა-

ნად იქცევა.

მაგრამ ამ ახალი კითხვებით და მე-10 თავში განხილული საკითხე-

ბის გათვალისწინებით, ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სასჯელის 

აბსოლუტური თეორიებს, მოქმედს ისეთ საზოგადოებაში რომლებიც 

ეფუძნება მონაწილეობას და არა წარმომადგენლობას, შეუძლია 

მიგვიყვანოს ისეთ საზოგადოებამდე, რომელმაც შეძლო ტკივილის 

შემცირება. ამის საწინააღმდეგოდ სასჯელის აბსოლუტური თეორი-

ები შენიღბული უტილიტარისტული პრინციპებით, ქმნიან ისეთ საზო-

გადოებებს, რომელსაც აქვს დიდი მიდრეკილება ტკივილის გამოყე-

ნებისკენ. აბსოლუტური თეორია, რომელიც აბსოლუტურად განიხი-

ლება და აღსრულდება იმის მიერ ვისაც უშუალოდ ჰქონდა შეხება 

მომხდართან, რა თქმა უნდა არ ექნება იგივე ეფექტი. სასჯელის აბ-

სოლუტური თეორია, რომელსაც ერთი თანასწორი ადამიანი იყენებს 

მეორის მიმართ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შექმნის კონფლიქტის 

ისეთ მიმართულებას, რომელიც სისხლის სამართლის სფეროდან 
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გამოვა და გადავა სამოქალაქო სფეროში, ანუ სახეზე სისხლის სა-

მართლის ნაცვლად, სამოქალაქო კონფლიქტი გვექნება. 

11. 4 არამფორმალური ეკონომიკა

წინამდებარე წიგნი არ ეყრდნობა იმ რწმენას, რომ  იდეას მსოფ-

ლიოს შეცვლა შეუძლია. მარტო იდეებს ეს არ შეიუძლიათ. მაგრამ 

იდეა შეიძლება დაგვეხმაროს ცვილების განხორციელებაში, როდე-

საც სხვა დანარჩენი პირობები სწორია. 

აქ საკითხავი ის არის, არის თუ არა სხვა პირობები სწორი?

ჩვენ საზოგადოებაში ზოგიერთ შემთხვევაში ესპერტების აშკარა 

საჭიროება იკვეთება. ჩვენი დროის ზოგიერთი სირთულე იმ მაგ-

ნიტუდისაა, რომ მათი გადაჭრა უბრალო ადამიანებს არ შეუძლია. 

ოპერაციებში ჩართული არიან უზომოდ ძლიერი ცენტარლიზებული 

ძალები, რომლებიც ხალისდებიან სამხედრო დაწესებულებებისა და 

საერთაშორისო სავაჭრო და ინდუსტირული ეფექტების მიერ. მონა-

წილეობითი მართლმსაჯულება არარეალური ხდება ისეთ საზოგა-

დოებებში, რომლებიც კატასტროფის წინაშე მომზადების ნაცვლად, 

იქცევიან მონოლითური ქცევის მქონე საზოგადოებად, სადაც ქმედე-

ბა მხოლოდ ბრძანებებს ემყარება და არა არჩევანს და სადაც ნების-

მიერი ექსპერიმენტი საშიშად განიხილება.

მაგრამ ამადროულად საქმეში სხვა ძალებიც ერთვებიან. ზოგიერ-

თი მათგანი განვიხილე 9.3 პარაგრაფში და მას ფარული ჩვევა ვუწო-

დე, ხოლო ნაწილი 9.4 პარაგრაფში და მას საწინააღმდეგო კულტურა 

ვუწოდე. მოდით კიდევ ერთი ნაბიჯით წინ წავიწიოთ.

ნორვეგიელი მოსახლეობის ზუსტად ნახევარი მუშა ძალას წარ-

მოადგენს იმ გაგებით, რომ მათ აქვთ ანაზღაურებადი სამსახური. 

დარჩენილი ნაწილი წინა ნაწილს მოწყვეტილია და არსებობს სხვა-

დასხვა ფორმით. და სწორედ ეს მეორე ნაწილი იზრდება საგრძნობი 
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ტემპით, როგორც ნორვეგიაში, ისე სხვა ინდუსტრიულ ქვეყნებში.

ჩვენმა ქვეყანამ გაიარა ოთხი მნიშვნელოვანი ეტაპი. პირველი, 

ძირითადი სექტორი – მიწათმოქმედება და თევჭერა – მექანიზებული 

გახდა. შესაბამისად, საჭირო მუშა ხელის ოდენობა საგრძნობლად 

შემცირდა. თუმცა აღნიშნული საკმაოდ კარგი იყო მეორადი სექტო-

რისთვის, მრეწველობისთვის. ამ სექტორმა მიიღო უამრავი კონკუ-

რენტუნარიანი მუშახელი, მაგრამ ეს გაგრძელდა მანამ სანამ მექა-

ნიზაციის დონემ არ მიაღწია არ ნახულ სიმაღლეებს და შესაბამისად, 

ასეთი მუშაკების რაოდენობაც შემცირდა. ეს კი თავის მხრივ, კარგი 

იყო მესამე სექტორისთვის – სერვისები, ადმინისტრაცია, საავადმყო-

ფოები, უნივერსიტეტები, რომლებმაც სიამოვნებით შთანთქეს ნამატი 

– მანამდე, სანამ დღემდე არაიდუნსტრიული ქვეყნების შურისძიებამ 

არ გვიწია. სწორედ ეს მოხდა. ეს საზოგადოებები, რომლებიც განვი-

თარების მეორე ან მესამე საფეურზე არიან შემოვიდნენ სრულიად 

ღია ბაზარზე, ხელში ჩაიგდეს პროდუქციის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

და დაგვიტოვეს უზარმაზარი მომსახურების სექტორის ანაზღაურე-

ბა, რომელიც უნდა აანაზღაუროს ჩვენმა ინდუსტრიულმა სისტემამ, 

რომლის მოგებაც საკმაოდ მცირდება. ამ ეტაპზე უმეტესმა ინდუსტ-

რიულმა ქვეყანამ მოახდინა ერთგვარი ინსტიქტური რეაქცია, მათ 

შეწყვიტეს მომსახურების სექტორის ზრდა. ჩვენზე ნაკლებად განვი-

თარებულმა ქვეყნებმაც იგივე გააკეთეს. შესაბამისად, პოსტ-ინდუსტ-

რიული საზოგადოება მივიღეთ.

აქ ამაზე მეტი ანალიზი აღარ მოხდება, მაგრამ ამის აღნიშვნა საჭი-

როა იმის გასაცნობიერებლად, რომ რაც ხდება, ამას გარკვეული გავ-

ლენა აქვს სოციალურ კონტროლზე. მთელი ინდუსტრიული სისტემა 

მნიშვნელოვანი ცვლილელების წინაშეა. აღნიშნულს კი შესაბამისი 

შედეგები ექნება ადამიანთა შორის ურთიერთობაზე. 

ჩვენი მიზნებისთვის, მნიშვნელოვანია ცალ-ცალკე მიმოვიხილოთ 

ის ეფექტები, რაც ხსენებულ ორ მნიშვნელოვან კატეგორიაზე ვრცელ-
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დება, კერძოდ ნაწილზე, რომლებსაც აქვთ ანაზღაურება და მეორე 

ნაწილზე, რომლებსაც არ აქვთ. პირველი კატეგორიაზე შეიძლება 

მარტივად ითქვას, რომ მიიღებს ყველაფერს იმაზე ნაკლებს, ვიდრე 

იღებდა. მათ სავაჭრო ძალაუფლება დაკარგეს. მას ან მის ფირმას მო-

უწევს კონკურენციის გაწევა კორეული, ტაილანდური ან ტანზანიური 

ფირმებისთვის. ამავდროულად, პირდაპირი და არაპირდაპირი გადა-

სახადები მოიმატებს, ასევე მოიმატებს ყველანაირი საზოგადოებრივი 

ხარჯები. სხვაგვარად არც შეიძლება იყოს, ასე ხდება ყოველთვის, რო-

დესაც მცირე რაოდენობით დასაქმებულებმა უნდა უხადონ იმ ხალხს 

ვინც არ არის დასაქმებული. საერთო შედეგი იქნება შემცირებული 

ანაზღაურება მათი ოფიციალური სამუშაოდან.

ანაზღაურებად მოხელეებს უფრო ნაკლებს უხდიან. ამავდრო-

ულად, უფრო იმატებს იმ ადამიანების რაოდენობა ვისაც საერთოდ 

არ აქვს ანაზღაურებადი სამსახური. უმუშევრობის მაჩვენებელი საგ-

რძნობლად იზრდება ძველი ინდუსტრიული მსოფლიოს ყველა ქვე-

ყანაში.

საერთო ცნობიერება ძალზედ შორ დისტანციაზე მოსჩანს. ამის 

შედეგი კი წესით აშკარა უნდა ყოფილიყო: უმუშევრობა არ ნიშ-

ნავს, რომ ადამიანები მუშაობას წყვეტენ. ზოგიერთის გასაკვირად, 

აშკარა ხდება, რომ არსებობს სამუშაოს ისეთი ფორმები, რომლე-

ბიც რეგისტრირებული არ არის. ადამიანები კარგავენ სამსახურებს, 

მაგრამ აგრძელებენ მუშაობას. ოფიციალური სამუშაო ბაზრის უკან 

არის ნაცრისფერი სამყარო უმუშევრებისთვის და იმათთვის ვისაც არ 

აქვს საკმარისი შემოსავალი. იქიდან გამომდინარე, რომ გადასახა-

დები მაღალია, მექანიკოსი მეგობარს მანქანას შეუკეთებს საღამო-

ობით, ხანდახან ამაში ცოტაოდენ ფულსაც მიიღებს, ხშირად კი, იგი 

ამას უფასოდ აკეთებს, მაგრამ იმედი აქვს საპასუხო სერვისის. ისინი 

მარტო არ არიან ამის კეთებისას. როგორც გერშუნი (1979) და პალი 

(1980), ასევე ორივე საერთო ნაშრმში (1980) უთითებენ, ოფიციალუ-
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რი ეკონომიკის პარალელურად არსებობს სხვა ეკონომიკა, რომლის 

ნაწილი ლეგალურია, ნაწილი ნახევრად ლეგალური, ხოლო მესამე 

ნაწილის მკაცრად არალეგალური. არაფორმალური ეკონომიკა იზ-

რდება ოფიციალური ეკონომიკის შევიწროების ხარჯზე. ამავე დროს 

არსებობს ქცევითი ჩვევები და გაცვლითი ურთიერთობები ისეთი 

ფორმით, რომელიც ინდუსტრიული რევოლუციის მომასწავებელია. 

ინგლისელი ბრაკონიერები კვლავ აშკარად გაცოცხლდნენ და ხილ-

ბოსტანიც ბედნიერად იწარმოება უკანა ეზოებში, რომლებიც დაბეგვ-

რისგან გათავისუფლებულ ნივთებზე უპრობლემოდ იცვლება. რად-

განაც დასავლეთის ქვეყნებში უმუშევრობის ოფიციალური რიცხვი 

საგრძნობლად გაიზარდა, ხსენებული არაფორმალური ეკონომიკე-

ბიც უფრო მეტად გაიზრდება. კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ 

ჩვენ გვაქვს ორი ეკონომიკა. ერთი ოფიციალური, თავისი მაღალ 

ტექნოლოგიური საწარმოებით, რომელიც იბეგრება და რაც თავის 

მხრივ მცირე დოზით სოციალური უსაფრთხოების საფუძველს წარ-

მოადგენს. მაგრამ ამის პარალელურად, ჩვენ გვაქვს არაფორმალუ-

რი ეკონომიკაც.

არაფორმალურ ეკონომიკაში, ივან ილიჩისგან (1981) განსხვა-

ვებით მე სხვა რამეს ვგულისხმობ, ის თვლიდა რომ სახეზე გვაქვს 

ჩრდილოვანი სამსახურები. ეს უკანასკნელი ილიჩისთვის აუცილებე-

ლი იყო ინდუსტრიულად დასაქმებული ადამიანებისთვის. აღნიშნუ-

ლი სჭირდებოდა ცოლს იმისთვის, რომ ენახა როგორ მიდიოდა მისი 

ქმარი ქარხანაში. მაგრამ ილიჩი ჩრდილოვან სამსახურს სახალხო 

ღირებულებას ადარებდა. და სწორედ ეს არის ჩემ თემასთან ახლოს. 

ფორმალური ეკონომიკა იმ ფორმით, რაც ჩვენ ვიცით არის შრომი-

თი ხელშეკრულებების, ხელფასების, გადასახადების შემცირების, სა-

წარმოო უსაფრთხოების და სხვა ისეთი რეგულაციების თანხლებით, 

რომელიც საუკუნეების განმავლობაში იქმნებოდა და რომელიც დღეს 
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უკვე არარეალობას წარმოადგენს. საწარმომ კორეაში ან ტაილანდ-

ში გადაინაცვლა და დასავლეთელი მუშა დაბრუნდა ისეთ სიტუაციაში, 

როგორშიც იგი შორეულ წარსულში იყო. 

ამ ახალ და ამავდროულად ძველ სიტუაციას გავლენა ექნება სა-

ზოგადოების მოწყობაზე და შესაბამისად, სოციალურ კონტროლზეც. 

როგორც პაი (1980) უთითებს, იქმნება ისეთი სიტუაცია სადაც ძველი 

ინდუსტრიული საზოგადოების ყველაზე ჩამორჩენილი ადამიანები 

უეცრად პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ.

ადამიანების ის კატეგორიები, რომლებმაც ყველაზე ეფექტურად გაუძლეს 

ინდუსტრიული კაპიტალიზმის ძირითად ღირებულებებს, წესით ყველაზე ად-

ვილად უნდა გაუმკლავდნენ იმ პრობლემებს, რომელიც ფორმალური და-

საქმების შემცირებით არის გამოწვეული.

პალი გამოყოფს უმუშევრების სამ ჯგუფს, რომლის სათავეშიც ყვე-

ლაზე პრივილეგირებულები არიან:

1.  ადამიანები შესაბამისი უნარებით და ხელმისაწვდომი გასაყიდი სერვი-

სებით ან ისეთი ადამიანები ვისაც აქვს შესაბამისი კონტაქტები არაფორ-

მალურ ბაზარზე გასასვლელად.

2.  ადამიანები ვისაც არ აქვთ სავაჭრო უნარები ან პროდუქტები, მაგრამ 

აქვთ ადგილობრივ ბაზარზე წვდომა და აქვთ იმის რესურსი, რომ იყი-

დონ შესაბამისი უნარები და შესაძლებლობები. 

3.  ადამიანები ვისაც არც უნარები აქვთ, არც ცოდნა და არც რესურსები, 

რომ ხელი შეუწყონ არაფორმალურ ეკონომიკას. უფრო ტრადიციული 

სისტემის ფარგლებში ეს ადამიანები სოციალური იერარქიის საშუალო 

ნაწილში მოთავსებოდნენ. ისინი იზოლირებული არიან კომუნალური 

სერვისებიდან და არც იმის ფინანსური შესაძლებლობა აქვთ, რომ სამო-

მავლოდ შეძლონ ამ სერვისებით სარგებლობა.

სხვა სიტყვებით: წევრობისთვის საჭიროა გადახდა. თუ ფორმა-

ლური ეკონომიკა კიდევ უფრო გაუარესდება, წევრობა აუცილებე-

ლი იქნება გადარჩენისთვის. ჩვენ კვლავინდებურად ისეთ სიტუაცი-
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აში ვართ, სადაც ადამიანები მუდმივად იყვენ, სადაც მონაწილეობა, 

ნდობა, კომუნალური ცხოვრება და ერთმანეთზე დამოკიდებულება 

ცხოვრების ცენტრალური ნაწილი გახდა. ეს არის სწორედ ის კონდი-

ციები სადაც მონაწილეობითი მართლმსაჯულება ყველაზე ეფექტუ-

რად იმოქმედებს. 

 

11.5   მართლმსაჯულება სუსტებისთვის?

და რა ვუყოთ იმ სუსტ მხარეებს, რომლებიც ვერ ახორციელებენ თა-

ვიანთ უფლებებს? შევიწროებული ცოლები, რომლებსაც მეზობელები 

ვერ ესარჩლებიან; უმცირესობები, რომლებსაც ავი თვალით უყურებენ 

ადგილობრივ კლნიკაში, კლინიკაში, რომელშიც ხელმძღვანელობა 

ამაზე ვერაფერს ამბობს, რადგან შემვიწროებელ ხალხზე არის მათი 

მომავალი დამოკიდებული; სახლები საიდანაც ბავშვების ტირილის ხმა 

გამუდმებით გაისმის, მაგრამ ვერავინ ბედავს ჩარევას სასახლის დოქტ-

რინის გამო. ამ პირობებში ხომ არ გვექნება ისეთი სიტუაცია, სადაც სა-

ზოგადოების სუსტი წარმომადგენლები კიდევ უფრო დასუსტდებიან?

ეს დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორებზე.

 ჩვეულებრივ პირობებში პროფესიონალებით სავსე სისხლის სა-

მართლის სასამართლო შეიძლება მოგვევლინოს სუსტი მხარე-

ების დამცველად თუ:

  საზოგადოება იქნებოდა არათანასწორი, მაგარამ ძალაუფლება 

მიმართული იქნება იმ იდეალისკენ, რომ ყველა სუსტი მხარე და-

ცული იყოს.

  და თუ მმართველები და მათი სასამართლოები იზრუნებენ იმაზე, 

რომ გააქტიურდეს თავიანთი მექანიზმები.

  და თუ საზოგადოება იქნება იმდენად გამჭვირვალე, რომ ნებისმი-

ერი უფლების დარღვევა სათანადოდ იქნება რეგისტრირებული.

  და თუ სუსტი მხარეები ენდობიან სასამართლოს.
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  და თუ სასამართლოები ღია იქნება ნებისმიერი ტიპის საჩივრისთ-

ვის და იმოქმედებენ იდეალების შესაბამისად. 

აღნიშნულით რა თქმა უნდა მივიღებდით ისეთ მართლმსაჯულე-

ბას, რომელიც აცნობიერებს ძირითად უთანასწორობებს და სუსტ 

მხარეებს კიდევ უფრო ასუსტებს. მივიღებდით ისეთ სტუაციას, რო-

დესაც ქმარს არ ექნებოდა ცოლის იმაზე მეტად ცემის უფლება ვიდ-

რე ის იმსახურებს, როდესაც არ უნდა მომხდარიყო შავკანიანების 

დაპატიმრება თეთრკანიანთა უბანში, თუ მათ იქ საქმე ექნებოდათ. 

არაფრის ქონას ეს ჯობია, მაგრამ არც ისეთი უკეთესია, როგორც ამა-

ზე საუბრობენ. მაგრამ იმისთვის, რომ აშკარა საკითხი დავიწყებას არ 

მიეცეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ: დამოუკიდებელი სასამართლო 

წარმოადგენს მნიშვნელოვან წყაროს საზოგადოების სუსტი წევრე-

ბის უფლებების დასაცავად. 

მაგრამ ეს ზრდის მნიშვნელოვან კითხვებს თუ როგორ უნდა გავ-

ზარდოთ მონაწილეობითი მართლმსაჯულების როლი ისე, რომ არ 

დაიკარგოს არსებული სისტემის მნიშნელოვანი დაცვითი ელემენ-

ტები.  შესაძლებელია თუ არა ისეთი მომიჯნავე მართლმსაჯულების 

შექმნა, რომელიც შეიცავს მონაწილეობის დადებით ელემენტებს 

და ამავდროულად შენარჩუნებულია არსებული სისტემის დადები-

თი ელემენტები? შეუძლია თუ არა სახელმწიფოს დაეხმაროს სუსტ 

მხარეებს კონფლიქტის არსებობისას, მაგრამ ისე, რომ კონფლიქტის 

მოგვარება თავის თავზე არ აიღოს? და რა ხდება მაშინ, როდესაც სა-

ხელმწიფო არის კონფლიქტის მხარე? ისევ, ჩემი პასუხი ამ კითხვებ-

ზე იქნება ის, რომ მხედველობაში მივიღოთ სუსტი მხარეების სუსტი 

ადგილი ჩვენს არსებულ სისტემაში.

დაკავშირებული კითხვა იქნება, თუ როგორ მოვახდინოთ და გავ-

ხადოთ მართლმსაჯულება მონაწილეობაზე ორიენტირებული ისე, 

რომ არ მოხდეს ჩვენი გარყვნა. „ციხეების ალტერნატივის“ შექმნის 
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ბოლო დროინდელმა პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ ისინი ადვილად იქ-

ცევიან „ციხის გაგრძელებად“ და პირობითი სასჯელი რეალურად 

იწვევს იმას, რომ ადამიანები გაცილებით დიდი დროის განმავლო-

ბაში არიან ციხეში. ამ საკითზე მსჯელობისას, დანაშაულის განკურნე-

ბის იდეოლოგიის დროინდელი გაკვეთილიც არ უნდა დავივიწყოთ. 

თუ ტკივილის განაწილების შემცირება შეზღუდულია, მაშინ ხომ არ 

მივიღებთ ძველი ისტორიის განმეორებას? მივიღებთ თუ არა ახალ 

დახვეწილ სასჯელს, რომელიც ადმინისტრირებული იქნება ამ საგრ-

ძნობლად ჰუმანური სამოქალაქო ინსტიტუტების მიერ. სკეპტიკოსები 

დაგვჭირდება. ასევე დაგვჭირდება ინსტიტუციონალურად და ინტე-

ლექტუალურად დამოუკიდებელი კვლევა, რომელიც სახელმწიფოს 

ჩარევისგან თავისუფალი იქნება.

ეს წიგნი არ არის რევოლუციის შესახებ, იგი მხოლოდ რეფორ-

მას ეხება. არსებითი კითხვა იმაში მდგომარეობს, შეუძლიათ თუ არა 

სასამართლოებს იყვნენ უფრო მონაწილეობაზე ორიენტირებული, 

ან შესაძლებელია თუ არა დავის გადაწყვეტის ინსტიტუტები ჩაბმულ 

იქნენ ამ სტრუქტურაში. მთავარი საზრუნავი არის სამეზობლოების 

გააქტიურება, რაც მონაწილეებს დაეხმარება იმის გაცნობიერებაში 

თუ რა ხდება მათ გარშემო. როგორც რეი შონჰოლცი უთითებს მის 

მიერ სან ფრანცისკოს ერთ-ერთ კომუნალურ კომიტეტზე დაკვირვე-

ბის შედეგად, სუსტ მხარეებს გადარჩენის მეტი შანსი აქვთ თუ სამე-

ზობლო უფრო მეზობლური გახდება. ცოლისა და შვილების მიმართ 

სასტიკი მოპყრობა გაცილებით იოლი დასამალია მაშინ, როდესაც 

ოჯახიც დამალულია, ვიდრე მაშინ, როდესაც ცოლს და შვილებს 

მეტი კონტაქტები აქვთ კომუნაში. კინბერგი, ინგე და რიემერი (1943) 

კარგად აღწერენ როგორ მოქმედებს ეს ფაქტორი მამისა და ქალიშ-

ვილის ინცესტის დროს. იზოლირებულ ოჯახებში, მამის ფიზიკური 

დომინაცია კონტროლს არ ექვემდებარებოდა. კომუნაში ინტეგრა-

ცია სუსტ მხარეებს საშუალებას აძლევს მათი ტანჯვის შესახებ სხვებს 
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151

უამბონ და ასევე შესაძლებლობას აძლევს დამცავი კოალიციების ჩა-

მოყალიბებაში. იმისათვის რომ სუსტმა მხარეებმა სარგებელი ნახონ, 

აუცილებელია იმის გაცნობიერება, რომ შესაბამისი სისტემა არ არის 

იმდენად მცირე, რომ შეუძლებელი იყოს კოალიციების ჩამოყალი-

ბება და საპირისპიროდ, სისტემა არც ისე დიდია, რომ შეუძლებელი 

იყოს გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. მე შვებისა და თავისუფლე-

ბის განცდა მეუფლება, როდესაც უცხო ხალხში ვტრიალებ. მე ვიცი 

კომუნის სარგებლის შესახებ მიუხედავად კომუნის მახასიათებლები-

სა. მაგრამ მე მეშინია, რომ იქ სხვებიც არიან, ისინი ვინც გადასახა-

დებს იხდიან.

მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩარევა ყოველთვის მომგებიანი არ არის. 

სამეზობლოები შეიძლება გაერთიანდნენ უმცირესობის წინააღმდეგ. 

მონაწილეობითი მართლმსაჯულება შეიძლება შევიწროების იარა-

ღად იქცეს. ეს კი, თავის მხრივ იწვევს რთულ პრობლემებს, რომ-

ლებსაც აქ არ განვიხილავ, გარდა ორისა. პირველი, ცოტა თუ დაგ-

ვეთანხმება იმაში, რომ კომუნის საწინააღმდეგო საქმიანობა კარგი 

გამოსავალია. მაშინ პრობლემურია ის, თუ რამდენად ახლოს უნდა 

შეერწყას ადამიანი იმ სამეზობლოს, რომლისთვისაც მას უწევს მუ-

შაობა. ნორვეგიის ტიპის პოსტ-ინდუსტირულ ქვეყანის მსგავს სა-

ზოგადოებაში მცხოვრებთათვის ჩემი პასუხი მარტივი იქნება: იმაზე 

მეტად უნდა შეერწყან ვიდრე ახლა არიან. როდესაც ადამიანი გზის 

ერთ მხარეს არსებულ ორმოში ჩავარდნის საფრთხის წინაშე დგება, 

იოლი გამოსაცნობია ამ ადამიანის ქმედება, რომელიც მიმართული 

უნდა იყოს ორმოსგან მაქსიმალურად დაშორებისკენ, მიუხედავად 

იმისა, შექმნის თუ არა გზის ერთ მხარეს არსებული ორმოს დიდზე 

დაშორება, გზის მეორე მხარეს არსებულ ორმოში ჩავარდნის საფრ-

თხეს.

მონაწილეობითი მართლსაჯულების გაძლიერება, რა თქმა უნდა 

გამოიწვევს ადგილობრივი ღირებულებების პატივისცემის ვალდებუ-

მონაწილეობითი მართლმსაჯულება
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ლებას. ამის ფონზე მართლმსაჯულება სამეზობლოების მიხედვით არ 

იქნება ისეთი თანასწორი, როგორიც ის ახლაა. სხვა სიტყვებით, მო-

ნაწილეობითი მართლმსაჯულება გამოიწვევს ადგილობრივი ღირე-

ბულებების გადარჩენას. თუ ამ საკითხს მსოფლიოს პერსპექტივიდან 

შევხედავთ, ეს საკმაოდ მომგებიანია. ჩვენი მაღალ ინდუსტრიული 

სამყარო სულ უფრო მეტად ქმნის ერთ ჰომოგენურ კულტურას, მომ-

ხმარებლების კულტურას. სუბკულტურების, ადგილობრივად მკვიდ-

რი მოსახლეობის, საწინააღმდეგო აზროვნება და ქმედება, უფრო და 

უფრო განადგურდა ბოლო 30 წლის განმავლობაში, ვიდრე ოდესმე. 

სოციალურ ურთიერთობებში არსებული განსხვავებები მეტად შემ-

ცირებულია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ განსხვავებები ხშირად კონკ-

რეტული სახეობის დასაცავად საუკეთესო საშუალებაა. ზოგიერთი 

ჩვენგანი, ვინც მაღალ დონეზე მილიტარიზებულ, აღმოსავლეთისა და 

დასავლეთის ინდუსტრიულ დაწესებულებებს ჩვენი ღირებულებების 

საფრთხედ განიხილავს, დივერსიფიკაციის ხელშეყწობას მნიშვნე-

ლოვან ნაბიჯად განიხილავს. სახელმწიფოები თითქმის ყოველთვის 

თავს იცავენ ისეთი იარაღით, რომელიც წააგავს მათი მტრის ხელ-

ში არსებულ იარაღს. სამეზობლოების გადარჩენა შესაძლებელია 

იმ შემთხვევაში, თუ ისინი იმდენად პატარები იქნებიან, რომ მათი 

დაპყრობა უაზრობა იყოს, იმდენად განსხვავებულები იქნებიან, რომ 

რთული იქნება მათი ამოცნობა, იმდენად შეკავშირებული იქნებიან, 

რომ მათი ერთობლივი მოქმედებით ინდუსტრიული გიგანტები იძუ-

ლებული გახდნენ სადმე სხვაგან დააბინძურონ გარემო. ამ ფართო 

პერსპექტივაში, მონაწილეობითი მართლმსაჯულება შეიძლება იქცეს 

დივერსიფიკაციის დაცვის უმნიშვნელოვანეს ელემენტად და ამასთან 

ერთად, გაქრობის საფრთხის წინაშე არსებული ღირებულებების და-

საცავად. 

თუ ამ შეხედულებებს აქვთ საფუძვლიანობა, მაშინ ჩვენს წინაშე 

არსებული ამოცანები სულაც არ განეკუთვნება დანაშაულის კონტ-
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როლის შესახებ დისკუსიას. ისინი ასევე არ განეკუთვნებიან დისკუ-

სიებს მკურნალობის, დაშინების ან სასჯელის სხვა ტიპების თაობაზე. 

მთავარი ამოცანა იქნება დისკუსია იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა 

ჩამოყალიბდეს ისეთი სოციალური სისტემა, რომელიც საზოგადო-

ების ღირებულებების წარმოჩენას დიდ შესაძლებლობას აძლევს. 

როგორ შეგვიძლია ჩვენ ისეთი სისტემის შექმნა, სადაც ყველა მნიშვ-

ნელოვანი ღირებულება და ყველა მხარის ინტერესები გათვალისწი-

ნებული იქნება? როგორ უნდა ჩამოვაყალიბოთ კონფილქტის გადაჭ-

რის მექანიზმები იმდაგვარად, რომ მან საზოგადოება წარმოაჩინოს 

იმ კუთხით, როგორითაც ჩვენ გვსურს?

11.6  შეზღუდვის შეზღუდვები?

შესაძლებელია ეს როდისმე მოხდეს? შეგვიძლია წარმოვიდგი-

ნოთ ისეთი სოციალური სისტემები სადაც მხარეები უმეტესწილად 

დავის სამოქალაქო გადაწყვეტას ემხრობიან? ხომ არ აღმოჩნდება 

ყოველთვის ის, ვინც სასჯელის გამოყენებას აუცილებლობად მიიჩ-

ნევს?

ასეთი მოთხოვნების თაობაზე ორი პოტენციური შემთხვევა არის 

მნიშვნელოვანი. 

პირველი არის შურისმაძიებელი მსხვერპლის შემთხვევა. დამ-

ნაშავემ მე ფიზიკური ზიანი მომაყენა. სამართლიანობა აღსდგება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მის სხეულზე იერიშს მივიტან. წარმო-

ვიდგინოთ, რომ სწორედ ასე აზროვნებს მსხვერპლი. ასევე წარმო-

ვიდგინოთ, რომ კომპენსაცია შეთავაზებული იყო და შეიქმნა ისეთი 

სიტუაცია სადაც მხარეებს თანაბარი ძალაუფლება და ორმხრივი და-

მოკიდებულება არსებობდა. თუ ამ სიტუაციაში მსხვერპლი მაინც სა-

მაგიეროს მიზღვას მოითხოვდა, არ უნდა ჰქონდეს მას სამართლიანი 

უფლება ტკივილის მისაყენებლად, თუ იგი ამას გაბედავდა?
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ამ კითხვაზე პირველი პასუხი არის მორალური. სისტემაში, რო-

მელიც აღიარებს შურისძიებას, მსხვერპლს ან მის წარმომადგენელს 

აქვს სამაგიეროს მიზღვის უფლება. სისტემაში, რომელიც პატიებაზე 

აკეთებს აქცენტს, დაზარალებულს ეთხოვებოდა მეორე ლოყის შეშ-

ვერა.

მაგრამ თუ დაზარალებული აპატიებს, ახალი კითხვა იბადება. 

უნდა შეეძლოს თუ არა დაზარალებულს ყველა შემთხვევაში პატი-

ება? როგორ უნდა მოვიქცეთ ისეთი მძიმე დანაშაულების შემთხვე-

ვაში, რომელიც იწვევს არამარტო დაზარალებულის არამედ საზოგა-

დოების აღშფოთებას და საზოგადოება ითხოვს ტკივილის მიყენებას. 

დედამ აპატია შვილის მკვლელს, მაგრამ საზოგადოებას არ უპატი-

ებია. ვის უნდა მოვუსმინოთ ასეთ დროს?

ამაზე პასუხი დამოკიდებული იქნება, თუ როგორი საზოგადოების 

წევრები არიან მხარეები. თუ სისტემა შედგებოდა მხოლოდ დაზარა-

ლებულისა და დამნაშავისგან, მხოლოდ ამ ორისგან, მაშინ პრობ-

ლემაც არ იარსებებდა, ამ ორისთვის მაინც. მაგრამ რაც უფრო მეტი 

წარმომადგენელი ჰყავს სისტემას და რაც უფრო დაშორებული არიან 

ისინი დაზარალებულთან და თავდამსხმელთან, მაშინ მით უფრო 

პრობლემური ხდება საზოგადოების რეაქცია. 

რუდოლფ შტაინერმა (1972) ჩამოაყალიბა მნიშვნელოვანი ანა-

ლოგია ენასა და მართმსაჯულებას შორის. ჩვენ დაბადებიდან დაგვ-

სდევს საუბრის პოტენციალი. მაგრამ ჩვენ ვერ დავეუფლებით ენას 

მანამ, სანამ არ გვექნება სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა. ანალო-

გიურად ჩვენ ყველას დაბადებიდან დაგვსდევს სამართლიანობის 

განცდა. მაგრამ ჩვენ ვერ შევიცნობთ სამართლიანობას მანამ, სანამ 

სხვა ადამიანებთან არ გვექნება ურთიერთობა. სწორედ ურთიერთო-

ბის საფუძველზე ვაცნობიერებთ ჩვენ რა არის სწორი ენა და სწორედ 

ურთიერთობის საფუძველზე ვაცნობიერებთ რა არის დევიაციაზე პა-
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სუხი. შესაბამისად, ენისა და სამართლიანობის შეგრძნება სოციალუ-

რი პროდუქტებია.

ორივე შემთხვევაში, სისწორის შეგრძნებაზე – ენაში ან მორალ-

ში – გავლენა შეიძლება მოახდინონ დისტანციურად დაშორებულმა 

წყაროებმა. ესპანეთის დედოფალმა ჩამოაყალიბა გრამატიკა სწო-

რედ სასაუბროდ. არალეგიტიმური მეტყველება კონტროლს დაექ-

ვემდებარა. კონტროლს დაექვემდებარა არალეგიტიმური ფიქრე-

ბიც (Illich 1981). ანალოგიური მიდგომა არსებობს სამართალთანაც. 

სახელმწიფო სამართალი არის გრამატიკა. მონაწილეობითი მარ-

თლმსაჯულების იდეალური ტიპი იქნება იქ, სადაც მონაწილეებს 

სამართლიანობის საკუთარი განცდა აქვთ – მათი სამართლებრივი 

ადგილობრივი დიალექტი. რაც უფრო მეტი წესებია დადგენილი სა-

ხელმწიფოს მიერ, მით უფრო დიდია შანსი, რომ მხარეთა შორის 

არსებული შეთანხმება არ იყოს საკმარისი – სახელმწიფოს პერს-

პექტივიდან.

მე-10 თავში, მე ვსაუბრობდი ნაკლები ტკივილის მიყენების პი-

რობებზე. შეგახსენებთ, რომ ჩემი მთავარი ჰიპოთეზა იყო ის, რომ 

სოციალური სისტემები, რომლებიც ამ პრინციპების მიხედვითაა ჩა-

მოყალიბებული, ავლენენ დიდ სიფრთხილეს ტკივილის გამოყენე-

ბისას. მაგრამ ამავდროულად, სახელმწიფო თითქმის ყოველთვის 

უარყოფს ამ პრინციპებს. სხვა სიტყვებით, რაც უფრო მეტად ერევა 

სახელმწიფო, მით უფრო მეტი შემზღუდავი პირობებია დადგენილი 

და რაც უფრო ნაკლებად ერევა სახელმწიფო, მით უფრო ნაკლება-

დაა წახალისებული სასჯელი.

მაგრამ ამ მსჯელობას მივყავართ დილემამდე. დიდია შანსი, რომ 

პატარა, სტაბილურ სისტემაში სამართლიანობის აღქმა საერთო 

ჰქონდეთ მის მონაწილეებს. ისინი ერთ ენაზე საუბრობენ. ეს ნიშ-

ნავს, რომ დაზარალებულის მხრიდან პატიება, საზოგადოების სხვა 
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წევრების პატიება იქნება. მაგრამ რა იქნება თუ ეს ასე არ მოხდება? 

კონკრეტულმა შემთხვევებმა შეიძლება გადაუხვიონ საერთო სუ-

რათიდან. დევიანტი მსხვერპლი შეიძლება ტანჯვის მომხრე იყოს ან 

ქვესისტემას შეიძლება სჯეროდეს ამის. იმისათვის, რომ ვაკონტო-

ლოთ ასეთი შემთხვევები, ჩვენ გვჭირდება დიდი სისტემა დამოუკი-

დებელი, დაცული სახელმწიფო ძალაუფლებით – სხვა სიტყვებით, 

გვჭირდება ზუსტად ისეთი სოციალური პირობები, რომლებიც რო-

გორც უკვე აღვნიშნე, სოციალურ ურთიერთობებში ტკივილის გამო-

ყენების შესაძლებლობას ქმნიან. სისასტიკის გასაკონტროლებლად 

ჩვენ გვჭირდება სახელმწიფოს ძალაუფლება. მაგრამ ამ უკანასკ-

ნელმა შეიძლება უფრო მეტი ტკივილის შექმნამდე მიგვიყვანოს. 

პრინციპში მე ამ დილემიდან გამოსავალს ვერ ვხედავ. ამ დილემის 

გადასაწყვეტად ყველაზე მიახლოებული, რაც შემიძლია ვთქვა არის 

შემდეგი: სახელმწიფოს ძალაუფლება უნდა შევამციროთ იმდენად, 

რამდენადაც გავბედავთ; იმდენად პატარა სისტემები, რამდენადაც 

გავბედავთ; იმდენად დამოუკიდებელი სისტემები, რამდენადაც გავ-

ბედავთ; იმდენად გათანაბრებული სისტემები, რამდენადაც გავბე-

დავთ; იმდენად დაუცველი მონაწილეები, რამდენადაც გავბედავთ. 

ასეთ შემთხვევებში, ისინი ტკივილის გამოყენებისას მეტად თავ-

შეკავებულები იქნებიან. მაგრამ ასეთ შემთხვევაშიც კი, მე არ ვიცი 

რა უნდა ვქნათ ისეთ სიტუაციაში, როდესაც ტკივილის გამოყენება 

ბუნებრივი ჩანს სისტემის წევრებისთვის. იქნებ სადმე ოპტიმალური 

გამოსავალი არსებობს, იქნებ მართლაც არსებობს „სახელმწიფო 

ძალაუფლების ხუთი მარცვალი“?

მაგრამ პრაქტიკული კუთხით მე მაქვს პასუხი. ჩვენი დრო არის 

დიდი ქვეყნების ზენიტის დრო. ისინი, ბუნებრივი პრობლემების გა-

დამჭრელებად უფრო განიხილებიან, ვიდრე შემქმნელებად. იქი-

დან გამომდინარე, რომ ეს ყოვლისმომცველი ტენდენციაა, მისგან 
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გადახვევა სწორ ნაბიჯად უნდა ჩაითვალოს. სიტუაცია, რომელშიც 

ძალიან პატარა სახელმწიფოს სადამსჯელო პოლიტიკის შედეგე-

ბი გამოვლინდება იმდენად დაშორებულია დისტანციურად, რომ 

ჩვენი კონკრეტული რჩევა არსებულ სიტუაციაში, სოციალური ორ-

განიზაციის საწინააღმდეგო პრინციპების სასარგებლოდ მუშაობა 

იქნება.

მონაწილეობითი მართლმსაჯულება



158

ეს არის წიგნი ტკივილის შესახებ. მაგრამ მე არსად მიხსენებია რა 

არის ტკივილი. ეს ასევე არის წიგნი სოციალურ სისტემებზე. ამი-

ტომაც, ჩვენ იშვიათად თუ შევხვდებით ადამიანებს, რომლებიც არ 

არიან სისტემის წევრები. ვათვალიარებ რა ჩემს მიერ დაწერილ 

ფურცლებს, მე მოვისაკლისებ მოსაზრებას ჯოჯოხეთის შემოვლითი 

გზის შესახებ, მოსაზრება რომელიც თავის დროზე აღწერილი აქვს 

ლიუისს (1940). მოვიდა დრო, რომ კრიმინოლოგიამ მეტი ყურადღება 

მიაქციოს სამოთხეს და სწორედ ამიტომ ნება მიბოძეთ დავასრულო 

ეს პატარა წიგნი ლიუისის სიტყვებით, რომელიც ტკივილის დაძლევას 

ეხება (გვ. 133-135):

თქვენ შეიძლება შენიშნეთ, რომ წიგნები, რომლებიც გიყვართ ერთმანეთ-

თან საიდუმლო ძაფით არის დაკავშირებული. თქვენ ძალიან კარგად იცით 

ის მახასიათებელები, რაც ამ წიგნებს აქვთ და რატომაც გიყვართ ისინი, 

თუმცა, ამის სიტყვებით გამოთქმა არ შეგიძლიათ: მაგრამ თქვენი მეგობრე-

ბის უმეტესობა საერთოდ ვერ ამჩნევს მათ, და ხშირად უკვირთ კიდეც, თუ 

ეს მოგწონთ, რატომ უნდა მოგწონდეთ ისიც. სხვა შემთხვევა, წარმოიდგი-

ნეთ, რომ უყურებთ პეიზაჟს, რომელიც შეიცავს იმას, რასაც მთელი ცხოვ-

რება ეძებდით; შემდეგ მიტრიალდებით თქვენი მეგობრისკენ, რომელიც 

იმავეს უნდა ხედავდეს რასაც შენ, მაგრამ პირველივე სიტყვაზე თქვენ შო-

რის უფსკრული აღმოჩნდება და შენ აცნობიერებ, რომ ეს პეიზაჟი სრულიად 

თავი 12
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განსხვავებულია მისთვის, რომ მას სულ სხვა ხედვა აქვს და სულ არ ადარ-

დებს ის ენით აუწერელი განცდა რაც შენ დაგეუფლა. ჰობის შემთხვევაშიც, 

არ გქონიათ რაიმე ისეთი საიდუმლო მიდრეკილება, რომლებსაც სხვები 

სკეპტიკურად უყურებენ – რაღაცა, რაც აუცილებელი არ არის რამესთან 

ასოცირდებოდეს, მაგრამ ყოველთვის იწვევდეს რაღაც სასიამოვნო განც-

დას, მაგალითად მოჭრილი ხის სუნი ან ნავის გვერდებზე მშხეფარე წყალი? 

ნუთუ სამუდამო მეგობრობა არ იბადება მაშინ, როდესაც ხვდები მეორე 

ადამიანს, რომელსაც აქვს ისეთი ქარაგმა, რომლისკენაც სულ მიილტვოდი 

და რომელსაც სხვა სურვილების ნაკადში, სიჩუმის დროს, დღისა და ღამის 

განმავლობაში, წლების განმავლობაში, ბაშვობიდან სიბერემდე, ეძებდი და 

უსმენდი? შენ ეს არასდროს გქონია. ყველაფერი რასაც აქამდე შეუპყრია 

შენი სული არის ამის ქარაგმა – მტანჯველი ნაპერწკალი, შეუსრულებელი 

დაპირებები, ექოები, რომლებიც უჩინარდება მაშინვე, რაც შენ ყურს მიაღ-

წევს. მაგრამ თუ ეს მართლა უნდა გახდეს აშკარა/მანიფესტი – თუ როდისმე 

მოსულა ექო, რომელიც მაშინვე არ გამქრალა და არ დაკარგულა ხმასთან 

ერთად – შენ ამის შესახებ აუცილებლად გეცოდინება. ყოველგვარი ეჭვის 

გარეშე შენ იტყვი, რომ „ბოლოსდაბოლოს ეს არის ის რისთვისაც შემქნილი 

ვარ, ეს არის ჩემი ცხოვრების აზრი“. ჩვენ არ შეგვიძლია ამის შესახებ ერთ-

მანეთს ვუთხრათ. ეს არის ყველა სულის ფარული ხელწერა, აუწერელი და 

დაუმარცხებელი წადილი, რაღაცა რაც ჩვენ გვსურდა მანამ სანამ შევხვდე-

ბოდით ჩვენს ცოლებს ან მეგობრებს ან ავირჩევდით სამსახურს და რომლის 

გაუნელებელი სურვილიც გვექნება სიკვდილამდე, იმ დრომდეც კი, როდე-

საც ჩვენს გონებას აღარც ცოლი ემახსოვრება, აღარც მეგობარი და აღარც 

სამსახური. სანამ ჩვენ ვარსებობთ, ეს ასეა. თუ ჩვენ ამას დავკარგავთ, ჩვენ 

ყველაფერს დავკარგავთ.
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x

ავტორების შესახებ

უილიამ რ. მილერი, მეცნიერებათა დოქტორი, არის ფსიქოლოგიისა და ფსი-
ქიატრიის ემერიტუს პროფესორი ნიუ-მექსიკოს უნივერსიტეტში. მოტივაციური 
ინტერვიუირების შესახებ პირველი სტატია მან 1983 წელს ჟურნალ „ქცევით 
ფსიქოთერაპიაში“ გამოაქვეყნა, 1991 წელს კი სტივენ როლნიკთან ერთად 
პირველად გამოსცა წიგნი „მოტივაციური ინტერვიუირება“. დოქტორ მილერის 
კვლევა  ადიქციის მკურნალობასა და პრევენციას ეხებოდა და მასში ცვლილების 
ფსიქოლოგია იყო გამოყენებული. უილიამ მილერს უამრავ სხვა ჯილდოსთან 
ერთად მიღებული აქვს ჯელინეკის საერთაშორისო მემორიალური ჯილ-
დო, ამერიკის ფსიქოლოგიური ასოციაციის ორი ჯილდო კარიერუ ლი მიღ-
წევებისთვის, რობერტ ვუდ ჯონსონის ფონდის ჯილდო ინოვაციისთვის 
ნივთიერებებზე დამოკიდებულებასთან ბრძოლაში. სამეცნიერო ინფორმაციის 
ინსტიტუტი დოქტორ მილერს მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ხშირად ციტირე-
ბულ მეცნიერად მოიხსენიებს.

სტივენ როლნიკი, მეცნიერებათა დოქტორი, არის ჯანდაცვის კომუნიკაციის 
პროფესორი კარდიფის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლაში (დიდი ბრიტანეთი, 
უელსი). ის წლების განმავლობაში მუშაობდა კლინიკურ ფსიქოლოგად ფსი-
ქიკური ჯანმრთელობისა და ზოგადი ჯანდაცვის სფეროებში, შემდეგ კი იკვლევ-
და, რო გორ გამოეყენებინა მოტივაციური ინტერვიუირება კონსულტირების 
გასაუმჯობესებლად ჯანდაცვასა და სოციალური დაცვის სფეროში. დოქტორ 
როლნიკის კვლევები და პრაქტიკის გასაუმჯობესებელი რჩევები ბევრჯერ 
დაიბეჭდა. იგი აგრძელებს მუშაობას აივ ვირუსით/შიდსით დაავადებულ ბავ-
შვებთან აფრიკაში და ფეხმძიმე მოზარდებთან გაჭირვებულ თემებში. დოქტორ 
როლნიკსა და დოქტორ მილერს ერთობლივად მიღებული აქვთ ენჯელის 
ჯილდო ამერიკის ჯანდაცვის კომუნიკაციის აკადემიისგან.
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მესამე გამოცემის შესავალი

წინამდებარე გამოცემა იბეჭდება მოტივაციური ინტერვიუირების აღმოცენებიდან 
30 წლის შემდეგ. მოტივაციური ინტერვიუირების ცნება 1982 წელს ნორვეგიაში 
დიალოგის პროცესში დაიბადა, 1983 წელს კი გამოქვეყნდა სტატია, რომელიც 
მოტივაციური ინტერვიუირების არსს განმარტავდა. ამ წიგნის პირველი გამოცე-
მა, რო მელიც, ძირითადად, ადიქციას ეხებოდა, 1991 წელს დაიბეჭდა. 2002 
წელს დაბეჭდილი მეორე გამოცემა, საკმაოდ განსხვავდებოდა პირველისგან. 
ის ცვლილებისთვის ამზადებდა ადამიანებს პრობლემების საკმაოდ ფართო 
სპექტრში. კი დევ ათი წელი გავიდა და ეს მესამე გამოცემა იმდენადვე გან-
სხვავდება მეორისგან, როგორც მეორე განსხვავდებოდა პირველისაგან. მეორე 
გამოცემის შემდეგ 25000 სტატიაში მოახდინეს მოტივაციური ინტერვიუირების 
ციტირება, დაიბეჭდა 200-მდე სტატია რანდომიზებული კლინიკური კვლევების 
შესახებ. კვლევებმა მნიშვნელოვნად გაამდიდრა ჩვენი ცოდნა მოტივაციური 
ინტერვიუირებისა და მისი შედეგების, ცვლილების ფსიქოლინგვისტიკისა და 
ამ მიდგომის პრაქტიკაში დაუფლების შესახებ.

ყველა ამ სიახლის გათვალისწინებით, აშკარა გახდა, რომ დადგა ახალი 
გა მოცემის დრო. მოტივაციური ინტერვიუირების განსაზღვრება და მისი სწავ-
ლების მეთოდები ძალიან განვითარდა. მეორე გამოცემის მსგავსად, ეს წიგნიც 
ხელს შეუწყობს ცვლილების განხორციელებას მრავალ სხვადასხვა სფეროსა 
და პირობებში. აქ მითითებულია მოტივაციური ინტერვიუირების ყველა ზე 
თა ნა მედროვე განმარტება და მისი გამოყენების კონკრეტული შემთხვევები 
განსაზღვრულ გარემოებებში (Arkowitz, Westra, Miller, & Rollnick, 2008; Hohman, 
2012; Naar-King &Suarez, 2011; Rollnick, Miller, & Butler, 2008; Westra, 2012).

წინამდებარე გამოცემაში ბევრი რამაა განსხვავებული. ტექსტის 90%-ზე 
მეტი ახალია. მოტივაციური ინტერვიუირების ფაზებისა და პრინციპების ახსნის 
ნაცვლად, ნაშრომში აღწერილია მიდგომის შემადგენელი ოთხი მნიშვნელოვანი 
პროცესი - კეთილგანწყობის მოპოვება, ფოკუსირება, გაღვივება და დაგეგმვა 
- და წიგნის სტრუქტურა მათ მიხედვითაა შედგენილი. იმედი გვაქვს, რომ 
ეს ოთხპროცესიანი მოდელი დაგვეხმარება იმის გარკვევაში, თუ როგორ 
ვითარდება მოტივაციური ინტერვიუირება პრაქტიკაში. ჩვენ ვიკვლევთ, რო გორ 
შეიძლება მოტივაციური ინტერვიუირების პროცესების გამოყენება არა მხოლოდ 
ქცევის ცვლილებისას, არამედ ცვლილების მიმდინარეობისასაც. წიგნი შეიცავს 
მნიშვნელოვან ახალ ინფორმაციას მოტივაციური ინტერვიუირების პროცესებისა 
და სწავლების შე სახებ. ჩვენ განვმარტავთ უცვლელობის საუბარს, როგორც 
ცვლილების საუბრის საწინააღმდეგოს და განვასხვავებთ მას კონსულტირების 
დროს აღმოცენებული უთანხმოების ნიშნებისაგან; ამასთან, აღარ ვიყენებთ 
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წინააღმდეგობის (რე ზისტენტობის) კონცეფციას, რომელსაც მანამდე ვეყ-
რდნობოდით. ჩვენ ვეხებით კონსულტირების ორ განსაკუთრებულ სიტუაციას, 
რომლებიც მოტივაციური ინტერვიუირების შემთხვევათა უმეტესობისაგან 
განსხვავდება, მაგრამ მაინც იმავე კონცეპტუალურ ჩარჩოსა და მეთოდებს 
ეყრდნობა. ესენია: კონსულტირება ნეიტრალურობის დაცვით (იხილეთ მე-17 
თავი) და შეუთავსებლობის გაღრმავება იმ ადამიანებთან, რომლებიც (ჯერ) არ 
არიან ამბივალენტურები (იხილეთ მე-18 თავი). წიგნში, აგრეთვე, განხილულია 
ახალი შემთხვევები, მოტივაციური ინტერვიუირების ტერმინების განმარტებები 
და თანდართულია განახლებული ბიბლიოგრაფია. დამატებითი რესურსები 
ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე www.guilford.com/p/miller2. იმის გამო, რომ 
უპირატესობა პრაქტიკასა და მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენებას 
მივანიჭეთ, ისტორიის, თეორიის, მტკიცებულებათა ბაზისა და სანდოობის 
შეფასების განხილვა წიგნის ბოლოში გადავიტანეთ.

დღესდღეობით გაცილებით მეტი რამ ვიცით მოტივაციური ინტერვიუირების 
მეთოდოლოგიის შესახებ, ვიდრე ათი წლის წინ ვიცოდით. თუმცაღა, უცვლელი 
დარჩა (და არც შეიცვლება) მოტივაციური ინტერვიუირების არსი და სულის-
კვე თება. არის ერთი უცვლელი მელოდია, რომელიც მუსიკალური თემისა 
და მისი ვარი აციების მსგავსად, ფონად მიჰყვება სამივე გამოცემას, თუმცა 
მოტივაციური ინტერვიუირების კონკრეტული აღწერები დროთა განმავლობაში 
ვითარდება. მუდმივად აღვნიშნავთ, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება 
გულისხმობს კლი ენტებთან თანამშრომლურ პარტნიორობას, მათი მოტივაციისა 
და სიბრძნის გაღვივებას, რადიკალურ მიმღებლობას, რომელიც აღიარებს, 
რომ ცვლილების განხორციელება თითოეული პიროვნების არჩევანია - 
ავტონომიაა, რომლის წართმევაც შეუძლებელია. ამას დავუმატეთ აქცენტი 
თანაგრძნობაზე, როგორც ადამიანური სულისკვეთების მეოთხე ელემენტზე, 
რომლითაც უნდა ხორციელდებოდეს მო ტივაციური ინტერვიუირება. ერიხ 
ფრომმა აღწერა სიყვარულის უპირობო ფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს 
სხვის კეთილდღეობასა და ზრდას. სა მედიცინო ეთიკაში ამას სხვისი კეთილ-
დღეობის სამსახური (beneficence) ჰქვია, ბუდიზმში - მეტა, იუდაიზმში - ხესედ 
(ღირსეული ადამიანის მახასიათებელი), ისლამში - რაჰმა, პირველი საუკუნის 
ქრისტიანობაში - აღაპე (Lewis, 1960; Miller, 2000; Richardson, 2012). სახელის 
მიუხედავად, ის გულისხმობს კლი ენტთან ისეთ მოპყრობას, რასაც ბუბერი 
უწოდებს მე-თქვენ ურთიერთობის ფორმას და, არავითარ შემ თხვევაში, არ 
გულისხმობს მისით მანიპულირებას (მე - ის). მოტივაციურ ინტერვიუირებაში 
აღწერილი ინტერპერსონალური გავლენის პროცესებიდან ზოგიერთს (ხშირად 
გაუცნობიერებლადაც) ვიყენებთ ყოველდღიურ საუბრებში, ზოგიერთს კი 
განზრახ მივმართავთ ისეთ კონტექსტში, როგორიცაა გაყიდვები, მარკეტინგი, 
პოლიტიკა, სადაც თანაგრძნობა არ არის წამყვანი ფაქტორი (თუმცა, შესაძ-
ლებელია, არსებობდეს). თავისი არსით, მოტივაციური ინტერვიუირება შეესა-
ბამება თანაგრძნობის ათასწლოვან სიბრ ძნეს, რომელიც ყველა დროსა და 
კულტურაში გამოიყენებოდა, როცა ადამი ანები ერთმანეთს ცვლილების 
შესახებ ესაუბრებოდნენ. ალბათ, ამიტომაა, რომ სპეციალისტებს, რომელთაც  
მოტივაციური ინტერვიუირების გაცნობა უწევთ, უჩნდებათ განცდა, რომ უკვე 
იცნობენ ამ მეთოდს და ეს ყოველთვის იცოდნენ. გარკვეული აზრით, ეს 
ასეც არის. ჩვენ გვსურს, მოტივაციური ინ ტერვიუირება გავხადოთ მკაფიოდ 
განსაზღვრული, სწავლადი, დაკვირვებადი და სასარგებლო.
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ტერმინოლოგიის შესახებ

მოტივაციური ინტერვიუირება მრავალგვარ სიტუაციაში გამოიყენება. კონ-
ტექსტის მიხედვით, მოტივაციური ინტერვიუირების მიმღებები შეიძლება 
იყ ვნენ კლიენტები, პაციენტები, სტუდენტები, დაქვემდებარებული პირები, 
მომხმარებლები და დამ ნაშავეები. შესაბამისად, მოტივაციურ ინტერვიუირებას 
იყენებს სხვადასხვა სპეციალისტი: მასწავლებლები, ფსიქოთერაპევტები, 
ტრენერები, კლინიკოსები, პრაქტიკოსები, ექიმები და ექთნები. წინამდებარე 
ტექსტში ჩვენ ზოგჯერ ვიყენებთ კონკრეტულ კონტექსტუალურ ტერმინს, მაგ-
რამ ჩვენი მსჯელობა, ძირითადად, ზოგადია და სხვადასხვაგვარ სიტუაციას 
ესადაგება. ინტერვიუირების წარმმართველი პირის აღსანიშნავად ჩვენ, პი-
რობითად, ვიყენებთ ტერმინებს - სპეციალისტი, კლინიკოსი, კონსულტანტი, ან 
პრაქტიკოსი, და ტერმინებს - კლიენტი, ან ადამიანი, როდესაც მოტივაციური 
ინტერვიუირების მიმღებ პირს აღვნიშნავთ. წიგნში კლინიკური დიალოგის 
ბევრი ნიმუშია გამოყენებული, რომლებიც თანმიმდევრულობის დასაცავად 
აღნიშნულია, როგორც ინტერვიუერისა და კლიენტის საუბრები, მიუხედავად 
კონკრეტული სიტუაციისა. 

ტერმინი მოტივაციური ინტერვიუირება წიგნში ათასზე მეტჯერ გვხვდება, 
ამიტომ მას აბრევიატურა „MI”-თი აღვნიშნავთ (რედაქტორის შენიშვნა: ეხება 
ინგლისურ ვერსიას), თუმცა ვიცით, რომ ამ აბრევიატურას სხვა მნიშვნელობებიც 
შეიძლება ჰქონდეს. ყოველდღიური მეტყველებიდან ბევრი სხვა ტერმინი 
გამოიყენება მოტივაციური ინტერვიუირების კონტექსტში და მათ კონკრეტული 
მნიშვნელობები აქვს მინიჭებული. მკითხველი ადვილად ამოიცნობს მათს 
მნიშვნელობებს გან მარტებებიდან ან კონტექსტიდან, საჭიროების შემთხვევაში 
კი შეგიძლიათ, იხილოთ დანართი A, ტერმინთა ლექსიკონი.

მადლიერების გამოხატვა

უაღრესად მადლიერები ვართ მოტივაციური ინტერვიუირების ტრენერთა 
ქსელის (MINT) კოლეგებისა იმ დისკუსიებისთვის, რომლებსაც ისინი წლების 
განმავლობაში მართავდნენ და გვაწოდებდნენ ინფორმაციას „მოტივაციური 
ინტერვიუირების“ მეორე და მესამე გამოცემის მოსამზადებლად. ჯეფ ალისონი 
იყო მოტივაციური ინტერვიუირების შესახებ შთაგონებისა და შემოქმედებითი 
აზროვნების უშრეტი წყარო. იგი გვამარაგებდა მეტაფორებით, კონ ცეფციებითა 
და საჭირო იდეებით იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ავუხსნათ მოტივაციური 
ინტერვიუირება სხვებს. ფსიქოლინგვისტი პოლ ამრაინი გა მოთქვამდა მოსაზ-
რებებს მოტივაციური ინტერვიუირების საფუძველში არ სებული ენობრივი 
პროცესების შესახებ, რამაც დიდი გავლენა მოახდინა ცვლილების საუბრის 
ამჟამინდელ გააზრებაზე. პრო ფესორი ტერეზა მოიერსი იდგა მოტივაციური 
ინტერვიუირების პროცესისა და ტრენინგების კვლევის სათავეებთან. იგი 
იყენებდა სამეცნიერო მეთოდებს, რითაც გვეხმარებოდა იმის გააზრებაში, თუ 
როგორ მუშაობს მოტივაციური ინტერვიუირება და, ამავდროულად, მიგვი-
თითებდა მიდგომის შეზღუდვებზე. 
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ეს მეცხრე წიგნია, რომელსაც ჩვენ Guilford Press-თან ერთად გამოვცემთ, თან 
მოტივაციური ინტერვიუირების შესახებ Guilford books-ის გამოცემული წიგნების 
რედაქტორები გახლავართ. ბევრ სხვა გამომცემლობასთან გვითანამშრომლია 
და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ აღფრთოვანებულნი და მადლიერნი 
ვართ იმ გამორჩეული გულისხმიერების, ხარისხიანი რედაქტირებისა და 
დე ტალებისთვის დათმობილი ყურადღების გამო, რასაც მუდმივად იჩენდენ 
Guilford-ის თანამშრომლები. ჩვენთვის დიდი სიამოვნება იყო, წლების გან-
მავლობაში გვემუშავა ისეთ რედაქტორებთან, როგორებიც არიან ჯიმ ნაგეოტი 
და კიტი მური. მათთან თანამშრომლობით მუდამ ხარისხიან საბოლოო პრო-
დუქტს ვიღებდით.  ამ წიგნის კორექტორი ჯენიფერ დე პრიმა, როგორც ყო-
ველთვის, ძალიან დაგვეხმარა ნაწერის ენობრივად გამართვაში. დაბოლოს, 
ჩვენ მადლობას ვუხდით ტერეზა მოიერსს ხელნაწერის ყურადღებით განხილვისა 
და რჩევებისათვის.
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ნ ა წ ი ლ ი  I

რა არის მოტივაციური 
ინტერვიუირება?

ჩვენი დისკუსია იწყება ზოგად დონეზე, მოტივაციური ინტერვიუირების 
კლინიკური მე თოდის განმარტებით, განსაზღვრითა და აღწერით. ამ თავებში 
შემოგთავაზებთ არა ერთ, არამედ სამ განსაზღვრებას მზარდი სირთულით. 
პირველ თავში ვი საუბრებთ არაპროფესიონალთათვის გასაგებ ენაზე, და 
პასუხს გავცემთ კითხვას: „რისთვისაა ის საჭირო?“ მეორე თავში აღვწერთ 
მოტივაციური ინტერვიუირების სულისკვეთებას, ანუ არსს, გონებრივ მზაობას, 
რაც, ჩვენი აზრით, აუცილებელია წარ მატებული პრაქტიკისთვის. აქ ჩვენ 
წარმოგიდგენთ განსაზღვრებას პრაგმატუ ლი პრაქ ტიკოსებისთვის, რომელიც 
პასუხობს კითხვაზე: „რატომ უნდა მინდოდეს ამ მეთოდის შესწავლა და რო გორ 
გამოვიყენებ მას?“ მესამე თავში კი მიმოვიხილავთ კლინიკურ მეთოდს, აღვწერთ 
მოტივაციური ინტერვიუირების გაგების ახალ ჩარჩოებს და შემოგთავაზებთ 
ტექნიკურ თერაპიულ განსაზღვრებას. 
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თავი 1

საუბრები ცვლილების შესახებ

„საგნები არ იცვლება: ჩვენ ვიცვლებით“.
ჰენრი დევიდ თორო

„ბრიყვი ცოდნას არ ესწრაფვის, 
საკუთარი ფიქრის გამხელა სურს“.

იგავნი სოლომონისა, 18:2

ადამიანები ყოველდღიურად ვსაუბრობთ ცვლილების შესახებ. ვუსვამთ 
კით ხვებს ერთმანეთს და მიღებული პასუხებიდან ენის სხვადასხვა ასპექტის 
საშუალებით ვგრძნობთ, როგორ ვართ განწყობილნი, როგორია ჩვენი მზაობა 
ან მონდომება. ენის ძირითადი ფუნქცია ხომ, ინფორმაციის გადაცემის გარდა, 
მოტივირება და ერთმანეთის ქცევაზე გავლენის მოხდენაა. ეს შეიძლება იყოს 
ისეთი მარტივი ქცევა, როგორიცაა მარილის მიწოდების თხოვნა, ან ისეთი 
რთული, როგორიცაა საერთაშორისო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული 
მოლაპარაკებები. 

არსებობს განსაკუთრებული საუბრები ცვლილების შესახებ, რომლებიც 
მიმ დინარეობს პროფესიონალთან კონსულტაციის დროს და როდესაც ერთ 
ადამიანს ცვლილებების განსახორციელებლად მეორის დახმარება სჭირდება. 
სპეციალის ტები, სოციალური მუშაკები, სასულიერო პირები, ფსიქოლოგები, 
ტრენერები, პრობაციის მუშაკები და მასწავლებლები რეგულარულად მო-
ნაწილეობენ ამგვარ საუბრებში. ჯანდაცვის სფეროს დიდი ნაწილი ეხება 
ქრონიკული პირობების მოგვარებას, როდესაც ქცევა და ცხოვრების წესი 
განსაზღვრავს ადამიანების ჯანმრთელობას, ცხოვრების ხარისხსა და დღეგ-
რძელობას მომავალში. ამგვარად, ექიმები, ექთნები, დიეტოლოგები და 
ჯანდაცვისა თუ განათლების მუშაკები რეგულარულად მონაწილეობენ საუბრებში 
ქცევისა და ცხოვრების წესის შეცვლის შესახებ (Rollnick, Miller, & Butler, 2008).

სხვა პროფესიული საუბრები პირდაპირ ქცევის ცვლილებას არ შეეხება, 
თუ „ქცევას“ არ განვსაზღვრავთ უფრო ფართო გაგებით, როგორც მთელი 
ადა   მიანური გამოცდილების მომცველს. მაგალითად, მიტევების უნარი მნიშ   -
ვნელოვანი ფსი ქოლოგიური საკითხია და ფართოდ გამოიყენება ჯან დაც-
ვის სფეროში (Worthington, 2003, 2005). მიტევების საკითხი შეიძლება უკავ-
შირდებოდეს ვინმე გარდაცვლილ ადამიანს, მის გავლენას შინაგან ფსიქიკურ 
თუ ემოციურ ჯანმრთელობაზე, და არა ღიად გამოხატულ ქცევას. მე-კონცეფცია, 
გადაწყვეტილებები, არჩეული და მოკიდებულებები, მწუხარება, მიმღებლობა 
-  კონკრეტული კლინიკური საკითხებია, რომლებიც გავლენას ახდენს ქცევაზე, 
მაგრამ თავად უფრო შინაგან გადაწყვეტილებებს მიეკუთვნება. წინამდებარე 
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გამოცემაში ჩვენ განვიხილავთ ამგვარ ცვლილებებს, როგორც მოტივაციური 
ინტერვიუირებისთვის ღირებულ პოტენციურ ფოკუსს (Wagner & Ingersoll, 2009). 

მოტივაციური ინტერვიუირება გულისხმობს ცვლილების შესახებ ბუ-
ნებ რივი სალაპარაკო ენის გამოყენებას, რაც ხელს უწყობს ცვლილების 
შესახებ საუბრის უფრო ეფექტურად წარმართვას - განსაკუთრებით, ისეთ 
კონტექსტებში, როცა ერთი ადამიანი პროფესიონალურ დახმარებას უწევს 
მეორეს. ჩვენი გამოცდილებიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამგვარი საუბრები 
ხშირად საკმაოდ დისფუნქციურია, თუმცა კეთილი განზრახვით იწყება ხოლმე. 
მოტივაციური ინტერვიუირების დანიშნულებაა, კონსტრუქციული გამოსავალი 
იპოვოს იმ სირთულეებიდან, რომლებსაც ხშირად ვაწყდებით, როცა დამხმარე 
პირი ადამიანის ცვლილების მოტივაციაში იჭრება. კერძოდ, მოტივაციური 
ინტერვიუირება გულისხმობს საუბრის ისე წარმართვას, რომ ადამიანები თავად 
ალაპარაკდნენ ცვლილებებზე, საკუთარი ღირებულებებიდან და ინტერესებიდან 
გამომდინარე. მეტყველება არა მხოლოდ ასახავს დამოკიდებულებებს, არამედ 
აქტიურად აყალიბებს მათ.

სტილთა კონტინუუმი

შესაძლებელია, რომ დახმარების საუბრები კონტინუუმის გასწვრივ მო-
თავ  სებულად წარმოვიდგინოთ (იხილეთ სქემა 1.1). ერთ ბოლოში იქნება 
წარმმართველი (დი რექტიული) სტილი, რომელშიც დამხმარე ინფორმაციას, 
ინსტრუქციასა და რჩევებს იძლევა. წარმმართველი არის ადამიანი, რომელიც 
ეუბნება ხალხს, რა უნდა გააკეთონ და როგორ უნდა განაგრძონ მოქმედება. 
ფარული კომუნიკაცია წარმართვის დროს ასეთია: „მე ვიცი, რა უნდა გააკეთოთ 
და აი, როგორ უნდა გააკეთოთ ეს“. წარმმართველ სტილს მიმღებისთვის აქვს 
ისეთი დამატებითი როლები, როგორებიცაა მორჩილება, დაცვა და შესრულება. 
წარმმართველი სტილის გავრცელებული მაგალითებია - ექიმი, რომელიც 
ხსნის, როგორ უნდა მიიღოს პაციენტმა წამალი, ან პრობაციის ოფიცერი, 
რომელიც განმარტავს გაუთვალისწინებელ გარემოებებსა და სასამართლოს 
მიერ დაკისრებულ ვალ დებულებებს.

ამ კონტინუუმის საპირისპირო ბოლოში არის მიმყოლი სტილი. კარგი 
მსმენელი ინტერესდება იმით, თუ რა აქვს სათქმელი სხვას, ცდილობს, გაუგოს 
მას და, პატივისცემის ნიშნად, თავი შეიკავოს (დროებით მაინც) საკუთარი აზრის 
გამოთქმისგან. მიმყოლი სტილის დროს დამხმარის ფარული კომუნიკაცია 
ასეთია: „მე მჯერა თქვენი სიბრძნის, დავრჩები თქვენთან ერთად და საშუალებას 
მოგცემთ, იმუშაოთ ისე, როგორც გირჩევნიათ“. მიმყოლი სტილის დამატებითი 
როლებია ინიციატივის აღება, წინ სვლა და შესწავლა. პრაქტიკულ შემთხვევათა 
უმეტესობაში დგება დრო, როდესაც ჩნდება უბრალოდ მოსმენის საჭიროება, 
მაგალითად, მომაკვდავ პაციენტთან, რომლისთვისაც ყველა აუცილებელი 

სქემა 1.1. კომუნიკაციის სტილთა კონტინუუმი

წარმმართველი                          მეგზური                          მიმყოლი
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პროცედურა შესრულდა, ან კლიენტთან, რომელიც ძლიერი ემოციით შემოდის 
შეხვედრაზე.

შუაში არის მეგზური სტილი. წარმოიდგინეთ, რომ აპირებთ სხვა ქვეყანაში 
წასვლას და ისეთი ადამიანის დაქირავებას, რომელიც გზის გარკვევაში 
დაგეხმარებათ. მეგზურის საქმე არ არის, მიგითითოთ, როდის ჩახვიდეთ, 
სად წახვიდეთ და რა ნახოთ, ან რა გააკეთოთ. კარგი მეგზური არც მაშინ 
დაგყვებათ ყველგან, როდესაც უბრალოდ სეირნობთ. ნიჭიერი მეგზური კარგი 
მსმენელია და, საჭიროების შემთხვევაში, საკუთარ გამოცდილებასაც გიზიარებთ. 
მოტივაციური ინტერვიუირება შუალედურ ადგილს იკავებს წარმმართველსა და 
მიმყოლ სტილებს შორის და თითოეული მათგანის ასპექტებს ითვისებს. ბავშვის 
დახმარება, რომელმაც უნდა ისწავლოს ახალი დავალება, სწორედ მეგზურობას 
გულისხმობს – არაა საჭირო ძალიან ბევრი ან ძალიან ცოტა დახმარება. სქემა 
1.2 გვთავაზობს კომუნიკაციის თითოეულ ამ სტილთან დაკავშირებულ ზმნებს, 
რომლებიც ბუნებრივად იჩენს თავს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
 

გამოსწორების რეფლექსი

ჩვენ ვაფასებთ და შევხარით ადამიანებს, რომელთა მოწოდებაც სხვათა დახ-
მარებაა. ანრი ნაუვენმა (2005) აღნიშნა, რომ „ყველა, ვინც ნებაყოფლობით 
იზიარებს უცნობი ადამიანის ტკივილს, ჭეშმარიტად შესანიშნავი პიროვნებაა“, 

წარმმართველი სტილი მეგზური სტილი მიმყოლი სტილი
მართვა
ნების დართვა
ბრძანება
ჩატარება
გადაწყვეტა
განსაზღვრა
ხელმძღვანელობა
გაძღოლა
ადმინისტრირება
მითითება
მიჩენა
თავმჯდომარეობა
წესების დადგენა
მიმართულების ჩვენება
წარმართვა
პასუხისმგებლობის აღება
მბრძანებლობა
თქმა

თანხლება 
გაღვივება
დახმარება
გაღვიძება
თანამშრომლობა
გამოვლენა
წახალისება
სწავლება
შთაგონება
აღძვრა
მინიშნება
ზრუნვა
მოტივირება
შეთავაზება
მითითება
ჩვენება
მხარდაჭერა
გაყოლა

მიშვება 
დასწრება
რეაგირება
ერთად ყოფნა
გაგება
თანხლება
მიხვედრა
რწმენა
მოსმენა
დაკვირვება
ნების დართვა
მიყოლა
მასთან დარჩენა
დათანხმება
დარჩენა
დაინტერესება
მოსმენა
დაფასება

სქემა 1.2. კომუნიკაციის თითოეულ სტილთან 
დაკავშირებული ზოგიერთი ზმნა
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და ამ მოსაზრებას ჩვენც ვეთანხმებით. სხვების დახმარებაში გატარებული 
ცხოვრება დი დი საჩუქარია. ადამიანები სხვადასხვა კეთილშობილური მოტივით 
ეუფლებიან ისეთ პროფესიებს, რომლებიც სხვათა დახმარებისკენაა მიმართუ-
ლი. ეს მოტივებია გაცემის სურვილი, სხვებისთვის ტკივილის არიდება ან 
შემსუბუქება, ღვთის სიყვარული, ან ადამიანთა ცხოვრების გაუმჯობესების 
სურვილი. 

ბედის ირონიით, სწორედ ამ მოტივებმა შეიძლება გამოიწვიოს წარ მ-
მართველი სტილის გადამეტებული გამოყენება, რაც არაეფექტური და კონტრ-
პროდუქტიულია, როდესაც გვსურს, ადამიანებს შეცვლაში დავეხმაროთ. 
დამხმარეები ცდილობენ სათანადო პირობების შექმნას ხალხის ჯანმრთელობი-
სა და კეთილდღეობის გზაზე დასაყენებლად. როდესაც ვხედავთ არასწორი 
გზით მიმავალ ადამიანს, გვიჩნდება ბუნებრივი სურვილი, შევძახოთ: „შეჩერდი! 
დაბრუნდი! ვერ ხედავ? უკეთესი გზაც არსებობს!“ და ეს კეთდება სულითა 
და გულით, საუკეთესო განზრახვებით. ჩვენ ამას ვუწოდებთ „გამოსწორების 
რეფლექსს“, ანუ სურვილს, გამოვასწოროთ ის, რაც არასწორად გვეჩვენება და 
დაუყოვნებლივ შევქმნათ უკეთესი  - რა თქმა უნდა, წარმმართველი სტილის 
გამოყენებით. რა უნდა იყოს ამაში ცუდი?

ამბივალენტურობა

საგულისხმოა, რომ ცვლილებების განხორციელების მსურველ ადამიანთა 
უმე ტესობა  ამბივალენტურად არის განწყობილი. მათ საკმარისი მიზეზი აქვთ 
ყველაფრის შესაცვლელად და უცვლელად დასატოვებლადაც. მათ უნდათ კიდეც 
და არც უნდათ, რომ შეიცვალონ. ეს ნორმალური, ადამიანური მდგომარეობაა. 
ფაქტობრივად, ესაა ცვლილების პროცესის ჩვეულებრივი ნაწილი, ერთი 
ეტაპი ცვლილების გზაზე (DiClemente, 2003; Engel & Arkowitz, 2005). თუ თქვენ 
გრძნობთ საკუთარ ამბივალენტურობას, ესე იგი, ერთი ეტაპით მიუახლოვდით 
ცვლილებას.

არსებობენ ადამიანებიც, რომელთაც სჭირდებათ ცვლილების განხორ-
ციელება (თუნდაც სხვების აზრით), მაგრამ ცვლილების საჭიროებას თავად 
თითქმის ვერ ხედავენ. ალბათ, მოსწონთ არსებული მდგომარეობა, ან იქნებ 
წარსულში სცადეს შეცვლა და ვერ მოახერხეს. მათთვის ცვლილებისად მი 
ამბივალენტურობის ჩამოყალიბება წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება! (ამ საკითხს 
მე-18 თავში და ვუბრუნდებით)

თუმცა, ცვლილების გზაზე ყველაზე გავრცელებული დაბრკოლება ამბი-
ვალენტურობაა. იმ ადამიანთა უმეტესობამ, ვინც თამბაქოს ეწევა, ბევრს სვამს, 
ან ძალიან ცოტას ვარჯიშობს, მშვენივრად იცის, საკუთარი ქცევების უარყოფითი 

მხარეების შესახებ. ყველა ადამიანი, 
ვისაც გულის შეტევა აქვს გადატანილი, 
კარგად აცნობიერებს, რომ მოწევა უნდა 
შეწყვიტოს, რეგულარულად ივარჯიშოს 
და ჯანსაღად იკვებოს. დიაბეტით და-
ავადებულთა უმრავლესობა გეტყვით, რა 
 სა შინე ლი შე დეგები შეიძლება მოჰყვეს 

ცვლილების 
განხორციელების გზაზე 
ყველაზე გავრცელებული 
დაბრკოლება 
ამბივალენტურობაა.
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სისხლში გლუკოზის დონის არასათანადო კონ ტროლს. ერ თი სიტყვით, 
სწო რად მოქცევას რაც შეეხება, ადამიანების დიდ ნაწილს კარგად ესმის 
ფულის დაზოგვის, ფიზიკური აქტიურობის, ნარჩენების გადამუშავების, ბევრი 
ხილისა და ბოსტნეულის მიღებისა თუ სხვების მიმართ სიკეთის გამოჩენის 
აუცილებლობა. თუმცა, ამის მიუხედავად, არსებობს სხვა მოტივები, რომლებიც 
ზოგ ჯერ ეწინააღმდეგება სწორად მოქცევას, მაშინაც კი, როდესაც ეს კარგად 
გვაქვს გააზრებული. ამბივალენტურობაა, როდე საც ერთდროულად გვსურს და 
არც გვსურს რაღაც, ან გვსურს ორი შეუთავსებელი რამ. ეს ადამიანის ბუნებას 
უხსოვარი დროიდან ახასიათებს.

აქედან გამომდინარე, თუკი ადამიანი ამბივალენტურია, სრულიად ნორ-
მალურია, მისგან ორი ურთიერთგამომრიცხავი მსჯელობის მოსმენა. ერთია 
ცვლილების საუბარი – როცა ადამიანი ამბობს, რომ ემხრობა ცვლილებას. ჩვენს 
პირველ გამოცემაში (Miller & Rollnick, 1991) ამ მსჯელობას „თვითმოტივაციურ 
განცხადებებს“ ვუწოდებდით. ამის საპირისპიროა უცვლელობის საუბარი – ანუ 
ადამიანის არგუმენტები არშეცვლის, სტატუს-კვოს შენარჩუნების სასარგებლოდ. 
საკმარისია, უბრალოდ მოისმინოთ და დაინახავთ, რომ ამბივალენტური 
ადამიანის მსჯელობაში, ხშირად ერთ წინადადებაშიც კი, თავისთავადაა 
არეული ცვლილებისა და უცვლელობის საუბარი: რაღაც აუცილებლად უნდა 
ვიღონო ჭარბ წონასთან დაკავშირებით [ცვლილების საუბარი], მაგრამ უკვე 
თითქმის ყველაფერი ვცადე და შედეგი არ მაქვს [უცვლელობის საუბარი]. იმას 
ვგულისხმობ, რომ ვიცი, წონაში დაკლება ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია 
[ცვლილების საუბარი], მაგრამ უბრალოდ მიყვარს ჭამა [უცვლელობის საუბარი]“. 
ფრაზა „ჰო, მაგრამ...“  ამბივალენტურობის აშკარა გამოვლინებაა.

არის რაღაც განსაკუთრებით მიმზიდველი ამბივალენტურობაში, მიუხედავად 
იმისა, რომ ეს მდგომარეობა, ამავდროულად, შეიძლება არაკომფორტულიც 
იყოს ადამიანისთვის. ადამიანებმა შეიძლება დიდი ხნის განმავლობა ში 
იმერყეონ ორ არჩევანს, ორ გზას, ან 
ორ ურთიერთობას შორის. გადადგამენ 
ნაბიჯს ერთი მიმართულებით და მე-
ორე უკეთესი ჰგონიათ. რაც უფრო  
უახ  ლოვდებიან ერთ ალტერნატივას, 
მით უფრო აშკარად ხედავენ მის ნაკ-
ლოვანებებს. დანარჩენების მიმართ 
ნოს ტალგიაც მეტად იჩენს თავს. ზოგადი ნიმუში ასეთია: ვფიქრობთ შეცვლის 
მიზეზზე, შემდეგ ვფიქრობთ არშეცვლის მიზეზზე, შემდეგ კი ვწყვეტთ ამაზე 
ფიქრს. ამბივალენტურობიდან გამოსავალი მიმართულების არჩევა და მისი 
მიყოლა, არჩეული მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელებაა. 

ახლა წარმოვიდგინოთ, რა ხდე ბა, როდესაც ამბივალენტური ინდივიდი 
ხვდე ბა გამოსწორების რეფლექსის მქო ნე დამხმარეს. ცვლილების მომხრე და 
საწინააღმდეგო არგუმენტები ამ  ბი  ვალენტურ ადამიანში უკვე ჩა მო ყა ლი ბებუ-
ლია. დამხმარის ბუნებრი ვი რეფლექსიაა „კარგად“ არგუმენტირება,  თუ რატომ 
არის ცვლილება მნიშვნელოვანი, და რჩევების მიცემა, როგორ მივაღწიოთ 
მას. ალ კოჰოლზე დამოკიდებულ ადამიანთან საუბარში, დამხმარემ შეიძლება 
თქვას: „თქვენ სერიოზული პრობლემა გაქვთ სასმელთან დაკავშირებით, თავი 
უნდა დაანებოთ დალევას“. წარმოსახვითი პასუხი არის: „ჰო, ვიცი. უბრალოდ 

ცვლილების მომხრე და 
საწინააღმდეგო არგუმენტები 
ამბივალენტურ ადამიანში 
უკვე ჩამოყალიბებულია.
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სქემა 1.3. პირადი რეფლექსია: მოტივაციური 
ინტერვიუირების საწყისებთან

შემთხვევითი არაა, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება ნივთიერებებზე და-
მოკიდებულების მკურნალობის კონტექსტში წარმოიშვა. მე ერთობ და მა ფიქრა 
ამ სფეროში მომუშავე პრაქტიკოსების ჩანაწერებმა და მოსაზრებებმა, სადაც 
მკაფიოდ იკვეთებოდა მათი დამამცირებელი დამოკიდებულება ნივ თიერების 
მოხმარების აშლილობის მქონე ადამიანების მიმართ. ისინი ამ ადამიანებს 
ახასიათებდნენ, როგორც უმწიფარი პიროვნული თავდაცვის უნარების 
მქო ნე, რეალობის უარმყოფელ და რეალობას მოწყვეტილ პა თოლოგიურ 
მატყუარებს. თუმცა ამ ადამიანებთან ჩემი მუშაობის გამოცდილე ბა ასეთი 
არ ყოფილა. ამასთან, არსებობს ძალიან მცირე სამეცნიერო მტკიცებულება 
იმისა, რომ ისინი, როგორც ჯგუფი, პათოლოგიური პიროვნული თვისებებით, 
ან ჩვეულებრივი ადამიანისგან განსხვავებული თავდაცვითი სტრუქტურებით 
ხასიათდებიან. ასე რომ, ეს ხალხი, ისევე ჭრელი და მრა ვალფეროვანია, 
როგორც ზოგადად მოსახლეობა, და ძნელი გასაგებია, რატომ ჩათვალეს 
ისინი ადიქციის სამკურნალო დაწესებულებების კლინიკოსებმა  ერთმანეთის 
მსგავს და რთულ პაციენტებად? როდესაც ქცევის მსგავსება არ შეიძლება 
აიხსნას სერვისში მოსვლამდე არსებული მახასიათებლებით, ბუნებრივია, 
ახსნა კონტექსტში, გარემოში უნდა ვეძებოთ. იქნებ პათოლოგიური ქცევის 
აშკარა ერთგვაროვნება იმ მოპყრობის გამო ჩნდებოდა, რასაც ეს ადამიანები 
აწყდებოდნენ?

1980-იან წლებზე უფრო შორს წასვლა არ დაგვჭირდება. ადიქციის 
მკურ ნალო ბა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხშირად ავტორიტარული, 
კონფრონტაციული და დამამცირებელიც კი იყო, რადგან უაღრესად წარ მ-
მართველი, ანუ დი რექ ტიული სტილის კონსულტაციებს ეყრდნობოდა. ალ-
კოჰოლზე და მოკიდებულების პრობლემის მქონე ადამიანთა მკურნალობის 
პირველი გამოცდილება ისეთ განყოფილებაში მივიღე, რომელსაც ეს 
კონ კრეტული სპეციალიზაცია არ ჰქონია. მეც ძალიან ცოტა რამ ვიცოდი 
ალკოჰოლიზმის შესახებ, ამიტომ ხშირად ვუსმენდი კლიენტებს პალატაში, 
ვსწავლობდი მათგან და ვცდილობდი, მათს დილემას ჩავწვდომოდი. აღ-
მოვაჩინე, რომ ისინი, როგორც წესი, ღია, საინტერესო, საზრიანი ადამიანები 
იყვნენ, რომლებმაც კარგად იცოდნენ, რომ მათ გარშემო არსებული ქაოსი 
სასმლი დან მომდინარეობდა. ამიტომ, როდესაც კლინიკური ჩანაწერების 
კითხვა დავიწყე, გავიფიქრე: ეს არ ეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც მე ვნახე-
მეთქი.

მალე ნათელი გახდა, რომ კლიენტის გახსნილობა თავდაცვის ნაცვლად 
და ცვლილების საუბარი უცვლელობის საუბრის ნაცვლად, დიდწილად, 
თერაპიული ურთიერთობის ნაყოფია. „წინააღმდეგობა“ (რეზისტენტობა) და 
მოტივაცია ინტერპერსონალურ კონტექსტში წარმოიქმნება. აღნიშნული კარ-
გად ჩანს კვლევებში და ადვილად დასაკვირვებელია ჩვეულებრივ პრაქტიკაში. 
კონსულტაციის ჩატარების ფორმას შეუძლია კლიენტის მოტივაციის (ან 
თავშეკავებულობის) გაზრდა და შემცირება, სწორედ ისე, რო  გორც ხდება, 
ვთქვათ, რადიოს ხმის აწევ-დაწევა. დამოკიდებულების მკურნალობაში „უარი“ 
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ხშირად  კლიენტის პრობლემა კი არა,  სპეციალისტის პრობლემაა. თუკი 
რჩევები თავდაცვით რეაქციასა და კონტ რარგუმენტებს იწვევს, ნაკლებად 
სავარაუდოა, რომ ადამიანი შეიცვალოს. ეს, თავის მხრივ, განამტკიცებს 
კლინიკოსის რწმენას, რომ ამგვარი ადამიანები რთულები, რეზისტენტულები და 
ძნელად განსაკურნები არიან. ეს არის თვითასრულებადი წინასწარმეტყველება. 

ამიტომაც შევეცადე, დამედგინა, როგორ უნდა ვურჩიოთ ისე, რომ  თავ-
დაცვით პოზიციაში ჩაყენების ნაცვლად, ადამიანებში ცვლილების მოტივაცია 
აღვძრათ. მარტივი პრინციპი, რომელიც ჩვენს ადრეულ დისკუსიებში წარ-
მოიშვა, ის იყო, რომ ცვლილების საჭიროება სპეციალისტმა კი არა, თავად 
კლიენტმა უნდა დააფიქსიროს. როგორც აღმოჩნდა, წარმმართველი სტილის 
გადაჭარბებულად გამოყენება მხოლოდ დამოკიდებულების მკურნალობას არ 
ახასიათებს, ამიტომ დავიწყეთ მისი გამოყენებების ძიება სხვა ისეთ სფეროებში, 
როგორებიცაა: ჯანდაცვა, პრობაცია და სოციალური მუშაობა. 

უილიამ რ. მილერი

სანამ მოტივაციური ინტერვიუირების შესახებ პირველ სტატიას წავიკითხავდი, 
ჩემი ინტერესი ერთმა გამოცდილებამ განაპირობა. ერთ დროს ექთნების 
დამხმარედ ვმუშაობდი სასმელთან დაკავშირებული პრობლემების მქონე 
პირთა სამკურნალო ცენტრში. ცენტრს ჰქონდა ძალისმიერი ფილოსოფია, 
რომელიც 23 წლის ასაკში ერთობ შიშისმომგვრელად მეჩვენებოდა. მიდგომის 
ძირითადი არსი იმაში მდგომარეობდა, რომ ყოველგვარი წინააღმდეგობის 
მიუხედავად უნდა დავხმარებოდით კლიენტებს ამ მძიმე პრობლემის დაძ-
ლევაში, რადგან, სხვაგვარად, ისინი გააგრძელებდნენ საკუთარი თავისა და 
სხვათა მოტყუებას ამ დესტრუქციულ ჩვევასთან დაკავშირებით. დიდი დრო 
არ დასჭირვებია იმის დადგენას (ზეპირი განხილვებისა თუ ყავის თანხლებით 
საუბრებისას), ვინ იყვნენ განსაკუთრებით „ჯიუტი“ კლიენტები. ერთ-ერთი 
მათგანი ჩაირიცხა ახალგაზრდულ ჯგუფში, რომელსაც მე ვკურირებდი. ერთ 
საღამოს, ჯგუფის შეხვედრიდან დაბრუნებულმა (რომლის დროსაც ხმა არ 
ამოუღია), მან ორი მცირეწლოვანი შვილის თვალწინ, ჯერ ცოლი მოკლა, 
მერე კი თავი მოიკლა. 

რამდენიმე წლის შემდეგ წავიკითხე ეს სტატია (Miller, 1983), რომელიც 
ვარაუდობს, რომ „უარყოფა“ შეიძლება დისფუნქციური ურთიერთობებისა 
და ხარვეზებიანი ურთიერთგაგების გამოხატულებად განვიხილოთ, და რომ 
შესაძლებელია მისი  დადებითი მიმართულებით გარდაქმნა, თუ კლიენ-
ტებთან ურთიერთობის უფრო თანამშრომლურ სტილს გამოვიყენებთ. მე 
გარკვეული შოკის ფასად გავაცნობიერე, რომ სხვების დადანაშაულების, 
გასამართლებისა და „ჯიუტ“, „არამოტივირებულ“ ადამიანებად შერაცხვის 
პირადი და პროფესიული მიდრეკილება მხოლოდ ადიქციის სფეროში 
არ შეინიშნება. ეს გამოჩნდა თითქმის ყველანაირ ზრუნვის გარემოში, სა-
დაც ოდესმე მოვხვედრილვარ. მოტივაციური ინტერვიუირება გვთავაზობს 
განსხვავებულ მიდგომას ცვლილების შესახებ საუბრების მიმართ.

სტივენ როლნიკი
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ვერ ვაცნობიერებდი, რამდენად სერიოზულად იყო საქმე. კარგი, აუცილებლად 
დავანებებ სასმელს თავს!“ თუმცა, უფრო სავარაუდოა, ასეთი პასუხი მივიღოთ: 
„არა, პრობლემა არ მაქვს“. ანალოგიურად, სმის მოყვარული ფეხმძიმე ქა-
ლისთვის რჩევის მიცემისას, სპეციალისტის ბუნებრივი გამოსწორების რეფ-
ლექსია მომავალი დედის ინფორმირება ალკოჰოლის მოხმარებასთან და 
ჯერარშობილი ბავშვის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საფრთხეების 
შესახებ.

არსებობს ალბათობა, რომ ამ პიროვნებას უკვე მოსმენილი აქვს „კარგი“ 
არ გუმენტები, როგორც სხვებისგან, ასევე, საკუთარი შინაგანი ხმისგანაც. 
ამბივალენტურობა რაღაცით ჰგავს ადამიანის გონებაში გამართულ კრებას, 
რომლის წევრებიც არ ეთანხმებიან ერთმანეთს სამოქმედო კურსთან დაკავშირე-
ბით. დამხმარე, რომელიც მიჰყვება გამოსწორების რეფლექსს და ცვლილებისკენ 
მო უწოდებს, მხოლოდ ერთ ხმას წარმოადგენს ამ შიდა სათათბიროში.

მაშ, რა მოხდება შემდეგ? არსებობს საკმაოდ პროგნოზირებადი რეაქცია, 
როდესაც ადამიანს, რომელიც გრძნობს ორი გზის არსებობას, ერთი მხარის 
პოზიციიდან ესაუბრებიან. ასეთ შემთხვევაში ის ამბობს: „დიახ, მაგრამ...“ ან, 
შესაძლოა, მხოლოდ „მაგრამს“ „დიახის“ გარეშე (სწორედ ასე ხდება რეალურ 
სათათბიროებში, სადაც უთანხმოება არსებობს). დაიწყეთ მტკიცება ერთი მხარის 
სასარგებლოდ და ამბივალენტური ადამიანი, სავარაუდოდ, საპირისპირო 
პოზიციას დაიცავს. აღნიშნულს ზოგჯერ აფასებენ, როგორც „უარყოფას“, ან 
„წინააღმდეგობის გა წევას, ანუ რეზისტენტობას“, ან „ოპოზიციაში ყოფნას“, 
მაგრამ ასეთ რეაგირებაში პათოლოგიური არაფერია. ეს ამბივალენტურობისა 
და დებატების ჩვე ული მახასიათებელია.

დებატების ეს პროცესი შეიძლება თერაპიულად მიგვეჩნია – ადამიანის 
ამ ბივალენტურობის ერთგვარი ფსიქოდრამატული მოქმედება დამხმარესთან 
ერთად, რომელიც უბრალოდ ცვლილების მომხრე მხარეს წარმოადგენს  – რომ 
არა ადამიანური ბუნების კიდევ ერთი პრინციპი, რაც იმაში მდგომარეობს, 
რომ ადამიანთა უმეტესობა საკუთარ თავს უფრო  ენდობა და საკუთარი აზრის 
უფრო  სჯერა, ვიდრე - სხვების. როდესაც ადამიანი საკითხის ერთ მხარის 
მხარდამჭერ მოსაზრებას გამოთქვამს, მისი აზრი ამ მიმართულებისკენ იხრება. 
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ადამიანები საკუთარი დამოკიდებულებებისა და 

რწმენის შესახებ ისევე იგებენ, როგორც 
სხვები: საკუთარი საუბრის მოსმენით 
(Bem, 1967, 1972). ამ თვალსაზრისით, თუ 
თქვენ, როგორც დამხმარე, ცვლილებების 
აუცი ლებლობას ამტკიცებთ, თქვენი კლი-
ენტი კი - საწინააღმდეგოს, სა სურ ველის 
საპირისპირო შედეგს მი იღებთ. იდეალურ 

შემთხვევაში, ცვლი ლების მიზეზები თავად კლიენტმა უნდა გაახმოვანოს. 
ეს ნებისმიერმა წარმატებულმა გამყიდველმა იცის. ადამიანები საკმაოდ 
მგრძნობიარენი არიან ამბივალენტურობის თემაზე საუბრების მიმართ - ნა-
წილობრივ იმიტომ, რომ მათ უკვე ჰქონიათ ცვლილებების შესახებ იგივე 
დისკუსიები საკუთარ თავთან. გამოსწორების რეფლექსი და მასთან და-
კავშირებული წარმმართველი სტილი იწვევს ოპოზიციურ დამოკიდებულებას 
საუბარში. რამდენად კონსტრუქციულია ეს და რა არის სავარაუდო შედეგი?

თუ თქვენ ცვლილების 
აუცილებლობას ამტკიცებთ, 
თქვენი კლიენტი კი 
- საწინააღმდეგოს, 
სასურველის საპირისპირო 
შედეგს მიიღებთ.
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ცვლილებების შესახებ საუბრების დინამიკა

გამოსწორების რეფლექსში იგულისხმება რწმენა, რომ შეგიძლიათ, დაარწმუ-
ნოთ ადა მიანი (ან უბიძგოთ მას), მოიქცეს სწორად. ამისათვის თქვენ, მხოლოდ 
და მხოლოდ, სწორი შეკითხვები უნდა დასვათ, უნდა იპოვოთ სათანადო 
არგუმენტები, მიაწოდოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მოახდინოთ ემოციების 
პროვოცირება, ან მოიშველიოთ სწორი ლოგიკა, რაც ადამიანს მართებული 
გზის დანახვასა და არჩევაში დაეხმარება. ამგვარი მოსაზრებებით სავსე იყო 
მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში ნივთიერებაზე დამოკიდებულების მკურ-
ნალობის სფეროს ლიტერატურა: ასეთი პრობლემების მქონე ადამიანებს 
არ შეუძლიათ, რეალობის დამოუკიდებლად აღქმა. ისინი რომ შეიცვალონ, 
ჯერ მათი პათოლოგიური თავდაცვის უნარები უნდა დაიმსხვრეს. ეს თვალ-
საზრისი მოუწოდებს გამოსწორების რეფლექსის მქონე დამხმარეს, რეალობით 
დაუპირისპირდეს ადამიანს, შესთავაზოს მას გამოსავალი და როდესაც წი-
ნააღმდეგობას წააწყდება, ხმასაც აუწიოს (White & Miller, 2007). ამაზე კლიენტები, 
ჩვე ულებრივ, ისე რეაგირებენ, როგორც მოსალოდნელია, რითაც მივყავართ 
მცდარ დასკვნამდე, რომ დამოკიდებულების მქონე ყველა ადამიანი ბუნებით 
მოუმწიფებელი, პოზიციის ჯიუტად დამცველი და „რეალობის უარმყოფელია“ 
(Carr, 2011). ეს მოვლენა მხოლოდ ადიქციის მკურნალობისთვის არ არის 
დამახასიათებელი. ამგვარი აზროვნება და მასთან დაკავშირებული ისეთი 
დასკვნები, როგორიცაა, ვთქვათ მოსაზრება, რომ ამ ადამიანებს დაბალი 
მოტივაცია აქვთ, ხშირად გვხვდება ჯანმრთელობის თუ სოციალური დაცვისა 
და სისხლის სამართლის სფეროებში.

მოდი, ჩაატარეთ ერთი სააზროვნო ექსპერიმენტი ან, აჯობებს, მეგობარს 
სთხოვოთ დახმარება. აირჩიეთ რაღაც, რის შეცვლაზეც სურვილისა თუ სა-
ჭიროების გამო გიფიქრიათ, მაგრამ ჯერ არ გადაგიწყვეტიათ. ერთი სიტ-
ყვით, მოიფიქრეთ რა იმე ცვლილება, რომლის მიმართაც ამბივალენტური 
დამოკიდებულება გაქვთ. ასე თი რამ ყველას გვჭირს. ახლა მოუხმეთ (ან 
წარმოიდგინეთ) „დამხმარეს“, რომელიც გეუბნებათ, რამდენად საჭიროა ეს 
ცვლილება, ჩამოგითვლით მიზეზებს, ხაზს უსვამს ცვლილების მნიშვნელობას, 
გიხსნით, რა უნდა მოიმოქმედოთ, გარწმუნებთ, რომ შეგიძლიათ ამის გაკეთება 
და მოგიწოდებთ, განახორციელოთ ცვლილება. სავარაუდოდ, როგორი იქნება 
თქვენი რეაქცია? ჩვენ არაერთხელ გამოგვიყენებია ეს სავარჯიშო მთელს 
მსოფლიოში და პასუხები საოცრად თანმიმდევრული იყო. 20-დან ერთი 
ადამიანისათვის მსგავსი რამ იქნებ სასარგებლოც იყოს (თუკი ეს რაოდენობა 
საკმარისია საიმისოდ, რომ დამხმარეებმა ეს მიდგომა დანერგონ), მაგრამ 
ყველაზე ხშირად ეს მეთოდი  ადამიანებს „ეხმარება“, განიცადონ ყველა თუ 
არა, ზოგიერთი ქვემოთ ჩამოთვლილი გრძნობა:

ბრაზი (გრძნობენ აღელვებას, გაღიზიანებას, ვერ გაუგეს, არ მოუსმინეს);
თავდაცვის მოთხოვნილება (გრძნობენ, რომ განსაჯეს, მისი აზრი არ 

გაითვალისწინეს, დაუპირისპირდნენ, აღარ მოუნდათ შეცვლა);
უხერხულობა (თავი იგრძნეს შერცხვენილად, დამძიმებულად, მოუნდათ 

იქაურობის დატოვება);
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უძლურება (თავი იგრძნეს პასიურად, მორალურად დამცირებულად, 
გულ გატეხილად, იმედგაცრუებულად);

ფაქტობრივად, ზოგჯერ ამ ურთიერთქმედების დროს ადამიანი, რომელსაც 
„ეხმარებიან“, ასკვნის, რომ მას რეალურად არ სურს შეცვლა! ცხადია, დამხმა-
რის თავდაპირველი განზრახვა ეს სულაც არ ყოფილა. სწორედ ასე რეაგირებენ 
ადამიანები გამოსწორების რეფლექსზე, როდესაც მათ ეუბნებიან, რა, როგორ 
და რატომ  უნდა გააკეთონ. როგორც წესი, გამოსწორების რეფლექსი ადამიანს 
ძალიან ცუდ განწყობას უქმნის, ეს კი ვერაფრით დაეხმარება მას შეცვლაში.

ახლა კიდევ ერთხელ სცადეთ, ოღონდ თქვენმა მეგობარმა განსხვავებულად 
იმოქმედოს. ისევ და ისევ, ისაუბრეთ იმაზე, რაც გსურთ,  ან გჭირდებათ, რომ 
შეიცვალოს, ანდა რის შეცვლაზეც გიფიქრიათ, მაგრამ ჯერ არ შეგიცვლიათ. 
ახლა თქვენი მეგობარი რჩევებს კი არ გაძლევთ,  შეკითხვებს გისვამთ და 
პატივისცემით ისმენს  თქვენს პასუხებს. 2006 წელს ჩვენ შევიმუშავეთ ხუთი 
კითხვა, რომ უფრო ცხადად გვეჩვენებინა დამწყებთათვის მოტივაციური ინ-
ტერვიუირების პროცესის არსი:

1. „რატომ გინდათ ამ ცვლილების განხორციელება?“
2. „როგორ შეიძლება მისი  წარმატებით განხორციელება?“
3. „ჩამოთვალეთ სამი უმნიშვნელოვანესი მიზეზი, რომელთა გამოც უნდა 

გააკეთოთ ეს?“
4. „რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ეს ცვლილება და რატომ?“

მეგობარი მოთმინებით გისმენთ, შემდეგ კი აკეთებს თქვენი პასუხების მოკლე 
მიმოხილვას: რატომ გსურთ, რომ შეიცვალოთ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, 
რა არის ამის მთავარი მიზეზები, როგორ შეიძლება ამის წარმატებით გან-
ხორციელება. მერე ის კიდევ ერთ შეკითხვას სვამს და ისევ უბრალოდ ისმენს 
პასუხს:

5. „მაშ, რის გაკეთებას ფიქრობთ?“

სულ ესაა. ჩვენ ჯერ არ განგვიმარტავს, რა ხდება ამ ცვლილების შესახებ 
საუბარში, არც რაიმე თეორია, ან პრინციპები აგვიხსნია. თავად ეს კითხვები 
არ არის მეთოდი, მაგრამ ისინი უზრუნველყოფს მოტივაციური ინტერვიუირების 
პიროვნებაზე ცენტრირებული სულისკვეთებისა და სტილის გააზრებას. ჩვენ 
ეს სავარჯიშოც გამოვცადეთ მსოფლიოს მასშტაბით და ადამიანების რეაქცია 
მსმენელებზე  ისევ ერთგვარი იყო (დამხმარის განათლების დონის ან გა-
მოცდილების მიუხედავად). როგორც წესი, ისინი ამბობდნენ, რომ იგრძნეს:

პროცესში ჩართულობა (დაინტერესება, თანამშრომლობა, მრჩევლის 
მიმართ კეთილგანწყობა, საუბრის გაგრძელებისთვის მზადყოფნა);

მხარდაჭერა, მათი პოტენციალის აღიარება (შეუძლია შეცვალოს, იმედი, 
ოპტიმიზმი);

გახსნილობა (მიიღეს, პატივისცემით მოეპყრნენ, კომფორტული და უსაფრ-
თხო გარემო შეუქმნეს);

მათი თვალსაზრისის გაგება (მოუსმინეს, გაუგეს);
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ზემოთ მოყვანილ ორივე შემთხვევაში საუბრების თემა ერთი და იგივეა 
- შესაძლო ცვლილება, რომელსაც ახასიათებს ამბივალენტურობა - თუმცა 
შედეგები, როგორც წესი, საკმაოდ განსხვავებულია. ასე რომ, ვისთან უფრო 
მოგინდებოდათ თქვენი სამუშაო დროის დახარჯვა: (1) გაბრაზებულ, თავდაცვით 
პოზიციაში მყოფ, არასასიამოვნო და პასიურ ადამიანთან, ვისაც არ მოსწონ ხართ, 
თუ (2) ადამიანთან, ვინც გრძნობს ჩართულობას, მხარდაჭერას, პოტენციალის 
აღიარებას, გახსნილობასა და გაგებას და თანაც ძალიან მოსწონს თქვენთან 
ურთიერთობა?  ეს ერთი და იგივე ადამიანია. განსხვავება მხოლოდ საუბრის 
დინამიკაშია.

საწყისი განმარტება

მაშ, რა არის მოტივაციური ინტერვიუირება? ეს ნამდვილად არაა მხოლოდ 
ხუთი კითხვის თანმიმდევრობა, რომლებიც ხელს უწყობს ცვლილებას. ეფექტური 
მოტივაციური ინტერვიუირება მოიცავს ბევრად უფრო მეტს, ვიდრე უბრალოდ 
კითხვების დასმაა და მაღალი ხარისხის მოსმენას მოითხოვს. ჩვენს პირველ 
გამოცემაში (Miller & Rollnick, 1991) განმარტება საერთოდ არ გაგვიკეთებია. მას 
შემდეგ კი რამდენჯერმე შემოგთავაზეთ სხვადასხვა მიახლოებითი განსაზღვრება 
(Miller & Rollnick, 2002, 2009; Rollnick & Miller, 1995). პრობლემა, ნაწილობრივ, 
მოტივაციური ინტერვიუირების სირთულეში მდგომარეობს. ამ მესამე გამოცემა-
ში ჩვენ გთავაზობთ სხვადასხვა დონის  სამ განმარტებას - თითოს თითოეულ 
პირველ სამ თავში. პირველი არის განმარტება  ყველასათვის გასაგებ ენაზე 
და აქცენტს  ძირითად მიზანზე აკეთებს:

მოტივაციური ინტერვიუირება არის თანამშრომლობითი საუბრის 
სტილი  ადამიანის მოტივაციისა და ცვლილების განზრახვის გასაძ-
ლიერებლად.

მოტივაციური ინტერვიუირება, პირველ რიგში, არის საუბარი ცვლილების 
შესახებ. სხვაგვარად ამას შეიძლება „მოტივაციური საუბარიც“ ვუწოდოთ. 
შესაძლებელია, ის  იყოს ხანმოკლე, ან ხანგრძლივი, შედგეს სხვადასხვა 
კონტექსტში, ცალკეულ ადამიანებს, ან ჯგუფებს შორის. მაგრამ ყოველთვის 
თანამშრომლურ საუბრად უნდა დარჩეს და არასოდეს იქცეს ლექციად, ან 
მონოლოგად. ეს უფრო გზის ჩვენებაა, ვიდრე ხელმძღვანელობა. გარდა 
ამისა, როგორც სახელიდან ჩანს, მისი ძირითადი მიზანი, ცვლილების მო-
ტივაციის – ადამიანის საკუთარი მოტივაციის გაძლიერებაა. მოტივირებულობა 
პასუხისმგებლობის გარეშე არასრულია, ამიტომ ამ გამოცემაში ჩვენ მეტ 
ყურადღებას დავუთმობთ იმას, თუ როგორ უკავშირებს ერთმანეთს მოტივაციური 
ინტერვიუირება დაგეგმვასა და ცვლილების განხორციელებას (ნაწილი V). მე-3 
თავში შემოგთავაზებთ მოტივაციური ინტერვიუირების მეთოდის მიმოხილვას, 
დასაწყისისათვის კი განვიხილოთ მისი ძირითადი არსი, რომელიც საფუძვლად 
უდევს წარმატებულ პრაქტიკას.
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ძირითადი პუნქტები

9 მოტივაციური ინტერვიუირება არის თანამშრომლობითი საუბრის 
სტილი ადამიანის მოტივაციისა და ცვლილების განზრახვის გასაძ-
ლიერებლად.

9 მოტივაციური ინტერვიუირების ზოგადი სტილი არის მეგზურობა, 
რომელიც მდებარეობს წარმმართველ და მიმყოლ სტილებს შორის 
და აერთიანებს მათს ელემენტებს.

9 ამბივალენტურობა ცვლილებისათვის მომზადების ნორმალური 
შემადგენელი ნაწილი და ის ადგილია, სადაც ადამიანი შეიძლება 
გარკვეული დროით შეფერხდეს.

9 როდესაც დამხმარე იყენებს წარმმართველ სტილს და ცვლილების 
მიმართ ამბივალენტურად განწყობილ ადამიანს ამ ცვლილების 
აუცილებლობას უმტკიცებს, ეს თავისთავად წარმოშობს საპირისპირო 
არგუმენტებს. 

9 ადამიანების დარწმუნება უფრო ადვილია, როდესაც ისინი საკუთარ 
თავს უსმენენ.
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თავი 2

მოტივაციური ინტერვიუირების არსი

„თუ ადამიანს ისე მოვექცევით, როგორ მოპყრობასაც 
იმ სახურებს, ის, რაც იყო, იმადვე დარჩება, მაგრამ 
თუ ისე მოვეპყრობით, როგორიც უნდა იყოს და 
შეუძლია, რომ იყოს, მაშინ სწორედ ასეთ ადამიანად 
გადაიქცევა“.

იოჰან ვოლფგანგ ფონ გოეთე

„თანაგრძნობა არის სურვილი,  სხვები ტანჯვისგან 
გათავისუფლებული  იხილო“.

დალაი ლამა

როდესაც 1980-იან წლებში მოტივაციური ინტერვიუირების სწავლება დავიწყეთ, 
ძირითად ყურადღებას ტექნიკას ვუთმობდით, ანუ ვასწავლიდით, როგორ 
უნ და განხორციელებულიყო ინტერვიუირება. თუმცა, დროთა განმავლობა-
ში, აღ მოვაჩინეთ, რომ ამ მიდგომას რაღაც მნიშვნელოვანი კომპონენტი 
აკლდა. მოტივაციური ინტერვიუირების პრაქტიკაში  დაკვირვებისას ისეთი 
შთაბეჭდილება გვექმნებოდა, თითქოს სიტყვებს ვასწავლიდით, მუსიკას კი - არა. 
მაშ, რისი სწავლება გამოგვრჩა? სწორედ ამის გამო დავიწყეთ მოტივაციური 
ინტერვიუირების არსის, მისთვის საჭირო აზროვნების წყობისა და სულიერი 
მზაობის შესახებ წერა (Rollnick & Miller, 1995). 

არსში ვგულისხმობთ იმ ადამიანის ხედვას, რომელიც მოტივაციური ინ-
ტერვიუირების ჩატარებას იწყებს. ამ სულისკვეთების გარეშე მოტივაციური 
ინ ტერვიუირება გადაიქცევა, მხოლოდ და მხოლოდ, კლინიკურ ხერხად, ადა-
მიანებით მანიპულირების მცდელობად, რომ მათ აკეთონ ის, რისი გაკეთებაც 
არ სურთ: ჯადოქარი ექსპერტი ოსტატურად წარმართავს უიღბლო კლიენტს 
საჭირო არჩევნისაკენ. მოკლედ, ეს გადაიქცევა გამოსწორების რეფლექსის 
ერთ კერძო შემთხვევად, ტვინების ომად, როდესაც თქვენი მიზანია, ჭკუით 
აჯობოთ მოწინააღმდეგეს. ჩვენს პირველ გამოცემაში ნაწილობრივ ასახულია 
ეს ენა და თვალსაზრისი1. 
1 ერთ-ერთ ბოლოს გამოცემულ წიგნში (Pantalon, 2011) წარმოდგენილია მოტივაციური 

ინ ტერ ვიუირების არსის დიამეტრალურად საპირისპირო კონცეფცია. წიგნის ყდაზევეა 
მოცემული დაპირება, რომ პირველ თავში აღწერილის მსგავსი შეკითხვები საშუალებას 
მოგვცემს, 7 წუთზე ნაკლებ დროში „გავაკეთებინოთ ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერი რამ“. 
მოტივაციური ინტერვიუირე ბის ასეთ ზედაპირულ გაგებას გამუდმებით ვაწყდებით იმ 
მიწვევებშიც, რომლებსაც საკმაოდ ხშირად ვიღებთ ხოლმე - როცა გვთხოვენ,  პერსონალს 
ლანჩის დროს ვასწავლოთ მოტივაციური ინტერვიუირება. ჩვენ ამ გაუგებრობას  მო-
ტივაციური ინტერვიუირების ჩვენს პირვანდელ პრეზენტაციებს მივაწერთ და მათზე 
გარკვეულ პასუხისმგებლობასაც ვიღებთ.
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მაშ, რა არის ეს არსი, აზროვნების წყობა და სულიერი მზაობა, რაც  მო-
ტივაციური ინტერვიუირების პრაქტიკის დასაწყებად არის საჭირო?  ამ თავში 
სწორედ ამაზე გავაკეთებთ  აქცენტს. დავიწყებთ მოტივაციური ინტერვიუირების 
არსის ოთხი ძირითადი, ურთიერთდაკავშირებული ელემენტის განხილვით. 
ესენია: პარტნიორობა, მიღება, თანაგრძნობა და გაღვივება. თითოეულ მათგანს 
აქვს როგორც გამოცდილების, ისე ქცევის კომპონენტი. მაგალითად, ადამიანი 
შეიძლება განიცდიდეს მიმღებლობას ან თანაგრძნობას სხვების მიმართ, მაგრამ 
ქცევითი გამოხატულების გარეშე ეს ვერავის მოუტანს სიკეთეს. 

აქვე უნდა დავამატოთ, რომ არ არსებობს წინაპირობები მოტივაციური 
ინტერვიუირების პრაქტიკაში გამოყენებისათვის. მოტივაციური ინტერ ვიუირების 
პრაქტიკაში გამოსაყენებლად საჭირო რომ ყოფილიყო, ადამიანი ჯერ მიმღები 
და თანამგრძნობი გამხდარიყო, მთელი ცხოვრება მოგვიწევდა ლოდინი. ჩვენი 
გამოცდილებიდან გამომდინარე, მოტივაციური ინტერვიუირების პრაქტიკაში 
დანერგვა თავად გვასწავლის ამ ოთხ ჩვევას.

პარტნიორობა

მოტივაციური ინტერვიუირების არსის ოთხი ასპექტიდან პირველი პარ ტ-
ნიორობაა. ეს არ არის ის, რასაც ექსპერტი აძლევს პასიურ მიმღებს, 
მასწავლებელი – მოსწავლეს, ოსტატი – შეგირდს. სინამდვილეში, ეს არ არის 
ისეთი რამ, რასაც „ვინმეს“ უკეთებ ან „ვინმეზე“ ახორციელებ. მოტივაციური 
ინტერვიუირება ხორ ციელდება „ვინმესთვის“ და „მასთან ერთად“. ესაა აქტიური 

თანამშრომლობა ექსპერტებს შორის. 
ადა მიანები უეჭველად საკუთარი თავის 
ექსპერტები არიან. მათზე უკეთ მათ არავინ 
იცნობს. მოტივაციურ ინ ტერვიუირებაში 
დამ ხმარე არის კომპანიონი, რომელიც 
შედარებით ნაკლებად მო ნა წილეობს  სა-
უბარში. მოტივაციური ინ ტერ ვიუირების 

მე თოდი გულისხმობს უფრო გა  მოკვლევას, ვიდრე დარიგებას, უფრო ინ-
ტერესსა და მხარდაჭერას, ვიდრე დარწმუნებას, ან დასაბუთებას. ინტერვიუერი 
ცდილობს, შექმნას პოზიტიური ინტერპერსონალური ატმოსფერო, რომელიც 
ცვლილების ხელშემწყობი იქნება და არა ძალით გამომწვევი.

ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ მოტივაციური ინტერვიუირების რაობის ასახსნელად 
ზოგ ჯერ სასარგებლოა მეტაფორებისა და შედარებების გამოყენება, ამიტომ ამ 
წიგნშიც ხშირად მივმართავთ ამ ხერხს. კარგი შედარებაა, რომ მოტივაციური 
ინტერვიუირება უფრო ცეკვას ჰგავს, ვიდრე ჭიდაობას2. მოძრაობა გიწევს 
ადამიანთან ერთად და არა მის საპირისპიროდ. ეს არ არის ძალების უპი-
რატესობის დამტკიცების ან მოწინააღმდეგის კუთხეში მიმწყვდევის პროცესი. 
მოტივაციური ინტერვიუირების საუბარი ვალსის ცეკვასავით მშვიდია. როგორც 
ცეკვაშია ვიღაც წამყვანი, ასევე, მოტივაციური ინტერვიუირების ხელოვნების 
ნაწილია წაყვანა, წაბორძიკების ან ფეხზე დაბიჯების გარეშე. პარტნიორობის 
გარეშე ცეკვა არ არსებობს.
2 ეს მეტაფორა ჯეფ ალისონმა შემოგვთავაზა.

მოტივაციური 
ინტერვიუირება 
ხორციელდება 
„ვინმესთვის“ და „მასთან 
ერთად“.
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რატომაა ეს მნიშვნელოვანი? ერთი მარტივი მიზეზის გამო: ცვლილება 
კლიენტის მიზანია, ამას კი სპეციალისტი მარტო ვერ მოახერხებს. კლიენტს აქვს 
ცხოვრებისეული ცოდნა, რომელიც სპეციალისტის ცოდნის შემავსებელია. ამ 
ცოდნის გააქტიურება აუცილებელი პირობაა ცვლილების მოსახდენად (Hibbard, 
Mahoney, Stock, & Tusler, 2007; Hibbard, Stockard, Mahoney, & Tusler, 2004). 
მოტივაციური ინტერვიუირება არ არის ხრიკი, რომ ტყუილებით მიიყვანო 
ადამიანები ცვლილებამდე. ეს არის მათი მოტივაციისა და ცვლილებისათვის 
საჭირო რესურსების გააქტიურების გზა. აქ აუცილებელია, თავი ავარიდოთ 
საკუთარი გამოცდილების ხაფანგს, რომელიც გვეუბნება, რომ ჩვენი პრო-
ფესიული ცოდნიდან გამომდინარე, გვაქვს პასუხი ამ ადამიანის დილემაზე. 
ამ ხაფანგისთვის თავისარიდება გულისხმობს, რომ არ უნდა ვიფიქროთ, 
თითქოს ჩვენ გვევალება, გვქონდეს ყველა სწორი პასუხი. და მართლაც, 
ჩვენ ვერ გვექნება სწორი პა სუხები, როცა საქმე პიროვნულ ცვლილებას 
ეხება. ექსპერტის ხაფანგი ნოყიერი ნიადაგია გამოსწორების რეფლექსის 
წარმოსაქმნელად. ბევრ პროფესიონალს სწავლის პროცესში უნერგავდნენ და 
მათგან მოელოდნენ, რომ  უნდა ეპოვათ და დაუყოვნებლივ შეეთავაზებინათ 
სწორი პასუხები. სწორედ გამოცდილების გაზიარების ამ რეფლექსის მოთოკვაა 
მოტივაციური ინტერვიუირების თა ნამ შრომ-
ლური სულისკვეთების საკვანძო ელემენტი. 

მოტივაციური ინტერვიუირების თა-
ნამშრომლური ბუნება როგორც საკუთარი, 
ისე კლიენტის მისწრაფებების გაგებასა 
და მეთვალყურეობას გულისხმობს. მო-
ტი ვაციური ინ  ტერვიუირება ინტერ პერ-
სო ნალური პრო ცესია, რომელშიც ორი 
მხარის მისწრაფებები შე იძლება გან ს ხ-
ვავდებოდეს - ისევე, როგორც ნე ბისმიერი 
სა ხის პარ ტნიორობისას. სა კუ თარი მო-
საზრებისა და წვლილის გაც ნო ბიერების 
გარეშე, სურათის მხოლოდ ნა ხევარს ვხედავთ. ჩვენი აზრით, მოტივაციურ 
ინტერვიუირებაში მთავარია გულწრფელობა ამ მისწრაფებებში. ზოგჯერ ინ-
ტერვიუერის გეგმები კონტექსტიდან მოჩანს. როდესაც ადამიანი „მო წევისთვის 
თავის დანებების კლინიკაში“, ან „ადიქციისგან განკურნების პროგ რამაში“ 
ეწერება, საუბრისა და ცვლილების მიმართულების თემა გარ კვეულია. ისინი, 
ვინც თვითმკვლელობის პრევენციის ცხელ ხაზზე მუშაობენ, თვითმკვლელობის 
შემთხვევათა პრევენციას ცდილობენ, პრობაციის ოფიცრები კი - კანონ-
საწინააღმდეგო ქცევების პრევენციას. ხშირ შემთხვევაში კლიენტი გეგმავს 
ცვლილებას, ყვება კონკრეტული პრობლემებისა და ჩივილების შესახებ. თუმცა, 
ისეც ხდება, რომ ინტერვიუერისა და კლიენტისთვის ცვლილების პრიორიტეტები 
განსხვავდება. ასეთ სიტუაციას დაწვრილებით მე-10 თავში განვიხილავთ. აქ 
ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ჩვენი საკუთარი ღირებულებებისა და ცვლილებების 
შესახებ საუბრების გეგმების გაცნობიერებასა და გულწრფელობაზე. 

მოტივაციური ინტერვიუირების ეს პარტნიორული ასპექტი მეორე ადა-
მიანის მიმართ პატივისცემას განაპირობებს. მოტივაციური ინტერვიუირების 
ჩამტარებელი, გარკვეული თვალსაზრისით, ცვლილების პრივილეგირებული 

მოტივაციური 
ინტერვიუირება არ არის 
ხრიკი, რომ ტყუილებით 
მიიყვანო ადამიანები 
ცვლილებამდე; ეს არის 
მათი მოტივაციისა და 
ცვლილებისათვის საჭირო 
რესურსების გააქტიურების 
გზა.
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მოწმეა, საუბარი კი ცოტათი წააგავს დივანზე გვერდიგვერდ ჯდომას, როცა 
მეორე ადამიანი თავისი ცხოვრების ფოტოალბომს ფურცლავს. ზოგჯერ შე-
კითხვებსაც უსვამ, მაგრამ ძირითადად უსმენ, რადგან ეს მონათხრობი ამ 
ადამიანის საკუთრებაა. თქვენი მიზანია, გაიგოთ თქვენ წინ გადაშლილი 
ცხოვრება, ამ ადამიანის თვალებით შეხედოთ სამყაროს, იმის მაგივრად, რომ  
თქვენი ხედვა მოახვიოთ მას თავს.

მიღება

პარტნიორობის სულისკვეთებას უკავშირდება სრული მიღების დამოკიდებულება 
კლი  ენტისადმი. ამ თვალსაზრისით, ადამიანის მიღება არ ნიშნავს, რომ 
თქვენ აუცი ლებლად იწონებთ მის მოქმედებებს ან ურიგდებით არსებულ 
მდგომარეობას. ინტერვიუერის პირადი მოწონება (ან არმოწონება) აქ არაფერ 
შუაშია. ის, რა საც ჩვენ მიღებაში ვგულისხმობთ, ვრცლადაა განხილული კარლ 
როჯერსის ნაშრომებში და სულ მცირე, ოთხი ასპექტისგან შედგება (იხილეთ 
სქემა 2.1).

აბსოლუტური ღირებულება

პირველ რიგში, მიღება გულისხმობს თითოეული ადამიანის თანდაყოლილი 
ღირებულებისა და პოტენციალის დაფასებას. როჯერსი (1980b) ამ და მო კი-
დებულებას მოიხსენიებს, როგორც არაკუთვნილებით ზრუნვას ან უპირობო 
პოზიტიურ დამოკიდებულებას. „მეორე ინდივიდის მიღება, როგორც ცალკე 
პიროვნებისა, მისი პატივისცემა, როგორც საკუთარი უფლებების მქონისა. 

სქემა 2.1. მიღების ოთხი ასპექტი
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ეს არის ბაზისური ნდობა – რწმენა, რომ მეორე ადამიანი რაღაცნაირად, 
ძირითადად, ნდობას იმსახურებს“ (გვ. 271). მისთვის ეს იყო ერთ-ერთი 
აუცი ლებელი და საკმარისი თერაპიული პირობა ცვლილების მოსახდენად. 
ფრომი (1956, გვ. 23) ამას აღწერდა, როგორც პატივისცემას, ანუ „უნარს, 
დაინახო ადამიანი ისეთი, როგორიც არის, გააცნობიერო მისი უნიკალური 
ინდივიდუალურობა. პატივისცემა ნიშნავს იმის გაგებას, რომ მეორე ადამიანი 
უნდა გაიზარდოს და განვითარდეს ისეთად, როგორიც არის. ამგვარად, 
პატივისცემა ჩაგვრის არარსებობას გულისხმობს“.

ამ დამოკიდებულების საპირისპიროა განსჯა - ღირებულებისთვის პირობების 
დადგენა: „მე გადავწყვეტ, ვინ იმსახურებს პატივისცემას და ვინ – არა“. აქ 
ჩნდება საინტერესო პარადოქსი. ჩვენ ვეთანხმებით როჯერსს, რომ როდესაც 
ადამიანები თვლიან, რომ მათ არ იღებენ, ისინი უმოქმედონი ხდებიან. მათ 
ცვლილების უნარი შემცირებული ან გამქრალი აქვთ. მეორე მხრივ, როდესაც 
ადამიანებს იღებენ ისეთებს, როგორებიც არიან, მათ ეძლევათ თავისუფლება, 
შეიცვალონ.

როჯერსმა (1959) ეს Menschenbild, ანუ ადამიანის ბუნების ეს გაგება 
ახალ საფეხურზე აიყვანა. ის ამტკიცებს, რომ გადამწყვეტ თერაპიულ პი-
რო ბებში, ადამიანები ბუნებრივად იცვლებიან დადებითი მიმართულებით. 
„თვითაქტუალიზაციის“ (Maslow, 1943, 1970) ეს ტენდენცია ისევე ბუნებრივია, 
როგორც მცენარის ზრდა ზემოთ, სინათლის მიმართულებით, როდესაც მას 
აქვს საჭირო ნიადაგი, წყალი და მზის სინათლე. თითქოს ყველა ადამიანს 
მოცემული აქვს განვითარების საკუთარი ბუნებრივი საბოლოო მდგომარეობა, 
ან მიზანი (ბერძნულად telos), როგორიც ის გახდებოდა ოპტიმალურ პირობებში. 
რკოს telos-ი არის მუხის ხე. აქვთ თუ არა ადამიანებსაც თანდაყოლილი 
თვითაქტუალიზაცია, ბუნებრივი მიდრეკილება, გაიზარდონ თავიანთი პო-
ზიტიური telos-ის შესაბამისად? დარწმუნებით ვერაფერს ვიტყვით, მაგრამ 
შეგვიძლია, ავირჩიოთ ჩვენი საკუთარი Menschenbild3,  ანუ როგორ განვიხილავთ 
ადამიანებსა და მათს ბუნებას. ეს ხედვა კი, შეიძლება, თვითასრულებად 
წინასწარმეტყველებად გადაიქცეს (Leake & King, 1977; Miller, 1985a).

ზუსტი ემპათია

მიღების მეორე ძირითადი ასპექტი (და ცვლილებისთვის საჭირო მეორე გა-
დამწყვეტი პირობა, როჯერსის მიხედვით) არის ზუსტი ემპათია, მეორე ადამიანის 
ხედვისადმი აქტიური ინტერესი და მისი გაგების ძალისხმევა, სამყაროს მისი 
თვალით დანახვა. ჩვენ არ ვგულისხმობთ თანაგრძნობას, შეცოდებასა და ამ 
ადამიანთან დაახლოებას. აქ არც მასთან იდენტიფიკაციას ვგულისხმობთ: 
„მეც ვიყავი ასე და ვიცი, რასაც განიცდი. მოდი, ჩემ შესახებ მოგიყვები“. ზემოთ 
ჩამოთვლილი თვისებები შეიძლება გვქონდეს ან არა, მაგრამ ემპათია არის 
სხვა ადამიანის ღირებულებათა სისტემის გაგების უნარი,  და რწმენა იმისა, რომ 
სხვისი პოზიციის გაგება მნიშვნელოვანია. როჯერსმა და მისმა სტუდენტებმა 
კარგად აღწერეს ზუსტი ემპათიის თერაპიული უნარი (Rogers, 1965; Truax & 

3 მადლობას ვუხდით იოახიმ კორკელს ამ საჭირო ცნებისა და კონცეფციის შემო-
თავაზებისთვის.
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Carkhuff, 1967). ეს არის „კლიენტის პიროვნული მნიშვნელობების შინაგანი 
სამყაროს განცდა ისე, თითქოს შენი საკუთარი იყოს, ოღონდ „თითქოს“ თვისების 
დაკარგვის გარეშე“ (Rogers, 1989, გვ. 92-93). ემპათიის საპირისპიროა საკუთარი 
ხედვის თავს მოხვევა იმ ვარაუდით, რომ მეორე ადამიანის აზრები არასწორი 
და შეუსაბამოა. 

ავტონომიის მხარდაჭერა

მიღების მესამე ასპექტი გულისხმობს თითოეული ადამიანის ავტონომიის, 
საკუთარი მიმართულების არჩევის ურყევი უფლებისა და უნარის დაფასებასა 
და პატივისცემას (Deci & Ryan, 1985; Markland, Ryan, Tobin, & Rollnick, 2005). 
ვიქტორ ფრანკლი (2006) წერდა:

„ჩვენ, ვისაც საკონცენტრაციო ბანაკებში გვიცხოვრია, გვახსოვს ადამიანები, 
რომლებიც ბარაკიდან ბარაკში გადადიოდნენ სხვათა ნუგეშსაცემად და პურის 
უკანასკნელ ნაჭერს უყოფდნენ მათ. ასეთები ცოტანი იყვნენ, მაგრამ ისინი 
საკმარის საფუძველს გვაძლევენ იმის დასტურად, რომ ადამიანს ყველაფერი 
შეიძლება წაართვა, გარდა ერთისა - ადამიანის თავისუფლებათაგან უკანასკნელის 
– აირჩიოს საკუთარი პოზიცია, ნებისმიერ გარემოებაში აირჩიოს საკუთარი გზა“ 
(გვ. 65-66).

როჯერსი (1962) თავის კლიენტზე ცენტრირებულ მიდგომაში ცდილობდა, 
შეეთავაზებინა ადამიანებისთვის „ყოფნისა და არჩევნის სრული თავისუფლება“ 
(გვ. 93). მისი რწმენა ამგვარი მიდგომის მართებულობისადმი უკავშირდება 
ადა მიანის ბუნების მისეულ ხედვას, როგორც თავისი არსით „პოზიტიურის, 
წინ მიმავალის, კონსტრუქციულის, რეალისტურისა და სანდოსი“ (გვ. 91). მას 
სჯეროდა, რომ მოცემული ძირითადი თერაპიული პირობების არსებობისას, 
ადამიანები ბუნებრივად განვითარდებიან პოზიტიური მიმართულებით. რო-
ჯერსის ხედვა ეწინააღმდეგებოდა ფროიდის შეხედულებას, რომ ადამიანები 
საკუთარი სიამოვნების მაძიებლები არიან და მათი მამოძრავებელი ბნელი 
ძალები, რომლებიც მათს ცხოვრებას ცვლიან, ხშირად არაცნობიერია.

ავტონომიის მხარდაჭერის საპირისპიროა მცდელობა, გავაკეთებინოთ 
ადამიანებს, ის რაც გვინდა, ვაიძულოთ და ვაკონტროლოთ ისინი. პრობაციის 
ოფიცერი რომელიც ამბობს: „თქვენ ვერ დატოვებთ ქვეყანას“, არ ამბობს 
სიმართლეს, ისევე, როგორც სპეციალისტი, რომელიც ალკოჰოლზე და-
მოკიდებულ ადამიანს ეუბნება: „თქვენ ვერ დალევთ“. ისინი გულისხმობენ, რომ 
კონკრეტულ ქცევას უარყოფითი შედეგები მოჰყვება, მაგრამ არჩევანს მაინც 
ყოველთვის ინდივიდი აკეთებს. აქ ერთი პარადოქსიცაა. როცა ადამიანს ეუბნე ბი: 
„ვერ გააკეთებ“, ანუ ზოგადად რომ ვთქვათ, ცდილობ, არჩევანი შეუზღუდო, ამით 
აღძრავ ფსიქოლოგიურ წინააღმდეგობას (Dillard & Shen, 2005; Karno & Longab-
augh, 2005a, 2005b), საკუთარი თავისუფლების დადასტურების სურვილს. მეორე 
მხრივ, ადამიანის არჩევნის თავისუფლების პირდაპირი აღიარება, როგორც 
წესი, ამცირებს თავდაცვის სურვილს და ხელს უწყობს ცვლილებას. თავიდან 
ამოიგდეთ აზრი, რომ თქვენ უნდა (ან შეგიძლიათ) აიძულოთ ადამიანები, 
შეიცვალონ. მოკლედ, თქვენ უნდა დათმოთ ძალაუფლება, რომელიც არც 
არასოდეს გქონიათ.
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აფირმაცია

დაბოლოს, მიღება, როგორც ის ჩვენ გვესმის, გულისხმობს აფირმაციას, ანუ 
ადამიანის ძლიერი მხარეებისა თუ ძალისხმევების დადგენასა და აღიარებას. 
როგორც ღირებულების, ავტონომიისა და ემპათიის შემთხვევაში იყო, ესეც 
არა უბრალოდ დაფასების პირადი გამოცდილება, არამედ არსებობისა და 
კომუნიკაციის წინასწარგანზრახული გზაა (Rogers, 1980b). ამის საპირისპიროა 
ნაკლის ძიება (რაც ხშირადაა ხოლმე „შეფასების“ მიზანი), და მისი პოვნის 
შემთხვევაში ადამიანებისთვის იმის ახსნა, როგორ გამოასწორონ ეს ნაკლი.

პიროვნებაზე ორიენტირებული ეს ოთხი პირობა ერთად წარმოადგენს 
იმას, რასაც „მიღებას“ ვუწოდებთ: როდესაც ადამიანი პატივს სცემს თითოეული 
პიროვნების აბსოლუტურ ღირებულებასა და პოტენციალს; აღიარებს და მხარს 
უჭერს ადამიანის ავტონომიას, თავად აირჩიოს საკუთარი გზა; ზუსტი ემპათიით 
ცდილობს, გაიგოს მეორე ადამიანის თვალსაზრისი და ხაზს უსვამს პიროვნების 
ძლიერ მხარეებსა და მის ძალისხმევას.

თანაგრძნობა

მესამე გამოცემაში მოტივაციური ინტერვიუირების არსის აღწერას ჩვენ და-
ვამატეთ თანაგრძნობის ელემენტი. აქ არ ვსაუბრობთ პიროვნულ განცდაზე, 
ემოციურ გამოცდილებაზე, როგორიცაა სიმპათია ან იდენტიფიკაცია, რად-
გან ისინი არც აუცილებელია და არც საკმარისი თანაგრძნობისათვის. არ 
არის საჭირო პირდაპირი მნიშვნელობით “ერთად ტანჯვა“ საიმისოდ, რომ 
თანაგრძნობა გამოვიჩინოთ. მოქმედების გარეშე თანაგრძნობის განცდაც  დი დად 
სა სარგებლო არაა. იყო თანამგრძნობი, 
ნიშნავს, აქტიურად შეუწყო ხელი სხვის კე-
თილდღეობას, პრიორიტეტი მიანიჭო მის 
საჭიროებებს. ჩვენი სერვისებით ხომ ჩვენი 
კლიენტები უნდა სარგებლობდნენ და არა 
- ჩვენ. მსოფლიოს ყველა დიდი რელიგია 
ქა დაგებს ამ თვისების განვითარებასა 
და პრაქტიკაში გამოყენებას, სხვათა კე-
თილდღეობის ხელშეწყობას და მისთვის მნიშვნელობის მინიჭებას. თანაგრძნო-
ბა ნებაყოფლობითი მზადყოფნაა სხვისი კეთილდღეობისა და ინტერესების 
უზრუნველსაყოფად. რასაკვირველია, სხვათა კეთილდღეობაზე ზრუნვა ერთ-
ერთი მამოტივირებელი ფაქტორია ადამიანებისათვის, აირჩიონ სხვებისათვის 
დახმარების გაწევის პროფესიები. 

რატომ დავამატეთ თანაგრძნობა მოტივაციური ინტერვიუირების დანარჩენ 
სამ ელემენტს? იმიტომ, რომ დანარჩენი სამივეს განხორციელება მხოლოდ 
საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარეც შეიძლება. მოხერხებული გამყიდველი 
ამყარებს პარტნიორობას პოტენციურ მყიდველებთან, აღძრავს მათს  მიზნებსა 
და ღირებულებებს, ძალიან კარგად იაზრებს, გადაწყვეტს თუ არა მომხმარებელი 
ყიდვას. ჩვენ სულაც არ ვფიქრობთ გაყიდვების ბიზნესის დაკნინებას, ის 

იყო თანამგრძნობი, 
ნიშნავს, აქტიურად 
შეუწყო ხელი სხვის 
კეთილდღეობას, 
პრიორიტეტი მიანიჭო მის 
საჭიროებებს.
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ნამდვილად შეიძლება ემსახურებოდეს როგორც გამყიდველის, ისე მყიდველის 
ინტერესებს, ჩვენ მხოლოდ იმის თქმა გვინდა, რომ ფსიქოლოგიური ცოდნა და 
ტექნიკა, რომელსაც მოგვიანებით აღვწერთ, შეიძლება გამოყენებული იქნეს 
ექსპლუატაციისთვის, უპირატესობის მოსაპოვებლად, დაუმსახურებელი ნდობისა 
და მორჩილების მისაღებად (Cialdini, 2007). თანაგრძნობის სულისკვეთებით 
მუშაობა ნიშნავს სწორი ღირებულებების ქონას, იმას, რომ ნამდვილად იმსა-
ხურებდეთ ნდობას.

გაღვივება

ცვლილების შესახებ პროფესიულ კონსულტაციებში რაც ხდება, მეტწილად, 
ემყარება დეფიციტის მოდელს, ანუ იმას, რომ ადამიანს აკლია რაღაც, რაც უნდა 
შეიძინოს. ფარული გზავნილი ასეთია: „მე მაქვს, ის რაც თქვენ გჭირდებათ და 
ვაპირებ, გადმოგცეთ“, სულ ერთია, იქნება ეს ცოდნა, ხედვა, დიაგნოზი, სიბრძნე, 
რეალობა, რაციონალურობა თუ თავის გართმევის უნარი. შეფასება ხშირად 
არის ორიენტირებული ნაკლის აღმოჩენაზე, რომელსაც შემდეგ პროფესიული 
ცოდნის მოშველიებით გამოვასწორებთ. როცა  აღმოაჩენთ იმ ინგრედიენტს, რაც 
კლიენტს აკლია, გაიგებთ, რა უნდა გადასცეთ მას. ასეთი მიდგომა გონივრულია 
ავტომობილების შეკეთებისას ან ინფექციური დაავადებების მკურნალობისას, 
მაგრამ, როგორც წესი, არ მუშაობს, როცა საუბარი პიროვნულ ცვლილებას 
შეეხება. 

მოტივაციური ინტერვიუირება იწყება ძალიან განსხვავებული, ძლიერ 
მხარეებზე ორიენტირებული წინაპირობით, რომ ადამიანებს თითქმის ყვე-
ლაფერი აქვთ, რაც სჭირდებათ, თქვენი მიზანი კი ამ რესურსების გაღვივება 
და სამოქმედოდ გამოხმობაა. ფარული გზავნილი ასეთია: „თქვენ გაქვთ, რაც 
გჭირდებათ და ჩვენ ერთად ვიპოვით მას“. ამ პერსპექტივიდან განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია ადამიანის ძლიერი მხარეებისა და რესურსებისთვის ყუ-
რადღების მიქცევა და მათი გააზრება და არა ნაკლის აღმოჩენა. ჩვენ ვვა-
რაუდობთ, რომ ადამიანები ნამდვილად ფლობენ სიბრძნეს საკუთარი თავის 
შესახებ და აქვთ საკმარისი მიზეზი, იცხოვრონ ისე, როგორც ცხოვრობენ. 
მათ აქვთ მოტივაცია და რესურსები, რომელთა ამოქმედებაც შეუძლიათ. 
მოტივაციური ინტერვიუირების ჩვენი თავდაპირველი კვლევების ერთ-ერ-
თი მოულოდნელი შედეგი ისიც იყო, რომ თუკი ადამიანები ახერხებდნენ 
ცვლილებასთან დაკავშირებული ამბივალენტურობის გადალახვას, ისინი 
აგრძელებდნენ წინსვლას და ამას უკვე დამატებითი პროფესიული დახმარების, 
ან ჩარევის გარეშე აკეთებდნენ.

განვიხილოთ ორი განსხვავებული შეხედულება განათლების შესახებ. 
პირველი მათგანია ლექციის წაკითხვა, ანუ ცოდნის ჩადება. თავის გახსნა, 
ფაქტების ჩადება და ისევ გაკერვა. შესაბამისი ლათინური ზმნაა docere, 
რომელიც ეტიმოლოგიურად საფუძველია სიტყვებისა: დოქტრინა, დოცენტი, 
ინდოქტრინაცია და დოქტორი. ეს ხედვა დეფიციტის მოდელს ეყრდნობა, 
როდესაც ადამიანს აკლია რაღაც, რაც სჭირდება. ასეთი ტიპის სწავლება 
საჭიროა გარკვეულ დროსა და ადგილას, მაგრამ ძალიან არაეფექტურია, 
როდესაც ადამიანებს  ცვლილების განხორციელებაში უნდა დავეხმაროთ. 
ამის საპირისპირო შეხედულებაა ამოქაჩვა (ლათინურად - ducere), როგორც 
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წყლის ამოქაჩვა ჭიდან. მოტივაციური ინტერვიუირების პერსპექტივიდან 
აპრიორული დაშვება იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანში არსებობს სიბრ-
ძნისა და გამოცდილების ღრმა ჭა და სპეციალისტს შეუძლია ამ ჭიდან მათი 
ამოღება. რაც საჭიროა, თითქმის ყველაფერი ადგილზეა, მხოლოდ მისი 
ამოქაჩვა, ამოღებაღა რჩება. ამიტომ მოტივაციური ინტერვიუირების განმა-
ხორციელებელი გულწრფელად არის დაინტერესებული, რომ გაიგოს კლიენტის 
თვალსაზრისი და მისი სიბრძნე. 

გაღვივებაც შეესაბამება პირველ თავში წარმოდგენილ ამბივალენტურობის 
კონცეფციას. ადამიანები, რომლებიც ამბივალენტურები არიან ცვლილების 
მიმართ, შინაგანად ორივე მხარის არგუმენტებს ფლობენ – ცვლილე ბის 
მხარ დამჭერსაც და უცვლელობის, ანუ არსებული სიტუაციის უცვლელობის 
მხარდამჭერსაც. ეს იმას ნიშნავს, რომ კლიენტების უმრავლესობას შინაგანად 
უკვე აქვს ცვლილების მხარდამჭერი ხმა, ცვლილების პოზიტიური მოტივაცია. 
ის უფრო დამარწმუნებელია, ვიდრე თქვენ მიერ მოყვანილი ნებისმიერი 
არგუმენტი. მაშასადამე, თქვენი ამოცანაა, გააღვიძოთ და გააძლიეროთ 
ცვლილების ის მოტივაცია, რომელიც უკვე არსებობს.

მოტივაციური ინტერვიუირების არსი ჩნდება ამ ოთხი კომპონენტის გადაკ-
ვეთის წერტილზე (იხილეთ სქემა 2.2). ეს ქმნის კონტექსტს მოტივაციური 
ინტერვიუირების მეორე პრაგმატული განსაზღვრებისთვის – პრაქტიკოსის 
განსაზღვრებისთვის, რომელიც პასუხობს კითხვაზე: „რატომ უნდა მინდოდეს 
მოტივაციური ინტერვიუირების შესწავლა და როგორ გამოვიყენებ მას?“

მოტივაციური ინტერვიუირება არის პიროვნებაზე ცენტრირებული 
კონსულტირება ცვლილების მიმართ ამბივალენტური დამო კი დე-
ბულების პრობლემის  მოსაგვარებლად.

სქემა 2.2. მოტივაციური ინტერვიუირების 
არსი - სულისკვეთება
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პიროვნებაზე ცენტრირებული ზრუნვის 
ზოგიერთი პრინციპი

ჩვენ მიერ აღწერილი მოტივაციური ინტერვიუირების სულისკვეთება პი-
როვნებაზე ცენტრირებული ზრუნვის ხანგრძლივ ტრადიციას ეფუძნება. მას 
კლიენტზე ცენტრირებული კონსულტირებაც (Rogers, 1965) ეწოდებოდა, 
პაციენტზე ცენტრირებული მედიცინაც (Laine & Davidoff, 1996) და ურთიერთობაზე 
ცენ ტრირებული ზრუნვაც (Beach, Inui, & the Relationship-Centered Care Research 
Network, 2006). იგი გულისხმობს სერვისების ამოსავალ წერტილად მიმღების 
ხედვის ჩათვლას. ამ თვალსაზრისით, ჩვენ შემოგთავაზებთ ძირითად პრინცი-
პებს, რომ ლებიც შეესაბამება ზრუნვის პიროვნებაზე ცენტრირებულ მიდგომას:

1. ჩვენი მომსახურება ხალხისთვის სარგებლობის მოსატანად არსებობს 
(და არა პირიქით). ჩვენი კლიენტების (მონაწილეების, პაციენტების, 
მომხმარებლების, კლიენტებისა და ა. შ.) საჭიროებები პრიორიტეტულია.

2. ცვლილება, უპირველეს ყოვლისა, საკუთარი თავის ცვლილებაა. მომ-
სახურება (მკურნალობა, თერაპია, ინტერვენცია, კონსულტირება და ა. შ.) 
ცვლილების ბუნებრივ პროცესებს უწყობს ხელს (Prochaska & DiClemente, 
1984).

3. ადამიანები საკუთარი თავის ექსპერტები არიან. მათ ყველაზე მეტი იციან 
საკუთარი თავის შესახებ.

4. არ არის აუცილებელი, მოვახდინოთ ცვლილება. ფაქტია, რომ ჩვენ, მარტო, 
არ შეგვიძლია ცვლილების განხორციელება.

5. არ არის აუცილებელი,  ყველა კარგი აზრი ჩვენ მოგვივიდეს თავში. არსებობს 
შესაძლებლობა, რომ ჩვენი მოსაზრება არ აღმოჩნდეს საუკეთესო.

6. ადამიანებს აქვთ ძლიერი მხარეები, მოტივაცია და რესურსები, რომელთა 
გა აქტიურებაც აუცილებელია ცვლილების განსახორციელებლად.

7. შესაბამისად, ცვლილებას სჭირდება პარტნიორობა, თანამშრომლობა 
ცოდნათა შორის. 

8. მნიშვნელოვანია ადამიანის  აზრის გაგება სიტუაციის შესახებ -  რა არის 
საჭირო და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას.

9. ცვლილება არ არის ძალების დაპირისპირება, სადაც თუ რაიმე შეიცვალა, 
ჩვენ „გავიმარჯვეთ“. ცვლილების შესახებ საუბარი ცეკვას უნდა ჰგავდეს, და 
არა - ჭიდაობას.

10. ცვლილების მოტივაცია კი არ უნდა ჩავუნერგოთ, არამედ უნდა აღ ვუძრათ. 
ის უკვე არსებობს და მხოლოდ გაღვივება სჭირდება.

11. ჩვენ ვერ შევცვლით ადამიანების არჩევანს მათი ქცევის შესახებ. ადა მიანები 
თავად იღებენ გადაწყვეტილებას, რის გაკეთება სურთ და რისი - არა, 
თანაც ცვლილების მიზანი შეუსრულებელია, ვიდრე ადამიანი თავად არ 
განახორციელებს მას.

განვითარების პროცესი

ამ თავში შევეცადეთ, აღგვეწერა მიდგომის სულისკვეთება და არსი, რომლითაც  
მოტივაციური ინტერვიუირების პროცესის დაწყებაა საჭირო. როგორც უკვე 
აღვნიშნეთ, მიდგომის არსის სრულად გაზიარება არ არის მოტივაციური 
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ინტერვიუირების გამოყენების წინაპირობა. ასე რომ ყოფილიყო, როგორ 
შევძლებდით მოტივაციური ინტერვიუირების დანერგვას? რეალობაში, მო-
ტივაციური ინტერვიუირების პრაქტიკა გვასწავლის მის არსს. დალაი ლამა 
თანაგრძნობის განვითარების ასეთ აღწერას გვთავაზობს:

„არსებობს სხვა ადამიანების მიმართ თანაგრძნობის გაღვივების პროცესი... 
პირველი ეტაპია ცოდნა... შემდეგ საჭიროა ამ ცოდნის მუდმივი ასახვა და 
შესისხლხორცება მანამ, სანამ რწმენად არ გადაიქცევა. ის გამთლიანდება თქვენს 
გულსა და გონებაში... ასე მიაღწევთ მდგომარეობამდე, როცა ის სპონტანური 
გახდება“ (The Dalai Lama & Ekman, 2008, გვ. 156 – 157).

ასეთია მოტივაციური ინტერვიუირების შესწავლის ჩვენი გამოცდილებაც. 
ყოველი ახალი სესიის დაწყებისას აღარ გვჭირდება იმის გადამეორება,  რაში 
მდგომარეობს მიდგომის არსი (თუმცა, ამის გაკეთება სასარგებლო იქნებოდა). 
ეს ავტომატურად ხდება; ასეთი სტილით ურთიერთობის პრაქტიკა თავისთავად 
აღძრავს ამ მდგომარეობას. ასე რომ, ნუ შეშფოთდებით, თუ ფიქრობთ, რომ 
თქვენი „არსი“ იგვიანებს. პრაქტიკა თავად გასწავლით და შეგახსენებთ.

სქემა 2.3. პიროვნული რეფლექსია: მოტივაციური 
ინტერვიუირების ლოცვა

ამერიკის სამხრეთ-დასავლეთში ცხოვრების დროს, ხშირად მქონდა 
ბედნიერება, ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის წარმომადგენელ პრო-
ვაიდერებს მოტივაციური ინტერვიუირების შესახებ გავსაუბრებოდი. ზოგი 
მათგანი მეუბნებოდა, რომ ადამიანების მიმართ ასეთი პატივისცემის 
გამომხატველი დამოკიდებულება ზუსტად შეესაბამება მათს ტომში არსე ბულ 
სა უბრის ნორმებს. თუმცა, ერთი ტომის ლიდერმა მითხრა, რომ ამერიკელი 
ინდიელებისთვის მოტივაციური ინტერვიუირების სასწავლებლად უნდა 
მქონოდა ლოცვა, სიმღერა და ცეკვა. ცეკვას და სიმღერას უფრო ნიჭიერ 
ადამიანებს დავუთმობ, მაგრამ ლოცვა კი მართლაც შევთხზე რეიმონდ 
დოუს დახმარებით. 

მასწავლე, რომ ვიყო მომთმენი კომპანიონი, 
მოვუსმინო მას ცასავით ღია გულით.

მიბოძე ხედვა, რომ დავინახო მისი თვალებით
და მიბოძე ყური, მისი ამბის მოსამენად მომართული.

შექმენი ღია და უსაფრთხო გზა, რომელსაც ერთად გავივლით.
გადამაქციე სუფთა ტბად, რომელშიც ის აირეკლება.

მასწავლე, რომ დავინახო მასში შენი მშვენება და სიბრძნე,
და შევიმეცნო შენი სურვილი, რომ მან მიაღწიოს ჰარმონიას:

ჯანმრთელმა, მოყვარულმა და ძლიერმა.
ნება მიბოძე, პატივი ვცე მის მიერ საკუთარი გზის არჩევას,

და დალოცე ის, რომ ეს გზა თავისუფლად გაიაროს.
ნება მიბოძე, ვიცოდე, რომ მე და ის განსხვავებულები ვართ,

თუმცა არსებობს ისეთი წყნარი ადგილი, სადაც ჩვენ ვერთდებით.

უილიამ რ. მილერი
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ძირითადი პუნქტები

9 მოტივაციური ინტერვიუირება არის პიროვნებაზე ცენტრირებული 
კონსულტირების სტილი ცვლილებასთან დაკავშირებული ამბი ვა-
ლენტურობის პრობლემასთან გასამკლავებლად.

9 მოტივაციური ინტერვიუირება ხორციელდება არა ვინმეზე, არამედ 
ვინმესთვის და ვინმესთან ერთად.

9 მოტივაციური ინტერვიუირების არსის ოთხი მთავარი ასპექტია აბსო-
ლუტური ღირებულება, ზუსტი ემპათია, ავტონომიის მხარდაჭერა და 
აფირმაცია.

9 მოტივაციური ინტერვიუირება აღვივებს უკვე არსებულს და არ ნერგავს 
რაიმე ახალს, რაც მანამდე არ ყოფილა.
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თავი 3

მოტივაციური ინტერვიუირების 
მეთოდი

„ადამიანებს თავისი საკუთარი არგუმენტებით უკეთ 
დაარწმუნებთ,  ვიდრე იმ არგუმენტებით, რომლებიც 
სხვებს მოუვიდათ თავში“.

ბლეზ პასკალი

„თქვენ ბებიაქალი ხართ და ვიღაცის დაბადებას 
ესწრებით. გააკეთეთ სიკეთე თავის გამოჩენის და 
აურზაურის გარეშე. ხელი შეუწყვეთ იმას, რაც ხდება 
და არა იმას, რაც, თქვენი აზრით, უნდა ხდებოდეს. 
თუ თქვენ უნდა გაუძღვეთ საქმეს, გაუძეხით ისე, რომ 
დაეხმაროთ დედას, მაგრამ ის კვლავ  თავისუფალი 
და პასუხისმგებელი დარჩეს. როდესაც ბავშვი და-
იბადება, დედა სამართლიანად იტყვის: „ჩვენ ეს 
თვითონ შევძელით!“

დაო დე ძინი

მოტივაციური ინტერვიუირების ოთხი პროცესი

პირველ ორ გამოცემაში ჩვენ აღვწერდით მოტივაციური ინტერვიუირების 
ორ ფაზას: მოტივაციის ჩამოყალიბებას (ფაზა 1) და პასუხისმგებლობის 
გაძ ლიერებას (ფაზა 2). როგორც მარტივ სახელმძღვანელოს, ამ მოდელს 
აშკარად ჰქონდა დადებითი მხარეები. მაგალითად, „ზედმეტად ნუ ისაუბრებთ 
იმაზე, როგორ უნდა განხორციელდეს ცვლილება - რაც უფრო მე-2 ფაზას 
შეესაბამება - ჯერ ისაუბრეთ იმაზე, რატომ უნდა მოხდეს ცვლილება - რაც 
პირველი ფაზის აქტივობაა“. მაგრამ პრაქტიკაში ეს მარტივი განსხვავება ვერ 
ასახავს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, რომელიც უფრო წრიულია, ვიდრე 
წრფივი. ასევე არასრულიცაა. მაგალითად, პრაქტიკოსები გვიყვებიან, რომ 
ზოგჯერ უძნელდებათ მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება, რადგან უჭირთ 
კლიენტების კეთილგანწყობის მოპოვება. ზოგიერთი პრაქტიკოსისთვის კიდევ 
ერთი კლინიკური სირთულე იყო კლიენტების მიერ მოფიქრებული ცვლილების 
შესაძლებლობათა სიმრავლე - მათ უჭირთ საუბრის თემების კონკრეტიზება და 
მინიმუმამდე დაყვანა.

ამან მიგვიყვანა იქამდე, რომ უფრო ნათლად წარმოვიდგინეთ მოტივაციური 
ინტერვიუირების შემადგენელი პროცესები. გადავწყვიტეთ, შეგვესუსტებინა 
„ფაზათა“ თანმიმდევრობა და  უფრო მეტად მიგვეახლოებინა პროცესები იმ 
სურათთან, რომელსაც პრაქტიკაში ვაწყდებით. ასე მივიღეთ ოთხი ურთი-
ერთგადამფარავი პროცესი. ამ პროცესების აღმნიშვნელად ჩვენ ვიყენებთ 
სიტყვებს: „კეთილგანწყობის მოპოვება“, „ფოკუსირება“, „გაღვივება“ და „და-
გეგმვა“. ეს წიგნიც ამ ოთხი პროცესის შესახებაა.
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ამ თავში ჩვენი მიზანია, მიმოვიხილოთ ეს ძირითადი პროცესები, რომ-
ლებისგანაც შედგება მოტივაციური ინტერვიუირება. ერთი მხრივ, ეს პროცესები 
იმ თანმიმდევრობით ჩნდება, რა თანმიმდევრობითაც ჩვენ აღვწერთ მათ. თუ 
კლიენტს ვერ დააინტერესებ და არ ჩართავ პროცესში, მასთან ურთიერთობას 
ვერ დაამყარებ და უფრო შორს წასვლას ვეღარ მოახერხებ. გაღვივება, 
როგორც ეს ამ წიგნშიცაა აღწერილი, შესაძლებელია მხოლოდ ფოკუსირების 
შემდეგ. ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილება წინაპირობაა იმის დაგეგმვისა, 
თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ცვლილება. თუმცა ისინი, ამავდროულად, 
განმეორებადიცაა; ერთი არ მთავრდება მეორის დაწყებისას. ისინი მდორედ 
გადადიან ერთიდან მეორეში, გადაფარავენ ერთმანეთს და მეორდებიან. 
სწორედ ამ ოთხი პროცესის შერწყმა საუკეთესოდ ასახავს მოტივაციურ ინტერ-
ვიუირებას. 

გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ოთხი პროცესი თანმიმდევრულიცაა და 
განმეორებადიც, ჩვენ ვარჩიეთ მათი წარმოდგენა კიბის საფეხურების სახით 
(იხილეთ სქემა 3.1). ყოველი პროცესი ემყარება მანამდე არსებულს და მომდევ-
ნო სა ფეხურების საფუძველს წარმოადგენს. საუბრისას, ან კონსულტირებისას 
შესაძლებელია ამ კიბეზე ზემოთ და ქვემოთ არბენ-ჩარბენა, ან წინა საფეხურზე 
დაბრუნება, რასაც განახლებული ყურადღება სჭირდება.

სქემა 3.1. მოტივაციური ინტერვიუირების ოთხი პროცესი

დაგეგმვა
გაღვივება

ფოკუსირება
კეთილგანწყობის მოპოვება

 

კეთილგანწყობის მოპოვება
ყველა ურთიერთობა კეთილგანწყობის მოპოვების პროცესით იწყება. როდესაც 
ადამიანები მოდიან კონსულტაციის ან სერვისების მისაღებად, მათ ხშირად 
აინტერესებთ, და ზოგჯერ კიდევაც წარმოიდგენენ ხოლმე, როგორი იქნება 
სპეცილისტი, როგორ მოეპყრობა მათ. პირველი შთაბეჭდილება ძალიან 
ძლიერია (Gladwell, 2007), თუმცა არა შეუქცევადი. ნებისმიერი პირველი 
ვიზიტის დროს ადამიანები იმასაც გადაწყვეტენ, რამდენად მოსწონთ და სჯერათ 
სპეციალისტისა და დაგეგმონ თუ არა მომდევნო ვიზიტი. ზოგ შემთხვევაში 
ვიზიტი ერთჯერადია! 

კეთილგანწყობის მოპოვება არის პროცესი, როდესაც ორივე მხარე ამყარებს 
სა სარგებლო კავშირსა და მუშა ურთიერთობას. ზოგჯერ ეს წამებში ხდება; ზოგ ჯერ 
კვი რების მანძილზე ჭირს კონტაქტის დამყარება. საუბრით ბევრი რამის გაკეთება 
შეიძლება კეთილგანწყობის გასაძლიერებლად. საუბრის მიღმა არსებულმა 
ფაქტორებმაც შეიძლება, შეუწყონ ან შეუშალონ ხელი კეთილგანწყობის 
მოპოვებას. ეს ფაქტორებია: მომსახურების სისტემა, რომელშიც კლიენტი და 
ინტერვიუერი მუშაობენ, ინტერვიუერის ემოციური მდგომარეობა, კლიენტის 
გარემოები და მდგომარეობა, რომლითაც ის  შეხვედრაზე მოდის. 
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თერაპიული კეთილგანწყობის მოპოვება აუცილებელი წინაპირობაა 
ყვე ლა შემდეგი პროცესისთვის. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ მოტივაციური 
ინტერვიუირებისთვის არ არის დამახასიათებელი. სამუშაო ალიანსის დამყარება 
ბევრი სახის მომსახურებისთვისაა მნიშვნელოვანი. სპეციალისტთან ამ სა-
მუშაო ურთიერთობის კლიენტის მიერ შეფასება გვაძლევს საშუალებას, ვიწი-
ნასწარმეტყველოთ, შენარჩუნდება თუ არა ეს ურთიერთობა და გამოიღებს 
თუ არა ნაყოფს, თუმცა, სპეციალისტის მიერ შეფასება ზოგჯერ ასეთი ვე 
პროგნოზუ   ლი ღირებულების მატარებელი 
არაა (Crits-Christoph et al., 2011). კეთილ-
განწყობის მოპოვება კლიენტთან  მხო-
ლოდ მეგობრულობას და კარგ და-
მო კიდებულებას არ გულისხმობს. ამ 
წიგ ნის II ნაწილის თავები კეთილგანწყობის 
მოპოვების სირთულეებს ეთმობა. 

ფოკუსირება

კეთილგანწყობის მოპოვების პროცესს მივყავართ კონკრეტულ გეგმებზე 
ფოკუსირებისკენ: რაზე სასაუბროდ მოვიდა ეს ადამიანი.  სპეციალისტსაც 
აქვს საკუთარი გეგმები; მათგან ზოგი ემთხვევა კლიენტისას, ზოგი კი – არა. 
მაგალითად, ადამიანი სამედიცინო დაწესებულებაში მივიდა ზედა სასუნთქი 
გზების რესპირატორული ინფექციითა და სუნთქვის უკმარისობით და ითხოვს 
მცირე სიმპტომურ შვებას მაინც. თუკი ეს ადამიანი მწეველია, სპეციალისტს 
შეიძლება ცვლილების შეთავაზება მოუნდეს. რის შესახებ ისაუბრებენ ისი-
ნი? ისინი ისაუბრებენ ჩივილებზე, იმაზე,  რაც აწუხებს კლიენტს, მაგრამ 
სპეციალისტმა შეიძლება სიგარეტის მოწევის თემაც წამოჭრას. ფოკუსირება არის 
პრო ცესი, როდესაც ცვლილების შესახებ საუბრის კონკრეტულ მიმართულებას 
ირჩევ და ინარჩუნებ.

ურთიერთობებში, რომლებიც დახმარებას მოიცავს, როგორც წესი, წა-
მოიჭრება ხოლმე ერთი ან მეტი ცვლილების მიზანი. შესაძლებელია მათი 
ფორმალიზება და მკურნალობის გეგმაში ჩართვა, თუმცა, ჩვენ  ცვლილების 
უფრო ფართო გეგმის დასახვა გვირჩევნია, რადგან ცვლილებისაკენ მიმავალი 
მრავალი გზიდან მკურნალობა მხოლოდ ერთ-ერთია.

შეიძლება, ეს მიზნები შეიცავდეს ქცევის ცვლილებას. ხშირად ასეც არის. 
ქრონიკული დაავადების მკურნალობა ძალიან ხშირად უკავშირდება ჯანსაღი 
ცხოვრების წესის შემოღებას და ქცევის შესაბამის ცვლილებას (Rollnick, Miller, 
et al., 2008). ქცევის ცვლილება გამოიყენება კვების დარღვევების, დეპრესიის, 
ქრონიკული დეზორგანიზაციის, მორცხვობის, წამალდამოკიდებულების, 
ქრონიკული ტკივილისა და მრავალი სხვა რამის დასაძლევად. როგორც 
პირველ თავში განვიხილეთ, ცვლილების სხვა მიზნები ნაკლებად უკავშირდება 
ღიად გამოხატულ ქცევას და უფრო მეტად გულისხმობს არჩევნის გაკეთებას 
(ვაპატიოთ თუ არ ვაპატიოთ, დავრჩეთ თუ წავიდეთ), ან დამოკიდებულებისა 
და აზრების შერჩევას (მაგ., თანავუგრძნოთ თუ არა). ზოგიერთი მათგანი 
გულისხმობს გადაწყვეტილების მიღებას, ან რამესთან შეგუებას – ღრმა წუ-
ხილთან გამკლავებას, გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებულ შვებას,  

თერაპიულ ურთიერთობაში 
კეთილგანწყობის მოპოვება 
აუცილებელი წინაპირობაა 
ყველა მომდევნო 
პროცესისთვის.
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ორაზროვნების, მარტოობის, ან შფოთვის მიმართ მეტ შემგუებლობას. შეგუების 
არჩევნის გაკეთება შეიძლება სრულ უმოქმედობასაც გულისხმობდეს.

მოტივაციურ ინტერვიუირებაში ფოკუსირების პროცესი გვიჩვენებს, რა გზით 
გავაგრძელოთ სიარული, გვეხმარება მიმართულების გარკვევაში და იმის 
გააზრებაში, რა ცვლილებები გვინდა, მოჰყვეს შედეგად ამ კონსულტაციებს.

გაღვივება
მოტივაციური ინტერვიუირების მესამე პროცესი არის გაღვივება, რომელიც 
ცვლილების ერთ ან რამდენიმე მიზანზე ყურადღების გამახვილებას გუ-
ლის ხმობს. გაღვივების მიზანია კლიენტის მოტივაციის გამოწვევა. ის ყო-
ველთვის იყო მოტივაციური ინტერვიუირების მთავარი ნაწილი. გაღვივება 
ხორციელდება, როცა კონკრეტულ ცვლილებას ვაქცევთ ყურადღების ცენტრში 
და ვხელმძღვანელობთ კლიენტის სურვილებითა და აზრებით, თუ რატომ და 
როგორ უნდა მოვახდინოთ ცვლილება.

ეს დიამეტრალურად საწინააღმდეგოა ექსპერტულ-დიდაქტიკური მიდ-
გომისა, რომელიც გულისხმობს პრობლემის შეფასებას, იმის განსაზღვრას, 
თუ რა კეთდება არასწორად და იმის სწავლებას, თუ როგორ გამოსწორდეს 
ნაკ ლოვანებები. ამ მოდელში ექსპერტი გვთავაზობს როგორც დიაგნოზს, ისე 
პრობ ლემის გადაწყვეტის გზებსაც. ეს მისაღებია მედიცინაში, მაგალითად, 
მო ტეხილობის, ან ინფექციების დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის დროს: 
„აი, ესაა პრობლემა. მოდი, ეს საშუალება ვცადოთ“. თუმცა, როდესაც მი ზა ნი 
პიროვნული ცვლილებაა, ექსპერტის მიერ წარმართვის მიდგომა არ ამარ-
თლებს ხოლმე. პიროვნული ცვლილებისთვის საჭიროა ინდივიდის აქტიური 
მო ნაწილეობა ცვლილების პროცესში. შეიძლება 7 დღე სვა ანტიბიოტიკები, 
მოტეხილობაზე 7 კვირა გედოს თაბაშირის სახვევი, მაგრამ პიროვნული 
ცვლილება ხანგრძლივი პროცესია.

მარტივად რომ ვთქვათ, გაღვივება არის პროცესი, როდესაც ადამიანი 
თვითონ იშველიებს არგუმენტებს ცვლილების მხარდასაჭერად. გამოსწორების 
რეფლექსი გვიბიძგებს, რომ ჩვენ თვითონ მოვიყვანოთ არგუმენტები, მაგრამ 
ამის გაკეთება არ არის მიზანშეწონილი. ადამიანები საკუთარ თავს ესაუბრებიან 
ცვლილების შესახებ და არ მოსწონთ, როდესაც მიუთითებენ, რა უნდა გააკეთონ, 
თუ ეს მათს მსჯელობას ეწინააღმდეგება.

რასაკვირველია, გამონაკლისებიც არსებობს. ადამიანები კონსულტაციაზე 
ცვლილებისთვის სრულიად მომზადებულები მოდიან და გვეკითხებიან რჩე-
ვას, თუ როგორ მოიქცნენ4.  ასეთი ადამიანების კონსულტირებისას მალევე 
გადავდივართ დაგეგმვის ეტაპზე.
4 მახსენდება კლიენტის ოჯახის წევრის მაგალითი, როდესაც ის ითხოვს ალკოჰოლის 

ან ნარკოტიკის მომხმარებელი საყვარელი ადამიანის შველას, ის კი უარს ამბობს 
დახმარებაზე. ასეთი ადამიანები ყველაზე უფრო მოტივირებულნი  არიან მათ შორის, 
ვისაც შევხვედრივარ. ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, ოღონდაც საყვარელი ადამიანი 
გადაარჩინონ და თავადაც გათავისუფლდნენ სტრესისა და ტანჯვისაგან. ჩვენ გვინახავს 
ასეთი დამოკიდებულების ბოროტად გამოყენების მაგალითებიც, როცა მათ არწმუნებენ, 
რომ ბინა დააგირაონ და კერძო მკურნალობის ძვირიანი პროგრამის საფასური ამით 
გადაიხადონ. საბედნიეროდ, ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება საიმისოდ, რომ მათ 
დავეხმაროთ და მათი საყვარელი ადამიანი გამოჯანმრთელების გზაზე დავაყენოთ 
(Meyers & Wolfe, 2004; Smith & Meyers, 2004). ეს ადამიანები ნამდვილად მზად არიან 
ცვლილებისთვის და მოტივაციის გასაზრდელად მოტივაციური ინტერვიუირების 
გაღვივების პროცესი არ სჭირდებათ.
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სამწუხაროდ, მომსახურების მისაღებად მოსული მომზადებული ადამიანები 
უმცირესობაა და არა ნორმა. შეიძლებოდა, გვეფიქრა, რომ:

• გულის შეტევის გადატანა საკმარისი იქნებოდა ადამიანის დასარ-
წმუნებლად, რომ თავი დაენებებინა მოწევისთვის, დაეწყო ვარჯიში, ან 
უფრო ჯანსაღი კვების რეჟიმზე გადასულიყო.

• ციხის საკანში მარტო მცირე დროის გატარებაც დაარწმუნებდა ადა-
მიანებს, რომ აღარასოდეს  მოხვედრილიყვნენ იქ.

• თირკმლის ფუნქციის მოშლის, მხედველობის დაკარგვისა და ამპუტაციის 
რეალური საფრთხე საკმარისი იქნებოდა დიაბეტიანი ადამიანების 
მოტივირებისთვის, სისხლში შაქრის შემცველობა ეკონტროლებინათ.

• ალკოჰოლთან დაკავშირებული ტრავმები, მეხსიერების ჩავარდნები, 
დაპატიმრებები და გაფუჭებული ურთიერთობები დაარწმუნებდა ადა-
მიანებს, რაიმე ეღონათ სმის მავნე ჩვევის საწინააღმდეგოდ.

და მაინც, ეს ხშირად არ არის საკმარისი. შეგონებები და თითის ქნევა ვერ 
უბიძგებს ადამიანებს შეცვლისაკენ. რაღაც განსხვავებულია საჭირო: კერძოდ, 
თანამშრომლობის პროცესი პოზიტიური ცვლილების განხორციელების ში-
ნა განი მოტივაციის გასაღვივებლად. გაღვივების ამ პროცესს მივყავართ 
მოტივაციური ინტერვიუირების ჩვენს ბოლო განმარტებამდე - ყველაზე ტექნიკურ 
განმარტებამდე, რომელიც პასუხს სცემს კითხვას: „როგორ მუშაობს ეს?“

მოტივაციური ინტერვიუირება არის კომუნიკაციის თანამშრომლობითი, 
მიზანზე ორიენტირებული სტილი, როდესაც განსაკუთრებული ყუ-
რადღება ექცევა ცვლილებასთან დაკავშირებულ ენას. მისი და-
ნიშნულებაა მიღებისა და თანაგრძნობის ატმოსფეროში პიროვნული 
მოტივაციისა და კონკრეტული მიზნის ერთგულების გაძლიერება იმ 
მიზეზების შესწავლის გზით, რომლებიც ცვლილებების მოსახდენად 
აქვს ადამიანს.

დაგეგმვა

როდესაც ადამიანების მოტივაცია მზაობის საზღვარს აღწევს, მყარდება ბალანსი 
და ისინი უფრო ხშირად იწყებენ ფიქრსა და საუბარს იმაზე, თუ როგორ და 
რატომ უნდა შეიცვალონ. როგორც წესი, ეს რომელიმე კონკრეტულ მომენტში 
არ ხდება, თუმცა, ზოგ ადამიანს შეუძლია კონკრეტული დროისა და მოვლენის 
მითითება, როდესაც ჩამრთველმა გაიჩხაკუნა და სინათლე ჩაქრა. უფრო 
ხშირად, ადამიანები იმაზე იწყებენ ფიქრს, თუ როგორ განხორციელდებოდა 
ცვლილება, რას გააკეთებდნენ და რა მოხდებოდა შემდგომ. ამის მერე იწყებენ 
ინფორმაციისა და რჩევის მოძიებას იმის თაობაზე, როგორ უნდა მოიქცნენ 
- რჩევას ეკითხებიან პროფესიონალებს, მეგობრებს, კითხულობენ წიგნებს, 
იყენებენ ინტერნეტს. ისეც ხდება, რომ ცვლილების გადაწყვეტილების მიღების 
შემდეგ ადამიანებს აღარ სჭირდებათ და არ სურთ დამატებითი დახმარების 
მიღება დაგეგმვისთვის.
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დაგეგმვა მოიცავს როგორც ცვლილების სურვილის ჩამოყალიბებას, ისე 
კონკრეტული სამოქმედო გეგმის ფორმულირებასაც. დაგეგმვა მოქმედების 
შესახებ საუბარია, რომელიც უამრავ თემას ეხება და განსაკუთრებულ ყუ-
რადღებას უთმობს კლიენტის საკუთარი გადაწყვეტილებების მოსმენას,  მისთვის 
გადაწყვეტილების პირადად მიღების საშუალების მიცემას და ცვლილებებზე 
საუბრის გაგრძელებას გეგმის დასახვასთან ერთად.

ჩვენი აზრით, მნიშვნელოვანია, ამოვიცნოთ, როდის დგება დაგეგმვის 
დაწყებისა და შესაძლებლობების განხილვის დრო. დაგეგმვა გარდატეხის 
წერტილია, რომელიც ბიძგს აძლევს ცვლილებებზე საუბრებს. შემდეგში ჩვენ 
შემოგთავაზებთ მანიშნებლებს, რომლებსაც უნდა დააკვირდეთ და გასწავლით, 
როგორ მოსინჯოთ ნიადაგი, რომ გაიგოთ, დადგა თუ არა, ცვლილების გეგ-

მაზე დალაპარაკების დრო (იხილეთ მე-
20 თავი). ყველა არსებული პროცესი და 
უნარი გრძელდება, როცა ცვლილებების 
იმ კონკრეტულ გეგმაზე  (ან შემდეგ ეტაპზე 
მაინც) გადადიხართ, რომელიც  მისაღებია 
კლიენტისთვის.

დანარჩენი სამი პროცესის მსგავსად, დაგეგმვასაც ხშირად სჭირდება 
გადახედვა ცვლილების მიმდინარეობისას. ჩნდება გაუთვალისწინებელი 
სირთულეები და ახალი წინაღობები, რომლებიც ადამიანს აცვლევინებს 
გეგმებსა და გადაწყვეტილებებს. თავს იჩენს  მეტად  პრიორიტეტული საკითხები, 
რომლებიც ყურადღებას მოითხოვს. არსებული გეგმები ადგილს უკეთეს 
გეგ მებს უთმობს. დაგეგმვა არ არის ისეთი რამ, რაც ერთხელ გაკეთდა და 
დასრულდა. ის მიმდინარე პროცესია, რომელსაც კეთილგანწყობის მოპოვების, 
კონსულტირებისა და გაღვივების მსგავსად, დროდადრო გადახედვა სჭირდება 
(იხილეთ 22-ე თავი).

სქემა 3.2. მოტივაციური ინტერვიუირების სამი განმარტება

განმარტება ყველასათვის გასაგებ ენაზე:

მოტივაციური ინტერვიუირება არის თანამშრომლობითი საუბრის სტილი 
ადამიანის მოტივაციისა და ცვლილების განზრახვის გასაძლიერებლად.

პრაქტიკოსის განმარტება:

მოტივაციური ინტერვიუირება არის პიროვნებაზე ცენტრირებული კონ-
სულტირება ცვლილების მიმართ ამბივალენტური დამოკიდებულების 
პრობლემის მოსაგვარებლად.

ტექნიკური განმარტება:

მოტივაციური ინტერვიუირება არის კომუნიკაციის თანამშრომლობითი, 
მიზანზე ორიენტირებული სტილი, როდესაც განსაკუთრებული ყურადღება 
ექცევა ცვლილებასთან დაკავშირებულ ენას. მისი დანიშნულებაა მი-
ღებისა და თანაგრძნობის ატმოსფეროში პიროვნული მოტივაციისა და 
კონკრეტული მიზნის ერთგულების გაძლიერება იმ მიზეზების შესწავლით, 
რომელიც ადამიანს თავად აქვს ცვლილების მოსახდენად.

დაგეგმვა გარდატეხის 
წერტილია, რომელიც 
ბიძგს აძლევს 
ცვლილებებზე საუბარს.
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ჩვენ არ ვაპირებთ ცვლილების მრავალმხრივი მოდელის ჩამოყალიბებას, 
არც მკურნალობის ყოვლისმომცველი სისტემის შექმნას ვგეგმავთ. ჩვენი აზრით, 
მოტივაციური ინტერვიუირება ერთ-ერთი კლინიკური იარაღია, რომელიც 
გამოიყენება კონკრეტული დანიშნულებით: დაეხმაროს ადამიანებს, გადალახონ 
ამბივალენტურობა და წავიდნენ ცვლილების მიმართულებით. ჩვენ დასაწყისშივე 
აღმოვაჩინეთ (და ძალიან გაგვიკვირდა), რომ მოტივაციური ინტერვიუირების 
გაღვივებისა და დაგეგმვის პროცესების გავლის შემდეგ ადამიანებს თავად სურთ 
ცვლილების განხორციელება და ასეც იქცევიან. მათთვის მთავარ დაბრკოლებას 
ცვლილების მოსახდენად რეალური გადაწყვეტილების მიღება წარმოადგენს, და 
თუ ეს ეტაპი გადალახეს, უკვე აღარ სჭირდებათ დამატებითი დახმარება. ჩვენს ორ 
ადრეულ კვლევაში ველოდით, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება გამოიწვევდა 
დახმარების ძიებას ალკოჰოლის პრობლემებთან გასამკლავებლად, ამიტომ 
ადგილობრივი სამკურნალო რესურსების ჩამონათვალი შევადგინეთ. მაგრამ 
მკურნალობა თითქმის არავის დასჭირვებია. უმრავლესობამ შეძლო სმის 
მნიშვნელოვნად და ხანგრძლივი დროით შემცირება (Miller, Benefield, & To-
nigan, 1993; Miller, Sovereign, & Krege, 1988). როგორც მოგვიანებით, წიგნის VI 
ნაწილში განვიხილავთ, მოტივაციური ინტერვიუირების მეთოდი წარმატებით 
ერწყმის მკურნალობის ბევრ სხვა მეთოდს და ხელს უწყობს კლიენტის სერვისში 
შენარჩუნებასა და მის მიერ ცვლილების განხორციელებას (Hettema, Steele, 
& Miller, 2005).

მოტივაციური ინტერვიუირების მიმდინარეობა

თუ სამუშაო ალიანსი ჯერ დამყარებული არაა, კეთილგანწყობის მოპოვება 
აუცილებლად უნდა იყოს მოტივაციური ინტერვიუირების საწყისი ნაწილი. 
კეთილგანწყობის მოპოვების გარეშე კონსულტირება ვერ გაგრძელდება. არ-
სებული თერაპიული ურთიერთობის შემთხვევაშიც კი, კონკრეტული ცვლილების 
მისაღწევი მოტივაციური ინტერვიუირება ხშირად იწყება კეთილგანწყობის 
მოპოვების პროცესით, რომელიც თანდათან გადადის უფრო კონკრეტულ 
მიზანში.

კეთილგანწყობის მოპოვება გადადის ფოკუსირების პროცესში, მიმართუ-
ლების მი ცემასა და კონსულტირების მიზნ(ებ)ის დასახვაში. კეთილგანწყობის 
მოპოვების კლინიკური უნარების გამოყენება მნიშვნელოვანია ფოკუსირების, 
გაღვივებისა და დაგეგმვის პროცესებშიც. ეს ნიშნავს, რომ კეთილგანწყობის 
მოპოვება არ სრულდება ფოკუსირების პროცესის დაწყებისთანავე. ზოგჯერ 
პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე კეთილგანწყობის ხელახლა მოპოვება ხდება 
ხოლმე საჭირო. ამასთან, პრობლემის წარმოჩენასთან ერთად შესაძლებელია 
ყურადღების გადატანა ან ფოკუსის შეცვლა. 

გაღვივება მხოლოდ იმის შემდეგ ხდება შესაძლებელი, რაც ცვლილების 
მიზანი საბოლოოდ გარკვეულია. ამ აზრით, ფოკუსირება გაღვივების 
ლო გიკური წინაპირობაა. და მაინც, გაღვივება ხშირად გვხვდება ხოლმე 
მოტივაციური ინტერვიუირების საწყის მომენტებში, თუ მიმართულების შესახებ 
მოსაზრება უკვე არსებობს ან ადვილად მისახვედრია. გაღვივების დროს თავს 
იჩენს ამ პროცესისთვის დამახასიათებელი სპეციალისტის სტრატეგიები და 
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კლიენტის მეტყველების ფორმები. კონსულტირების ბევრი ფორმა საჭიროებს 
კეთილგანწყობის მოპოვების პერიოდს (სხვაგვარად ისინი ვერ გაგრძელდება) 
და ფოკუსირების პროცესს მიზნების გასარკვევად. სტრატეგიულ გაღვივებასთან 
ერთად, კონსულტირება უფრო გარკვევით გარდაიქმნება მოტივაციურ ინ-
ტერვიუირებად. სპეციალისტი უსმენს, აღძრავს და კლიენტის კონკრეტულ 
ფრაზებს შესაბამისად პასუხობს, რითაც მოტივაციური ინტერვიუირების 
კლი  ენტზე ცენტრირებულ სულისკვეთებას და სტილს ინარჩუნებს. არსებობს 
გაღვივებასთან დაკავშირებული მიზეზ-შედეგობრივი ჯაჭვის დამადასტურებელი 
ემპირიული მონაცემები. ტრენინგი მოტივაციურ ინტერვიუირებაში ზრდის 
სპეციალისტის მიერ მოტივაციური ინტერვიუირების პრაქტიკაში გამოყენებას 
(Madson, Loignon, & Lane, 2009; Miller, Yahne, Moyers, Martinez, & Pirritano, 
2004). შედეგად, ეს გავლენას ახდენს კლიენტის საუბრის ცალკეულ ასპექტებზე 
(Glynn & Moyers, 2010; Moyers & Martin, 2006; Moyers, Miller, & Hendrickson, 
2005; Vader, Walters, Prabhu, Houck, & Field, 2010), რომელთა ხარისხი და 
ინტენსივობა, თავის მხრივ, წინასწარმეტყველებს ქცევის შეცვლის შედეგებს 
(Amrhein, Miller, Yahne, Palmer, & Fulcher, 2003; Moyers et al., 2007).

დაგეგმვა ბუნებრივად გამომდინარეობს გაღვივებიდან. ის მიმდინარეობს 
იმავე თანამშრომლური, გაღვივებითი სტილით. აქ არის როგორც ცვლილების 
მიზნებსა და გეგმებზე მოლაპარაკება, ისე ინფორმაციის გაცვლა და გან-
ხორციელების შემდეგი ეტაპების შესახებ შეთანხმება, რაც შეიძლება გუ-
ლისხმობდეს ან არ გულისხმობდეს მკურნალობის გაგრძელებას. დაგეგმვის 
პროცესისთვის დამახასიათებელია გაღვივების გადასინჯვა მოტივაციისა და 
საკუთარი ძალების რწმენის მოსაკრებად. თუ კონსულტირება გრძელდება, 
პროგრესი და მოტივაცია ხშირად მერყეობს ხოლმე, რაც მოითხოვს დაგეგმვისა 
და გაღვივების განახლებას, ხელახალ ფოკუსირებას, ან კეთილგანწყობის 
ხელახლა მოპოვებასაც კი.

უეცრად შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ კეთილგანწყობის მოპოვების, ფო-
კუსირების, გაღვივებისა და დაგეგმვის ამ ოთხ პროცესს თავიდან იწყებთ და 
ამთავრებთ, თქვენი საუბრები კი ერთდროულად ერთზე მეტ პროცესს ეხება. 
და მაინც, მათი მახასიათებლები განსხვავებულია. სქემა 3.3 წარმოგვიდგენს 
თითოეული პროცესის დამახასიათებელ ზოგიერთ შეკითხვას, რომლებიც 
დაგეხმარებათ ამ პროცესების ამოცნობაში და გამოგადგებათ რეალურ კლი-
ენტებთან საუბარში. ეს არის შეკითხვები, რომლებიც შეგიძლიათ, საკუთარ თავს 
დაუსვათ დახმარების პროცესის შესახებ. ზოგიერთი რამ, შეიძლება, თქვენს 
კლიენტსაც ჰკითხოთ. 

ძირითადი უნარები და მოტივაციური 
ინტერვიუირების ოთხი პროცესი 

მოტივაციური ინტერვიუირების პრაქტიკა გულისხმობს იმ ძირითადი კომუ-
ნიკაციური უნარების სტრატეგიულ გამოყენებას, რომლებიც აუცილებელია 
კონსულტირების ნებისმიერი ფორმისათვის, განსაკუთრებით კი პიროვნებაზე 
ცენტრირებული მიდგომებისათვის (Hill, 2009; Ivey, Ivey, & Zalaquett, 2009). ეს 
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სქემა 3.3. ზოგიერთი შეკითხვა მოტივაციური 
ინტერვიუირების თითოეული პროცესის შესახებ

1. კეთილგანწყობის მოპოვება
• რამდენად კომფორტულად გრძნობს თავს ჩემთან მოსაუბრე ადამიანი?
• რამდენად მხარდამჭერი და დამხმარე ვარ?
• ვხვდები თუ არა ამ ადამიანის თვალსაზრისსა და მის ჩივილებს?
• რამდენად კომფორტულად ვგრძნობ თავს ამ საუბრის დროს?
• ჰგავს ეს საუბარი თანამშრომლურ პარტნიორობას?

2. ფოკუსირება
• ცვლილების რა მიზნები აქვს ამ ადამიანს რეალურად?
• მე ხომ არ მაქვს განსხვავებული მისწრაფებები ამ ადამიანის შესაცვლელად?
• საერთო მიზნისთვის ვთანამშრომლობთ თუ არა?
• ერთად მივდივართ, თუ სხვადასხვა მიმართულებით?
• კარგად მესმის თუ არა, საით მივდივართ?
• ეს ცეკვას უფრო ჰგავს, თუ ჭიდაობას?

3. გაღვივება
• რა არის ამ ადამიანის  პირადი მიზეზები ცვლილებისთვის?
• საკუთარი ძალების რწმენის ნაკლებობის გამო იკავებს თავს, თუ ცვლი-

ლების უმნიშვნელობის გამო?
• როგორ ცვლილების საუბარს ვისმენ?
• ძალიან შორს ან ძალიან სწრაფად ხომ არ მივდივარ?
• გამოსწორების რეფლექსი ხომ არ მაიძულებს ცვლილებაზე საუბარს?

4. დაგეგმვა
• რა იქნება შემდეგი ეტაპი ცვლილების მიმართულებით?
• რა დაეხმარება ამ ადამიანს წინსვლაში?
• მახსოვს თუ არა, რომ ხელი უნდა შევუწყო გაღვივებას და თვითონ არ 

უნდა დავუსახო სამოქმედო გეგმა?
• ვაძლევ თუ არა საჭირო ინფორმაციას ან რჩევას, რომელსაც ჩემგან 

ითხოვენ?
• ვინარჩუნებ თუ არა ცნობისმოყვარეობის განცდას, რა იმუშავებს ყველაზე 

კარგად ამ ადამიანისთვის?

უნარები გამჭოლად გასდევს მოტივაციური ინტერვიუირების ზემოთ აღწერილ 
ოთხივე პროცესს, თუმცა, მათი გამოყენების კონკრეტული გზები განსხვავდება 
მოტივაციური ინტერვიუირების თითოეულ პროცესში. მომდევნო თავში ჩვენ 
უფრო დეტალურად განვიხილავთ ამ ხუთი უნარიდან თითოეულს და ავხსნით,  
როგორ წარმოიქმნება ისინი პროცესებთან მიმართებაში. ახლა კი უბრალოდ 
ჩამოვთვლით და მოკლედ აღვწერთ მათ.

ღია კითხვების დასმა 

მოტივაციურ ინტერვიუირებაში კარგადაა გამოყენებული ღია კითხვები, რომ-
ლებიც დაფიქრების საშუალებას აძლევს ადამიანს. დახურული კითხვები 
კი, ამის საპირისპიროდ, მხოლოდ მოკლე პასუხს სა ჭიროებს. მოტივაციურ 
ინტერვიუირებაში შეკითხვების დასმის მთავარი ფუნ ქცია ინფორმაციის მოგ-
როვება არ არის. კეთილგანწყობის მოპოვებისა და ფოკუსირების პროცესებში, 
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ღია კითხვები გვეხმარება ადამიანის შინაგანი მოტივაციის გაგებაში, ხელს უწ ყობს 
თანამშრომლობითი ურთიერთობის დამყარებასა და საჭირო მიმართულების 
პოვნას. ღია კითხვები ძირითად როლს ასრულებს მოტივაციის გაღვივებაში 
და ცვლილების მიმართულებით მოძრაობის კურსის დაგეგმვაში. 

აფირმაცია

მოტივაციური ინტერვიუირება კლიენტის საკუთარ პიროვნულ სიძლიერეს, 
ძა ლისხმევასა და რესურსებს ემყარება. ცვლილების წამომწყები არის 
კლი ენტი და არა სპეციალისტი. აფირმაცია ზოგადიცაა და კონკრეტულად 
მოტივაციური ინტერვიუირების დამახასიათებელიც. სპეციალისტი პატივს 
სცემს კლიენტს ზოგადად და აფასებს მის პიროვნულ ღირებულებას, ზრდისა 
და შეცვლის უნარსა და ნებაყოფლობით არჩევანს. ინტერვიუერი იგებს და 
კომენტარებს აკეთებს კლიენტის კონკრეტულ ძლიერ მხარეებზე, უნარებზე, 
კარგ განზრახვებსა და ძალისხმევებზე. აფირმაცია აზროვნების ფორმაცაა: 
ინტერვიუერი გაცნობიერებულად ეძებს კლიენტის ძლიერ მხარეებს, კარგ 
ნაბიჯებსა და ზრახვებს. გონების მომართვა „აქცენტი პოზიტივზე“ თავად არის 
ცალკე დისციპლინა.

ამის საპირისპირო პოზიციას წარმოადგენს უცნაური მოსაზრება, რომ 
ადამიანები მხოლოდ მაშინ შეიცვლებიან, თუ მოახერხებ, და თავს საკმარისად 
ცუდად აგრძნობინებ. ჯილ ვუდალი და მისი კოლეგები დაინტერესდნენ ორ-
განიზაციის „დედები ნასვამი მძღოლების წინააღმდეგ“(Mothers Against Drunk 
Driving (MADD)) მიერ შემუშავებული „მსხვერპლთა გავლენის პანელით“ (Victim 
impact panels (VIP)), რომელშიც დამნაშავეებს მოეთხოვებათ, დაესწრონ იმ 
ადამიანთა საჯარო გამოსვლებს, რომელთა ცხოვრებასაც ნასვამმა მძღოლებმა 
გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენეს. მოსამართლეები შეთანხმდნენ, რომ დამ-
ნაშავეებისთვის სხვა სანქციებთან ერთად შემთხვევითი წესით დაენიშნათ VIP 
პანელზე დასწრება ან არდასწრება (Woodall, Delaney, Rogers, & Wheeler, 2000). 
VIP-იდან გამოსვლის შემდეგ დამნაშავეები თავს საშინლად გრძნობდნენ – 
ერიდებოდათ, რცხვენოდათ საკუთარი საქციელის, აცნობიერებდნენ საკუთარ 
დანაშაულს. მოგვიანებით რეციდივიზმის ხარისხის შემოწმებისას, აღმოჩნდა, 
რომ ის დამნაშავეები, რომლებიც VIP პანელს ესწრებოდნენ, იმავე სიხშირით 
იმეორებდნენ დანაშაულს, როგორც ისინი, ვინც VIP-ს არ დასწრებია. იმ 
ადამიანების შემთხვევაში კი, რომელთაც მანამდე არაერთხელ ჰქონდათ 
ჩადენილი დანაშაული, ისინი, ვინც  VIP პანელს ესწრებოდნენ, უფრო ხშირად 
იმეორებდნენ დანაშაულს! ზემოთქმულიდან მიღებული გაკვეთილი ასეთია: 
ადამიანს შეცვლაში ვერ დაეხმარები იმით, რომ თავს ცუდად აგრძნობინებ.

რეფლექსიური მოსმენა

რეფლექსიური მოსმენა მოტივაციური ინტერვიუირების ფუნდამენტური უნარია. 
რეფლექსიურ მსჯელობებს, რომლებიც კლიენტის აზრების გაგების მცდელობაა, 
აქვს მნიშვნელოვანი ფუნქცია, გაგვარკვიოს, სწორად ამოვიცანით თუ არა ეს 
აზრები. რეფლექსიური მსჯელობები ადამიანებს საშუალებას აძლევს, ხელახლა 
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მოისმინონ საკუთარი აზრებისა და გრძნობების შესახებ, თუნდაც სხვა სიტყვებით, 
და დაფიქრდნენ ამაზე. კარგი რეფლექსიური მოსმენა ადამიანს საუბრის, 
აღმოჩენისა და გათვალისწინების შესაძლებლობას უქმნის. ის აუცილებლად 
შერჩევითია იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანს ეძლევა საშუალება, თვითონ 
აირჩიოს, საუბრის რომელ ასპექტებზე გააკეთოს რეფლექსია. მოტივაციური 
ინტერვიუირების გაღვივებისა და დაგეგმვის პროცესებში არსებობს მკაფიო 
ინსტრუქციები, რის შესახებ უნდა გაკეთდეს რეფლექსია და რას უნდა მიექცეს 
ყურადღება.

შეჯამება

შეჯამება არის რეფლექსია, რომელიც აგროვებს ადამიანის ნათქვამს და 
შეჯამებულს გადასცემს უკან. ეს მეთოდი გამოიყენება საუბრის დასასრულს, 
იმის გასახსენებლად, რა ითქვა. ის გვაძლევს საშუალებას, დავაკავშიროთ 
ახალი  და ადრე განხილული მასალები. შეჯამება ერთი ამოცანიდან მეორე ზე 
გადასვლის ფუნქციასაც ასრულებს. მოტივაციური ინტერვიუირების კეთილ-
განწყობის მოპოვებისა და ფოკუსირების პროცესებში შეჯამება ხელს უწობს 
ურთიერთგაგებას და უჩვენებს კლიენტებს, რომ ყურადღებით უსმენდით 
მათ, იმახსოვრებთ და აფასებთ მათს ნათქვამს. შეჯამება გვაძლევს იმის 
შესაძლებლობასაც, რომ დავსვათ კითხვა: „კიდევ რა?“ და მივცეთ ადამიანს 
საშუალება, შეავსოს, რაც სპეციალისტს გამორჩა. გაღვივების პროცესში 
არსებობს გარკვეული მითითებები იმის თაობაზე, თუ რა უნდა შედიოდეს 
შეჯამებაში, რომ შეგროვდეს ცვლილების საუბრის შესახებ ინფორმაცია და 
გაგრძელდეს ცვლილების პროცესი. დაგეგმვის დროს, შეჯამება თავს უყრის 
ადამიანის მოტივაციას, განზრახვებსა და ცვლილების კონკრეტულ გეგმებს. 

ამ ოთხ უნარს შორის გადაფარვა არსებობს (იხილეთ მე-6 თავი). შეჯამება 
სინამდვილეში გრძელი რეფლექსიაა. რეფლექსიური მოსმენის პროცესი 
თავისთავად შეიძლება იყოს განმამტკიცებელი. კარგი მოსმენა ამ ოთხივე 
უნარს აერთიანებს.

ინფორმირება და რჩევა

მოტივაციური ინტერვიუირება პიროვნებაზეა ცენტრირებული, ამიტომ  ზოგჯერ 
მცდარად ასკვნიან, რომ კლიენტს არასოდეს არ უნდა შესთავაზო ინფორმაცია 
ან რჩევა. მოტივაციური ინტერვიუირების დროს ნამდვილად არსებობს შემ-
თხვევები, როცა საჭიროა კლიენტისთვის ინფორმაციის მიწოდება ან რჩევის 
მიცემა; მაგალითად, მაშინ, როცა კლიენტი გთხოვთ ამას. თუმცა, მაინც არსე-
ბობს, სულ მცირე, ორი მნიშვნელოვანი განსხვავება იმ მდგომარეობისგან, 
როდესაც ექსპერტულ მოსაზრებას დირექტიული სტილით აძლევენ. პირველი 
განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ მოტივაციური ინტერვიუირების 
დროს ინფორმაციას, ან რჩევას ნებართვის მიღების შემდეგ ვთავაზობთ. 
მე ორე განსხვავება ისაა, რომ ადამიანებს უბრალოდ კი არ ვტვირთავთ 
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ინფორმაციით, არამედ ვიაზრებთ მათს ხედვასა თუ მოთხოვნილებებს და 
ვეხმარებით მიწოდებული ინფორმაციის რელევანტურობის შესახებ საკუთარი 
დასკვნების გამოტანაში. ეს ჩამოყალიბებულია აღძვრა - მიწოდება - აღძვრა 
თანმიმდევრობაში, რომელიც მე-11 თავშია აღწერილი. რაც უნდა შესთავაზოს 
სპეციალისტმა, კლიენტი მუდამ თავისუფალია იმაში, დაეთანხმება თუ არა, 
გაითვალისწინებს თუ არა, და განახორციელებს თუ არა ამას. თანაც საჭიროა 
ამის ხშირ-ხშირად აღნიშვნა. 

ეს ხუთი ძირითადი უნარი, ცალკე აღებული, არ შეადგენს მოტივაციურ ინ-
ტერვიუირებას. ისინი აუცილებელი წინაპირობებია პრაქტიკაში მოტივაციური 
ინ ტერ  ვიუირების კვალიფიციურად დასანერგად. მოტივაციურ ინტერვიუირებას 
ახასიათებს ამ უნარების სტრატეგიული გამოყენება იმისათვის, რომ დავეხმაროთ 
ადამიანებს, იმოძრაონ ცვლილების მიმართულებით.

რა არ არის მოტივაციური ინტერვიუირება

საჭიროა, განვმარტოთ, რა არ არის მოტივაციური ინტერვიუირება, აღვწეროთ 
ის იდეები და მეთოდები, რომლებიც ხშირად ეშლებათ ხოლმე მოტივაციურ 
ინტერვიუირებაში (Miller & Rollnick, 2009). ზოგიერთი მათგანი, ჩვენი აზრით, 
უკვე გამოაშკარავდა მიმდინარე დისკუსიების საფუძველზე. 

პირველ რიგში, მოტივაციური ინტერვიუირება არ ნიშნავს მხოლოდ 
კე თილგანწყობილ ურთიერთობას ადამიანებთან, ის არ არის კლიენტზე 
ცენტრირებული კონსულტირება, რომელსაც კარლ როჯერსი „არადირექტიულს“ 
უწო დებდა. მოტივაციური ინტერვიუირების ფოკუსირების, გაღვივებისა 
და დაგეგმვის პროცესებს აქვს გარკვეული დირექტიულობა. ის არის 
წინასწარგანზრახული, სტრატეგიული სვლა ერთი ან მეტი კონკრეტული 
მიზნისაკენ. 

ამასთანავე, მოტივაციური ინტერვიუირება არ არის „ტექნიკა“ ან ადვილად 
დასამახსოვრებელი ილეთი, რომელსაც საჭირო დროს გამოვიყენებთ. ჩვენ 
აღვწერთ მოტივაციურ ინტერვიუირებას, როგორც ადამიანებთან ურთიერთობის 
სტილს, კონკრეტული კლინიკური უნარების ინტეგრაციას ცვლილებისთვის 
მოტივაციის შესაქმნელად. ესაა კომპლექსური სტილი, რომელშიც ადამიანი 
მრავალი წლის განმავლობაში უნდა იწაფებოდეს. ერთხელ გვკითხეს: რა 
განსხვავებაა მოტივაციური ინტერვიუირების ჩატარებასა (doing MI) და  გან-
ხორციელებას (being MI) შორისო? რაზეც ერთმა ჩვენგანმა უპასუხა, განსხვავება 
დაახლოებით 10 წელიაო.

ამავე დროს, მოტივაციური ინტერვიუირება არ არის პანაცეა და ყველა 
კლინიკური პრობლემის წამალი. მოტივაციური ინტერვიუირების ფილოსოფია 
და სტილი ბევრ კლინიკურ შემთხვევაში შეიძლება გამოვიყენოთ, მაგრამ 
ჩვენ არასოდეს გვიცდია ფსიქოთერაპიის ან კონსულტირების „სკოლის“ 
ჩამოყალიბება, რომელშიც ადამიანები მოტივაციური ინტერვიუირების 
ერთგულებას იკისრებდნენ და უარს იტყოდნენ ყველა სხვა მეთოდზე. პირიქით, 
მოტივაციური ინტერვიუირება კარგად ერწყმის სხვა კლინიკურ უნარებსა და 
მიდგომებს. მოტივაციური ინტერვიუირება კონკრეტულად იმ მიზნით შეიქმნა, 
რომ ადამიანებს ამბივალენტურობის მოხსნასა და ცვლილების მოტივაციის 
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გაძლიერებაში დახმარებოდა. მოტივაციურ ინტერვიუირებაში გაღვივების 
პროცესს ყველა ადამიანი არ საჭიროებს. როდესაც ცვლილების მოტივაცია 
უკვე ძლიერია, გააგრძელეთ დაგეგმვითა და განხორციელებით.

მოტივაციური ინტერვიუირება და ცვლილების ტრანსთეორიული მოდელი 
(TTM) ზოგჯერ ეშლებათ ხოლმე ერთმანეთში, ალბათ იმიტომ, რომ ორივე 
დაახლოებით ერთდროულად შეიქმნა. მოტივაციური ინტერვიუირება არ 
არის ცვლილების ყოვლისმომცველი თეორია. არც პოპულარული TTM-ის 
ცვლილების ეტაპებია  მოტივაციური ინტერვიურების აუცილებელი ნაწილი. 
მოტივაციური ინტერვიუირება და TTM  ერთმანეთს ეთავსება და ავსებს (მაგ., 
DiClemente & Velasquez, 2002; Velasquez, Maurer, Crouch, & DiClemente, 2001). 
დიდ ბოდიშს ვუხდით  მთარგმნელებს, მაგრამ ჩვენ მათ აღვწერთ, როგორც 
„წყვილს, რომელიც  ვნებიანად კოცნის ერთმანეთს, მაგრამ არ ქორწინდება“. 
მოტივაციური ინტერვიუირება ზოგჯერ გადაწყვეტილების სასწორის ტექნიკაშიც 
ეშლებათ, რომელიც ცვლილების დადებითი და უარყოფითი მხარეების გან-
ხილვას გულისხმობს. ამ გამოცემაში ჩვენ განვიხილავთ გადაწყვეტილების 
სასწორს, როგორც ტექნიკას, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ, როდესაც გვსურს 
ნეიტრალურობის დაცვით კონსულტირება და არა ცვლილების კონკრეტულ 
მიზანზე სწრაფად გადასვლა (იხილეთ მე-17 თავი). 

მოტივაციური ინტერვიუირება შეფასების უკუკავშირს არ საჭიროებს. ეს 
გაურკვევლობა გამოიწვია პროექტ MATCH-ში (მოტივაციის გაძლიერების 
თერაპია) გამოყენებულმა მოტივაციური ინტერვიუირების ადაპტაციამ, რომელიც 
მოტივაციური ინტერვიუირების კლინიკურ სტილსა და მკურნალობისწინა 
შეფასების პიროვნულ უკუკავშირს აერთიანებდა (Longabaugh, Zweben, LoCastro, 
& Miller, 2005). შეფასების უკუკავშირი შეიძლება სასარგებლო იყოს მოტივაციის 
გასაძლიერებლად (Agostinelli, Brown, & Miller, 1995; Davis, Baer, Saxon, & 
Kivlahan, 2003; Juarez, Walters, Daugherty, & Radi, 2006), განსაკუთრებით 
იმ ადამიანებთან მიმართებაში, რომელთა ცვლილებისადმი მზაობის დონე 
დაბალია (იხილეთ მე-18 თავი), მიუხედავად ამისა, ის არ არის მოტივაციური 
ინტერვიუირების აუცილებელი ან საკმარისი კომპონენტი.

დაბოლოს, მოტივაციური ინტერვიუირება არავითარ შემთხვევაში არ 
არის ადამიანებით მანიპულირების ხერხი, რომ მათ ვაკეთებინოთ ის, რაც 
ჩვენ გვინდა. მოტივაციური ინტერვიუირება ვერ წარმოქმნის მოტივაციას, 
თუკი ასეთი რამ თავიდანვე არ არსებობს. მოტივაციური ინტერვიუირება არის 
თანამშრომლური პარტნიორობა, რომელიც პატივს სცემს სხვების ავტონომიას 
და ცდილობს ადამიანის შინაგანი მოტივაციის გაგებას. ჩვენ მოტივაციური 
ინტერვიუირების არსის აღწერას თანაგრძნობა დავუმატეთ  (იხილეთ მე-2 
თავი), რათა უფრო ზუსტად მიგვეთითებინა, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება 
უნდა გამოიყენებოდეს სხვების კეთილდღეობისა და ინტერესების დასაცავად 
და არა ჩვენი საკუთარი მიზნების მისაღწევად.

ძირითადი პუნქტები

9 მოტივაციური ინტერვიუირების ოთხი ძირითადი პროცესია კე თილ-
განწყობის მოპოვება, ფოკუსირება, გაღვივება და დაგეგმვა.
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9 კეთილგანწყობის მოპოვება არის სასარგებლო კავშირისა და სამუშაო 
ურთიერთობის დამყარების პროცესი.

9 ფოკუსირება არის პროცესი, რომლის საშუალებითაც თქვენ ჩამო-
აყალიბებთ და შეინარჩუნებთ ცვლილების შესახებ საუბრის მი მარ-
თულებას.

9 გაღვივების პროცესი გულისხმობს ცვლილების მიმართულებით კლი-
ენტის მოტივაციის გამოწვევას, რაც მოტივაციური ინტერვიუირების 
ცენტრალური ნაწილია.

9 დაგეგმვის პროცესი მოიცავს როგორც ცვლილების პასუხისმგებლობის 
ჩამოყალიბებას, ისე მოქმედების კონკრეტული გეგმის დასახვასაც. 

9 მოტივაციური ინტერვიუირების დროს გამოყენებული კომუნიკაციის 
ხუთი ძირითადი უნარია ღია კითხვების დასმა, აფირმაცია, რეფლექსია, 
შეჯამება და ინფორმაციისა და რჩევის მიცემა ნებართვის მიღების 
შემდეგ.
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ნ ა წ ი ლ ი  I I

კეთილგანწყობის მოპოვება

ურთიერთობის საფუძველი

მოტივაციური ინტერვიუირების ოთხი ძირითადი პროცესიდან პირველია 
სამუშაო  ურთიერთობაში კლიენტის კეთილგანწყობის თანამშრომლობით 
მოპოვება. კეთილგანწყობა  ზოგჯერ შეიძლება წუთებში მოიპოვო, მაგრამ 
მის შენარჩუნებას გაცილებით მეტი დრო სჭირდება. იგია მაჩვენებელი, 
რამდენად კომფორტულად გრძნობს ადამიანი თავს  კონსულტირების დროს 
და რამდენად მიიჩნევს საკუთარ თავს საუბრის აქტიურ მონაწილედ. ესაა 
საწვავი, რომელიც  ამუშავებს ნებისმიერ კარგ სერვისს და სწორედ ეს არის 
მოტივაციური ინტერვიუირებისთვის აუცილებელი ურთიერთობის საფუძველი.

კეთილგანწყობის მოპოვება ორი მიმართულებით ხორციელდება. 
ის,  რასაც გრძნობთ და განიცდით, აუცილებლად მოახდენს გავლენას იმ 
ადამიანთან კავშირზე, ვის დახმარებასაც ცდილობთ. იგივე ხდება კლიენტის 
შემთხვევაშიც. კეთილგანწყობის მოპოვების ხელისშემშლელი ძალები ხშირად 
გამომდინარეობს თქვენი უშუალო საუბრის მიღმა არსებული ზეწოლიდან. 
სერვისის კულტურამ – მისმა დიზაინმა, პროცედურებმა და პროტოკოლმა – 
შეიძლება თქვენი გადატვირთულობა და კლიენტის პასიურობა გამოიწვიოს. 
ამას ხშირად მოსდევს ხოლმე ისეთი ბუნებრივი და მოსალოდნელი შედეგი, 
როგორიცაა ინტერვიუირება, რომელიც არ ეხმარება კლიენტს. ამას დაუმატეთ 
კლიენტი, რომელიც  შეშინებული, დარცხვენილი, ან გაბრაზებული მოდის, და 
თვალნათლივ დაინახავთ შინაარსიანი კავშირის დამყარებისა და კლიენტის 
კეთილგანწყობის მოპოვების აუცილებლობას.

კეთილგანწყობის მოპოვების ერთი კარგი შედეგი ისაა, რომ კლიენტი 
ბრუნდება, რის გარეშეც თქვენი ერთობლივი მუშაობა დასრულდებოდა. ზოგ 
შემთხვევაში სერვისიდან ადრეული გამოთიშვის მაჩვენებელი მაღალია; ხშირ 
შემთხვევაში კი, განსხვავებულია სხვადასხვა თანამშრომელთან მიმართებაში. 
ზოგიერთი სპეციალისტი თითქმის ყველა კლიენტს ინარჩუნებს, სხვები კი 
კლიენტებს უფრო ხშირად კარგავენ. კარგი ჩართულობის მეორე მნიშვნელოვანი 
პრო დუქტია სამუშაო ალიანსის დამყარება, რომელსაც, თავის მხრივ, მოსდევს 
შენარჩუნება და შედეგები.

II ნაწილის ოთხი თავი აღწერს კეთილგანწყობის მოპოვების პროცესს და 
კლინიკურ უნარებს, რომლებიც აუცილებელია ინდივიდუალურ კლიენტებთან 
სამუშაოდ. კეთილგანწყობის მოპოვების მუდმივი გაუმჯობესების გზები სერ-
ვისების დიზაინისა და მიწოდების გაფართოების საშუალებით არის ცალკე 
თემა, რომელსაც მოგვიანებით, 26-ე თავში დავუბრუნდებით.
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თავი 4

კეთილგანწყობის მოპოვება და 
დაკარგვა

„გაერთიანება დასაწყისია; შენარჩუნება პროგრესია; 
თანამშრომლობა წარმატებაა“.

ჰენრი ფორდი

„ზრუნვის ფორმა, რომლისკენაც კლიენტზე ცენ-
ტრირებული თერაპევტი მიილტვის, არის მიმნდობი 
ზრუნვა, როდესაც კლიენტს  ისეთად აღიქვამ, 
რო  გორადაც თავს წარმოადგენს, და თერაპევტს  
არ უჩნდება ეჭვი, რომ სინამდვილეში შეიძლება 
ყველაფერი სხვაგვარად იყოს. ეს დამოკიდებულება 
სულაც არ ნიშნავს, რომ თერაპევტი სულელია. ეს 
არის დამოკიდებულება, რომელსაც მივყავართ 
ნდობამდე, საკუთარ თავში უკეთ გარკვევამდე 
და ნდობის გაძლიერების შედეგად მცდარი 
შეხედულებების უარყოფამდე“.

კარლ როჯერსი და რუთ სენფორდი

როგორიც გინდა იყოს კონკრეტული სერვისები, მთავარი მაინც კლიენტის 
ჩართულობაა. ფსიქოთერაპიულ კვლევაში კლიენტსა და თერაპევტს შორის 
თერაპიული კავშირის ხარისხი (განსაკუთრებით, კლიენტის თვალით დანახული) 
პირდაპირ კავშირშია როგორც სერვისში დარჩენასთან, ისე შედეგთანაც. 
როგორც ფსიქოთერაპიაში (Henry, Strupp, Schacht, & Gaston, 1994; Horvath 
& Greenberg, 1994), ისე ჯანდაცვაში (Fuertes et al., 2007), უფრო მეტადაა 
მოსალოდნელი, რომ ადამიანები, რომლებიც აქტიურად არიან პროცესში 
ჩართული, დარჩებიან სერვისში, დაიცავენ მკურნალობის წესებს და მიიღებენ 
სარგებელს, მიუხედავად მომსახურების კონკრეტული მიმართულებისა. სამუშაო 
ალიანსი ასეთივე გავლენას ახდენს განათლებისა (Lacrose, Chaloux, Monaghan, 
& Tarabulsy, 2010) და რეაბილიტაციის შედეგებზეც (Evans, Sherer, Nakase-Rich-
ardson, Mani, & Irby, 2008).

მაგრამ რა არის ეს კავშირი? რა წარმოადგენს ჩართულობას თერაპევტის 
თვალსაზრისით? ერთი ფართოდ გავრცელებული სისტემა (Bordin, 1979) 
აღნიშნავს პოზიტიური ჩართულობის სამ ასპექტს. ეს ასპექტებია:

1. ნდობითა და ორმხრივი პატივისცემით აღსავსე სამუშაო ურთიერთობის 
დამყარება.

2. შეთანხმება მკურნალობის მიზნებზე.
3. ორმხრივი შეთანმხმების შედეგად დადგენილ ამოცანებში 

თანამშრომლობა ამ მიზნების მისაღწევად.



44 კეთილგანწყობის მოპოვება: ურთიერთობის საფუძველი

მოტივაციურ ინტერვიუირებაში ჩვენ გან-
ვასხვავებთ კეთილგანწყობის მოპოვებას 
მიზნების დასახვის პროცესისაგან (ფო-
კუ სირება; იხილეთ ნაწილი III), ამიტომ  
კეთილგანწყობის მოპოვებას განვმარტავთ, 
როგორც დახმარების მიზნით ორმხრივი 
ნდობითა და პატივისცემით აღსავსე ურ-
თიერთობის დამყარების პროცესს.

კლიენტის გადასახედიდან (რომელიც ყველაზე მეტად განაპირობებს მის 
სერვისში შენარჩუნებასა და შედეგს), ჩნდება შემდეგი შეკითხვები:

„ვგრძნობ თუ არა პატივისცემას სპეციალისტის მხრიდან?“
„მისმენს და ესმის ჩემი?“
„ვენდობი ამ ადამიანს?“
„შემაქვს კი ჩემი წვლილი  კონსულტირების მიმდინარეობაში?“
„მაქვს არჩევნის საშუალება, თუ სტანდარტულ გამოსავალს მთავაზობენ?“
„სპეციალისტი მოლაპარაკებას აწარმოებს ჩემთან, თუ ბრძანებებს იძლევა?“

საწყისი ეტაპების ზოგიერთი ხაფანგი, 
რომლებიც კეთილგანწყობის დაკარგვას 

განაპირობებს

სამუშაო ურთიერთობის ძირითადი სტრუქტურა შეიძლება ძალიან სწრაფად, 
კონსულტირების პირველივე წუთებშიც კი ჩამოყალიბდეს. რამდენი უნდა 
ისაუბროს კლიენტმა? რამდენად უსაფრთხოა ინფორმაციის გამჟღავნება? 
სპეციალისტი წარმართავს, გზას უჩვენებს თუ მიჰყვება? მაშინ, როცა სპეციალისტი 
იმა ზე ფიქრობს, როგორ დაიწყოს, კლიენტი ხშირად ყოყმანობს, დარჩეს თუ არა.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, კეთილგანწყობის აქტიური მოპოვებისთვის 
ყველაზე დიდ საფრთხეს ორმხრივობის არარსებობა წარმოადგენს. პრო-
ფესიული ფრაზები, რომლებიც გულისხმობს: „აქ მე ვარ მთავარი; მე გან-
ვსაზღვრავ, რის შესახებ ვისაუბრებთ და მე გადავწყვეტ, რა უნდა გააკეთო“, 
იწვევს კლიენტის პასიურობას და კეთილგანწყობის დაკარგვას, მაშინ, როცა 
ზუსტად ამის საწინააღმდეგო რამ არის საჭირო პიროვნული ცვლილების 
მოსახდენად. ჩვენ შეიძლება საუკეთესო ზრახვები გვამოძრავებდეს, მაგრამ 
თუ კონსულტირების დასაწყისში ამგვარ ხაფანგში გავებმებით, ადვილი შე-
საძლებელია, არასწორი მიმართულებით განვაგრძოთ გზა. ქვემოთ ექვსი 
ასეთი ხაფანგია აღწერილი.

შეფასების ხაფანგი

სპეციალისტთან პირველი კონტაქტი ყოველთვის არ გვიჩვენებს, რა მოჰყვება 
კონტაქტს, ხშირად ეს არც კლიენტებისთვისაა ნათელი. თუ „მომსახურებაში 
ჩართვას“ ჩავთვლით მკურნალობის წინაპირობად და არა მის დასაწყისად, 
შესაძლებელია, კლიენტები თავიდანვე გაუცხოვდნენ. ბევრი მუშაკი და სააგენტო 

კეთილგანწყობის მოპოვება 
არის დახმარების მიზნით 
ორმხრივი ნდობითა და 
პატივისცემით აღსავსე 
ურთიერთობის დამყარების 
პროცესი.
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ხვდება შეფასების ხაფანგში,  რადგან ფიქრობენ, თითქოს ბევრი ინფორმაცია 
გვჭირდებოდეს საიმისოდ, რომ დახმარება შევძლოთ. ინტენსიური შეფასების 
სესიის სტრუქტურა ნათელია: ინტერვიუერი სვამს შეკითხვებს, კლიენტი კი 
პასუხობს. ეს კლიენტს პასიურ და დაქვემდებარებულ პოზიციაში აყენებს 
(Rogers, 1942). ამას გარდა, კლიენტისთვის არ არის აუცილებლად ცხადი ამ 
შეკითხვების საჭიროება, მისთვის ხომ ეს ინფორმაცია უკვე ცნობილია. როჯერსი 
(1942) აღნიშნავს:

„თერაპიული კონტაქტის დასაწყისში ტესტების გამოყენებას იგივე ნაკლი 
აქვს, რაც სრული ისტორიის (ანამნეზის) გამოკითხვას. თუ ფსიქოლოგი თავის 
სამუშაოს ტესტების სრული არსენალით იწყებს, ის უსათუოდ შეეცდება, კლიენტის 
პრობლემებს საკუთარი გადაწყვეტა მიუსადაგოს... ასეთი გადაწყვეტა ვერ იქნება 
„ჭეშმარიტი“ და ვერ დაეხმარება ინდივიდს“. (გვ. 250)

მე-11 თავში განვიხილავთ, თუ როგორ გავაერთიანოთ მოტივაციური ინ-
ტერვიუირება და შეფასება.

მკურნალობის დაწყებამდე რომც არ არსებობდეს ინფორმაციის წინასწარ 
შეგროვების დამაბრკოლებელი ბარიერები, მაინც შეიძლება აღმოჩნდეთ 
შეფასების ხაფანგში, თუკი საქმეს ასე დააყენებთ: „თუ საკმარის შეკითხვებს 
დავუსვამ კლიენტს, მეცოდინება, რისი გაკეთება უნდა ვურჩიო“. შეკითხვების 
დასმა, ამავდროულად,  შფოთვაზე პასუხია სპეციალისტისთვის, რომელსაც სურს, 
რომ ყველაფერს აკონტროლებდეს ან კლიენტისთვის, რომელიც თავს უფრო 
კომფორტულად გრძნობს პასიური როლის უსაფრთხო პროგნოზირებადობაში. 
მართლაც, სპეციალისტის შფოთვა დაკავშირებულია ნაკლებ ემპათიურ პა-
სუხთან, ამიტომაც მან შეიძლება აირჩიოს სტრუქტურირებული კითხვა-პასუხის 
ფორმატი (Rubino, Barker, Roth, & Fearon, 2000). ამ ხაფანგში სპეციალისტი 
აკონტროლებს სესიას შეკითხვების დასმით, კლიენტი კი მხოლოდ მოკლე 
პასუხებით ერთვება. აი, მაგალითი:

ინტერვიუერი: აქ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების შესახებ სასაუბროდ 
მობრძანდით, არა?
კლიენტი: დიახ, ასეა.
ინტერვიუერი: ფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრს თამაშობთ?
კლიენტი: კი, ასეა.
ინტერვიუერი: რომელია თქვენი საყვარელი თამაში?
კლიენტი: ბლეკჯეკი.
ინტერვიუერი: თამაშის დროს, ჩვეულებრივ, სვამთ ხოლმე?
კლიენტი: დიახ, როგორც წესი.
ინტერვიუერი: ოდესმე თუ ჩაფლულხართ სერიოზულ ვალებში თამაშის გამო?
კლიენტი: დიახ, ერთი-ორჯერ.
ინტერვიუერი: რამდენად სერიოზული იყო ეს ვალი?
კლიენტი: ერთხელ რვა ათასის სესხება მომიხდა ვალის დასაფარავად.
ინტერვიუერი: დაქორწინებული ხართ?
კლიენტი: არა, განქორწინებული.
ინტერვიუერი: როდის განქორწინდით?
კლიენტი: ორი წლის წინ.
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ასე ძალიან ხშირად გვემართება. თან ამ სქემას რამდენიმე პრობლემა ახ-
ლავს. ჯერ ერთი, ის  ადამიანს ასწავლის მოკლე, მარტივ პასუხებს და არა 
გავრცობას, რაც აუცილებელია მოტივაციური ინტერვიუირებისთვის. და მეორე, 
ის წარმოქმნის მოლოდინს, რომ არსებობს აქტიური ექსპერტი და პასიური 
პაციენტი. ის თითქმის არ აძლევს ადამიანს საშუალებას, განავითაროს მოტივა-
ცია და თვითონ წამოიწყოს ცვლილების საუბარი. ამ ურთიერთობაში კლიენტის 
ნაწილი შემოისაზღვრება ინტერვიუერის შეკითხვებზე პასუხის გაცემით. ამგვარი 
საუბრის განმავლობაში კლიენტს არ ეძლევა საშუალება, თავად ისაუბროს 
ცვლილებაზე. ის ამზადებს საფუძველს შემდეგი დაბრკოლებისთვის (რომელიც 
თანამშრომლობით  ურთიერთობას ექმნება), ანუ ექსპერტის ხაფანგისთვის.

ექსპერტის ხაფანგი

შეკითხვების თანმიმდევრულად დასმა არა მხოლოდ აცნობებს მეორე ადამიანს, 
„ვინ აკონტროლებს სიტუაციას“, არამედ აჩენს იმის მოლოდინსაც, რომ საკ-
მარისი ინფორმაცია შეაგროვეთ სწორი პასუხის მისაღებად. როგორც მე-3 
თავში აღვნიშნეთ, ეს ზოგჯერ მისაღებია ზუსტ მედიცინაში. მაგალითად,  ყელის 
ტკივილით  მიდიხართ ექიმთან. ის გისვამთ უამრავ კარგად დასწავლილ 
შეკითხვას სიმპტომების შესახებ, რომლებიც მოკლე პასუხებს საჭიროებს,  5 
წუთში კი უკვე გაქვთ რეცეპტი თუ არა, რჩევები მაინც, რა უნდა გააკეთოთ. 
ორივე მხარე მომზადებულია არათანასწორუფლებიანი ურთიერთობისთვის. 
თუმცა, როდესაც პიროვნული ცვლილება გვჭირდება, „ინფორმაციის მიმღები 
– პასუხის გამცემი“ ექსპერტის როლი ასეთივე წარმატებით არ გამოიყენება, 
თანაც ურთიერთობაში ჩართული ორივე ადამიანის იმედგაცრუებას იწ-
ვევს. რეცეპტი „გააკეთე ეს“ იშვიათად ამართლებს, ამიტომ მას ხშირად 

მოსდევს სპეციალისტის ფრუსტრაცია: 
„მე ამას  ვეუბნები, ის კი თავისას არ იშ-
ლის!“ მოტივაციური ინტერვიუირება გუ-
ლისხმობს იმის ცოდნას, რომ თქვენ არ 
გაქვთ პასუხები კლიენტებისთვის, მათთან 
თანამშრომლობისა და მათი ცოდნის გა-
მოყენების გარეშე.

ნაადრევი ფოკუსის ხაფანგი

კეთილგანწყობის ადრეული დაკარგვის კიდევ ერთი შესაძლო მიზეზი არის 
ნაადრევი ფოკუსის ხაფანგი. აქ მთავარი პრობლემაა საკითხზე ყურადღების 
მანამ ფოკუსირება, სანამ კეთილგანწყობის მოპოვება მოხდებოდეს, პრობლემის 
გადაწყვეტის მცდელობა მანამ, სანამ  თანამშრომლობითი ურთიერთობა 
დამყარდებოდეს და საერთო მიზნებზე მოლაპარაკება შედგებოდეს. თქვენ 
გსურთ კონკრეტულ პრობლემაზე საუბარი, კლიენტს კი სხვა საკითხი აწუ-
ხებს. სწორედ ეს სიტუაცია იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მოტივაციური 
ინტერვიუირების მიმართ კლინიკური ინტერესის გაჩენისა. სპეციალისტებს 
ხშირად სურთ ხოლმე იმის იდენტიფიცირება და განხილვა, რასაც ადამიანის 
„რეალურ“ პრობლემად აღიქვამენ. მეორე მხრივ, კლიენტს შეიძლება უფრო 

ექსპერტის როლი 
ასეთივე წარმატებით არ 
გამოიყენება, როდესაც 
პიროვნული ცვლილება 
გვჭირდება.
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მეტად სხვა რამ აწუხებდეს და სულაც არ იზიარებდეს სპეციალისტის მოსაზრებას 
მისი „პრობლემის“ მნიშვნელოვნების თაობაზე. 

აღნიშნული ხაფანგის არსი ისაა, რომ ხშირად ვცდილობთ, ადამიანი ჩავრ-
თოთ პრობლემის ჩვენეული კონცეფციის განხილვაში და ყურს არ ვუგდებთ 
კლიენტის უფრო მნიშვნელოვან გულისწუხილს. ამას შეიძლება მოჰყვეს 
დაპირისპირება, საუბრის თემის გამო. რა თქმა უნდა, კლიენტის აზრით, 
სპეციალისტის მიერ დანახული პრობლემა შეიძლება მთლიანი სურათის 
მხოლოდ მცირე ნაწილი იყოს - რადგან სპეციალისტმა არ იცის, როგორ 
უკავშირდება ეს პრობლემა კლიენტის ცხოვრებისეულ პრობლემებს. თუ სპე-
ციალისტი ძალიან სწრაფად გადავა ფოკუსირებაზე, ამან შეიძლება უთანხმოება 
და, შედეგად, კლიენტის ჩაკეტვა და თავდაცვით პოზიციაში გადასვლა გა-
მოიწვიოს. ჩვენი მიზანია, დისკუსიის ადრეული ეტაპისთვის თემის სწორად 
შერჩევით თავიდან ავიცილოთ დაპირისპირება. ამას იმ შემთხვევაში შევძლებთ, 
თუ საუბარს სპეციალისტის მოსაზრებებით კი არა, ადამიანის პირადი საწუხარით 
დავიწყებთ. იმ თემების განხილვას, რომლებიც ადამიანს აწუხებს, ძალიან 
ხშირად მივყავართ ისევ იმ საკითხებამდე, რომლებიც აწუხებს სპეციალისტს 
- განსაკუთრებით მაშინ, თუ ეს პრობლემები ერთმანეთს უკავშირდება. ნების-
მიერ შემთხვევაში, ადამიანის ჩივილების მოსმენაზე დროის დახარჯვა სა-
სარგებლოა, როგორც ამ ადამიანის უკეთ გაგებისათვის, ისე ურთიერთგაგების 
დასამყარებლად. ეს კი კეთილგანწყობის მოპოვების საფუძველია და მომავალ ში 
თავისთავად წამოჭრის სხვა თემებსაც. 

ნიუ-მექსიკოში ქალების ადიქციის მკურნალობის პროგრამა ზუსტად ასახავს 
ამ სიტუაციას. სპეციალისტებმა აღმოაჩინეს, რომ ქალებს, რომლებიც ამ 
პროგრამაში მოდიან, როგორც წესი, გაცილებით მეტი გადაუდებელი პრობლემა 
აქვთ, ვიდრე ალკოჰოლსა და სხვა ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებაა. მათ 
ხშირად აქვთ ხოლმე ჯანმრთელობის, მშობლობისა და ბავშვის მოვლის პრობ-
ლემები, სჭირდებათ სახლი, ტრავმირებულნი არიან წარსული თუ მიმდინარე 
ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის გამო. ამ ქალებს ბევრი რამ აქვთ 
მოსაყოლი, ამიტომაც თუ სპეციალისტი მკურნალობის ძალიან ადრეულ 
ეტაპზე დაიწყებს ნივთიერებაზე დამოკიდებულებაზე ფოკუსირებას, ეს ქალები 
მალევე დატოვებენ მკურნალობის პროგრამას. მეორე მხრივ, თუ სპეციალისტი 
მოუსმენს და განიხილავს ქალების უშუალო საწუხარს, საუბარი აუცილებლად 
დაუბრუნდება ალკოჰოლისა და სხვა ნარკოტიკების საკითხს.

ამგვარად, ჩვენი მიზანია, თავიდან ავიცილოთ ყურადღების ნაადრევი 
ფოკუსირება იმ საკითხებზე, რაც თავად გვაინტერესებს, მაგრამ ნაკლებად 
აწუხებს კლიენტს. როდესაც ნაადრევი ფოკუსირების გამო უთანხმოებას წა-
აწყდებით, დაიწყეთ კლიენტის წუხილთა გარკვევა, მოუსმინეთ მის ისტორიას, 
მიიღეთ უფრო ვრცელი ინფორმაცია მისი ცხოვრების შესახებ, მანამ, სანამ 
თემას კვლავ დაუბრუნდებოდეთ  (იხილეთ ნაწილი III).

იარლიყების ხაფანგი

იარლიყების ხაფანგი ნაადრევი ფოკუსირების ხაფანგის კონკრეტული ფორმაა. 
თქვენ (ან კლიენტს) გსურთ ყურადღების გამახვილება კონკრეტულ პრობლემაზე  
და ასახელებთ ამ პრობლემას. დიაგნოსტირების ხაფანგს ადვილად შეუძლია 
სპეციალისტებისა და კლიენტების შეცდომაში შეყვანა. ზოგიერთს სჯერა, რომ 
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ძალიან მნიშვნელოვანია, ადამიანმა მიიღოს  (ან „აღიაროს“) კლინიკოსის 
დიაგნოზი („შენ დიაბეტი გაქვს“, „შენ ალკოჰოლიკი ხარ“, „შენ რეალობას ხარ 
მოწყვეტილი“ და ა. შ.). ამგვარი სახელდება ხშირად სტიგმას წარმოადგენს 
საზოგადოების თვალში, ამიტომაც არცაა გასაკვირი, რომ ადეკვატური თვით-
შეფასების მქონე ადამიანები ეწინააღმდეგებიან მას. ალკოჰოლის პრობლემის 
შემთხვევაშიც კი, როდესაც სახელდების მოთხოვნა ძლიერია (მაგალითად, 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში), არ არსებობს მტკიცებულება, რომ ადამიანები 
რაიმე სარგებლობას იღებენ „ალკოჰოლიკის“ იარლიყის ქონით, ამიტომაც 
ანონიმური ალკოჰოლიკების საზოგადოება (AA) განსაკუთრებულად გვირჩევს, 
თავი ავარიდოთ სხვებისათვის ამგვარი იარლიყების მიწებებას. 

ხშირად იარლიყების დებატებს ფარული დინამიკა ახლავს. ეს შეიძლება იყოს 
ძალა უფლებისთვის ჭიდილი, როდესაც სპეციალისტი ცდილობს კონტროლის 
მოპოვებასა და კომპეტენტურობის დამტკიცებას. ოჯახის წევრებისგან მომდინარე 
სა ხელდება შეიძლება იყოს გამკიცხავი კომუნიკაციის მაჩვენებელი. ზოგიერთ 
ადამიანში ისეთი მეტ-ნაკლებად უწყინარი ფორმულირებაც კი, როგორიცაა 
„თქვენი პრობლემა“, იწვევს კუთხეში მიმწყვდევის უსიამოვნო განცდას. რა 
თქმა უნდა, საფრთხე ისაა, რომ სახელდების ჭიდილი იწვევს უთანხმოებას, 
რაც გვერდზე გადგომის სურვილს უჩენს ადამიანს და ხელს უშლის პროგრესს. 

ამგვარად, გირჩევთ, ნაკლები მნიშვნელობა მიანიჭოთ იარლიყებს მო-
ტივაციური ინტერვიუირების პერიოდში. პრობლემების სრულად გამოკვლევა 
შესაძლებელია მათთვის იარლიყების მინიჭების გარეშეც, რაც ბევრ არა-
სასურველ უთანხმოებას იწვევს. თუ სახელდების საკითხი არ წამოიჭრება, 
არაა საჭირო მისი წამოწევა. თუმცა, ხშირად ხდება, რომ ადამიანი თავად 
აყენებს სა კითხს და ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ როგორ უპასუხებთ ამას. 
ჩვენ გირჩევთ რეფლექსიისა და ახლებური ფორმულირების გამოყენებას (ამ 
ორ ტექნიკას შემდეგ განვიხილავთ). ქვემოთ მოყვანილია მოკლე მაგალითი, 
ისევ დამოკიდებულების სფეროდან, სადაც ეს საკითხი განსაკუთრებით მნიშ-
ვნელოვანია. სპეციალისტი სწრაფად განიხილავს ადამიანის ჩივილს და შემდეგ 
სთავაზობს ახლებურ ფორმულირებას.

კლიენტი: ანუ, თქვენ გულისხმობთ, რომ მე წამალდამოკიდებული ვარ?
ინტერვიუერი: არა, სინამდვილეში მე დიდად არ მაინტერესებს ეს იარლიყები. 

მაგრამ, როგორც ჩანს, თავად გაწუხებთ ეს საკითხი.
კლიენტი: ჰო, არ მომწონს, როდესაც წამალდამოკიდებულად მთვლიან.
ინტერვიუერი: როდესაც ასე ხდება, ალბათ გსურთ, აუხსნათ, რომ თქვენი 

სიტუაცია ასეთი მძიმე არაა.
კლიენტი: ასეა! მე არ ვამბობ, რომ პრობლემები არ მაქვს.
ინტერვიუერი: მაგრამ არ მოგწონთ, როცა დამღას გასვამენ, როგორც 

„პრობლემის მქონეს“. ეს ძალიან უხეშად ჟღერს თქვენთვის.
კლიენტი: ასეა.
ინტერვიუერი: საკმაოდ გავრცელებული რეაქციაა. იმ ადამიანთა უმ რავ-

ლესობას, ვისთანაც ოდესმე მისაუბრია, არ მოსწონს, როცა იარლიყებს 
აკრავენ. ამაში უცნაური არაფერია. გამონაკლისი არც მე ვარ.

კლიენტი: თავს ისე ვგრძნობ, თითქოს ჩარჩოში მსვამენ.
ინტერვიუერი: მართალია. ნება მომეცით, გითხრათ, მე როგორ ვხედავ ამას, 

შემდეგ კი განვაგრძოთ. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, რას ვუწოდებთ 
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პრობლემას. საერთოდ არ არის საჭირო, ამას რაიმე სახელი დავარქვათ. თუ 
და სახელება მნიშვნელოვანია თქვენთვის, შეგვიძლია, ვიმსჯელოთ ამაზე, 
მაგრამ ჩემთვის ეს გადამწყვეტი არაა. მთავარია, გავიგოთ, რეალურად 
რა ზიანს გაყენებთ კოკაინის მოხმარება, თუ საერთოდ გაყენებთ რაიმე 
ზიანს, და რა გსურთ, მოიმოქმედოთ ამასთან დაკავშირებით. მე მხოლოდ 
ერთი რამ მაინტერესებს: თქვენ.

აქვე დავამატებთ, რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ რაიმე სერიოზულ საფუძველს 
საიმისოდ, რომ მოვაშლევინოთ ადამიანებს, გამოიყენონ ის დასახელება, 
რომელიც სურთ. მაგალითად, ანონიმური ალკოჰოლიკების საზოგადოების 
წევრები ხშირად ამბობენ, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი იყო აღიარება და 
საკუთარი იდენტურობის, როგორც ალკოჰოლიკის, მიღება. არ აქვს აზრი, 
წინააღმდეგობა გაუწიო საკუთარი თავის ამგვარად მიღებას. მთავარია, თავი 
ავარიდოთ არაპროდუქტიულ დებატებსა და კამათს დასახელების გამო. 
როდესაც დიაგნოზი ადმინისტრაციული მიზნებისთვისაა საჭირო, შეიძლება 
ეს კლიენტთან ერთად თანამშრომლურად განვიხილოთ და ავუხსნათ მას 
პროცესისა და დიაგნოზის გამოყენების მიზეზი.

დადანაშაულების ხაფანგი

კიდევ ერთი დაბრკოლება, რომელსაც შეიძლება კლიენტთან პირველ შეხ-
ვედრაზე წავაწყდეთ, არის კლიენტის შიში, რომ დავადანაშაულებთ, რის 
გამოც ის თავდაცვითი პოზიციას იკავებს. ვისი ბრალია ამ პრობლემის წარ-
მოქმნა? ვინ დავადანაშაულოთ? თუ ამ საკითხს დროულად არ გავარკვევთ, 
შეიძლება, უამრავი დრო და ენერგია დაიხარჯოს უსარგებლო თავდაცვაზე. 
აქ ერთი აუცილებელი რამაა გასაკეთებელი -  უნდა ავუხსნათ კლიენტს, რომ  
კონსულტირების კონტექსტში დადანაშაულება ირელევანტურია. ჩვეულებრივ, 
ამის გაკეთება შესაძლებელია კლიენტის წუხილის რეფლექსიითა და ახლებური 
ფორმულირებით. მაგალითად, როდესაც მსგავსი პრობლემა წამოიჭრება, 
კლიენტს შეგვიძლია, ვუთხრათ: „როგორც ჩანს, ძალიან გადარდებთ, ვის 
დავადანაშაულებთ ამ ყველაფერში. უნდა აგიხსნათ, რომ კონსულტირების 
მიზანი დამნაშავის პოვნა არ არის. ეს არაა ჩემი საქმე, ამას მოსამართლე 
აკეთებს. კონსულტირებას აქვს არდადანაშაულების პოლიტიკა. მე არ მა-
ინტერესებს, ვინ არის დამნაშავე, მე ის მაინტერესებს, რა გაწუხებთ თქვენ და 
რის გაკეთება გსურთ ამასთან დაკავშირებით“.

დანაშაულის შესახებ წუხილი ადვილად შეიძლება ავიცილოთ თავიდან, 
თუ კლიენტს კონსულტირების დასაწყისში ამის მსგავს მოკლე სტრუქტურულ 
მსჯელობას შევთავაზებთ. როდესაც ადამიანს უკვე ნათლად ესმის კონ სულ-
ტირების მიზანი, დადანაშაულების შესახებ წუხილი ქრება.

სხვა საკითხებზე საუბრის ხაფანგი

დაბოლოს, შესაძლებელია, აღმოვჩნდეთ სხვა საკითხებზე საუბრის (ამინ-
დზე, პოლიტიკაზე და ა.შ.) ხაფანგში, როდესაც საუბარს არ აქვს საჭირო 
მიმართულება. „შესავალი საუბრის“ წამოწყება კარგია მეგობრული დამო-
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კიდებულების დასამყარებლად და მას ხშირად აქვს ურთიერთობის დამყარების 
ფუნქცია. ზოგიერთ კულტურაში ამგვარი საუბრის წამოწყება ზრდილობის 
გამოვლინებად ითვლება და მიღებულია საქმეზე გადასვლამდე. უსაგნო 
სა უბარი კომფორტულია, მაგრამ გარკვეულ დოზას თუ გადასცილდა, არც 
ისე სასარგებლოა. მკურნალობის ერთ კვლევაში დაადგინეს, რომ არა-
ფორ მალური საუბრების დიდი რაოდენობა კლიენტის ცვლილებისა და 
შენარჩუნების მოტივაციის დაბალ დონეს უკავშირდებოდა  (Bamatter et al., 
2010). კეთილგანწყობის მოპოვების პროცესში ყურადღება ძირითადად კლი-
ენტის წუხილსა და მის მიზნებს ეთმობა. მათს გათვალისწინებას მივყავართ 
ფოკუსირების პროცესისაკენ, რომელსაც III ნაწილში განვიხილავთ.

რა უწყობს ხელს კეთილგანწყობის მოპოვებას?

როდესაც ახალ სიტუაციაში პირველად აღმოჩნდებით, რა მოახდენს გავლენას 
იმაზე, მოისურვებთ თუ არა იქ ხელახლა მოხვედრას? ახალ გარემოს შე იძლება 
წარმოადგენდეს ჯანდაცვის დაწესებულება, კლუბი, გაერთიანება, ან რეგულარუ-
ლი ყოველკვირეული შეხვედრები (მაგ., ანონიმური ალკოჰოლიკების, ბო-
ისკაუტების, ან ჭადრაკის კლუბის წევრების). რა გეხმარებათ იმის გადაწყვეტაში, 
დაბრუნდებით თუ არა აქ?

ჩვენ გთავაზობთ რამდენიმე ფაქტორს, რომლებიც გავლენას ახდენს 
კეთილგანწყობის მოპოვებასა და კეთილგანწყობის დაკარგვაზე:

1. სურვილები ან მიზნები. რა გინდათ, ან რისი იმედი გაქვთ, თუ ივლით? 
რას ეძებთ იქ?

2. მნიშვნელობა. რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რასაც ეძებთ? რამდენად 
პრიორიტეტულია თქვენთვის?

3. პოზიტიურობა. რა განცდებს იწვევს მიღებული გამოცდილება? 
გრძნობთ კეთილგანწყობას, დაფასებასა და პატივისცემას? თბილად 
და მეგობრულად მოგეპყრნენ?

4. მოლოდინები. თქვენი აზრით, რა უნდა მომხდარიყო? როგორ შე-
ესაბამება თქვენი გამოცდილება იმას, რასაც ელოდით? შეესაბამება 
თუ არა ის (ან იქნებ აჭარბებს კიდეც) თქვენს მოლოდინებს?

5. იმედი. თქვენი აზრით, ეხმარება თუ არა ეს სიტუაცია თქვენნაირ ადა-
მიანებს სასურველის მიღებაში? გჯერათ, რომ ის თქვენც დაგეხმარებათ?

არსებითად, თქვენ ერთმანეთს ადარებთ იმას, რასაც ელოდით (ან რისი 
იმედიც გქონდათ) და იმას, რაც რეალურად მიიღეთ. ეს ხუთი პუნქტი, თავის 
მხრივ, წარმოშობს ხუთ ძირითად საკითხს, რომლებიც სპეციალისტმა ან 
პროგრამამ პირველივე ვიზიტის დროს უნდა გაითვალისწინოს, თუკი ადამიანის 
კეთილგანწყობის მოპოვებას ისახავს მიზნად:

1. რატომ მოდის ეს ადამიანი თქვენთან? რა უნდა? ჰკითხეთ და მოუსმინეთ.
2. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს კლიენტის 

მიზანი (მიზნები)?
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3. იყავით სტუმართმოყვარე. შესთავაზეთ ფინჯანი ყავა. შეეცადეთ, და-
ინახოთ კლიენტის ძლიერი მხარე - თუნდაც სულ უბრალო რამ - და 
გულწრფელად აღნიშნეთ ეს. ხელი შეუწყვეთ კლიენტს, რომ თავი 
კარგად იგრძნოს.

4. ამ ადამიანის აზრით, რით შეგიძლიათ, დაეხმაროთ? გაააზრებინეთ 
კლიენტს, რას უნდა ელოდეს.

5. ჩაუსახეთ იმედი. აუხსენით, რას აკეთებთ და როგორ შეიძლება, ეს 
მას დაეხმაროს. აღუწერეთ სხვების მიერ განხორციელებული ცვლი-
ლების პოზიტიური და გულწრფელი სურათი და უამბეთ თქვენ მიერ 
შეთავაზებული სერვისების ეფექტურობის შესახებ.

ეს ყოველდღიური ფაქტორები, რომლებსაც ნებისმიერი კომპეტენტური ბიზ-
ნესმენი იყენებს, ძალიან ხშირად უგულებელყოფილია ადამიანური სერვისების 
სფეროში, როდესაც ვჩქარობთ შეფასებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიღებას, 
როცა გვსურს, თავი  ობიექტურებად და მაღალი დონის პროფესიონალებად 
წარმოვაჩინოთ, როცა დაკავებულები ვართ და რუტინას მივყვებით.

ამ საფუძვლების გარდა, მომდევნო სამ თავში აღწერილია ის პროფესიული 
უნარები, რომლებიც მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ კეთილგანწყობის მო-
საპოვებლად, არამედ მოტივაციური ინტერვიუირების ოთხივე პროცესის 
განმავლობაში. ეს საბაზისო უნარებია, რომლებიც სჭირდება ყველას, ვისაც 
მოტივაციური ინტერვიუირების გაგება და პროფესიულ პრაქტიკაში გამოყენება 
სურს.  ამ უნარების დაუფლება ადამიანთა კეთილგანწყობის უკეთ მოპოვებაში, 
მიმართულების პოვნაში, მოტივაციის გაღვივებასა და ცვლილების პროცესის 
ხელშეწყობაში დაგვეხმარება.

ძირითადი პუნქტები

9 კეთილგანწყობის მოპოვება არის ორმხრივი ნდობითა და პატივისცემით 
აღსავსე სამუშაო ურთიერთობის დამყარების პროცესი.

9 კონსულტირების შეფასებით დაწყება კლიენტს  პასიურ როლში აყენებს 
და ხელს უშლის მის ჩართულობას.

9 ექსპერტის მიერ მიმართულების ჩვენება არ ამართლებს, როცა საქმე 
პიროვნულ ცვლილებას ეხება.

9 ნაადრევი ფოკუსის ხაფანგი ნიშნავს ყურადღების ძალიან ადრე 
ფოკუსირების მცდელობას, როცა საკმარისი ჩართულობა ჯერ კიდევ 
არ არის.

9 არგუმენტები დიაგნოსტიკური სახელდების საჭიროების შესახებ არ 
არის მყარი.

9 არაფორმალური საუბარი გადაჭარბებული დოზით არ არის დიდად 
სასარგებლო.
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თავი 5

მოსმენა
პიროვნების დილემის გაგება

 „განსაცვიფრებელია, მაგრამ სრულიად გაუგებარი 
ელემენტები შედარებით გასაგები ხდება, მო უგ-
ვარებელი პრობლემები კი რაღაცნაირად გვარდება, 
რო ცა ვინმე ყურადღებით გვისმენს. მე ძალიან 
ვაფასებ იმ შემთხვევებს, როდესაც მგრძნობიარე, 
ემპათიური და გულისხმიერი მოსმენა გამოვცადე“.

კარლ რ. როჯერსი

„ამგვარად, როცა ვინმეს მთელი გულისყურით 
უს მენთ, თქვენ არა მხოლოდ სიტყვები  გესმით, 
არამედ ის განცდაც, რაც ამ ნათქვამშია ჩადებული, 
ანუ მთლიანი საუბარი, და არა მისი ნაწილი“.

ჯიდუ კრიშნამურტი

კარგი მოსმენა მოტივაციური ინტერვიუირების საფუძველია. რეფლექსიური 
მოსმენის კონკრეტული უნარი პირველ რიგში უნდა შევისწავლოთ, რადგან 
ის მოტივაციური ინტერვიუირების ოთხივე პროცესისთვისაა აუცილებელი. 
გარკვეული პრაქტიკაა საჭირო, რომ ამგვარ მოსმენაში დავხელოვნდეთ 
და რეფლექსია უფრო ბუნებრივად და ადვილად შევძლოთ. როდესაც რეფ-
ლექსიური მოსმენის ამ დონეს მივაღწევთ, შესაძლებელი ხდება საუბრის 
წარმართვისას მისი გამოყენება. ეს ლურსმნების ჩასაჭედებლად  ჩაქუჩის 
ხმარების სწავლას ჰგავს – როგორ უნდა დავიჭიროთ ხელსაწყო სწორად და 
როგორ უნდა დავარტყათ ლურსმანს – ვიდრე გამოსაქანდაკებელი სატეხის 
გამოყენებაზე გადავიდოდეთ. 

კარგი ამბავი ისაა, რომ რეფლექსიური მოსმენა თავისთავად ძალიან 
საჭირო უნარია. მას კარლ როჯერსი „ზუსტ ემპათიას“ (1965), მისი მოსწავლე 
თომას გორდონი კი - „აქტიურ მოსმენას“ (Gordon, 1970; Gordon & Edwards, 
1997) უწოდებს, და ესაა კლიენტზე ცენტრირებული კონსულტირების ქვაკუთხედი. 
რეფლექსიური მოსმენა აუცილებელი უნარია არა მხოლოდ პროფესიულ 
საქმიანობაში, არამედ პირად ცხოვრებასა და ურთიერთობებშიც, მაგრამ მას 
ჯერჯერობით  ძალიან ცოტა  ადამიანი ფლობს. ესაა კარგი კომუნიკაციის 
საფუძველი. როცა რეფლექსიურ მოსმენას შეისწავლით, თქვენ გექნებათ 
ფასდაუდებელი საჩუქარი მათთვის, ვისთანაც უნდა იურთიერთოთ. თავად 
როჯერსი წარმატებით იყენებდა კლიენტზე ცენტრირებულ მიდგომას „არამო-
ტივირებულ“ პაციენტებთან ურთიერთობისთვის (Gendlin, 1961). 

კარგი მოსმენის დისციპლინის მიღმა დგას ურყევი რწმენა, რომ ის სა-
სარგებლოა კლიენტებისთვის პირადი გამოცდილებისა და შეგრძნებების 
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გამოსაკვლევად. მკურნალობა არაა ცოდნის გამომჟღავნების პროცესი. ღი-
რებულია იმის შესაძლებლობაც, რომ საკუთარი გამოცდილების რეფლექსია 
მოახდინო. ხშირად ამის მიღწევა ჩვეულებრივ საუბარშიც შესაძლებელია. კარგი 
მოსმენა საშუალებას აძლევს ადამიანს, გააგრძელოს გზა, გაითვალისწინოს და 
გამოიკვლიოს ის, რაც არაკომფორტულად 
ეჩვენება. ზუსტი ემპათია ძალიან კარგი 
უნარია საიმისოდ, რომ ხელი შევუწყოთ 
ამგვარ თვითგამოკვლევას.

თომას გორდონის 12 ბარიერი

გავრცელებული აზრით, მოსმენა შეიძლება გულისხმობდეს უბრალოდ ჩუმად 
ყოფნას (გარკვეული დროით) და იმის გაგებას, რაც ითქვა. თუმცა, რეფლექსიური 
მოსმენის გადამწყვეტი ელემენტია ის, რითაც ინტერვიუერი პასუხობს მოსაუბ-
რეს. ამი ტომ უწოდებს მას თომას გორდონი (1970) აქტიურ მოსმენას.

პირველ რიგში, გავიგოთ, რა არ არის აქტიური მოსმენა. გორდონმა აღწერა 
12 ტიპის რეაქცია, რომლებიც არ არის მოსმენა და რომლებითაც ადამიანები, 
ჩვეულებრივ, პასუხობენ ერთმანეთს:

1. ბრძანება, მართვა, განკარგულებების გაცემა;
2. გაფრთხილება, შეშინება, მუქარა;
3. რჩევის მიცემა, ვარაუდის ან გამოსავლის მიწოდება;
4. დარწმუნება ლოგიკის მოშველიებით, კამათი, დამოძღვრა;
5. თქმა, რა უნდა გააკეთონ; მორალის კითხვა;
6. განსჯა, გაკრიტიკება, დადანაშაულება;
7. დათანხმება, მოწონება, შექება;
8. შერცხვენა, აბუჩად აგდება, იარლიყის მიწებება;
9. ინტერპრეტირება ან გაანალიზება.
10. დარწმუნება, თანაგრძნობა ან ნუგეშისცემა;
11. დაკითხვა ან გამოცდა;
12. გამოტოვება, ყურადღების გადატანა, ხუმრობაში გატარება ან თემის 

შეცვლა;

გორდონი ამ რეაქციებს „ბარიერებს“ უწოდებს, რადგან ისინი წინ ეღობება 
თვითგამორკვევას და ხელს უშლის მოსმენას. ისინი აბრკოლებს ადამიანს 
თვითგამორკვევის პროცესში. ამ მიმართულებით გზის გასაგრძელებლად 
ადამიანმა უნდა გადალახოს ბარიერები, შემოუაროს მათ და დაუბრუნდეს 
აზროვნების საწყის მიმართულებას. ბარიერები აფერხებს ადამიანს და აშორებს 
თვითგამორკვევისგან. 

ბარიერები არათანასწორ, ანუ „ზემოდან ქვემოთ“ ურთიერთობაშიც არ-
სებობს. ისინი კლიენტზე მეტად საკუთარ თავზეა ორიენტირებული. ძირითადი 
გზავნილი ასეთია: „მე მომისმინე; მე უკეთ ვიცი“. საკუთარ გამორკვევაზე ფიქრის 
ნაცვლად, ადამიანს  იმის გააზრება უწევს, რასაც ინტერვიუერი აწოდებს. 
წარმოიდგინეთ ეს კეთილი ზრახვების მქონე, მაგრამ დახმარების უნარის 
არმქონე სპეციალისტი, რომელიც  ურთიერთსაწინააღმდეგო განცდებით 

მკურნალობა არ არის 
ცოდნის გამომჟღავნების 
პროცესი.
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აღსავსე ადამიანს მნიშვნელოვანი გა დაწ-
ყვეტილების შესახებ ესაუბრება.

 (შესაბამისი ბარიერის ნომერი ზე-
მოთ მოყვანილი სიიდან მოცემულია 
ფრჩხილებში.)

კლიენტი: არ ვიცი, უნდა მივატოვო ის, თუ არა.
ინტერვიუერი: ისე უნდა მოიქცეთ, როგორც საჭიროდ ჩათვლით. (#5)
კლიენტი: საქმე სწორედ ეგაა! არ ვიცი, რა აჯობებს!
ინტერვიუერი: როგორ არა, გულის სიღრმეში მშვენივრად იცით. (#6)
კლიენტი:   ამ ურთიერთობაში გამომწყვდეულად ვგრძნობ თავს.
ინტერვიუერი: იქნებ გეცადათ ცოტა ხნით დაშორება. ამასობაში საკუთარ 

გრძნობებშიც გაერკვეოდით. (#3)
კლიენტი: მაგრამ მე ის მიყვარს და თუ მივატოვებ, ამით ძალიან დიდ ტკივილს 

მივაყენებ!
ინტერვიუერი: მაგრამ თუ ამას არ გააკეთებთ, ცხოვრებას დაინგრევთ. (#2)
კლიენტი: ასე ფიქრი ეგოისტობა არაა?
ინტერვიუერი: ეს სწორედ ისაა, რაც უნდა გააკეთოთ, თუ საკუთარ თავზე 

ზრუნავთ. (#4)
კლიენტი: არ ვიცი, როგორ მოვახერხებ ამას, შევძლებ თუ ვერა.
ინტერვიუერი: დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი კარგად იქნება. (#10)

ამ ადამიანს ვერ დაეხმარნენ, რომ ამბივალენტურ განცდებში გარკვეულიყო 
(იხილეთ მე-17 თავი), სამაგიეროდ, ნაადრევად უბიძგეს ერთი გა დაწ ყვე-
ტილებისკენ. ამ სიტუაციაში სპეციალისტი სინამდვილეში მას არ უსმენდა, არ 
მიუცია მისთვის ლაპარაკისა და გამორკვევის შესაძლებლობა. კლიენტის დრო 
ბარიერების დაძლევაში დაიხარჯა.

არავერბალური მოსმენა

ამ თავის დიდი ნაწილი ეთმობა იმას, თუ როგორ პასუხობს სპეციალისტი 
ვერბალურად კლიენტის ნათქვამს. თუმცა აქ მოსმენა მეტია, ვიდრე სიტყვები. 
დავუშვათ, 5 წუთის განმავლობაში ყურადღებით უნდა უსმინოთ ვინმეს ისე, რომ 
სიტყვაც არ ჩაურთოთ. როგორ გააგებინებთ ამ ადამიანს, რომ ნამდვილად 
უსმენთ და გესმით მისი? სავარაუდოდ, თქვენ ინტუიციურად იყენებთ მოსმენის 
არავერბალურ ასპექტებს და ამას ჩვეულებრივ ამბად  მიიჩნევთ, მაგრამ მაინც 
ღირს შევჩერდეთ ამ საკითხზე და რამდენიმე დაკვირვება გაგიზიაროთ, მანამ, 
სანამ ვერბალურ რეფლექსიაზე გადავიდოდეთ.

მოსმენა, პირველ რიგში, გულისხმობს სრულ ყურადღებას. მაშინაც კი, როცა  
გგონიათ, რომ ერთდროულად შეგიძლიათ მოსმენა და სხვა საქმის კეთება, 
თქვენი ქმედება დაუინტერესებლობასა  და უპატივცემულობას გამოხატავს. 
ქაღალდების გადალაგება, საათის შემოწმება, ან გამუდმებით ჩანაწერების 
კეთება ხელს გიშლით კარგ მოსმენაში და ატყობინებს თანამოსაუბრეს, რომ  

ბარიერები კლიენტზე 
მეტად საკუთარ თავზეა 
ორიენტირებული.
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ყურადღებით არ უსმენთ. რა თქმა უნდა, ეს ეხება ელექტრონულ მოწყო-
ბილობებსაც: მოსმენის დროს არ შეიძლება მესიჯების წერა, კითხვა, ტელეფონზე 
თამაში. მაშინაც კი, როცა შეგიძლიათ ორი საქმის ერთდროულად კეთება, არ 
გააკეთოთ რაიმე სხვა საქმე მოსმენასთან ერთად.

სრული ყურადღების ჩვენება ყველაზე კარგად თვალებით შეიძლება. კარგი 
მსმენელი ყოველთვის ინარჩუნებს თვალის კონტაქტს იმ ადამიანთან, ვისაც 
ესაუბრება. მოსაუბრე კი, პირიქით, მხოლოდ პერიოდულად უყურებს მსმენელს 
და ლაპარაკის დროს გვერდზე ხშირად იყურება. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია 
კულტურული განსხვავებებიც. ზოგიერთ კულტურაში უპატივცემულობად ით-
ვლება, თუ საუბრის დროს ძალიან ხშირად შეხედავენ თანამოსაუბრეს თვა ლებ-
ში. მიუხედავად ამისა, მსმენელის თვალები მუდმივად მზადაა კონტაქტისთვის, ის 
არ ათვალიერებს ოთახს და არ იყურება მოსაუბრის მიღმა გაფანტული მზერით 
(რაც მოწყენილობასა და უპატივცემულობას გამოხატავს). თქვენ გეცოდინებათ 
თქვენი კულტურის დამახასიათებელი ნორმები, მაგრამ სხვა კულტურის 
წარმომადგენლებთან მუშაობისას ნორმებში არსებული განსხვავებებიც უნდა 
გაითვალისწინოთ.

თვალის კონტაქტის კომფორტულობაზე სივრცის მოწყობაც ახდენს გავ-
ლენას. იმაშიც არსებობს კულტურული განსხვავებები, თუ რა მანძილზე დგანან 
მოსაუბრეები ერთმანეთისგან, მაგრამ ზოგადად, თვალის კონტაქტი ფიზიკური 
სიახლოვის (გარდა ინტიმური ურთიერთობებისა) ზრდასთან ერთად უფრო და 
უფრო არაკომფორტული ხდება. სკამების დალაგების დროს კარგი იქნება, თუ 
მოსაუბრესა და მსმენელს ერთმანეთის პირისპირ არ დავსვამთ, რომ უხერხული 
არ იყოს თვალის კონტაქტის გაწყვეტა და ხელი არ შეეწყოს კონფრონტაციულ 
(სიტყვასიტყვით: პირისპირ) ურთიერთობას. სპეციალისტები ისეთი კუთხით 
დგამენ ხოლმე სკამებს, რომ კლიენტს გაუადვილდეს როგორც თვალის კონ-
ტაქტის დამყარება, ისე მისი გაწყვეტა.

ყურადღებისა და გაგების შესახებ მინიშნებებიც სახის გამომეტყველებიდან 
გამომდინარეობს. ზოგს ჰგონია, რომ „სახე-ნიღაბი“ (ანუ გამომეტყველება, 
რომელიც უცვლელი რჩება სხვადასხვა ვითარებაში) მიუკერძოებლობის ანდა 
„პროფესიონალიზმის“ გამოვლინებაა. თუმცა, „სახე-ნიღაბი“ თანამოსაუბრეს 
არ სთავაზობს ემოციურ მხარდაჭერას და ქმნის პროექციის შესაძლებლობას, 
რომლის დროსაც მოსაუბრემ შეიძლება ხშირად წარმოიდგინოს, რომ მსმენელი 
მას კიცხავს და აკრიტიკებს. მოსაუბრე შეიძლება ანერვიულდეს, იმის გამო, 
თუ რას ფიქრობს მის შესახებ მსმენელი. ნორმალურ საუბარში ადამიანები 
ხშირად აკეთებენ ერთმანეთის ემოციური გამომეტყველების სარკულ ასახვას. 
მოსალოდნელია, რომ მწუხარების გამომხატველი ვერბალური განცხადება 
არავერბალურად აისახოს კარგი მსმენელის სახის გამომეტყველებაზე. იგივე 
ხდება სიხარულის, შიშის, ან გაოცების გამოხატვისას. კლიენტის ემოციის 
სარკული ასახვა მიანიშნებს მოსმენაზე, გაგებაზე და  გაზიარებაზე. კარგი 
მსმენელის სახის გამომეტყველება სარკულად ასახავს მოსაუბრის სიტყვების 
ემოციას, თუნდაც ეს ემოცია არ ჩანდეს თავად მოსაუბრის სახეზე. სარკულ 
ასახვაში გამონაკლისია კლიენტის მიერ საუბარში გამოხატული ბრაზის ასახვა, 
რასაც ჩვენ სახის გამომეტყველებაში კი არ ვიმეორებთ, არამედ წუხილითა და 
სიმშვიდით ვპასუხობთ. 
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რეფლექსიის ჩამოყალიბება

სიჩუმისა და არავერბალური გამოხატვის გარდა, კიდევ რა არის საჭირო კარგი 
მოსმენისთვის? თუ ადამიანი თავიდან აირიდებს გორდონის ზემოთ აღწერილ 
12 ბარიერს, კიდევ რა დარჩება გასაკეთებელი? ჩვენ არ ვგულისხმობთ, რომ ამ 
12 პასუხის გამოყენება ცუდია. თითოეულისთვის  არსებობს შესაფერისი დრო, 
მაგრამ რეფლექსიური მოსმენა ნებისმიერი მათგანისგან განსხვავებული რამაა. 
რეფლექსიური მოსმენის  ძირითადი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ის 
გვაძ ლევს საშუალებას, მივხვდეთ, რას გულისხმობს ადამიანი. ადამიანს 

ლაპარაკის დაწყებამდე აქვს კონკრეტული 
მოსაზრება, რომლის გადმოცემაც სურს. 
ეს მოსაზრება კოდირებულია სიტყვებში, 
თუმცა, ხშირად არასრულყოფილად. 
ადა მიანები ყოველთვის ზუსტად იმას არ 
ამბობენ, რასაც გულისხმობენ. მსმენელმა 
ჯერ კარგად უნდა გაიგონოს სიტყვები და 
შემდეგ მოახდინოს მათი მნიშვნელობის 

დეკოდირება. ამგვარად, არსებობს სამი ეტაპი, როდესაც კომუნიკაცია შეიძლება 
მცდარი გზით წავიდეს: კოდირება, მოსმენა და დეკოდირება (იხილეთ სქემა 5.1). 
რეფლექსიური მსმენელი აყალიბებს გონივრულ ვარაუდს ნათქვამის ჭეშმარიტ 
მნიშვნელობასთან დაკავშირებით და ამ ვარაუდს მკაფიო ფორმულირებას 
უკეთებს. ეს კრავს წრეს, როგორც ქვემოთ, 5.1. სქემაზეა ნაჩვენები.

რეფლექსიური მოსმენის  
ძირითადი არსი იმაში 
მდგომარეობს, რომ ის 
გვაძლევს საშუალებას, 
მივხვდეთ, რას 
გულისხმობს ადამიანი.

სქემა 5.1. კომუნიკაციის პროცესი

რატომ უნდა ვუპასუხოთ თხრობითი სახით, იქნებ შეკითხვის დასმა ჯობდეს? 
მსმენელი ხომ არაა დარწმუნებული იმაში, რომ მისი ვარაუდი სწორია. 
თხრობითი წინადადებით პასუხს და შეკითხვის არდასმას პრაქტიკული მიზეზი 
აქვს: შეკითხვისგან განსხვავებით, კარგად ჩამოყალიბებული რეფლექსიური 
წინადადება, არ იწვევს თავდაცვით რეაქციას და უფრო მეტად ახალისებს 
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თვითგამორკვევის გაგრძელებას. მეტყველების დინამიკაში შეკითხვა პასუხს 
მოითხოვს. ის მოთხოვნას უყენებს მეორე ადამიანს. დააკვირდით ქვემოთ 
დაწყვილებული პასუხების  განსხვავებულ ჟღერადობას (სხვაობის შესაგრძნობად, 
უმჯობესია ხმამაღლა წარმოთქვათ ისინი, რადგან მეტყველებისას სწორედ 
ინტონაცია წარმოშობს განსხვავებას):

„თავს უხერხულად გრძნობთ?“
„თავს უხერხულად გრძნობთ“.

„თქვენ არ თვლით ამას პრობლემად?“
„თქვენ არ თვლით ამას პრობლემად“.

„განქორწინებას აპირებთ?“
„განქორწინებას აპირებთ“.

გესმით თითოეულ ამ წყვილში ინტონაციური განსხვავებები? ხვდებით, 
რამდენად განსხვავებულ პასუხებს მივიღებთ ამ ფრაზებზე? ინგლისურ ენაში 
ინტონაცია მაღალია შეკითხვის ბოლოს, თხრობითი წინადადების ბოლოს 
კი - დაბლდება. ასეა რეფლექსიური მოსმენის პასუხებშიც.  ისინი გაგებას 
გამოხატავს. განსხვავება მცირეა და ყველა ვერც კი ამჩნევს, მაგრამ ის ნამ-
დვილად არსებობს (შეკითხვის გამომხატველ ინტონაციებშიც შეიძლება 
არსებობდეს კულტურული განსხვავებები).

რატომ არ ვეკითხებით ადამიანებს, რა იგულისხმეს? შეკითხვებით ზე-
წოლა და მათი მოსაზრებების ამგვარად დაზუსტება ადამიანებს საკუთარი 
გამოცდილებისგან აშორებს. ისინი იწყებენ გაანალიზებას და თავს ეკითხებიან, 
მართლა განიცადეს თუ არა, ან უნდა განეცადათ თუ არა ის, რაც გამოხატეს. 

რეფლექსიურ მოსმენაში სავარჯიშოდ რეფლექსიურად აზროვნება სცადეთ. 
გახსოვდეთ, რომ ის, რასაც, თქვენი აზრით, ადამიანები გულისხმობენ, ყო-
ველთვის არაა ის, რასაც ისინი ნამდვილად გულისხმობენ (იხილეთ სქემა 5.1). 
ბევრ წინადადებას რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს. ემოციის ამსახველ სიტყვებს, 
როგორიცაა „დეპრესია“ ან „შფოთვა“, სხვადასხვა ადამიანისთვის სხვადასხვა 
დატვირთვა აქვს. რას შეიძლება ნიშნავდეს, როცა ადამიანი ამბობს: „ნეტავ, 
უფრო კომუნიკაბელური ვყოფილიყავი“? აი, რამდენიმე ვარიანტი:

„თავს მარტო ვგრძნობ და მინდა, მეტი მეგობარი მყავდეს“.
„ძალიან ვნერვიულობ, როცა უცხოებთან მიწევს საუბარი“.
„ადამიანების გაცნობას მეტი დრო უნდა დავუთმო“.
„მინდა, პოპულარული ვიყო“.
„როცა სხვა ადამიანებთან ვარ, ვერაფრით მომიფიქრებია, რა უნდა ვთქვა“.
„არავინ მეპატიჟება წვეულებაზე“.

რეფლექსიური აზროვნება ნიშნავს 5.1 სქემაზე ასახული დეკოდირების პროცესის 
უფრო გაცნობიერებულად წარმართვას. რაიმე ფრაზის გაგონებისას, ადამიანი 
ბუნებრივად ცდილობს, მიხვდეს მის მნიშვნელობას. დეკოდირების ეს პროცესი 
სწრაფად და, ხშირ შემთხვევაში, ქვეცნობიერად მიმდინარეობს. შემდეგ კი 
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ადამიანთა უმრავლესობა ისე იქცევა, თითქოს, რაც მათ გაიგეს, სწორედ 
ის არის ნათქვამის ჭეშმარიტი მნიშვნელობა და შესაბამისად რეაგირებენ. 
რეფლექსიური მოსმენა არის თქვენი ვარაუდის შემოწმების გზა და არა იმის 
შეჯამება, რასაც უკვე მიხვდით.

ამის შემდეგ, რეფლექსიური მოსმენა საჭიროებს მოსაუბრის ნათქვამზე 
რეაგირებას წინადადებით, რომელიც არ წარმოადგენს ბარიერს, და არის 
უბრალოდ ჩვენი ვარაუდი იმის შესახებ, თუ რა იგულისხმა ამ ადამიანმა. ხშირად, 
თუმცა არა ყოველთვის, ამ წინადადების ქვემდებარეა „თქვენ“ ნაცვალსახელი.

მაგალითისთვის ქვემოთ მოყვანილია ნაწყვეტი ერთი მამაკაცის კონ-
სულტირების სესიიდან. ამ კაცს კონსულტირებამდე 3 თვით ადრე გულის 
(კორონარული არტერიის) ოპერაცია გაუკეთეს. ამ შემთხვევაში „ინტერვიუერი“ 
შეიძლებოდა ყოფილიყო ნებისმიერი ვინმე: ექთანი, ექიმი, მეგობარი, პასტორი, 
ან ფიზიოთერაპევტი. საილუსტრაციო მიზნებისათვის აღნიშნულ ნაწყვეტში 
ინტერვიუერის მიერ ნათქვამი ყოველი ფრაზა რეფლექსიური მოსმენის მა-
გალითს წარმოადგენს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ინტერვიუერი უბრალოდ კი 
არ  იმეორებს, არამედ განავრცობს კიდეც კლიენტის ნათქვამს. არსებითად, 
ის ამბობს იმას,  რაც შეიძლება იყოს  მომდევნო წინადადება ამ ადამიანის 
საუბარში. ეს არის რეფლექსიის კონკრეტული უნარი, რომელსაც ჩვენ აბზაცის 
გაგრძელებას ვუწოდებთ.

ინტერვიუერი: როგორ გრძნობთ თავს ოპერაციის შემდეგ?
კლიენტი: ეს მართლაც დიდი განსაცდელი იყო. გამიმართლა, რომ გადავრჩი.
ინტერვიუერი: ადვილი შესაძლებელი იყო, მომკვდარიყავით.
კლიენტი: როგორც მითხრეს, ჩემს ასაკში ასეთი ოპერაციები ძალიან საშიშია, 

მაგრამ გადავრჩი.
ინტერვიუერი: და გიხარიათ.
კლიენტი: დიახ, მე ბევრი რამ მაქვს, რისთვისაც ღირს ცხოვრება.
ინტერვიუერი: ვიცი, რომ ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის.
კლიენტი: ძალიან მიყვარს ჩემი შვილიშვილები – ორი ბიჭი და ორი გოგო 

მყავს; იცით, ისინიც ამ ქალაქში ცხოვრობენ. მიყვარს მათთან ერთად 
გართობა.

ინტერვიუერი: ძალიან გიყვართ ისინი.
კლიენტი: დიახ. ამას გარდა ადგილობრივ გუნდში სიმღერაც მიყვარს. მათ ჩემი 

იმედი აქვთ; ტენორები ისედაც ცოტანი ვართ. იქ ბევრი მეგობარი მყავს.
ინტერვიუერი: თქვენ ბევრი მიზეზი გაქვთ, რომ ჯანმრთელობა შეინარჩუნოთ.
კლიენტი: ყოველ შემთხვევაში, ვცდილობ, შევინარჩუნო. თუმცა არ ვიცი, რა 

და რა დოზით უნდა ვაკეთო.
ინტერვიუერი: რამდენი უნდა იაქტიუროთ.
კლიენტი: არ მინდა, ზედმეტი მომივიდეს. გასულ კვირას გოლფი ვითამაშე და 

მხარი ამტკივდა. ექიმმა მითხრა, რომ ეს უბრალოდ კუნთის ტკივილია, 
მაგრამ შემეშინდა.

ინტერვიუერი: არ გინდათ, რომ კიდევ დაგემართოთ გულის შეტევა.
კლიენტი: არა! ერთიც საკმარისი იყო.
ინტერვიუერი: და ამიტომაც გაინტერესებთ, რამდენი ვარჯიშია თქვენთვის 

სასარგებლო.
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კლიენტი: დიახ, ვიცი, რომ აქტიურობა მჭირდება. მინდა, ჯანმრთელობა 
დავიბრუნო. როგორც მითხრეს, რეგულარული ვარჯიში გონებისთვისაც 
სასარგებლოა.

ინტერვიუერი: ესე იგი, გაინტერესებთ, რამდენად აქტიური უნდა იყოთ, რომ 
ძალა და ჯანმრთელობა დაიბრუნოთ, მაგრამ არ გადაიტვირთოთ და 
კიდევ არ დაგემართოთ გულის შეტევა.

კლიენტი: ჩემი აზრით, ზედმეტად ვფრთხილობ. ბოლო გასინჯვის შედეგები 
კარგი მქონდა. მხოლოდ მაშინ მეშინია, როცა ასეთ ტკივილს ვგრძნობ. 

ინტერვიუერი: ეს გულის შეტევას გახსენებთ.
კლიენტი: ხელახალი შეტევის შიშით აქტიურობაზე უარის თქმა უაზრობაა, არა?!
ინტერვიუერი: ეს იგივეა, ხალხისგან თავის შორს დაიჭირო, რომ მარტოობამ 

არ შეგაწუხოს.
კლიენტი: სწორია. ვხვდები, რომ საჭიროა, ვივარჯიშო. უნდა მოვიფიქრო, 

თანდათანობით როგორ გავზარდო დატვირთვა და შევინარჩუნო ჯან-
მრთელობა.

როგორც შეამჩნევდით, ინტერვიუერი არ ქმნის ბარიერებს პროცესის მსვლე-
ლობისას. საკმაოდ ადვილად შეიძლებოდა ამ რეფლექსიების ბარიერებით 
ჩანაცვლება. თუმცა, ამას თავი ავარიდეთ, რადგან ჩვენი მიზანია, დავეხმაროთ 
ადამიანს, გააგრძელოს საკუთარი გამოცდილებისა და სიბრძნის გამოკვლევა. 
რეფლექსიური მოსმენა გულისხმობს იმის რწმენასაც, რომ ადამიანები საკუთარი 
თავის ექსპერტები არიან, მათ უნდათ, რომ ჯანმრთელები იყვნენ და თავად 
შეუძლიათ დასკვნების გამოტანა. 

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ზემოთ მოყვანილი დიალოგი ადვილად შე-
იძლება გადაიქცეს კლიენტის მონოლოგად, თუ სპეციალისტის სტრიქონებში 
ნაცვალსახელებს შევცვლით:

„ოპერაცია მართლაც დიდი განსაცდელი იყო. გამიმართლა, რომ გა-
დავრჩი. ადვილი შესაძლებელი იყო, მოვმკვდარიყავი. როგორც მითხრეს, 
ჩემს ასაკში ასეთი ოპერაციები ძალიან საშიშია, მაგრამ გადავრჩი და 
მიხარია. მე ბევრი რამ მაქვს, რისთვისაც ღირს ცხოვრება. ოჯახი ძალიან 
მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ძალიან მიყვარს შვილიშვილები – ორი ბიჭი და 
ორი გოგო მყავს; ისინიც ამ ქალაქში ცხოვრობენ. ძალიან მიყვარს მათთან 
ერთად გართობა. ძალიან მიყვარს ისინი. ამას გარდა ადგილობრივ გუნდში 
სიმღერაც მიყვარს. მათ ჩემი იმედი აქვთ; ტენორები ისედაც ცოტანი ვართ. 
იქ ბევრი მეგობარი მყავს. ძალიან ბევრი მიზეზი მაქვს, რომ ჯანმრთელობა 
შე ვინარჩუნო. ყოველ შემთხვევაში, ვცდილობ, შევინარჩუნო. თუმცა არ ვიცი, 
რამ დენი უნდა ვიაქტიურო. არ მინდა, ზედმეტი მომივიდეს. გასულ კვირას 
გოლფი ვითამაშე და მხარი ამტკივდა. ექიმმა მითხრა, რომ ეს უბრალოდ 
კუნთის ტკივილია, მაგრამ შემეშინდა. არ მინდა, რომ კიდევ დამემართოს 
გულის შეტევა. ერთიც საკმარისი იყო, ამიტომაც მაინტერესებს, რამდენი 
ვარჯიშია ჩემთვის სასარგებლო. ვიცი, რომ აქტიურობა მჭირდება. მინდა, 
ჯანმრთელობა დავიბრუნო. როგორც მითხრეს, რეგულარული ვარჯიში 
გონებისთვისაც სასარგებლოა. მაინტერესებს, რამდენად აქტიური უნდა 
ვიყო იმისთვის, რომ ძალა და ჯანმრთელობა დავიბრუნო, მაგრამ არ 
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გადავიტვირთო და კიდევ არ დამემართოს გულის შეტევა. ჩემი აზრით, 
ზედმეტად ვფრთხილობ. ბოლო გასინჯვის შედეგები კარგი მქონდა. 
მხოლოდ მაშინ მეშინია, როცა ასეთ ტკივილს ვგრძნობ. ეს გულის შე-
ტევას მახსენებს. აქტიურობაზე უარის თქმა იმის გამო, რომ ხელახლა 
არ დამემართოს შეტევა, უაზრობაა, არა? ეს ჰგავს ხალხისგან თავის 
შორს დაჭერას იმისათვის, რომ მარტოობამ არ შეგაწუხოს. ვხვდები, 
რომ საჭიროა ამის გაკეთება, უნდა მოვიფიქრო, თანდათანობით როგორ 
გავზარდო დატვირთვა და შევინარჩუნო ჯანმრთელობა“.

ამგვარი ბუნებრივი მიმდინარეობა ვერ გვექნებოდა, სპეციალისტს რომ ბა-
რიერები შეექმნა. რეფლქსიური მოსმენა ყურადღებას ამახვილებს ადამიანის 
საკუთარ მონათხრობზე და არა ჩვენ მიერ მისი მონაყოლის გაგებაზე.  

რა მოხდება, თუ სპეციალისტი შეცდომით გაიგებს და რეფლექსია არ იქნება 
მთხრობელის მოსაზრებების შესაბამისი? როგორც წესი, კლიენტი აგრძელებს 
თხრობას და განმარტავს, რას გულისხმობდა. რეფლექსიის დროს არასწორად 

სქემა 5.2. მოსმენა ზოგავს დროს

ფსიქიატრმა ბოდიში მოიხადა მოტივაციური ინტერვიუირების ვორქშოფზე 
დაგვიანებისთვის. „ძალიან ვწუხვარ, რომ დამაგვიანდა. ამ დილით 20 პაციენტი 
მყავდა“.

ტრენერი შეჩერდა, რომ მისალმებოდა ახალმოსულს და ჰკითხა: „შეგიძლიათ 
მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება მუშაობისას, როცა ასეთი დაკავებული 
ხართ?“ 

„თქვენი აზრით, შევძლებდი 20 პაციენტის მიღებას, მოტივაციური ინტერვიუირება 
რომ არ გამომეყენებინა?“ - უპასუხა ფსიქიატრმა.

*      *      *

„ამის გამოსაყენებლად დრო არ მაქვს“, ამბობენ ხოლმე რეფლექსიური მოსმენის 
და ზოგადად მოტივაციური ინტერვიუირების შესახებ. „მე ისედაც ბევრი რამ მაქვს 
გასაკეთებელი იმ დროში, რომელსაც პაციენტებთან ვატარებ. მოსმენა თუ დავიწყე, 
ვერასოდეს ვერაფერს მოვასწრებ! მე მხოლოდ ის მჭირდება, რომ ვუთხრა მათ, 
რა უნდა გააკეთონ და გავაგრძელო საქმიანობა“.

არადა, რამდენიმე კარგად შერჩეულ სიტყვას შეუძლია ბევრი დრო დაზოგოს 
საქმიანი საუბრებისთვის. ამის კარგი მაგალითია რეფლექსიური მოსმენის შე-
მაჯამებელი წინადადება, რომელიც გადმოსცემს ადამიანის გრძნობებისა და 
ნათქვამის არსს. როდესაც ზუსტი რეფლექსიის შედეგად ამბობ იმას, რაც ადამიანმა 
განიცადა, ის გრძნობს, რომ მისი ესმით და აღარ სჭირდება იმავეს გამეორება 
და ახსნა. ადამიანები მაშინაც იმეორებენ ნათქვამს, როცა გრძნობენ (სწორად ან 
არასწორად), რომ მათ არ უსმენენ, ასეთ შემთხვევაშიც კარგ რეფლექსიას დროის 
დაზოგვა შეუძლია.

ადამიანებისთვის იმის „თქმა“, რა უნდა იცოდნენ და რა უნდა გააკეთონ, 
ისეთ განცდას ბადებს, თითქოს სამუშაო შევასრულეთ. ზოგჯერ ფაქტების ახსნა 
მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეა, როცა ადამიანს სჭირდება და სურს 
ინფორმაციის მიღება. თუმცა, როდესაც მას ქცევის ცვლილება ესაჭიროება, თქმა 
და გაფრთხილება თითქმის არასოდეს ჭრის. თუ თქვენ მხოლოდ რამდენიმე წუთი 
გაქვთ სასაუბროდ და იმედოვნებთ, რომ შედეგად ქცევის ცვლილებას მიიღებთ, 
მაშინ თქვენ არ გაქვთ დრო, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება არ გამოიყენოთ!
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გამოცნობის გამო არავინ დაგსჯით. შეკითხვების დასმა არაა აუცილებელი და 
იგი არც გაგების საუკეთესო მეთოდია. არც ისაა საჭირო, რომ რეფლექსიას 
უხვსიტყვიანი შესავალი გაუკეთოთ, მაგალითად: „როგორც თქვენი ნათქვამიდან 
გავიგე, თქვენ...“ რა თქმა უნდა, ეს ისაა, რაც თქვენ გაიგეთ!

რეფლექსიურ წინადადებად ნებისმიერი შეკითხვის გადაქცევაა შესაძლებე ლი. 
თუ ეს თქვენთვის პირველი ცდაა, შეგიძლიათ, რეფლექსიის ჩამოყალიბებამდე  
შეკითხვა მოიფიქროთ: „რას გულისხმობთ, რომ...?“ შემდეგ მოაშორეთ კით-
ხვითი სიტყვა  („გულისხმობთ, რომ...“) და ინტონაცია წინადადების ბოლოს 
დაბლა დასწიეთ, რომ თხრობითი წინადადება გამოგივიდეთ. წარმოიდგინეთ 
პაციენტი, რომელიც  ექიმს ეუბნება: „სულ უფრო ნაკლები სურვილი მიჩნდება, 
ვაკონტროლო დიაბეტი“.  აი, რა აზრი გაუელვებს ექიმს თავში: 

„რომ ვუთხრა, დარწმუნებული ვარ, ყველაფერს ეშველება-მეთქი, ეს არ 
იქნება მოსმენა. მინდა, რაღაც გამოსავალი შევთავაზო, მაგრამ, ვხვდები, 
რომ ეს გამოსწორების რეფლექსია. რა აბრკოლებს ამ ადამიანს? „თქვენ 
გულისხმობთ, რომ ბევრს ეცადეთ, მაგრამ სისხლში შაქრის დონე მაინც 
მაღალი გაქვთ?“ ახლა ამას გადავაკეთებ რეფლექსიად“. ხმამაღლა კი 
იტყვის: „ბევრს ეცადეთ, მაგრამ სისხლში შაქრის დონე მაინც მაღალი 
გაქვთ“.

ერთი რეფლექსიისთვის ძალიან ბევრი გონებრივი აქტივობა დაიხარჯა, მარ-
თლაც ასეა. რეფლექსიური მოსმენა დასაწყისში ძალიან რთულია, უფრო 
რთულია, ვიდრე შეკითხვების დასმა. თუმცა, საქმე ისაა, რომ უნარების უმე-
ტესობის მსგავსად, პრაქტიკასთან ერთად ისიც თანდათან გაადვილდება.

რეფლექსიის სიღრმე

რეფლექსიური მოსმენის შემაჯამებელი წინადადებები შეიძლება ძალიან 
მარტივი იყოს. ზოგჯერ ერთ-ორი სიტყვის გამეორებაც კი უბიძგებს ადამიანს 
საუბრის გაგრძელებისკენ (ზემოთ მოყვანილ დიალოგში პირველი რეფლექსია 
შეიძლება ყოფილიყო „გაგიმართლათ“). მარტივი რეფლექსიები თითქმის 
არაფერს მატებს ადამიანის ნათქვამს. ისინი მხოლოდ იმეორებს ან პერიფრაზს 
უკეთებს შინაარსს:

კლიენტი: დღეს დეპრესიაში ვარ.
 მარტივი რეფლექსიები:
  თქვენ დეპრესიას გრძნობთ.
  თქვენ ცუდ ხასიათზე ხართ.
  საკმაოდ ცუდად გრძნობთ თავს.

მარტივი რეფლექსიები სასარგებლოა, მაგრამ მათ უფრო ნელი პროგრესი 
მოსდევს. თუ ხედავთ, რომ საუბარს არსაით მიჰყავხართ ან ერთ ადგილს 
ტკეპნით, შეიძლება, ეს იმიტომ ხდებოდეს, რომ ძალიან ხშირად იყენებთ 
მარტივ რეფლექსიებს – ძალიან ზუსტად იმეორებთ იმას, რაც ადამიანმა თქვა.
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რთული რეფლექსია მნიშვნელობას ან ფოკუსს მატებს იმას, რაც ადამიანმა 
თქვა, ხვდება შინაარსს ან მომდევნო სათქმელს (აბზაცის გაგრძელება). ზემოთ 
მოყვანილი დიალოგი მნიშვნელობის გაგების თვალსაჩინო ნიმუშია:

კლიენტი: ჩემი აზრით, ზედმეტად ვფრთხილობ. ბოლო გასინჯვის შედეგები 
კარგი მქონდა. მხოლოდ მაშინ მეშინია, როცა ასეთ ტკივილს ვგრძნობ.

ინტერვიუერი: (ხვდება) ეს გულის შეტევას გახსენებთ.

სინამდვილეში კლიენტს არ უთქვამს, რომ ტკივილის იმიტომ ეშინია, რომ ის 
გულის შეტევას ახსენებს, მაგრამ ეს საფუძვლიანი ვარაუდია, იმ ყველაფრის 
გათვალისწინებით, რაც მანამდე ითქვა. 

წარმოიდგინეთ აისბერგი. მარტივი რეფლექსია შემოიფარგლება მხოლოდ 
იმით, რაც წყლის ზემოთ ჩანს, ანუ იმ შინაარსით, რაც უკვე ითქვა, რთული 
რეფლექსია კი იმასაც ხვდება, რაც ზედაპირზე არ დევს.  ზოგჯერ საჭიროა 
რეფლექსიაში იმის ასახვა, რას გრძნობს ადამიანი, როცა ლაპარაკობს. 

კლიენტი: როგორც მითხრეს, რთული მდგომარეობა მქონდა. ჩემს ასაკში 
ასეთი ოპერაციები ძალიან საშიშია, მაგრამ გადავრჩი.

ინტერვიუერი: და გიხარიათ.
კლიენტი: დიახ, მე ბევრი რამ მაქვს, რისთვისაც ღირს ცხოვრება.

მიხვედრები და აბზაცის გაგრძელება ხშირად ბიძგს აძლევს ხოლმე 
თვითგამორკვევის პროცესს. რა თქმა უნდა, ამის გაკეთება ადვილია, თუ 
კლიენტთან მუშაობის გამოცდილება და მის შესახებ საკმარისი ინფორმაცია 
გაქვთ.

კლიენტი: დღეს დეპრესიაში ვარ.
რთული რეფლექსიები:

ჩვენი ბოლო საუბრის შემდეგ რაღაც მოხდა.
განწყობა გამუდმებით გეცვლებოდათ ბოლო რამდენიმე კვირის 
განმავლობაში.
ისე გამოიყურებით, თითქოს ენერგიის ნაკლებობას გრძნობდეთ.

უფრო რთულ რეფლექსიებს საუბარი პროგრესისკენ მიჰყავს. რეფლექსიურ 
წინადადებებად ჩამოყალიბებული მიხვედრები თავდაპირველად მოუხერხებელი 
გვეჩვენება, მაგრამ ისინი ხელს უწყობს კომუნიკაციასა და გაგებას. 
რასაკვირველია, მნიშვნელოვანია, რომ მიხვედრისას ძალიან არ გავცდეთ 
ადამიანის ნათქვამს. ეს შეფასება სუბიექტურია, ამიტომ, თუ თქვენი ვარაუდი 
ძალიან დაშორდა ადამიანის ნათქვამს, ამას კლიენტის შემდგომი პასუხით 
მიხვდებით.

რეფლექსიური მოსმენის სწავლა

რეფლექსიური მოსმენა დასაწყისში ძალიან რთული გვეჩვენება, მაგრამ ამ 
უნარის შეძენა შესაძლებელია. ისევე, როგორც ნებისმიერი სხვა რთული 
უნარის შესწავლისას, აქაც საჭიროა უკუკავშირი; სასურველია, მყისიერი იყოს 
უკუკავშირი, რომელიც შეგატყობინებთ, სწორად აკეთებთ თუ არა ყველაფერს. 
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გოლფის სავარჯიშო მოედანზე კარგად ხედავთ, საით მიგორავს ბურთი და, 
საუკეთესო შედეგის მისაღებად, შეგიძლიათ,  დარტყმის კუთხე ან პოზიცია 
შეცვალოთ, მაგრამ თუ უკუნ სიბნელეში გადაწყვეტთ გოლფის თამაშს, უკუკავშირს 
ვერ მიიღებთ და დარტყმების გაუმჯობესება გაგიჭირდებათ. რეფლექსიური 
მოსმენის დროს თქვენ დღის სინათლეზე ვარჯიშობთ. ყოველთვის, როცა ვინმეს 
რეფლექსიას სთავაზობთ, დაუყოვნებლივ იღებთ უკუკავშირს იმის შესახებ,  
რამდენად ზუსტი იყო თქვენი რეფლექსია. სავარჯიშო მოედნის მსგავსად, აქაც 
არ არსებობს სასჯელი მიზნის აცდენისთვის, რადგან თუ სწორად ვერ მიხვდით, 
მოსაუბრე უკეთესად აგიხსნით, რას გულისხმობდა. წლების განმავლობაში 
ათასობით დარტყმის გაკეთება მოგიწევთ და დახელოვნდებით იმის მიხვედრაში, 
თუ რა იმალება  სიტყვებში, ხმის ტონალობაში, კონტექსტსა და არავერბალურ 
მანიშნებლებში. 

რეფლექსიის სიღრმე პრაქტიკასთან ერთად იზრდება. კარგი რეფლექსია 
სცილდება იმას, რაც ადამიანმა უკვე თქვა, მაგრამ ძალიან დიდ ნახტომს 
არ აკეთებს. ეს უნარი წააგავს ინტერპრეტაციათა შორის დროის აღრიცხვას 
ფსიქოდინამიკურ ფსიქოთერაპიაში. თუ ადამიანი, რომელსაც უსმენთ, 
შეყოყმანდა, ზედმეტად შორს წასულხართ.

გაზვიადება (overshooting) და შესუსტება (undershooting)

როდესაც რეფლექსიას იყენებთ მუდმივი პიროვნული თვითგამორკვევის 
წასახალისებლად, რაც რეფლექსიური მოსმენის ძირითადი მიზანია, ხშირად  
ხდება საჭირო იმის მნიშვნელობის ოდნავ შესუსტება, რასაც ადამიანი გვთავაზობს, 
განსაკუთრებით როცა შინაარსი ემოციურია. ემოციების აღწერისთვის უამრავი 
ფრაზა არსებობს. თითოეული ემოციის, მაგალითად, ბრაზის, აღსაწერად 
არსებობს ბევრი გამოთქმა, რომლებიც ერთმანეთისგან ინტენსიურობით 
განსხვავდება. არსებობს დაბალი ინტენსივობის ბრაზის გამომხატველი 
სიტყვები, როგორებიცაა, მაგალითად, უკმაყოფილო, ან გაღიზიანებული ვარ, 
და მაღალი ინტენსივობის ტერმინები, როგორებიცაა, ვთქვათ, აღშფოთებული, 
ან გაცოფებული ვარ. ინტენსიურობის შემცირება შესაძლებელია, თუ დავუმატებთ 
ზმნიზედებს: ოდნავ, ცოტათი, გარკვეულწილად; გაზრდა კი შესაძლებელია, თუკი 
გამოვიყენებთ სიტყვებს: საკმაოდ, ძალიან, უკიდურესად. არსებობს ზოგადი 
პრინციპი, რომლის მიხედვითაც, თუ გამოხატული ემოციის ინტენსივობას 
გავაზვიადებთ, ადამიანი უარყოფს მას და შემცირებულად წარმოაჩენს პირველად 
ნათქვამს (ეს პრინციპი სტრატეგიულადაა გამოყენებული მე-15 თავში, როდესაც 
გაძლიერებული რეფლექსიის მეთოდით ვპასუხობთ უცვლელობის საუბარსა 
და უთანხმოებას). მეორე მხრივ, თუ თქვენ ოდნავ შეასუსტებთ გამოხატული 
ემოციის ინტენსივობას, ადამიანი გააგრძელებს თვითგამორკვევას და უფრო 
დაწვრილებით მოგითხრობთ ამის შესახებ. ემოციების რეფლექსიის დროს 
უმჯობესია, შეგეშალოთ შესუსტების მიმართულებით, თუ გსურთ, რომ ადამიანმა 
განაგრძოს ამაზე საუბარი:

გაზვიადება
კლიენტი: მე არ მომწონს მისი კომენტარები იმის თაობაზე,  თუ როგორ ვზრდი 

შვილებს.
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ინტერვიუერი: თქვენ აშკარად გაცოფებთ დედათქვენი.
კლიენტი: არა, ასე ძალიანაც არ ვბრაზობ. ბოლოს და ბოლოს, ის ხომ 

დედაჩემია.
შესუსტება
კლიენტი: მე არ მომწონს მისი კომენტარები იმის თაობაზე,  როგორ ვზრდი 

შვილებს.
ინტერვიუერი: თქვენ ცოტა გაბრაზებთ დედათქვენი.
კლიენტი: ასეა! ვღიზიანდები, რადგან ის მუდამ შენიშვნებს მაძლევს  და 

მაკრიტიკებს.

რეფლექსიის სიგრძე

როგორც წესი, რეფლექსია არ უნდა იყოს იმ წინადადებაზე გრძელი, რომელსაც 
მოსდევს. არსებობს გამონაკლისებიც, მაგრამ, ჩვეულებრივ, რაც მოკლეა 
რეფლექსია, მით უკეთესია. რეფლექსია არ უნდა იყოს მთელი აბზაცი, რომელიც 
შინაარსის შესაძლო სიღრმეებსა და ნიუანსებს მიმოიხილავს. გამოთქვით 
მხოლოდ ერთი ვარაუდი და  ჩამოაყალიბეთ მოკლედ.

თუ რეფლექსია მაინც გაგრძელდა, გახსოვდეთ, რომ ადამიანი უპასუხებს 
იმას, რასაც ბოლოს იტყვით. კლიენტები აგრძელებენ თქვენს ნათქვამ აბზაცს. 
თუ თქვენ გრძელი რეფლექსია გაქვთ სათქმელი და, ამავდროულად, გინდათ 
ფოკუსის გაკეთება და კლიენტისგან კომენტარის მიღება კონკრეტულ საკითხზე, 
ეს საკითხი ფრაზის ბოლოში მოაქციეთ.

მიმართულება რეფლექსიაში

რეფლექსია პასიური პროცესი არ არის. 5-10 წუთიანი საუბრის დროსაც კი 
ადამიანი ძალიან განსხვავებულ მასალას გასცემს. თქვენ გაცნობიერებულად 
ან გაუცნობიერებლად ირჩევთ, რაზე გააკეთოთ რეფლექსია და რა დატოვოთ 
უყურადღებოდ, რაზე მოახდინოთ ფოკუსირება და რაზე არა, რომელი სიტყვები 
გამოიყენოთ მნიშვნელობის გადმოსაცემად. ესე იგი, რეფლექსია შეიძლება 
გამოვიყენოთ ნათქვამის გარკვეული ასპექტებისთვის ნათელის მოსაფენად 
ან ოდნავ განსხვავებულად ჩამოსაყალიბებლად. კარლ როჯერსი თვლიდა, 
რომ  იგი კონსულტირების დროს არ მიუთითებდა მიმართულებას, მაგრამ 
მისმა სტუდენტმა ჩარლზ ტრუაქსმა (1966) შეისწავლა როჯერსის სესიების 
აუდიოჩანაწერები და აღმოაჩინა, რომ ის  „აძლიერებდა“ კლიენტის ზოგიერთ 
ფრაზას, დანარჩენებს კი რეფლექსიისა და კომენტარის გარეშე ტოვებდა. 
კლიენტის ნებისმიერ ფრაზაზე მიუკერძოებელი რეაგირება ნამდვილად ძნელია. 
თუმცა, სავსებით შესაძლებელია, ვერ გაითვალისწინო, რა გავლენას ახდენ 
საუბრის მიმართულებაზე. 

კეთილგანწყობის მოპოვების პროცესში რეფლექსიური მოსმენის მთავარი 
დანიშნულება კლიენტის დილემის გაგება, სიტუაციის კლიენტის თვალით 
დანახვაა. აქ არ არსებობს კონკრეტული მიმართულება. მოტივაციური ინ-
ტერვიუირების გაღვივების პროცესში კი, რეფლექსია და კონსულტირების სხვა 
ძირითადი უნარები სტრატეგიულად გამოიყენება ცვლილების დასაჩქარებლად 
(იხილეთ ნაწილი IV). მოტივაციური ინტერვიუირებისთვის დამახასიათებელია 



65მოსმენა: პიროვნების დილემის გაგება

რეფლექსიაში მიმართულების მიცემის ასპექტის გაცნობიერება. ამის საპი-
რისპიროდ, არსებობს ისეთი კლინიკური სიტუაციები, როდესაც არაა მი-
ზან შეწონილი კლიენტზე რაიმე გავლენის მოხდენა, რაც მას ამა თუ იმ მი-
მართულებით წაიყვანს. ნეიტრალურად კონსულტირების ეს სცენარი საკმაოდ 
რთულია, და მას მე-17 თავში განვიხილავთ.

რეფლექსია კეთილგანწყობის მოპოვების პროცესში

კეთილგანწყობის მოპოვების პროცესში რეფლექსიური მოსმენის შემაჯამებელი 
წინადადებები თქვენი პასუხების დიდ ნაწილს უნდა შეადგენდეს. რეფლექსია 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ღია კითხვების შემდეგ. როდესაც ღია კითხვას 
დასვამთ, მასზე პასუხს რეფლექსია უნდა მოაყოლოთ. კეთილგანწყობის 
მოპოვების პროცესში გაკეთებული რეფლექსიები ააშკარავებს, რას მიხვდით 
და ამ ინფორმაციას გადასცემს კლიენტს. არ არის საჭირო, ჭკვიანი და რთუ-
ლად მოაზროვნე გამოჩნდეთ, მთავარია, აჩვენოთ თქვენი დაინტერესება და 
ცნობისწადილი. სიმარტივე მისასალმებელია. 

შეკითხვების დასმა უფრო იოლი საქმეა (სპეციალისტისთვის), ვიდრე 
ემპათიური მოსმენა, ამიტომ ადვილია კითხვა-პასუხის ხაფანგში გაბმა, ანუ 
შეკითხვების დასმა ადამიანის მოსმენისა და რეფლექსიის ნაცვლად. ასეთი ქცევა 
თავდაცვის სურვილს აღძრავს კლიენტში. ასე რომ, დაიმახსოვრეთ, შეკითხვას 
რეფლექსიური მოსმენა მოაყოლეთ და არა მომდევნო შეკითხვა. მოტივაციურ 
ინტერვიუირებაში დახელოვნებული სპეციალისტები ერთ შეკითხვაზე საშუალოდ 
ორ ან სამ რეფლექსიას იყენებენ, მათი პასუხების დაახლოებით ნახევარი 
(თუ არ ჩავთვლით ისეთ მოკლე გამონათქვამებს, როგორიცაა, მაგალითად, 
„აჰა“) რეფლექსიებია. ამისგან განსხვავებით, ჩვეულებრივი კონსულტირების 
გარჩევისას ვხედავთ, რომ შეკითხვების რაოდენობა ათჯერ აღემატება რეფ-
ლექსიების რაოდენობას და რეფლექსიები პასუხების საერთო რაოდენობის 
შედარებით მცირე ნაწილს შეადგენს. კარგად შესრულებული რეფლექსიური 
მოსმენა, ერთი შეხედვით, შეიძლება ადვილ საქმედ მოგეჩვენოთ, თუმცა ის 
საკმაოდ რთული უნარია, რომლის დახვეწასაც მრავალწლიანი პრაქტიკა 
სჭირდება.

ძირითადი პუნქტები

9 რეფლექსიური მოსმენის დასწავლადი უნარი („ზუსტი ემპათია“) მო-
ტივაციური ინტერვიუირების ოთხივე პროცესის საფუძველია.

9 რეფლექსიური მოსმენის პასუხი წარმოადგენს ვარაუდს იმის თაობაზე, 
თუ რას გულისხმობდა ადამიანი.

9 რეფლექსიები სიღრმის მიხედვით განსხვავდება და ვარირებს მარტივი 
გამეორებიდან რთულ რეფლექსიამდე და „აბზაცის გაგრძელებამდე“.

9 თუ გრძნობთ, რომ ერთ ადგილს ტკეპნით ან საუბარს არსად მიჰყავ-
ხართ, ესე იგი, ზედმეტად მარტივ რეფლექსიებს იყენებთ.
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„პარადოქსია, მაგრამ მხოლოდ მას შემდეგ შევ-
ძლებ, შევიცვალო, რაც  საკუთარ თავს ისეთად 
მივიღებ, როგორიც ვარ“.

კარლ რ. როჯერსი

„ის, რაც ადამიანებს ნამდვილად სჭირდებათ, კარგი 
მოსმენაა“.

მერი ლუ კეისი

რეფლექსიური მოსმენა, რომელიც მე-5 თავში განვიხილეთ, ერთ-ერთი ძი რითადი 
უნარია როგორც ზოგადად კლიენტზე ცენტრირებული კონსულტირებისთვის, 
ისე კონკრეტულად მოტივაციური ინტერვიუირებისთვის. ამ თავში ჩვენ შევე-
ხებით კომუნიკაციის სამ სხვა ძირითად უნარს, რომლებიც მნიშვნელოვანია  
კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად და, საერთოდ, მოტივაციური ინტერვიუირების 
პროცესის მსვლელობისას. ამ უნარების სახელწოდებათა ერთობლიობა 
ინგლისურ ენაში ქმნის აკრონიმს OARS (რედაქტორის შენიშვნა: რაც „ნიჩბებს“ 
ნიშნავს), რომელიც იკითხება, როგორც - ღია კითხვების დასმა (Open questions), 
აფირმაცია (Affirming), რეფლექსია (Reflecting) და შეჯამება (Summarizing). 
კეთილგანწყობის მოპოვების პროცესში ეს უნარები ორმხრივი ურთიერთგაგების 
ძირითად საშუალებას წარმოადგენს. შემდეგ, როცა გადავალთ ფოკუსირებაზე, 
გაღვივებასა და დაგეგმვაზე, ისინი ნავიგაციის და ცვლილების პროცესის 
წარმართვის საშუალება ხდება. მეხუთე ძირითად უნარს კი, ინფორმირებასა 
და რჩევის მიცემას, რომელიც მე-3 თავში ვახსენეთ, მე-11 თავში განვიხილავთ.

ღია კითხვების დასმა

ღია კითხვაზე საპასუხოდ ადამიანი ჯერ უნდა დაფიქრდეს. პასუხის დროს მას 
აქვს არჩევნის დიდი თავისუფლება. ღია კითხვა ღია კარს ჰგავს. წინასწარ 

არასოდეს იცი, რა მიმართულებით წავა 
ადამიანი მასზე პასუხის გაცემისას.

„რამ მოგიყვანათ აქ?“
„რა გავლენას ახდენს ეს პრობლემა თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე?“

ღია კითხვა ღია კარს ჰგავს.
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„როგორი შეიძლება იყოს თქვენი ცხოვრება 5 წლის შემდეგ?“
„თქვენი აზრით, საით მიჰყავხართ გზას, რომელსაც ახლა ადგახართ?“
„რა არის ის ხუთი რამ, რაც ყველაზე მეტად ღირებულია თქვენს 
ცხოვრებაში?“
„როგორ ფიქრობთ, რით შემიძლია, დაგეხმაროთ?“

მოტივაციური ინტერვიუირების მარტივი რიტმი გულისხმობს ღია კითხვის დასმას 
და შემდეგ რეფლექსიას ადამიანის პასუხზე. შესაძლებელია, ვალსის ცეკვის 
მსგავსად, ერთ პასუხს ორი რეფლექსია მოჰყვეს5.  ღია კითხვების შემთხვევაშიც, 
თავი უნდა ავარიდოთ მიყოლებით რამდენიმე შეკითხვის დასმას, თორემ ეს 
აუცილებლად გადაიზრდება კითხვა-პასუხის ხაფანგში.

ღია კითხვის საპირისპირო არის დახურული კითხვა, რომელიც მოკლე 
პასუხს მოითხოვს და ადამიანს უზღუდავს პასუხების არჩევანს. დახურული 
კითხვები აგროვებს სპეციფიკურ ინფორმაციას:

„სად ცხოვრობთ?“
„რამდენი ხანია, რაც თავს ასე გრძნობთ?“
„რამდენჯერ დარეკეთ?“
„სიგარეტს ეწევით?“
„თქვენი აზრით, შეგიძლიათ ამის გაკეთება?“
„ვისთან ერთად ცხოვრობთ?“
„ბოლოს როდის დალიეთ?“
„სად მოხდა ეს?“

არსებობს ისეთი დახურული კითხვებიც, რომლებიც ღია კითხვებადაა შე-
ნიღბული. ერთია შეკითხვა სავარაუდო პასუხებით, რომელიც იწყება, როგორც 
ღია კითხვა, მაგრამ შემდეგ იზღუდება პასუხების არჩევანი. 

„რის გაკეთებას ფიქრობთ: შეწყვეტთ მოხმარებას, თუ დოზას შეამცირებთ?“
„თქვენი აზრით, რა იქნებოდა თქვენთვის საუკეთესო გამოსავალი: დიეტა, 
მეტი ვარჯიში, თუ მედიკამენტები?“

ამას გარდა, არსებობს რიტორიკული შეკითხვაც, როდესაც პასუხის მიმართუ-
ლება წინასწარგანსაზღვრულია:

„არ ფიქრობთ, რომ თქვენთვის უმჯობესი იქნება, თუ....?“
„ოჯახი არ არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი?“
„სინამდვილეში  არ გაქვთ მოლოდინი რომ ეს გამოგივათ, არა?“

დახურული კითხვების ერთმანეთის მიყოლებით დასმა დამღუპველი იქნებოდა 
კეთილგანწყობის მოპოვებისათვის. ეს კითხვები აგროვებს სპეციფიკურ ინ-
ფორმაციას, მაგრამ საფრთხეს უქმნის თანამშრომლობით ურთიერთობას და 
ინტერვიუერს ექსპერტის როლში აყენებს. როგორც აღმოჩნდა, ღია კითხვებით  

5 უცვლელ ფორმულად ნუ განიხილავთ იმას, რომ ყოველ შეკითხვას ორი რეფლექსია 
უნდა მოჰყვეს! მთავარია, შეკითხვებზე მეტად რეფლექსიებს დაეყრდნოთ!
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მეტი ინფორმაციის მიღება  და უფრო მნიშვნელოვანი ამბების გაგება შეიძლება, 
ვიდრე კითხვარის შევსებით. მიუხედავად იმისა, მცირე დრო გაქვთ თუ ბევრი, 
სცადეთ ღია კითხვების დასმა.

ღია კითხვებით იწყება სასურველ თემაზე საუბარი, ყურადღების კონ-
კრეტული მიმართულებით გამახვილება. რაც მეტ შეკითხვას დასვამთ, მით 
მეტად შეუზღუდავთ კლიენტს თვითგამორკვევის შესაძლებლობას. რაც მეტ 
რეფლექსიას შესთავაზებთ, მით მეტად სთავაზობთ კლიენტს დაფიქრებასა 
და გარკვევას. მოტივაციური ინტერვიუირება კლიენტზე ორიენტირებული 
სტილიცაა და მიმართულების მიმცემიც, ამიტომ ის ღია კითხვებსაც შეიცავს 
და რეფლექსიასაც.

აქვე უნდა დავამატოთ, რომ დახურული კითხვები მოტივაციური ინტერ-
ვიუირების სტილის შესაბამისიც შეიძლება იყოს. შესაძლებელია, შეჯამების 
შემდეგ შევამოწმოთ: „რამე გამომრჩა?“ ან დაგეგმვის პროცესში: „ანუ, ამის 
გაკეთებას აპირებთ?“ დახურული კითხვა გამოწვევასაც შეიძლება ნიშნავდეს: 
„ხომ კარგი იქნებოდა, არსებობდეს რაიმე ხერხი, რაც მოწევისთვის თავის 
დანებებას მოგანდომებდათ?“ (თუმცა, ეს რეფლექსიაც შეიძლება იყოს: „კარგი 
იქნებოდა, არსებობდეს რაიმე ხერხი, რაც მოწევისთვის თავის დანებებას 
მოგანდომებდათ“.)  ზოგიერთი დახურული კითხვა ძალიან ჰგავს რეფლექსიას: 
„ხომ არ ფიქრობთ, რომ ადამიანები თავს გესხმიან?“ კითხვის ოპტიმალური 
ფორმის შერჩევა დამოკიდებულია სიტუაციაზე, ინტერვიუერის როლსა და 
ამოცანაზე.

აფირმაცია

ღია კითხვებსა და რეფლექსიასთან ერთად მოტივაციური ინტერვიუირების 
მესამე ძირითადი უნარია აფირმაცია: პოზიტივზე ფოკუსირება. აფირმაცია 
არის კარგის (ვთქვათ, ადამიანის თანდაყოლილი ღირსების) აღნიშვნა და 
აღიარება. აფირმაცია, ამავდროულად, მხარდაჭერა და გამხნევებაცაა. როჯერსი 
(1967, გვ. 94) აღწერდა პოზიტიურ დამოკიდებულებას, როგორც „კლიენტის 
სიყვარულს. როცა ადამიანი გიყვარს ისეთი, როგორიც არის. თუ სიტყვა 
სიყვარულს გავიგებთ, არა რომანტიკული ან მესაკუთრული მნიშვნელობით, 
არამედ  როგორც თეოლოგიურ ტერმინ „აღაპეს“ ეკვივალენტს” (შდრ. C. S. 
Lewis, 1960; Miller, 2000). 

აფირმაცია გადაფარავს ემპათიას სულ მცირე, ორი მნიშვნელობით (Linehan, 
1997). პირველი, ემპათიის პრაქტიკა - მცდელობა, ზუსტად გავიგოთ კლენტის, 
როგორც დამოუკიდებელი ინდივიდის შინაგანი სამყარო, თავისთავადაა 
განმამტკიცებელი. ის გულისხმობს: „რასაც ამბობთ, მნიშვნელოვანია, მე პატივს 
გცემთ. მინდა, გავიგო, რას ფიქრობთ და რას გრძნობთ“. და მეორე, აფირმაცია 
ჭეშმარიტი უნდა იყოს; მან უნდა შეაქოს ადამიანის ის თვისება, რაც ნამდვილად 
აქვს. ამის გასაკეთებლად საჭიროა, მოუსმინოთ და გაუგოთ ადამიანს. თქვენ 
ვერ განამტკიცებთ იმას, რის შესახებაც არაფერი იცით და რასაც არ აფასებთ.

აფირმაცია რამდენიმე დადებით ფუნქციას ასრულებს. ის სასარგებლოა 
კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად, რადგან პოზიტიურობა ორმხრივია. ადა-
მიანებს უფრო მეტად მოსწონთ ისეთ ადამიანებთან ყოფნა, მათი მოსმენა 
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და მათთვის გულის გადაშლა, ვინც ხედავს და ხაზს უსვამს მათს ძლიერ 
მხარეებს. ამგვარად, აფირმაციას შეუძლია, ხელი შეუწყოს პროგრესს მკურ-
ნალობის დროს (Linehan et al., 2002). აფირმაცია ამცირებს თავდაცვის მოთ-
ხოვნილებას. როდესაც ინფორმაცია საკუთარი თავის ხატს საფრთხეს უქმნის, 
ადამიანები იწყებენ თავიანთი ავტონომიისა და ძალების განმტკიცებას და 
ეს, გარკვეულწილად, ამცირებს მათი პიროვნული მთლიანობის შელახვის 
საფრთხეს (Steele, 1988). ამის გამო, აფირმაციას შეუძლია პოტენციურად 
საფრთხის შემცველი ინფორმაციის მიმართ გახსნილობის გაზრდა (Klein & 
Harris, 2010; Sherman, Nelson, & Steele, 2000), განსაკუთრებით მაშინ, როცა 
აფირმაცია წინ უსწრებს თავდაცვით რეაქციას (Critcher, Dunning, & Armor, 
2010). სხვა ადამიანების შესაძლებლობათა აფირმაციას პირდაპირ შეუძლია 
ცვლილების გამოწვევა, ისევე, როგორც დამამცირებელ სტერეოტიპებს შეუძლია 
ცვლილების შეფერხება (Miller, 1985a, 2008).

აფირმაცია ყოველთვის თქვენგან არ უნდა მომდინარეობდეს. არც ისაა 
აუცილებელი, რომ თქვენ იყოთ აფირმაციის ყველაზე ძლიერი წყარო. შე-
გიძლიათ, სთხოვოთ კლიენტს, აღწეროს საკუთარი ძლიერი მხარეები, მიღ-
წეული წარმატებები, მათ მიერ ჩადენილი კეთილშობილური საქციელი. ამგვარი 
თვითგანმტკიცება ხელს უწყობს გახსნილობას (Critcher et al., 2010). რამდენად 
არის ადამიანი მზად ამგვარი თვითგანმტკიცებისთვის, დამოკიდებულია ასა-
კობრივ და კულტურულ განსხვავებებზე, გუნება-განწყობილების ცვალებადობასა 
და კონტექსტუალურ ფაქტორებზე. მიუხედავად ამისა, სპეციალისტის აფირმაციას 
ყო ველთვის  საოცარი თერაპიული წარმატება მოაქვს (Linehan et al., 2002).

მაშ, როგორ  განვახორციელოთ ის? აფირმაციისას ყურადღება მთლიანად 
კლიენტზეა გადატანილი. აფირმაცია შექება არ არის. შექება ნიშნავს ბარიერის 
აღმართვას (იხილეთ მე-5 თავი), რადგან გულისხმობს, რომ კლიენტთან 
შედარებით, სულ მცირე, ერთი საფეხურით მაღლა ვდგავართ, რადგან მისი 
შექება ან გაკიცხვა შეგვიძლია. ზოგადად, აფირმაციისას ერიდეთ წინადადების 
„მე“ ნაცვალსახელით დაწყებას, რადგან ეს ნიშნავს, რომ საკუთარ თავს, უფრო 
მეტ ყურადღებას უთმობთ, ვიდრე კლიენტს. მაგალითად, სიტყვები „მე თქვენით 
ვამაყობ“ შეიძლება კარგი განზრახვით იყოს ნათქვამი და კარგადაც მიიღოს მან, 
ვისაც ეუბნებიან, მაგრამ ამ ფრაზაში ნამდვილად ისმის მშობლის ინტონაცია. 
კარგი რეფლექსიის მსგავსად, კარგ აფირმაციაშიც მთავარი სიტყვაა – „შენ“.

აფირმაცია ნიშნავს რაიმე ისეთის აღნიშვნა, რაც კარგი აქვს ადამიანს. ის 
გულისხმობს დადებითი თვისებების შემჩნევას, ამოცნობასა და აღიარებას. 
განმამტკიცებელი კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს რაიმე კონკრეტული გან-
ზრახვისა და მოქმედების გარეშეც. 

„თქვენ მართლაც ბევრი გიმუშავიათ ამ კვირაში!“
„თქვენ კარგი განზრახვა გქონდათ, თუმცა, ისე არ გამოვიდა, როგორც 

გინდოდათ“.
„შეხედეთ! რა კარგად გიმუშავიათ ჩანაწერებზე ამ კვირაში“.
„გმადლობთ, რომ მოხვედით დღეს, თანაც ასე ადრე!“
„ესე იგი, სამჯერ დარეკეთ ამ კვირაში სამუშაოს მოსაძებნად. ძალიან 

კარგია!“
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აფირმაცია არის მოქმედებების დადებით ჭრილში წარმოჩენა. კლასიკური 
მაგალითია პროგრესის შესახებ ისეთი კომენტარები, როგორებიცაა, ვთქვათ, 
- „ჭიქა ნახევრად სავსეა“, როდესაც კლიენტი შეიძლება არასრულფასოვნებას 
განიცდიდეს:

„თავს ცუდად იმიტომ გრძნობთ, რომ გეგმა ვერ შეასრულეთ და ორი 
დღე გადაბმულად სვამდით. ამის გამო ფიქრობთ, რომ ჩაფლავდით. მე 
კი კარგად ვხედავ, როგორ განსხვავდება ეს სიტუაცია იმისგან, რითაც 
დავიწყეთ. ორი თვის წინ ყოველდღე სვამდით, თანაც დღეში 10-12 ჭიქას. ამ 
კვირაში  ერთ დღეს ერთი ჭიქა დალიეთ, მეორე დღეს - ორი, შემდეგ კი ისევ 
დაუბრუნდით გეგმის შესრულებას. ესე იგი, ამ კვირაშიც კი ალკოჰოლის 
მოხმარება 96%-ით შეგიმცირებიათ და კვლავ დაბრუნებიხართ უმთავრეს 
მიზანს - საერთოდ აღარ დალიოთ. ასე არაა?“

აფირმაციის კიდევ ერთი გზა კომენტარის გაკეთებაა ისეთ რამეზე, რაც, 
თქვენი აზრით, ადამიანის დადებითი თვისება ან უნარია.  ეს შეიძლება იყოს 
როგორც ზოგადი პიროვნული თვისება, ისე  კონკრეტული კარგი საქციელი:

„თქვენ ამ კვირაში იმედი გაგიცრუვდათ და მაინც შეძელით დაბრუნება. 
ძლიერი ნებისყოფა გქონიათ!“

„როცა გისმენთ, რამდენი რამ გადაიტანეთ, ვეჭვობ, მე  იმდენისთვის 
გამეძლო, რასაც თქვენ გაუძელით.  ძლიერი ადამიანი ხართ“.

შეიძლება, აფირმაცია არც იყოს კონკრეტული და პიროვნების ზოგად (და 
გულწრფელ) დაფასებას გამოხატავდეს:

„კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება! კარგია, რომ მოხვედით“.
„საოცარი ადამიანი ხართ“.

ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთში ვცხოვრობთ, 
ამიტომ კარგად ვიცით, რამდენად შეფარდებითია აფირმაცია სხვადასხვა 
კულტურაში. ის, რაც ერთ კონტექსტში გულთბილ დაფასებად აღიქმება, სხვა-
გან გადამეტებული ჰიპერბოლა ან სარკაზმიც კი შეიძლება იყოს. როგორც 
მთლიანად მოტივაციური ინტერვიუირების დროს, აქაც კლიენტია თქვენთვის 
მიმართულების მომცემი. როგორ რეაგირებს ეს ადამიანი თქვენს ნათქვამზე? 
თუ რეაქცია სახის გამომეტყველებაზე აისახა, შეგიძლიათ, ამაზე რეფლექსია 
გააკეთოთ, ან ჰკითხოთ ამის შესახებ. ასევე, არაა აუცილებელი, რომ აფირმაცია  
ძალიან სერიოზული იყოს. ის შეიძლება იყოს მსუბუქი, იუმორით შეზავებულიც 
კი, თუ ამ ადამიანს ახლოს იცნობთ. მთავარი უნარი ისაა, აღმოაჩინოთ, 
ყველაზე უკეთ რა გზით გააგებინებთ ამ ადამიანს, რომ ნამდვილად აფასებთ 
და პოზიტიური დამოკიდებულება გაქვთ მის მიმართ. როგორც მოტივაციური 
ინტერვიუირების სხვა ასპექტებში, გამოცდილება აფირმაციის სწავლისთვისაც 
მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ინტერვიუერი უნდა მიეჩვიოს  კლიენტში კარგის 
და არა – ცუდის აღმოჩენას. ამ დამოკიდებულების ჩამოყალიბება ისევე 
მნიშვნელოვანია, როგორც ინტერვიუერის ქცევა აფირმაციისას.
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შეჯამება

შეჯამება თავისი არსით რეფლექსიაა, რომელიც თავს უყრის კლიენტის მიერ 
თქვენთვის ნათქვამ რამდენიმე რამეს. ისიც შეიძლება იყოს განმამტკიცებელი, 
რადგან გულისხმობს: „მახსოვს, რაც მითხარი და მინდა, მივხვდე,  როგორ 
ჯდება ეს ყველაფერი საერთო სურათში“. შეჯამება იმაშიც ეხმარება კლიენტებს, 
რომ გააერთიანონ და გაიაზრონ სხვადასხვა გამოცდილება, რაც ნაამბობი 
აქვთ. მათ  მხოლოდ განცდილისა და გადატანილის  საკუთარი აღწერა კი არ 
ესმით, არამედ ისიც,  თუ როგორ აკეთებთ რეფლექსიას მათს მონაყოლზე და 
ეს საუბრის გაგრძელებისკენ უბიძგებთ. შემდეგ ისინი კვლავ მოისმენენ საკუთარ 
ნათქვამს, რომელსაც თქვენ შეაჯამებთ.

კლინიკური მსჯელობის საგანია, თუ რა უნდა შევიტანოთ შეჯამებაში 
კლი ენტის მონათხრობიდან. რეფლექსია და შეჯამება ნათელს ჰფენს 
კლიენტის გამოცდილებას, რაც შემდგომ თვითგამორკვევას უწყობს ხელს. 
IV ნაწილში აღვწერთ რეფლექსიისა და შეჯამების გამოყენებას ცვლილების 
დასაჩქარებლად. ამჯერად კი მხოლოდ იმის აღნიშვნით დავკმაყოფილდებით, 
რომ შეუძლებელია იმ ყველაფრის რეფლექსია და შეჯამება, რასაც კლიენტი 
გეუბნებათ. გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად, თქვენ ზოგ ასპექტს 
ამოირჩევთ ადამიანების ნათქვამიდან, ზოგს კი - გამოტოვებთ (Truax, 1966). 

შეჯამებას მრავალი ფუნქცია აქვს. შემკრები შეჯამება ურთი ერთ და კავ-
შირებული ელემენტების გახსენებას ემსახურება. დასვით ისეთი ღია შეკითხვა, 
როგორიცაა: „როგორი გინდათ, იყოს თქვენი ცხოვრება ერთი წლის შემდეგ?“ 
შემდეგ კი სია შეადგინეთ.  როდესაც ორ ან სამ აზრს მოისმენთ, ჩამოაყალიბეთ 
ისინი შემკრებ შეჯამებაში:

„ესე იგი, იმედი გაქვთ, რომ ამ წლისგან განსხვავებით, მომავალ წელს, კარ-
გი სა მუშაო გექნებათ, რომელიც გეყვარებათ და რომელიც ადამიანებთან 
უკეთესი ურთიერთობების დამყარებაში დაგეხმარებათ. ამ ბოლო დროს 
მნიშვნელოვნად გამოგისწორდათ შვილებთან ურთიერთობა და  გსურთ, 
ასე გააგრძელოთ. როგორც თქვით, შეიძლება, მოწევასაც დაანებოთ თავი. 
კიდევ რის გაკეთებას ფიქრობთ ერთი წლის განმავლობაში?“

„კიდევ რის“ - არის მოწოდება, რომ კლიენტმა გააგრძელოს ჩამონათვალი. 
შემკრები შეჯამებისა და აფირმაციის გასაერთიანებლად კიდევ ერთი გზა 

არსებობს, როცა ადამიანებს ეკითხებით ძლიერი მხარეებისა და იმ დადებითი 
თვისებების შესახებ, რომლებიც მათ ცვლილების მიღწევაში დაეხმარებათ.

„ერთი რამ, რაც იცით საკუთარი თავის შესახებ, ისაა, რომ ჟინიანი ხართ. 
თუ რაიმეს გაკეთებას გადაწყვეტთ, ახერხებთ კიდეც  საქმის ბოლომდე 
მიყვანას. ამას გარდა, ძალიან ზრუნავთ საკუთარ ოჯახზე. ცდილობთ, 
დაიცვათ ისინი და არაფერი ავნოთ. ამასთან ერთად, თქვენ მეგობრული 
ადამიანი ხართ, ამას მეც ვხედავ.  კარგი ხასიათი გაქვთ და ადვილად 
ახერხებთ ურთიერთობას სხვადასხვა ტიპის ადამიანებთან. კიდევ რა 
ძლიერი მხარეები გაქვთ?“
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მეორე და მსგავსი ტიპია მაკავშირებელი შეჯამება. აქ თქვენ რეფლექსიას 
აკეთებთ ადამიანის ნათქვამზე და უკავშირებთ მას რაიმე სხვას, რაც წინა 
საუბრიდან გახსოვთ.

„ძალიან ნაწყენი და გაბრაზებული ხართ, რადგან მან თავიც კი არ შეიწუხა, 
რომ თქვენთვის დაერეკა - და ამით გარკვეული უპატივცემულობა გამოხატა. 
მახ სენდება, რომ ერთხელ უკვე მითხარით მსგავსი რამ, როცა სხვა 
ადამიანმა არ მოგაქციათ ყურადღება და ამის გამო ძალიან გაბრაზდით“.
„გიხარიათ, რომ ამ კვირაში მოახერხეთ და ყოველდღე ივარჯიშეთ, თანაც 
სირბილი უკვე გსიამოვნებთ კიდეც. ალბათ, ისევე კარგად გრძნობთ თავს, 
როგორც მაშინ, მთებში მდებარე ტბამდე დაუხმარებლად რომ ახვედით“.

მესამე ტიპია გარდამავალი შეჯამება, ამოცანის, ან შეხვედრის დასრულება 
მნიშვნელოვანი საკითხების ამოკრებით, ანდა ახალ თემაზე გადასვლის გა-
მოცხადება. აქაც აკეთებთ არჩევანს, რაზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება. 
გარდამავალი შეჯამება ხშირად იწყება შესავალი წინადადებით, რომელიც 
მიანიშნებს, რომ თქვენ თემების შეერთება გსურთ.

„რამდენიმე შეკითხვას დაგისვამთ, მაგრამ მანამდე მაინტერესებს, თქვენი 
აზრით, რით  შეგვიძლია თქვენი დახმარება? თქვენ და თქვენს შვილებს 
სასწრაფოდ გჭირდებათ საკვები და საცხოვრებელი, აღმკვეთ ბრძანებასთან 
და კავშირებით იურიდიული კონსულტაცია და კბილის ექიმთან ბავშვების 
წაყვანა. ხომ არაფერი გამომრჩა?“

რით განსხვავდება შეჯამება რეფლექსიისგან? შეჯამების განსაკუთრებული 
თვისება ისაა, რომ იგი თავს უყრის კლიენტის მიერ მოწოდებულ ელემენტებს. 
რეფლექსიის დაუყოვნებლივ მოსმენა ეხმარება ადამიანს და წაახალისებს 
გამორკვევის პროცესის გაგრძელებას, მაგრამ რაღაც დროის გასვლის შემდეგ 
კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია გააზრებული შეჯამება. შეჯამება საშუალებას 
აძლევს ადამიანს, ერთდროულად მოისმინოს საკუთარი გამოცდილების 
სხვადასხვა ასპექტი, მოისმინოს მათი ურთიერთდაპირისპირება და შე-
მოკლებული ფორმით წარდგენა. ეს ვერ მოხდება, თუ მხოლოდ ერთ ასპექტს გა-
ვითვალისწინებთ. კარგ შეჯამებას აქვს „საერთო სურათის დახატვის“, ცალ კეული 
ფრაგმენტების შეერთების ფუნქცია. ყველა ნაწილს კლიენტი წარმოადგენს, 
მაგრამ მათი ერთ რეზიუმეში კომბინირება გარკვეულ სიახლეს გვთავაზობს.

ყველაზე ცხადი ეს ამბივალენტურობის შეჯამებისას ხდება. ადამიანი შეიძ-
ლება ბევრს საუბრობდეს ცვლილების მიზეზებსა და ცვლილების უპირატესობაზე, 
მაგრამ, ამავე დროს, უხალისოდ იყოს და თავშეკავებული დამოკიდებულება 
ჰქონდეს ამ ყველაფრის მიმართ. ამბივალენტური ადამიანი ხშირად გადადის 
ერთი პოლუსიდან მეორეზე, როცა ამ დილემაზე ფიქრობს ან საუბრობს. 
ცვლილების მიზეზები გამოკვეთილია, როცა ადამიანი მათ შესახებ საუბრობს. 
ამან, თავის მხრივ, შესაძლოა გამოიწვიოს უცვლელობის უპირატესობის 
გახსენება, რაც, მის შესახებ საუბრის დაწყებაში გამოიხატება. ასეთ დროს 
შეწყვიტეთ პროცესი და ის, სავარაუდოდ, აღარ გაგრძელდება. თუმცა, ამ 
ამბივალენტურობის ამსახველ შეჯამებას რაღაც ახალი შტრიხი შემოაქვს.
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„ეს მეგობრობა ძლიერ გრძნობებს აღძრავს თქვენში. ერთი მხრივ, 
თქვენ გიზიდავთ ის ადამიანი. იგი საინტერესოა. მისი მსგავსი არავინ 
შეგხვედრიათ. მას ბევრი ისეთი რამ განუცდია, რაც თქვენ არასოდეს 
გამოგიცდიათ. გარდა ამისა, გარკვეულ კავშირს გრძნობთ მასთან. მასზე 
მიჯაჭვულადაც გრძნობთ თავს. მას არაჩვეულებრივად ესმის თქვენი. 
ამავდროულად, მისი ხედვა ზოგჯერ ძალიან უცნაურია და მისი აზრები 
გაშინებთ. ის მარტოსულია და ამიტომაც მნიშვნელოვანია თქვენთვის 
მასთან მეგობრობა, მაგრამ თან დამღლელია თქვენი ერთად ყოფნა. 
ერთდროულად განიცდით მისკენ სწრაფვასაც და მისგან გაქცევის სურ-
ვილსაც. ორივე ეს სურვილი გულწრფელია, ამიტომ გრძნობთ გაურ-
კვევლობას ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით“.

ამ შეჯამების თითოეული მიმართულება ცალ-ცალკე იყო განხილული, 
როცა ადამიანი თავად ყვებოდა მათ შესახებ, მაგრამ შეჯამების დროს რაღაც 
სხვა რამ ხდება. ეს მიმართულებები საერთო სურათად, ერთ მთლიანობად 
გადაიქცევა, რომელიც თითოეულ ამ ელფერს შეიცავს. ამგვარი შეჯამების 
მოსმენისას ადამიანი „ხვდება“, რამდენად გამოუვალ მდგომარეობაშია. 
ხე დავს ტყეს, რომელსაც ვერ ამჩნევდა ცალკეული ხეების თვალიერებაში. 
ამბივალენტურობის ასეთი დაბალანსებული შეჯამება  საჭიროა, როდესაც 
გვსურს ნეიტრალურობის დაცვით კონსულტირება (იხილეთ მე-17 თავი). 
შემდეგში იმასაც განვიხილავთ, როგორ ეხმარება ადამიანებს გაღვივების 
პროცესში გამოყენებული მოტივაციური ინტერვიუირების შეჯამება ტყიდან თავის 
დაღწევასა და კონკრეტული მიმართულებით წასვლაში (იხილეთ მე-14 თავი).

კეთილგანწყობის მოპოვება:  
კლინიკური მაგალითი

ქვემოთ მოყვანილია დიალოგის ფრაგმენტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
ცენტრის სპეციალისტსა და ჯულიას6 შორის, რომელიც პირველად მივიდა 
ხსენებულ ცენტრში. ამ ეტაპზე ინტერვიუერის პირველადი მიზანია მასთან 
ურთიერთგაგების დამყარება და იმის გარკვევა, თუ რა სახის დახმარებას 
ეძებს ჯულია. ამ ინტერვიუს სხვა მიმართულება არ აქვს. ის პიროვნებაზე 
ცენტრირებული კონსულტირების ნიმუშია OARS-ის მეშვეობით კეთილგანწყობის 
მოპოვების პროცესში. აქ ცვლილების მიზანზე არ საუბრობენ, რადგან ის 
ჯერ არაა განსაზღვრული. მოტივაციური ინტერვიუირების სხვა პროცესების 
საილუსტრაციოდ იმავე შემთხვევის ანალიზი  მომდევნო შვიდ თავში გრძელდება. 

ინტერვიუერი: გამარჯობა, ჯულია! გმადლობთ, რომ ადრე მოხვედით და 
მისაღებში ანკეტებიც შეავსეთ [აფირმაცია]. მე მათ გადავხედე და რამდენიმე 
შე კითხვა გამიჩნდა, რომლებსაც მოგვიანებით დაგისვამთ. მაგრამ ახლა 
უმჯობესია, დავიწყოთ და ვისაუბროთ იმაზე, თუ რამ მოგიყვანათ აქ. რა 
ხდება და როგორ ფიქრობთ, რით შეგვიძლია, დაგეხმაროთ? [ღია კითხვა].

6 ჯულიას მაგალითი ემყარება რეალური კლიენტის ისტორიას, რომელსაც ჩვენ ვმკურ-
ნალობდით, მაგრამ ანონიმურობის დასაცავად სახელები და სხვა დეტალები შეცვლილია. 
სრული ამონაწერი ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე www.guilford.com/p/miller2.
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კლიენტი: ზუსტად არ ვიცი, რა ტიპის დახმარება შეგიძლიათ, მაგრამ ვგრძნობ, 
თითქოს ნაწილებად ვიშლები. ენერგია აღარ მაქვს. არ ვიცი, რა მემართება. 
შეიძლება, წამლები მჭირდება.

ინტერვიუერი: თქვენ თავს ცუდად გრძნობთ და დაბნეული ხართ, იქნებ 
გაოცებულიც [რეფლექსია].

კლიენტი: გაოცებული... დიახ, ასეა. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ასეთი რამ 
დამემართებოდა.

ინტერვიუერი: მაშასადამე, თქვენ დაბნეული ხართ, რადგან არ გესმით, რატომ 
აკეთებთ იმას, რასაც აკეთებთ [რეფლექსია]. რა ხდება? [ღია კითხვა]

კლიენტი: ახლახან დავშორდი მეგობარ მამაკაცს. მოკლედ, ერთად ვცხოვ-
რობდით და ვფიქრობდი, რომ ვუყვარდი, მაგრამ უეცრად ძალიან შორს 
დაიჭირა ჩემგან თავი. აღარ მელაპარაკება და, მგონი, უკვე სხვასაც ხვდება. 
როცა ეს ვუთხარი, მიპასუხა,  გაგიჟდიო.

ინტერვიუერი: თქვენმა ნათქვამმა ისიც გააკვირვა [რეფლექსია, მიხვედრა].
კლიენტი: კონტროლი დავკარგე. ვუყვიროდი, ნივთებს ვესროდი.
ინტერვიუერი: რას ესროდით? [დახურული კითხვა]
კლიენტი: ჭიქებს... ჭურჭელს ნიჟარიდან. ყავადანს.
ინტერვიუერი: გინდოდათ, მისთვის რაიმე დაგეშავებინათ.
კლიენტი: არ ვიცი. კონტროლი დავკარგე. ასე არ ვიქცევი ხოლმე. ამის 

მოყოლისაც კი მრცხვენია.
ინტერვიუერი: ძალიან გულწრფელი ხართ! [აფირმაცია]. მაშ, აქამდე მსგავსი 

არაფერი დაგმართიათ [რეფლექსია].
კლიენტი:  საქმეც ისაა, რომ დამმართია. ამის გამოც გადავწყვიტე აქ მოსვლა. 

იქნებ ის მართალია. შეიძლება, გიჟი ვარ.
ინტერვიუერი: ეს აფეთქება, რაც თქვენ დაგემართათ, პირველი არ ყოფილა 

[რეფლექსია].
კლიენტი: კაცები უბრალოდ მაგიჟებენ ხოლმე. ეს მესამე ბიჭია, ვისთან ერთა-

დაც ვცხოვრობ და ყველა შემთხვევა თითქმის ერთნაირად მთავრდება. 
რო გორც ჩანს, ვინც უნდა მიყვარდეს, ისინი არ მიყვარდება.

ინტერვიუერი: თითქოს სულ ერთი და იგივე სცენარი მეორდება [რეფლექსია].
კლიენტი: დიახ! ეს ისეთი... (ჩუმდება, ტირის) ბოდიში.
ინტერვიუერი: ნამდვილად ძლიერი გრძნობებია. ძალიან მტკივნეულია, რომ 

ასეთი რამ კიდევ ერთხელ შეგემთხვათ [რეფლექსია].
კლიენტი: ვერ ვიძინებ. ვერ ვფიქრობ. სამსახურში ყველაფერს ერთმანეთში 

ვურევ. ამ კვირაში მომხმარებელს ველოდებოდი და უმიზეზოდ ტირილი 
დავიწყე. ვფიქრობ, კონტროლს ვკარგავ.

ინტერვიუერი: ეს გაშინებთ, რადგან ვერ ხვდებით, რა გემართებათ [რეფლექსია].
კლიენტი: ეს ყველაფერი ძალიან დამთრგუნველია! ისეთი ბედნიერი ვიყავი, 

როცა რეის შევხვდი. მისი უხეში გარეგნობის შიგნით ფუმფულა სათამაშო 
დათუნია იმალება, სწორედ ამის გამო შემიყვარდა ეს კაცი, ახლა კი 
საერთოდ აღარ იხსნება ჩემთან.

ინტერვიუერი: და ეს გაღიზიანებთ [რეფლექსია; აბზაცის გაგრძელება].
კლიენტი: დიახ! ის დროს ტყუილად კარგავს, როცა საკუთარ თავში იკეტება. 

ერთად როცა ვცხოვრობდით, მაშინაც კი მარტოსულად ვგრძნობდი თავს. 
ასეა თუ ისე, წავიდა. სხვაგან გადავიდა. ყველაფერი დამთავრდა.
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ინტერვიუერი: გასაგებია. აქამდე მხოლოდ ის მითხარით,რომ მართლაც 
ძლიერი გრძნობები შემოგწოლიათ და ცოტათი გაშინებთ მათზე საკუთარი 
რეაქცია  [შესუსტებული რეფლექსია; შემკრები შეჯამების დაწყება].

კლიენტი: (აწყვეტინებს) სინამდვილეში, ძალიან მაშინებს.
ინტერვიუერი: ძალიან გაშინებთ. თქვენ არ იცით, რა ხდება და გაინტერესებთ, 

წამლები თუ გიშველით. ვერ იძინებთ და სამუშაოზე კონცენტრირება 
გიძნელდებათ. თქვენ რეის ეჩხუბეთ და თავზე კონტროლი დაკარგეთ. 
გარდა ამისა ისიც გაწუხებთ, რომ ეს მტკივნეული სცენარი მეორდება 
ხოლმე მამაკაცებთან თქვენს ურთიერთობაში. [შემკრები შეჯამება] კიდევ 
არის რამე? [ღია კითხვა]

კლიენტი: კი, ბევრი რამ. ვგრძნობ, რომ ზღვარზე ვარ  და კონტროლს ვკარგავ. 
რეი რომ წავიდა, საკუთარი თავი შემზიზღდა და მკლავი დავისერე (სახელო 
აიკეცა და მკლავზე ორი ღრმა ჭრილობა გამოაჩინა). იატაკზე მინის 
ნამსხვრევები დავინახე, ერთი ავიღე და...

ინტერვიუერი: თქვენ დიდ ტკივილს გრძნობდით. იმ დროს ეს სწორ საქციელად 
გეჩვენებოდათ [რეფლექსია].

კლიენტი: არ ვიცი. თითქოს, არც ვფიქრობდი. აქამდე ასეთი რამ არ გა-
მიკეთებია. თავის მოკვლა ან მსგავსი რამ არასოდეს მიცდია.

ინტერვიუერი: ეს რაღაც ახალი იყო, ალბათ, ნაწილობრივ, ამანაც შეგაშინათ 
და მოგიყვანათ აქ [რეფლექსია].

კლიენტი: სწორია. ფიქრობთ, რომ გიჟი ვარ?
ინტერვიუერი: ეს ძალიან გაწუხებთ. თქვენ უკვე რამდენჯერმე გაიმეორეთ, 

რომ არ იცით, რა გემართებათ და რომ იმედი გაქვთ, ჩვენ დაგეხმარებით 
ამის გარკვევაში [რეფლექსია]. ვაფასებ, რომ სიმამაცე გამოიჩინეთ და 
მოხვედით ამაზე სასაუბროდ [აფირმაცია].

კლიენტი: გმადლობთ. თავს ცოტა უკეთესად ვგრძნობ, რადგან ამაზე საუბრის 
საშუალება მომეცა.

ინტერვიუერი: კარგია! საუბარი ხშირად გვეხმარება ხოლმე. როგორც ვხედავ,  
ბევრი რამ გაწუხებთ. (გაგრძელება იხილეთ მე-9 თავში).

კეთილგანწყობის მოპოვების ეს პროცესი, რომელიც, ძირითადად, OARS უნა-
რებს ემყარება, უკვე ბევრი ინფორმაციის შემცველია. ბევრგან იყო შეჩერებისა 
და ფაქტების შესაგროვებლად დამატებითი კითხვების დასმის ცდუნება. ამ 
შეკითხვებიდან ზოგიერთის დასმა აუცილებელი იქნება შემდეგ ეტაპებზე, 
მაგალითად, წინასწარი დიაგნოზის დასადგენად, რაც  ჩანაწერებისთვისაა 
საჭირო. შეიძლება გამოვლინდეს ისეთი რამ, რის შესახებაც შეძლებისდაგვარად 
სწრაფად უნდა შეგროვდეს ინფორმაცია, მაგალითად, დგას თუ არა ჯულია 
სუიციდის რისკის წინაშე. თუმცა, ამ პირობებში, მთავარი მიზანი კლიენტის 
კეთილგანწყობის მოპოვება და სამუშაო ურთიერთობის დაწყებაა. შეფასების 
ინფორმაციის სიუხვე ვერაფერში დაგვეხმარება, თუ კლიენტი არ დაბრუნდება.

კლიენტის კეთილგანწყობის მოპოვება 
ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია. ბევრი 
ჩვენგანი პროფესიონალია დახმარების 
საქმეში, ამიტომაც ადვილად შეგვიძლია, 
პირდაპირ პრობლემის გადაჭრაზე გა და-

შეფასების ინფორმაციის 
სიუხვე ვერაფერში 
დაგვეხმარება, თუ კლიენტი 
არ დაბრუნდება.
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ვიდეთ. თუმცა, ამის მიუხედავად, ძალიან მნიშვნელოვანია მოსმენა და გაგება 
კონსულტირების დასაწყისში. წარმოიდგინეთ წყვილის საუბარი, რომელთაგან 
ერთი ახლახან დაბრუნდა სამსახურიდან, მეორე კი დაქანცული დახვდა სახლში: 

პირველი პარტნიორი: ვერც კი დაიჯერებ, ისეთი დამღლელი დღე მქონდა! 
ბავშვები დროულად ვერ გავიყვანე სახლიდან და სკოლის ავტობუსზე 
დააგვიანდათ, ამიტომ მანქანით წავედით. უკანა გზაზე შევნიშნე, რომ 
ბენზინი თავდებოდა, ამიტომ ბენზინგასამართ სადგურთან შევჩერდი, 
იქ კი უზარმაზარი რიგი იდგა - ალბათ, იმიტომ, რომ დღეს ფასდაკლება 
ჰქონდათ. მაღაზიაში წავედი, რომ სადილისთვის  რაიმე ისეთი მეყიდა, 
რაც შენ და ბავშვებს გიყვართ, მაგრამ  შინ დაბრუნებულმა აღმოვაჩინე, 
რომ რაღაცების ყიდვა დამვიწყებოდა და უკან მიბრუნება მომიხდა. მერე 
სკოლიდან დამირეკეს და მითხრეს, რომ ემილი თავს ცუდად გრძნობდა 
და უნდა წამომეყვანა. მაგრამ შინ რომ მოვიყვანე, გამოცოცხლდა და 
მთელი საღამო ნერვები მიშალა. ამდენი გადასახადი დაგვიგროვდა და 
დრო არ მქონდა, რომ ამ საქმისთვის მიმეხედა.

მეორე პარტნიორი: მოდი, აგიხსნი, როგორ  გაანაწილო დრო უკეთესად, 
რომ ასე აღარ ინერვიულო.

აქ პარტნიორისგან პრობლემის დაუყოვნებლივ გადაჭრას კი არ მოითხოვენ, 
არამედ მოსმენას და აფირმაციას. კლიენტის დასახმარებლად, პირველ რიგ-
ში, საჭიროა სამუშაო ურთიერთობის ჩამოყალიბება, რომელიც ორმხრივი 
პატივისცემით ხასიათდება. ამას დიდი დრო არ დასჭირდება, კეთილ განწყობის 
მოპოვების პროცესშია საჭირო მოსმენა პიროვნების დილემის გასაგებად. აქ 
მთავარი უნარებია OARS, რომლებიც სხვა პროცესებშიც გა მოიყენება.

ძირითადი პუნქტები

9 OARS არის მოტივაციური ინტერვიუირების კონსულტირების წამყვანი 
უნარების დასახელებათა აკრონიმი: ღია კითხვების დასმა (Open 
questions), აფირმაცია (Affirming), რეფლექსია (Reflecting) და შეჯამება 
(Summarizing).

9 ღია კითხვა ადამიანს პასუხის გაცემამდე გააზრებისკენ მოუწოდებს 
და აძლევს პასუხების ფართო არჩევანს; დახურული კითხვა კი შემო-
საზღვრავს შესაძლო პასუხების არჩევანს და, როგორც წესი, მოკლე 
პასუხს მოითხოვს.

9 აფირმაცია ნიშნავს კლიენტის ძლიერი მხარეებისა და ძალისხმევების 
აღიარებას, მხარდაჭერასა და წახალისებას.

9 შეჯამება აერთიანებს კლიენტის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას. ის 
შეიძლება იყოს შემკრები, მაკავშირებელი, ან გარდამავალი.
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თავი 7

ღირებულებებისა და მიზნების 
გარკვევა

„ჩვენ, ყველა კონტინენტის მცხოვრებთ, ზუს ტად 
ერთ ნაირად გვჭირდება სიყვარული, საკ ვები, ტან-
საცმელი, მუშაობა, მეტყველება, ღვთის მსახურება, 
ძილი, თამაში, ცეკვა, გართობა. ტროპიკებიდან 
არქტიკამდე ადამიანებს აქვთ ეს მოთხოვნილებები, 
ასე წარმოუდგენლად მსგავსი მოთხოვნილებები“.

კარლ სენდბერგი

„ყველა ადამიანი მზადაა, ჩაიდინოს დაუჯერებელი 
რამ, თუკი მის იდეალებს საფრთხე დაემუქრება“.

მაია ენჯელოუ

არამოტივირებული ადამიანი არ არსებობს. ცვლილების მოტივაცია ცხოვრების 
მუდმივი თანამგზავრია. ზოგჯერ მოტივაცია მარტივია, მაგალითად, საკვების 
შოვნა ან დაძინება. როდესაც ძირითადი ფიზიკური მოთხოვნილებები დაკ-
მაყოფილებულია, ადამიანები უფრო მაღალ მიზნებსა და ღირებულებებზე 
იწყებენ ფიქრს. ამ მიზნების ყველაზე ნაცნობი კატალოგი არის მასლოუს 
(1943) ადამიანურ მოთხოვნილებათა იერარქია. იერარქიის საძირკველს 
ჰაერის, საკვების, წყლისა და ძილის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები 
წარმოადგენს. შემდეგია უსაფრთხოების ფუნდამენტური მოთხოვნილებები: 
ჭერი, ჯანმრთელობა, დაცულობა, პარტნიორები, დასაქმება და საკუთრება. 
როდესაც ეს ძირითადი მოთხოვნილებები დაკმაყოფილებულია, ადამიანები 
ეძებენ სიყვარულსა და მიკუთვნებულობას (მეგობრობა, ინტიმურობა, ოჯახი, 
ნდობა), შემდეგ კი – დაფასებას (პატივისცემა, წარმატება, საკუთარი თავის 
რწმენა). მასლოუს პირამიდის მწვერვალზე არის თვითაქტუალიზაცია, რასაც ის 
უწოდებდა ადამიანის ძირითადი ღირებულებების რეალიზებას, ანუ ადამიანის 
ისეთად ქცევას, როგორიც ის უნდა იყოს. ეს საბოლოო მდგომარეობა, ანუ te-
los (იხილეთ მე-2 თავი), არ არის ერთგვაროვანი და ყოველი ადამიანისთვის 
განსაკუთრებულია. მასლოუც და როჯერსიც აღნიშნავენ, რომ ძალი ან 
მნიშ  ვნელოვანია ამ უნიკალური ადამიანური პოტენციალის აღმოჩენა და 
აქტუალიზება.

მეორე ადამიანის შინაგანი ღირებულებების სისტემის დაფასება ნიშნავს მისი 
ძირითადი მიზნებისა და ღირებულებების გაგებას. რა სურს და რისი იმედი აქვს 
მას? როგორ ესმის საკუთარი ცხოვრების აზრი და მიზანი? რისი სწამს, რისთვის 
ცხოვრობს, რისკენ მიისწრაფვის? ასეთი მაღალი ღირებულებები შეუმჩნეველი 
რჩება, როცა უფრო ძირეული მოთხოვნილებები დაუკმაყოფილებელია, მაგრამ, 
მიუხედავად ამისა, მათი გაგება ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის გასაცნობად.
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როდესაც იცით, რას აფასებენ ადამიანები,  მათი მოტივირების საშუალება 
გაქვთ. რა გრძელვადიანი მიზნები აქვს ამ ადამიანს? რას ფიქრობს, როგორ 
იცხოვრებს 5 ან 10 წლის შემდეგ? ცხადია, დროის ჰორიზონტიც ცვალებადია. 
როცა ადამიანს საბაზისო მოთხოვნილებები ვერ დაუკმაყოფილებია, დღე-
ვანდელი და ხვალინდელი დღის მიღმა  ფიქრი უჭირს. დროის პერსპექტივის 
ასეთივე შემოკლება ახასიათებს ადიქციას (Vuchinich & Heather, 2003). მი უხე-

დავად ამისა, ცხოვრებისეულ მიზნებზე საუბარი მაინც აფართოებს თვალსაწიერს 
და ადამიანს უფრო შორეულ მომავალზე გადააქვს ყურადღება. ამ თავს აქ 
იმიტომ ვურთავთ, რომ ვფიქრობთ, კლიენტის ჩართულობის გაზრდის ერთ-ერთი 
საშუალება მისი ღირებულებებისა და მიზნების გასაგებად დროის გამონახვაა, 
რაც მყარ საფუძველს შეუქმნის სამუშაო თერაპიული ურთიერთობის დამყარებას.

ადამიანის ღირებულებების გაგება მოტივაციურ ინტერვიუირებაშიც სა-
გულისხმო როლს ასრულებს. ინდივიდის ცხოვრებისეული მიზნები მნიშვნელო-
ვანი წყაროა მისი ცვლილების მოტივაციის შესაქმნელად. ყოველდღიური ქცე ვე ბი 
და გამოცდილება ზოგჯერ არ ემთხვევა და ეწინააღმდეგება კიდეც გრძელვადიან 
ცხოვრებისეულ ღირებულებებს. ეს განსხვავება ღირებულებებსა და ქცევებს 
შორის აშკარა ხდება სწორედ ცხოვრებისეულ ღირებულებებზე რეფლექსიის 
დროს. ამ განსხვავების აღქმას კი დიდი გავლენის მოხდენა შეუძლია ქცევაზე 
(Rokeach, 1973). ღირებულებების გაგება სასარგებლოა ფოკუსირების (რა 
არის ყველაზე მნიშვნელოვანი?), გაღვივებისა (რა მოტივაცია აქვს ამ ადამიანს 
შეცვლისათვის?) და დაგეგმვის პროცესებში (ცვლილებისკენ მიმავალი რომელი 
გზა იქნება ყველაზე შესაფერისი ამ ადამიანის ღირებულებებისათვის?).

ღირებულებების ნებისმიერ ასეთ გამორკვევაში მნიშვნელოვანია მიმ-
ღებლობისა და პატივისცემის გამომჟღავნება. ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ 
აუცილებლად უნდა დაეთანხმოთ და მოიწონოთ გამოხატული ფასეულობები, 
უბრალოდ, უნდა მიიღოთ კლიენტის მიერ გამოხატული ღირებულებები და 
გაიგოთ, რა არის მისთვის მნიშვნელოვანი.

ღირებულებების შესახებ ღია კითხვებით 
ინტერვიუირება

კლიენტის ღირებულებებისა და პრიორიტეტების გაგების ერთ-ერთი გზა მისთვის 
კითხვების დასმაა. ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა სირთულის ღია კითხვების 
რამდენიმე მაგალითი:

„დამისახელეთ, ყველაზე მეტად რას აფასებთ ცხოვრებაში. რა არის 
ყველაზე მნიშვნელოვანი?“

„თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება რამდენიმე წე-
ლიწადში?“

„რა წესებს ემორჩილებით ცხოვრებაში? რის მიღწევას ცდილობთ?“
„დავუშვათ, გთხოვეთ, აღწეროთ თქვენი ცხოვრების მთავარი მიზნები  - 

ის ფასეულობები, რომელთა მიხედვითაც ცხოვრობთ. რომელ ხუთ 
უმნიშვნელოვანეს ღირებულებას ჩამომითვლიდით?“ 

„ცხოვრებისეული „მისიის“ შესახებ რომ დაგეწერათ, რას იტყოდით თქვენს 
მიზნებსა და მისწრაფებებზე?“
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„თქვენი ყველაზე ახლო მეგობრებისთვის რომ მეკითხა, რისთვის ცხოვ-
რობთ, რას აქვს თქვენთვის ყველაზე მეტი მნიშვნელობა, როგორ 
ფიქრობთ, რას მიპასუხებდნენ?“

ცხადია, ამგვარ ღია კითხვებში გამოყენებული ლექსიკა ადამიანის კოგნიტური 
განვითარებისა და აბსტრაქციის უნარის შესაბამისი უნდა იყოს. მთავარი 
ამოცანაა, დავადგინოთ, რა მიზნები ან ღირებულებები აქვთ ადამიანებს 
არჩეული ცხოვრების წარმმართველ შინაგან პრინციპებად.

ამგვარი ღია კითხვების დასმას ხარისხიანი რეფლექსიური მოსმენა უნდა 
მოჰყვებოდეს. რას გულისხმობენ  ადამიანები, როდესაც იყენებენ ზედსართავ 
სახელს (ერთგული), არსებით სახელს (მარჩენალი), ან ზმნას (ზრუნვა)? ნუ 
შეეკითხებით პირდაპირ, უმჯობესია, რეფლექსიის ფორმით ივარაუდოთ.

კლიენტი: მხოლოდ ის მინდა, მოყვარული ადამიანი ვიყო.
ინტერვიუერი: იზრუნოთ სხვა ადამიანებზე [რეფლექსია, აბზაცის გაგრძელება].
კლიენტი: მხოლოდ თბილ გრძნობებს არ ვგულისხმობ. მე მინდა, მოყვარული 

ადამიანი ვიყო.
ინტერვიუერი: გიყვარდეთ ისე, რომ ეს გრძნობა მნიშვნელოვანი იყოს 

[რეფლექსია].
კლიენტი: დიახ. მინდა, რომ მნიშვნელოვანი იყოს.
ინტერვიუერი: იმ ადამიანებისთვის, ვისზეც ზრუნავთ, თქვენი ახლობლებისთვის 

[რეფლექსია].
კლიენტი: არა მხოლოდ მათთვის, თუმცა, რასაკვირველია, ვცდილობ, რომ 

ოჯახისა და მეგობრების მოყვარული ვიყო.
ინტერვიუერი: თქვენ გულისხმობთ ადამიანებს სამეგობრო წრის გარეთაც 

[რეფლექსია].
კლიენტი: დიახ, მინდა, სიყვარულით ვექცეოდე იმ ადამიანებსაც, ვისაც არც 

კი ვიცნობ; ვთქვათ, მაღაზიის გამყიდველს, ბავშვებს, ქუჩაში მდგარ 
მათხოვარს...

ინტერვიუერი: გინდათ, კეთილი იყოთ უცხოების მიმართაც კი [რეფლექსია].
კლიენტი: კეთილი – დიახ, ეს სიტყვა ზუსტად გამოხატავს ჩემს სათქმელს.

ღია კითხვების მონაცვლეობით შესაძლებელია, დავეხმაროთ ადამიანს, მეტი 
იფიქროს ღირებულებების შესახებ და უკეთესად ჩამოაყალიბოს აზრი. 

„როგორ გამოხატავთ [ღირებულებას] თქვენს ცხოვრებაში?“
„რამდენად მნიშვნელოვანია [ღირებულება] თქვენთვის?“
„დამისახელეთ მაგალითები, როგორი შეიძლება იყოთ [ღირებულება]“.
„რატომ არის [ღირებულება] თქვენთვის მნიშვნელოვანი? რატომ გახდა 

ის თქვენთვის ფასეული?“

არ დასვათ მხოლოდ შეკითხვები, აუცილებლად მოაყოლეთ რეფლექსიაც.
ინტერვიუერი: რატომ არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ იყოთ მოყვარული, 
თანაც მათი, ვისაც არც კი იცნობთ? როგორ გახდნენ ისინი თქვენთვის მნიშ-
ვნელოვანნი? [ღია კითხვა]
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კლიენტი: მე თვითონ ძალიან გამიმართლა. იმას ვგულისხმობ, რომ მყავს 
ახლო ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად მეხმარებიან და ვუყვარვარ და 
რომლებიც ცხოვრების გადამწყვეტ მომენტებში გვერდით მიდგანან. ამის 
გაკეთება ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგჯერ ისიც კი არ იცი, რამდენად 
მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს შენი ასეთი საქციელი.

ინტერვიუერი: ანუ, რაც მიიღეთ, იმავეს გადასცემთ სხვებს [რთული რეფლექსია].
კლიენტი: ზოგ ადამიანს „წინასწარ გადახდა“ ურჩევნია „მერე გადახდას“. 

შეიტანე შენი წვლილი – გააკეთე სიკეთე და სამაგიეროს ნუ დაელოდები.
ინტერვიუერი: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ანუ სწორედ ამის 

კეთება გინდათ ცხოვრებაში  [რთული რეფლექსია].
კლიენტი: დიახ. გარშემო იმდენი ბოროტებაა. ახალ ამბებში ამის მეტს 

ვერაფერს ნახავ.
ინტერვიუერი: არაადამიანურობა [მარტივი რეფლექსია].
კლიენტი: სწორია. მაგრამ სიკეთეც ბევრია გარშემო. ჰოდა, მეც მინდა, ჩემი 

წილი სიკეთე შევმატო. 
ინტერვიუერი: დამისახელეთ მაგალითები, როცა ასე მოქცეულხართ... [ღია 

კითხვა]

კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად ამ თანმიმდევრობის (იდენტიფიცირება, 
მეტის გასაგებად კითხვების დასმა, შემდეგ რეფლექსია და ღირებულებათა 
გარკვევა) საბოლოო შედეგი მრავალფეროვანია. პირველ რიგში, ამით შე-
საძლებელია თქვენი კლიენტებისა და მათი მოტივაციის უფრო ღრმა, უფრო 
ადამიანური და მრავალგანზომილებიანი გააზრება. მეორე - ის ხელს უწყობს 
ჩართულობასა და კონტაქტს. და მესამე - პოზიტიური ღირებულებების გამოთქმა 
თვითდამკვიდრების ფორმაა, რომელზეც მე-6 თავში ვისაუბრეთ, და საკუთარი 
თერაპიული ეფექტებიც აქვს. დაბოლოს, თუ ადამიანის სტატუს-კვოსა და 
ღირებულებებს შორის რეალური შეუთავსებლობა არსებობს, ადამიანის 
ძირითადი ღირებულებების გაგება ქმნის იმის საფუძველს, რომ გაღვივების 
პროცესში წარმოიშვას შეუთავსებლობა  (იხილეთ ნაწილი IV).

ღირებულებების სტრუქტურირებული შესწავლა

ღირებულებების დასადგენად უფრო სტრუქტურირებული გზებიც არსებობს. 
ერთი ასეთი მეთოდი ეფუძნება Q ტექნიკას, რომელიც ჩიკაგოს უნივერსიტეტში 
შეიმუშავა კარლ როჯერსის კოლეგამ, უილიამ სტივენსონმა (1953). როჯერსი 
(1954) მალევე მიხვდა Q ტექნიკის, როგორც პიროვნების გაგების ინსტრუმენტის, 
საჭიროებას და კლიენტზე ცენტრირებული თერაპიის მეთოდში მისი ადაპტირება 
მოახდინა. სტანდარტული მიდგომა წარმოადგენს ბარათების დასტას, რო-
მელთაგან თითოეული აღწერს ისეთ პიროვნულ თვისებებს, როგორებიცაა, 
“კეთილსინდისიერი“ ან „მორცხვი“. არეული ბარათები უნდა დალაგდეს  5-დან 
9-მდე დასტად კატეგორიიდან - „ამას ჩემზე საერთოდ ვერ იტყვი“, კატეგორიამდე 
- „ეს ზუსტად ჩემი თვისებაა“. როჯერსის ვერსიაში, ერთხელ დალაგების 
შემდეგ ბარათებს ისევ ურევდნენ და ცდის პირს ამჯერად იმის მიხედვით უნდა 
დაელაგებინა ისინი, როგორიც უნდოდა, ყოფილიყო მისი „იდეალური მე“. 
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სქემა 7.1. პირადი რეფლექსია: 
გულის სიღრმეში არსებული სურვილები

2007 წელს მთხოვეს დახმარება, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება დანერგილიყო 
ფეხმძიმე მოზარდებზე ზრუნვის პროგრამაში, რომელსაც  შინ მოვლის ექთნები 
ახორციელებდნენ და რომელსაც დიდი ბრიტანეთის განყოფილების დირექტორი 
ქეით ბილინგჰემი „ინტენსიური მზრუნველობით პრევენციის დასასრულს“ უწოდებ-
და. მას შტაბები ძალიან ამბიციური იყო. შევხვდი ოჯახის ექთნების პარტნიორობის 
პროექტის დამფუძნებელს, დოქტორ დევიდ ოლდსს, რომელმაც პოტენციალი 
ამგვარად წარმომიდგინა: „მოტივაციური ინტერვიუირება მძლავრი დანამატი იქნება 
კარგი პრაქტიკის წარმმართველი ძალისთვის“. ჩვენი და მათი სამუშაოს შეთავსება 
ადვილი აღმოჩნდა, რადგან მოზარდთა ღირებულებების გამოსარკვევი კარგად 
ჩამოყალიბებული პრაქტიკული სავარჯიშოები ემთხვეოდა ექთნების გულწრფელ 
მონდომებას, გაეგოთ „მოზარდების გულის სიღრმეში არსებული სურვილები“. 
ამან შექმნა საფუძველი სენსიტიური თემების გამოსაკვლევად, მაგალითად, 
როგორ უკავშირდება სურვილები ალკოჰოლისა და ნარკოტიკების მოხმარებას, 
აღვირახსნილობას, არასტაბილურობას, სიგარეტის მოწევას, ჩაგვრას (იხილეთ 
www.familynursepartnership.org). 4 წელი ვასრულებდი ტრენერისა და მენტორის 
როლს და მას შემდეგ მუდმივად მინდა ამ პროექტში დაბრუნება. ამბები, რომლებიც 
იქიდან მომდის ხოლმე, ეხება ჩართულობის გამოყენებას, ღირებულებების 
კვლევასა და მოტივაციურ ინტერვიუირებას, რომ ლებიც ცვლილებას იწვევს და, 
აგრეთვე, ახალგაზრდა დედების გამბედაობას, ხელახლა დაიწყონ ყველაფერი.

სტივენ როლნიკი

სწორედ საკუთარი თავის რეალურ და იდეალურ აღქმას შორის განსხვავების 
ხარისხი იყო როჯერსის ინტერესის საგანი. მისეულ პიროვნების თეორიაში 
ადამიანის ფსიქიკური ჯანმრთელობა პირდაპირ კავშირშია საკუთარი თავის 
რეალურსა და იდეალურ აღქმას შორის შესაბამისობასთან და არსებული 
განსხვავების შემცირება კლიენტზე ცენტრირებული კონსულტირების სასურველი 
შედეგია. რასაკვირველია, განსხვავების შემცირება შესაძლებელია ადამიანის 
რეალურად შეცვლის, მისი იდეალების შეცვლის, ან ორივე ზემოაღნიშნულის 
შედეგად. 

ასეთივე მეთოდები გამოიყენება ადამიანების ღირებულებათა შესასწავლად. 
ოლპორტის (1961) შრომების საფუძველზე მილტონ როკიჩმა (1973) ღი-
რებულებები განსაზღვრა, როგორც რწმენა-წარმოდგენები, რომლე ბიც გავ-
ლენას ახდენს ქცევაზე და წაახალისებს, ან ზღუდავს მას. მან ჩამოაყალიბა 36 
ღირებულება, რომლებიც მართავს ქცევას. მათ შორის 18-ია ინსტრუმენტული 
(მაგალითად: სიამოვნება, გართობა, მშვიდი ცხოვრება), 18 კი - უზენაესი 
ღირებულება (მაგალითად: დახმარება, სხვათა კეთილდღეობისთვის შრომა). 
ადამიანს ევალება მოცემული 18 ღირებულების პრიორიტეტულობის მიხედვით 
დალაგება. თუ ინტერნეტში „ღირებულებათა შეფასებას“ დავძებნით, ვიპოვით 
ბევრ ასეთ ღირებულებათა ჩამონათვალს, რომელთა პრიორიტეტების მიხედვით 
დალაგება და გამოყენება კარიერულ და დასაქმების კონსულტაციებში შე-
იძლება. სქემა 7.2 წარმოგვიდგენს 100 ამგვარ პუნქტს, რომელთა გამოყენება 
შესაძლებელია ღირებულებათა კვლევისას. Q ტექნიკის მსგავსად, ჩვენ სქემა 
7.2-ში მოცემული ღირებულებები 100 ბარათზე დავბეჭდეთ, სადაც თითოეულ 
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ბარათზე თითო ღირებულება იყო მოცემული7.  რა თქმა უნდა, ყოველი ასეთი 
აპრიორული ღირებულებისთვის იარსებებს შეკითხვები, თუ რამდენად ამომ-
წურავი (Braithwaite & Law, 1985) და კულტურულად შესაფერისია (Lee, 1991) 
ისინი. კონკრეტული გამოყენებისთვის და კონკრეტული პოპულაციისთვის მას 
შეიძლება ადაპტირება დასჭირდეს. 

ბარათების სვეტებად დალაგების პროცესი თავისთავად საინტერესოა, 
მაგრამ ამ პროცესის ძირითადი კლინიკური ღირებულება მაინც მის შემდგომ 
დისკუსიაშია, რომლის მიზანიც იმის გაგებაა, თუ რას ნიშნავს ეს ღირებულებები 
ამ ადამიანისთვის. ამის გაკეთება შესაძლებელია ღია კითხვებისა და რეფ-
ლექსიური მოსმენის კომბინაციით.

ინტერვიუერი: როგორც ვხედავ, თქვენ ყველაზე ზემოთ მოათავსეთ 
ღირებულება „დაცვა“. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თქვენთვის? [ღია 
კითხვა].

კლიენტი: ჩემი საქმე ჩემი ოჯახის დაცვა და უზრუნველყოფაა.
ინტერვიუერი: ესე იგი, აქ იგულისხმება მათი დაცვაც და უზრუნველყოფაც 

[მარტივი რეფლექსია].
კლიენტი: დიახ. მე ვფიქრობ, ეს სწორედ ისაა, რაც კაცმა უნდა აკეთოს.
ინტერვიუერი: და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ თქვენს 

ცხოვრებაში. მაგალითად, როგორ იცავთ თქვენს ოჯახს? [რეფლექსია 
და ღია კითხვა]

კლიენტი: ხელფასი მიმაქვს შინ, სურსათით ვამარაგებ.
ინტერვიუერი: ამით ნამდვილად ამაყობთ [რთული რეფლექსია].
კლიენტი: დიახ. იცით, მე ყოველთვის არ ვყოფილვარ ასეთი საიმედო. ახლა 

ჩემს ცხოვრებას ვაუმჯობესებ და მინდა, რომ ოჯახს ჩემი იმედი ჰქონდეს.
ინტერვიუერი: ანუ თქვენ ოჯახს შემოსავლით უზრუნველყოფთ. კიდევ როგორ 

იცავთ მათ? [რეფლექსია და ღია კითხვა]
კლიენტი: დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი შინ უსაფრთხოდ არიან. მაქვს 

სიგნალიზაცია, მყარი, მასიური კარი და ასეთი რამეები. 
ინტერვიუერი: ესე იგი, ისინი უსაფრთხოდ არიან მაშინაც კი, როცა თქვენ 

სახლში არ ხართ [რთული რეფლექსია].
კლიენტი: სწორია. მე ყოველთვის მათთან ვერ ვიქნები, მაგრამ მინდა, თავს 

უსაფრთხოდ გრძნობდნენ, იცოდნენ, რომ მათზე ვზრუნავ.
ინტერვიუერი: თქვენ ოჯახის ძალიან ძლიერი განცდა გაქვთ. რატომ არის ეს 

თქვენთვის ასე მნიშვნელოვანი? [რთული რეფლექსია და ღია კითხვა].
კლიენტი: ბავშვობაში თავს მაინცდამაინც უსაფრთხოდ არ ვგრძნობდი, თანაც 

ძალიან მარტო ვიყავი.   ერთადერთი ბიჭი ვიყავი და ზოგჯერ დედაჩემის 
დაცვა მიხდებოდა.

ინტერვიუერი: და ახლა, როცა უკვე კაცი ხართ, გინდათ, თქვენმა შვილებმა 
იცოდნენ, რომ დაცულები არიან და ერთად უნდა იყვნენ, როგორც ოჯახი 
[რთული რეფლექსია].

კლიენტი: როცა ძლიერი ოჯახი გაქვს, ესე იგი, ყველაფერი გაქვს.

7 იხილეთ www.guilford.com/p/miller2.
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სქემა 7.2. ბარათების დალაგება ღირებულებების მიხედვით
უილიამ რ. მილერი, ჯენეტ სი დე ბაკა, დენიელ ბ. მეთიუსი და პოლა ლ. 

ვილბურნი

როგორც წესი, ეს ღირებულებები  ცალ-ცალკე ბარათებზე წერია და ადამიანებს მათი 
და ლაგება შეუძლიათ სამიდან ხუთამდე დასტად. მოცემული გვაქვს ხუთი მთავარი 
ბარათი, რომლებსაც აწერია: „ყველაზე მნიშვნელოვანი“, „ძალიან მნიშვნელოვანი“, 
„მნიშვნელოვანი“, „ცოტათი მნიშვნელოვანი“ და „უმნიშვნელო“. კარგი იქნება 
რამდენიმე ცარიელი ბარათის დამატებაც, რომ ადამიანებმა თვითონაც შეძლონ, 
ღირებულებების ჩამატება. ეს ჩამონათვალი საჯარო საკუთრებაა და შეიძლება 
მისი გადამრავლება, ადაპტირება, ან გამოყენება ნებართვის გარეშე. ბარათების 
დასაბეჭდად ადაპტირებული ვერსია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე www.guilford.
com/p/miller2.

იხილეთ ინსტრუქციის ნიმუში ბარათების დასალაგებლად:

მოცემული ბარათებიდან თითოეული შეიცავს ღირებულებათა ამსახველ 
სიტყვებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია ზოგიერთი ადამიანისთვის. დაალაგეთ 
ისინი ხუთ სხვადასხვა სვეტში იმის მიხედვით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 
თითოეული მათგანი თქვენთვის. ისინი, რომლებიც საერთოდ არაა თქვენთვის 
მნიშვნელოვანი, მოათავსეთ სვეტში „უმნიშვნელო“, რომლებიც მხოლოდ 
„ცოტათი მნიშვნელოვანია“ - მეორე სვეტში,  „მნიშვნელოვანები“ - მესამეში, 
მეოთხე სვეტში კი ისინი, რომლებიც „ძალიან მნიშვნელოვანია“. ბოლო სვეტი  
მხოლოდ იმ ღირებულებებისთვისაა განკუთვნილი, რომლებიც „ყველაზე 
მნიშვნელოვანია“ თქვენთვის. როდესაც დაასრულებთ, თუ კიდევ დარჩა რამე 
ღირებულება, რომელიც თქვენთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ ბარათებში არ 
შეგხვედრიათ, დაწერეთ ცარიელ ბარათებზე და დაამატეთ.  გაქვთ შეკითხვები?

ბარათების საწყის თანმიმდევრობას მნიშვნელობა არ აქვს  – უბრალოდ, სანამ 
დაიწყებდეთ, კარგად აურიეთ ისინი (ცარიელი ბარათების გარეშე).  შეგიძლიათ 
ხუთზე ნაკლები სვეტიც გამოიყენოთ, - მაგალითად, „უმნიშვნელო“, „მნიშვნელოვანი“ 
და „ყველაზე მნიშვნელოვანი“. 

შემდეგ ეტაპზე შეიძლება, ვთხოვოთ ადამიანს, აირჩიოს მისთვის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი 5 ან 10 ღირებულება  და თანმიმდევრულად დაალაგოს ისი ნი 1-დან 
(ყველაზე მნიშვნელოვანი) 5-მდე ან 10-მდე. შეიძლება, „ყველაზე მნიშვნელოვანის“ 
დასტაში უკვე არის ამდენივე ან მეტი ბარათი, მაგრამ, თუ არ არის, უნდა დავუმატოთ 
„ძალიან მნიშვნელოვანის“ დასტიდან. ან, შესაძლებელია, გამოვტოვოთ პირველი 
(დალაგების) ეტაპი, ადამიანებს მხოლოდ მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი 10 
ღირებულება ამოვარჩევინოთ და ვთხოვოთ მათი თანმიმდევრულად დალაგება. 
ამის გაკეთება შეიძლება ქვემოთ მოცემული სი იდანაც, მაგრამ ღირებულებების 
ბარათებზე დაწერა საშუალებას აძლევს ადამიანებს, გადააადგილონ ისინი და 
ვიზუალურად ნახონ თანმიმდევრულად დალაგებული ღირებულებები.

1. მიმღებლობა როცა გიღებენ ისეთს, როგორიც ხარ
2. სიმტკიცე შეხედულებებისა და რწმენის სისწორე
3. მიღწევა მნიშვნელოვანი მიღწევების ქონა
4. თავგადასავალი ახალი და ამაღელვებელი თავგადასავლების 

ქონა
5. ხელოვნება ხელოვნების დაფასება ან ხელოვნებით 

თვითგამოხატვა
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6. მიმზიდველობა როცა ფიზიკურად მიმზიდველი ხარ
7. უფლებამოსილება როცა პასუხისმგებელი ხარ სხვებზე
8. ავტონომია როცა მიზანმიმართული და დამოუკიდებელი 

ხარ
9. სილამაზე გარშემო არსებული სილამაზის დაფასება
10. მიკუთვნებულობა როცა გაქვს მიკუთვნებულობის, რაღაცის 

ნაწილად ყოფნის განცდა
11. ზრუნვა როცა სხვებზე ზრუნავ
12. გამოწვევა ძნელი ამოცანებისა და პრობლემების საკუთარ 

თავზე აღება
13. კომფორტი სასიამოვნო და კომფორტული ცხოვრება
14. პასუხისმგებლობა ხანგრძლივი და მნიშვნელოვანი 

პასუხისმგებლობის აღება
15. თანაგრძნობა სხვების მიმართ წუხილის განცდა და 

შესაბამისად მოქმედება
16. სირთულე ცხოვრებისეული სირთულეების მიღება
17. დათმობა მიღებისა და გაცემისათვის მზაობა 

შეთანხმების მიღწევისას
18. წვლილი მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა, კვალის 

დატოვება
19. თანამშრომლობა სხვებთან თანამშრომლობით მუშაობა
20. სიმამაცე სიმამაცის და ძლიერების გამოვლენა 

სირთულეების წინაშე
21. თავაზიანობა სხვების მიმართ ზრდილობის გამოჩენა
22. შემოქმედებითობა ახალი საგნების ან იდეების შექმნა
23. ცნობისმოყვარეობა ძიება, გამოცდილების მიღება, ახალი რამის 

სწავლა
24. საიმედოობა როცა სანდო და საიმედო ხარ
25. სიბეჯითე როცა გულდასმით და კეთილსინდისიერად 

აკეთებ ყველაფერს
26. მოვალეობა მოვალეობების შესრულება
27. ეკოლოგია გარემოსთან ჰარმონიაში ცხოვრება
28. აღფრთოვანება როცა ემოციებით აღსავსე და 

მასტიმულირებელი ცხოვრება გაქვს
29. ერთგულება როცა ერთგული და პატიოსანი ხარ 

ურთიერთობაში
30. სახელი როცა გიცნობენ და გაღიარებენ
31. ოჯახი როცა ბედნიერი, მოყვარული ოჯახი გაქვს
32. სპორტულობა როცა ფიზიკურად მოქნილი და ძლიერი ხარ
33. მოქნილობა ახალ გარემოებებთან შეგუების უნარი
34. პატიება როცა სხვებს ადვილად პატიობ
35. თავისუფლება როცა თავისუფალი ხარ გაუმართლებელი 

შეზღუდვებისა და აკრძალვებისაგან
36. მეგობრობა ახლო, ერთგული მეგობრების ყოლა
37. გართობა თამაში და გართობა
38. გულუხვობა საკუთარის სხვებისთვის გაზიარება
39. უტყუარობა ისე მოქცევა, როგორიც სინამდვილეში ხარ
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40. ღვთის ნება ღვთის ნების ძიება და დამორჩილება
41. მადლიერება მადლიერებისა და დაფასების გამოხატვა
42. ზრდა გამუდმებული ცვლილება და ზრდა
43. ჯანმრთელობა კარგი ფიზიკური ჯანმრთელობის ქონა
44. პატიოსნება როცა პატიოსანი და მართალი ხარ
45. იმედი პოზიტიური და ოპტიმისტური 

დამოკიდებულების ქონა
46. თავმდაბლობა როცა მორიდებული და მოკრძალებული ხარ
47. იუმორი საკუთარი თავისა და სამყაროს სასაცილო 

მხარეების დანახვა
48. წარმოსახვა როცა გაქვს ოცნებები და ხედავ 

შესაძლებლობებს
49. დამოუკიდებლობა როცა არ ხარ სხვებზე დამოკიდებული
50. შრომისმოყვარეობა ბეჯითად შრომა ცხოვრებისეულ ამოცანებზე
51. შინაგანი სიმშვიდე პიროვნული სიმშვიდის განცდა
52. პიროვნული 

მთლიანობა

ყოველდღიური ცხოვრების საკუთარი 
ღირებულებების შესაბამისად გატარება

53. გონიერება გონების ვარჯიში და აქტიურობა
54. ინტიმურობა ყველაზე პირადი გამოცდილების სხვებისთვის 

გაზიარება
55. სამართლიანობა სამართლიანი და თანასწორი 

დამოკიდებულება ყველასთან
56. ცოდნა ღირებული ცოდნის მიღება და გაზიარება
57. ლიდერობა სხვა ადამიანების შთაგონება და მართვა
58. დასვენება დასვენებისა და სიამოვნებისთვის დროის 

გამონახვა
59. საყვარელი რომ უყვარდე ახლობელ ადამიანებს
60. მოყვარული სხვებისთვის მიმართ სიყვარულის გამოხატვა
61. დახელოვნება კომპეტენტურობა ყოველდღიურ 

საქმიანობებში
62. MINDFULNESS აწმყო მომენტის გაცნობიერება და მშვიდად 

მიღება
63. ზომიერება ზღვარგადასულობის თავიდან აცილება და 

შუალედურობის გამოძებნა
64. მონოგამია ერთი ახლო და სასიყვარულო ურთიერთობის 

ქონა
65. მუსიკა სიამოვნების მიღება მუსიკით და 

თვითგამოხატვა მუსიკით
66. არაკონფორმულობა ძალაუფლებისა და ნორმების ეჭვქვეშ დაყენება
67. სიახლე ცვლილებებითა და მრავალფეროვნებით სავსე 

ცხოვრების ქონა
68. მზრუნველობა სხვების გამხნევება და მხარდაჭერა
69. გახსნილობა ახალი გამოცდილებების, იდეებისა და 

შესაძლებლობებისადმი გახსნილობა
70. წესრიგი მოწესრიგებული და ორგანიზებული ცხოვრების 

ქონა
71. ვნება ძლიერი განცდების ქონა იდეების, აქტივობების 

ან ადამიანების მიმართ
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72. პატრიოტიზმი შენი ქვეყნის სიყვარული, მსახურება და დაცვა
74. პოპულარობა როცა ბევრ ადამიანს მოსწონხარ
75. ძალაუფლება სხვებზე კონტროლის ქონა
76. პრაქტიკულობა ყურადღების გამახვილება პრაქტიკულზე და 

გონივრულზე
77. დაცვა იმ ადამიანების დაცვა, რომლებიც გიყვარს
78. უზრუნველყოფა ოჯახის წევრებზე ზრუნვა და მათი 

უზრუნველყოფა
79. მიზანი ცხოვრებაში დანიშნულებისა და 

მიმართულების ქონა
80. რაციონალურობა დასაბუთებით, ლოგიკითა და ფაქტებით 

ხელმძღვანელობა
81. რეალიზმი რეალისტურად და პრაქტიკულად აზროვნება 

და მოქმედება
82. პასუხისმგებლობა პასუხსაგები გადაწყვეტილებების მიღება და 

განხორციელება
83. რისკი რისკის გაწევა და შესაძლებლობების 

გამოყენება
84. შეყვარებულობა ინტენსიური და ამაღელვებელი სასიყვარულო 

ცხოვრების ქონა
85. უსაფრთხოება უსაფრთხოდ და დაცულად ყოფნა
86. საკუთარი თავის 

მიღება 

საკუთარი თავის ისეთად მიღება, როგორიც 
ხარ

87. თვითკონტროლი დისციპლინის გამომჟღავნება მოქმედებებში
88. თვითშეფასება საკუთარი თავის მოწონება
89. საკუთარი თავის 

ცოდნა

საკუთარი თავის კარგად და გულწრფელად 
გაგება

90. მომსახურება სხვების დახმარება და მათს სამსახურში ყოფნა
91. სექსუალურობა აქტიური და დამაკმაყოფილებელი 

სექსუალური ცხოვრება
92. სიმარტივე მარტივად, მინიმალური მოთხოვნებით 

ცხოვრება
93. მარტოობა დროისა და ადგილის ქონა, სადაც სხვებისგან 

განმარტოვდები
94. სულიერება სულიერად გაზრდა და მომწიფება
95. სტაბილურობა მუდმივად მდგრადი ცხოვრებით ცხოვრება
96. შემწყნარებლობა შენგან განსხვავებული ადამიანების მიღება და 

პატივისცემა
97. ტრადიცია წარსულის პატივსაცემი ჩვევების დაცვა
98. სიმართლე მორალურად სუფთად ცხოვრება
99. სიმდიდრე დიდი ფულის/ქონების ქონა
100. მშვიდობა მსოფლიოში მშვიდობის შესანარჩუნებლად 

გარჯა
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ამ საუბარში რთული რეფლექსიები, ამავდროულად, აბზაცის გაგრძელების 
მაგალითია და არა უბრალოდ ადამიანის ნათქვამის გამეორებისა და პერი-
ფრაზირების (იხილეთ მე-5 თავი).

5 ან 10 მთავარი ღირებულების ასეთი გარკვევა კარგია იმის უკეთ გასაგებად,  
თუ რას აქვს ადამიანისთვის მნიშვნელობა და რა აძლევს მას მოტივაციას. ეს 
ასევე სასარგებლოა იმ შინაგანი სტანდარტების დასადგენად, რომლებითაც 
პიროვნება ხელმძღვანელობს. მხოლოდ ამგვარ გარკვევას შეუძლია ადამიანის 
ღირებულებებსა  და მის რეალურ ცხოვრებას შორის არსებული განსხვავებების 
გამოვლენა. ღირებულებასა და ქცევას შორის აღქმულ განსხვავებას ქცევის 
ცვლილების გამოწვევა შეუძლია. იმ შემთხვევაში, როცა ქცევა სიღრმისეულად 
არსებულ ღირებულებას ეწინააღმდეგება,  ადამიანი ცვლის ქცევას (Rokeach, 
1973). წაიკითხეთ სქემა 7.3-ში მოთხრობილი რეალური ისტორია. როგორ 
ახსნიდით მომხდარ ამბავს?

სქემა 7.3. მოწევისთვის თავის დანებება

როცა ბავშვებმა დაურეკეს, მამა მანქანაში ჩახტა და მათ წამოსაყვანად ქალაქის 
ბიბლიოთეკისკენ გაემართა. ბიბლიოთეკას რომ მიაღწია, გაავდრდა და თავსხმა 
წვიმამ დაუშვა. მამა შვილებს ბორდიურთან, დაქოქილი მანქანით ელოდა. სი-
გარეტის ძებნა დაიწყო – ჯიბეები მოიჩხრიკა, ხელი სკამის ქვეშ მოაფათურა, 
სანივთე უჯრაშიც ჩაიხედა. სიგარეტი ვერ იპოვა. მანქანა სიჩქარეში ჩააგდო და 
ტროტუარს როცა მოშორდა, უკანა ხედვის სარკეში დაინახა, როგორ გამოდიოდნენ 
მისი შვილები ბიბლიოთეკის შენობიდან. სიჩქარეს მოუმატა  და კუთხის მაღაზიისკენ 
გაქანდა - დარწმუნებული იყო, მოასწრებდა მაღაზიაში შერბენას, სიგარეტის 
ყიდვას და უკან დაბრუნებას, სანამ მისი შვილები „დასველებას მოასწრებდნენ“. 
ის უყურებდა საქარე მინაზე მოძრავ საწმენდებს და ეუბნებოდა საკუთარ თავს: 
„მე ვარ მამა, რომელმაც შვილები წვიმაში დატოვა და ნარკოტიკს გამოეკიდა!“

მას შემდეგ აღარასოდეს მოუწევია.

ემყარება პრემაკს (1972).

პიროვნული მთლიანობა

სოციალური ფსიქოლოგი ლეონ ფესტინგერი (Festinger, 1957) ამტკიცებდა, რომ 
ადამიანებს ძალიან უნდათ, იყვნენ (ან გამოჩნდნენ მაინც) თანმიმდევრულები, 
ამიტომ ისინი ცვლიან დამოკიდებულებას, ან ქცევას აშკარად გამოვლენილი 
დი სონანსის შესამცირებლად. მართლაც, გაყიდვებისა და მარკეტინგის 
სტრა ტეგიები ხშირად იყენებს ადამიანის ამ სურვილს, შეინარჩუნოს პი რა -

დი თანმიმდევრულობა (Cialdini, 2007). ღირებულებებისა და ქცევის არა-
თანმიმდევრულობა ჩვეულებრივი ადამიანური გამოცდილებაა, რაც აისახება 
ცნობიერების (ადამიანის ღირებულებათა სისტემა) ან ბრალეულობის (რეაქცია 
მათს დარღვევაზე) ტერმინებში. ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნით 
დათარიღებულ წერილში გამოხატულია ძირითად ღირებულებებში ავტორის 
დაურწმუნებლობა: „ვინაიდან არ ვაკეთებ კეთილს, რომელიც მსურს, არამედ 
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ვაკეთებ ბოროტს, რომელიც არ მსურს“8.  ორივე მართალია: ადამიანებს უნდათ, 
ისე მოიქცნენ, როგორც მათს ძირითად ღირებულებებს შეესაბამება და, ამავე 
დროს, აქვთ მიდრეკილება, უგულებელყონ ეს ღირებულებები. ეს შინაგანი 
კონფლიქტის საკმაოდ გავრცელებული მიზეზია.

პიროვნული მთლიანობით ცხოვრება ნიშნავს ისე მოქცევას, რაც შე-
ესა ბამება ადამიანის ძირითად ღირებულებებს და აკმაყოფილებს მათ. პი-
როვნული მთლიანობა არის მიზანი ან სურვილი, რომლისკენაც  ადამიანი 
არასრულყოფილად მიისწრაფვის. ეს ღირებულებებთან მიახლოების 
მიზან მიმართული პროცესია. „ესაა საკუთარი თავის ისე დანახვის უნარი,  

რასაც მოურერი9 საკუთარ თავთან გულ-
წრფელობას უწო დებს. ესაა უნარი 
აღიქ ვა საკუთარი თა ვი რეალურად 
ყვე ლა სისუსტით, ნაკ ლო ვანებითა და გა-
მოუყენებელი პო ტენ ციალით, რაც მთლი-
ანობის არსს წარ მოადგენს“ (Lander & Nel-
son, 2005, გვ. 52).

როგორ უვითარდება ადამიანს მთლიანობა? პასუხი შეგვიძლია ვიპოვოთ 
თვითრეგულაციის სოციალური განვითარების კვლევებში (Diaz & Fruhauf, 
1991; Diaz, Neal, & Amaya-Williams, 1990). ჩვილები თავიდან  გარშემომყოფ 
ადამიანებზე დაკვირვებას და მათთან ურთიერთობას სწავლობენ; ისინი აღ-
მოაჩენენ, რომ მათი ქცევა გავლენას ახდენს სხვებზე. როდესაც ლაპარაკს 
სწავლობენ,  იწყებენ სხვების ნათქვამის გაგებასაც: „მოდი“, „ცხელია, ხელი არ 
ახლო!“ თვითკონტროლის განვითარების პირველი ეტაპია ასეთი ინსტრუქციების 
შესრულების სწავლა, მზრუნველის სიტყვიერი მოთხოვნებისადმი ქცევის 
დამორჩილება. თანდათანობით ხდება ამ გარეგანი წესების შესისხლხორცება. 
ბავშვი სწავლობს ამ წესების სიტყვიერად გამოხატვას ჯერ ღიად და მერე 
ფარულად. მაგალითად, პატარა ბავშვი უახლოვდება ცხელ ღუმელს და 
ამ ბობს: „ცხელია, ხელი არ ახლო!“, თან ღუმელს შორდება. როდესაც ასე 
ხდება, ბავშვს უკვე შეუძლია, დაემორჩილოს ინსტრუქციებს მაშინაც კი, როცა 
მზრუნველი ახლოს არ არის. და მაინც, ეს ნიშნავს, რომ ბავშვი ასრულებს 
სხვების ინსტრუქციებს. ესაა გარეგანი რეგულაცია, რომელიც ბავშვს შინაგან 
რეგულაციად ექცა. განვითარების გადასვლა თვითრეგულაციაზე, რაც ცხოვ-
რების პირველი 6 წლის განმავლობაში ხდება, გამოიხატება საკუთარი გეგმის 
შედგენასა და მის განსახორციელებლად საჭირო ქცევის შესრულებაში. თვით-
რეგულაციის უნარი წლების განმავლობაში ყალიბდება, მის განვითარებაზე 
დადებითად ან უარყოფითად ზემოქმედებს ბიოლოგიური და ფსიქოსოციალური 
ფაქტორები (Brown, 1998), მას აძლიერებს პრაქტიკა (Bauneister, 2005; Bau-
meister, Heatherton, & Tice, 1994), მასზე გავლენას ახდენს პირადი საუბარი 
(Diaz & Berk, 1992; Diaz, Winsler, Atencio, & Harbors, 1992). 

ამგვარი პირადი საუბარი (საკუთარ თავთან საუბარი) არის ის, რასაც მე-12 
თავში აღვწერთ და „ცვლილების საუბარს“ ან „უცვლელობის საუბარს“ ვუწოდებთ. 
8 (Rom. 7:19; New Revised Standard Version, 1989).
9 ეს შენიშვნა ეხება სწავლების გამოჩენილ თეორეტიკოსს ო. ჰობარტ მოურერს, ამერიკის 

ფსიქოლოგიური ასოციაციის პრეზიდენტს, რომელმაც აღწერა მიდგომა, სახელწოდებით 
„მთლიანობის თერაპია“ (Mowrer, 1966; Mowrer, Vattano, & Others, 1974; Mowrer & Vat-
tano, 1976).

პიროვნული მთლიანობით 
ცხოვრება ნიშნავს ისე 
მოქცევას, რაც შეესაბამება 
ადამიანის ძირითად 
ღირებულებებს.
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ესაა ადამიანის არგუმენტები იმის თაობაზე, თუ რატომ უნდა შეასრულოს ან არ 
შეასრულოს დასახული გეგმა. ადამიანის მიერ გამოთქმულ მხარდამჭერ და 
საწინააღმდეგო არგუმენტებს შორის ეს თანაფარდობა მისი ამბივალენტურობის 
ან (პირიქით) ცვლილებისთვის მზაობის ერთ-ერთი მანიშ ნებელია (Carey, 
Maisto, Carey, & Purnine, 2001) და მკურნალობის შედეგს წინასწარმეტყველებს 
(Amrhein et al., 2003; Moyers et al., 2007). მხარდამჭერი და საწინააღმდეგო 
არგუმენტების ბალანსი კარგად ექვემდებარება მოტივაციური ინტერვიუირების 
კონსულტირების უნარებს (Glynn& Moyers, 2010; Moyers & Martin, 2006; Moyers, 
Miller et al., 2005; Vader et al., 2010).

მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება შესაძლებელია მთლიანობის 
ხელშესაწყობად, ანუ, იმისათვის, რომ დავეხმაროთ ადამიანებს საკუთარი 
ძირითადი ღირებულებების გამომჟღავნებასა და თანმიმდევრულად გან-
ხორციელებაში. ეს არ უნდა იყოს დირექტიული, რადგან მიზნების დასახვა 
მთლიანად პიროვნების პასუხისმგებლობაა. სპეციალისტი კითხულობს და 
ააშკარავებს მიზნებს, რომლებიც პიროვნებამ წამყვან ღირებულებებად აირჩია. 
შემდეგ კლიენტზე ცენტრირებული OARS უნარების გამოყენებით სპეციალისტი 
იკვლევს, როგორ არის ეს ღირებულებები გამოხატული ამ ადამიანის ცხოვრება-
ში და რა ცვლილებებია საჭირო იმისათვის, რომ ცხოვრებისეული გამოცდილება 
უფრო მეტ თანხვედრაში აღმოჩნდეს ამ ღირებულებებთან. ასევე საჭიროა 
თანმიმდევრულ განხორციელებასთან დაკავშირებული დაბრკოლებებისა და 
შემაფერხებელი ფაქტორებისა და გარემოებების გააზრება.

მოტივაციურ ინტერვიუირებაში მთლიანობის მაგნეტიზმიც მოქმედებს. ადა-
მიანები მაშინ იგებენ, რისი სწამთ, როცა ყურს უგდებენ საკუთარ თავს. ცვლილე-
ბის აღმძვრელი საუბარი ქმნის მომენტს მთლიანობის შესანარჩუნებლად, როცა 
ადამიანმა საკუთარი სიტყვიერი განცხადებების შესაბამისად უნდა იმოქმედოს. 
ეს დამოკიდებულება არასრულყოფილია; ადამიანები ყოველთვის არ აკეთებენ 
იმას, რასაც ამბობენ, მაგრამ თქმის ფაქტი უკვე ქმედებისკენ წინ გადადგმული 
ნაბიჯია.

შეუსაბამობის გააზრება

როგორ მოვიქცეთ, როცა  ადამიანის განცხადებულ მიზნებსა და მის ქმედებებს 
შორის შეუსაბამობას ვხედავთ? გამოსწორების რეფლექსი (რომელიც პირველ 
თავშია აღწერილი) გვკარნახობს, დაუყოვნებლივ მივუთითოთ ამაზე და და-
ვუპირისპირდეთ ამ ადამიანს:

„ვერ ხედავ, რომ შენი საქციელით ზიანს აყენებ შენს ოჯახს?“
„როგორ ამბობ, რომ პატიოსანი ადამიანი ხარ, როცა ამდენს იტყუები?“
„თუ ასე გააგრძელებ, საბოლოოდ გაიფუჭებ ჯანმრთელობას“.

თუმცა, ასეთი დაპირისპირება ცვლილების კი არა,  თავდაცვის სურვილს 
აღძრავს. ჩვენი გამოცდილებიდან აშკარად ჩანს, რომ როცა ადამიანებს 
თავიანთ ღირებულებებსა და ქმედებებზე უსაფრთხო და არაკრიტიკულ ატ-
მოსფეროში ვესაუბრებით, ისინი ადვილად ამჩნევენ შეუსაბამობებს. რა თქმა 
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უნდა, შეუსაბამობების ასეთი დაპირისპირება ძალიან არაკომფორტულია, 
ამიტომ სპეციალისტის მოვალეობაა, ფოკუსირებასა და რეფლექსიის გან-
ხორციელებაში დაეხმაროს ადამიანს და არ უბიძგოს მას თავდაცვაზე გა-
დასვლისკენ. წინა თავებში აღწერილი OARS ინსტრუმენტები კარგი საშუალებაა 
ამის გასაკეთებლად.

საკუთარ თავთან დაპირისპირების პოტენციური გავლენა ნაჩვენებია კლა-
სიკური კვლევების სერიაში,  რომლებიც როკიჩმა (1973) აშშ-ში სამოქალაქო 
უფლებების დამცველთა მოძრაობის პერიოდში სამი სხვადასხვა კოლეჯის 
პირველკურსელებს ჩაუტარა. სტუდენტები, რომლებიც „აქტიური ჩართულობის 
მეთოდის“ საგანმანათლებლო კვლევაში მონაწილეობდნენ, ასახელებდნენ 
და თანმიმდევრობით ალაგებდნენ საკუთარ ღირებულებებს, რომლებსაც 18 
ალტერნატივიდან ირჩევდნენ. ეს ხდებოდა ჯგუფში, მაგრამ თითოეული ადამიანი 
მხოლოდ საკუთარ პასუხებს ხედავდა. 

შემდეგ როკიჩმა ექსპერიმენტულ ჯგუფს აღუწერა წინა კვლევებში გაკე-
თებული აღმოჩენა, რომლის მიხედვითაც სტუდენტები, როგორც წესი, ძა-
ლიან მნიშვნელოვნად თვლიდნენ თავისუფლებას (#1), თანასწორობას 
კი ნაკლებად მნიშვნელოვნად მიიჩნევდნენ (#6). როკიჩი ასკვნიდა, რომ 
სტუდენტებს „ჩვეულებრივ, სხვა ადამიანების თავისუფლებაზე მეტად  საკუთარი 
თავისუფლება აინტერესებთ“ (1973, გვ. 237). ის სთხოვდა სტუდენტებს,  
გაეკეთებინათ თვითრეფლექსია იმის თაობაზე, თუ როგორ გან სხვავდებოდა 
მათი  ღირებულებების  თანმიმდევრობა ამავე უნივერსიტეტის სხვა სტუდენტების 
ღირებულებათა ჩამონათვალისგან. შემდეგ უზიარებდა მიგნებას, რომ  სხვა 
სტუდენტების რეიტინგების მიხედვით შესაძლებელი გახდა მათი სამოქალაქო 
უფლებების მიმართ დამოკიდებულების წინასწარმეტყველება. ისინი, ვინც 
სამოქალაქო უფლებების აქციებში მონაწილეობდნენ, თავისუფლებას და 
თანასწორობას ერთნაირად აფასებდნენ, ხოლო სამოქალაქო უფლებების 
მოწინააღმდეგე სტუდენტები  საკუთარ თავისუფლებას სხვა ადამიანების 
თავისუფლებაზე ბევრად მაღლა აყენებდნენ. რამდენიმე ტესტის შემდეგ 
როკიჩი უშვებდა ექსპერიმენტულ ჯგუფს და ეუბნებოდა: „მე გთხოვეთ, 
გეფიქრათ საკუთარი თავზე – თქვენთვის მნიშვნელოვან ღირებულებებზე. 
ამან შეიძლება გარემომცველ სამყაროზე აზრი შეგაცვლევინოთ. მაგრამ ეს 
თქვენზეა დამოკიდებული... ვერც ერთი მასწავლებელი ვერ ეტყვის სტუდენტებს, 
რა  იფიქრონ, ან რისი  სწამდეთ“ (1973, გვ. 239). საკონტროლო ჯგუფში 
შემთხვევითად შერჩეული სტუდენტები იმავე ინსტრუქციებს ასრულებდნენ, 
მაგრამ მათ არ აწვდიდნენ დამატებით ინფორმაციას, ყურადღებას არ 
ამახვილებინებდნენ ღირებულებათა შორის არსებულ შესაძლო განსხვავებებზე.

ექსპერიმენტულსა და საკონტროლო ჯგუფებს შორის კვლევის დაწყებამდე 
დამოკიდებულებებში განსხვავებები არ არსებობდა, მაგრამ ამის მიუხედავად, 
რამდენიმე ტესტის გავლის შემდეგ ისინი საკმაოდ განსხვავებულად პასუხობ-
დნენ. ღირებულებების თანმიმდევრობით დალაგებისას, ექსპერიმენტული 
ჯგუფის წევრებმა მნიშვნელოვნად გაზარდეს თანასწორობის შეფასება 3 
კვირაში, და კიდევ უფრო მეტად – 3 თვესა და 15 თვეში (კვლევის შემდეგ). 
ხოლო საკონტროლო ჯგუფის წევრებთან ასეთი ცვლილება არ მომხდარა. 
კიდევ უფრო გასაოცარი იყო ქცევის ცვლილებები. 3-დან 5 თვემდე პერიოდში 
ცდის ყველა მონაწილეს გაუგზავნეს მოსაწვევი, შეერთებოდნენ სამოქალაქო 
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უფლებათა ორგანიზაციას - ოღონდ კვლევასთან კავშირი არ იყო ნახსენები 
(ფერადკანიანთა უფლებების ნაციონალური ასოციაცია [NAACP]). წერილი 
ეწერა NAACP-ის ბლანკზე და ხელს ორგანიზაციის პრეზიდენტი აწერდა. სამ 
სხვადასხვა კვლევაში, ექსპერიმენტული ჯგუფის სტუდენტები ორჯერ უფრო 
ხშირად ითხოვდნენ დამატებით ინფორმაციას ან უერთდებოდნენ ორგანიზაციას. 
ერთ-ერთ კვლევაში, სტუდენტებმა ძირითადი სპეციალობა 21 თვეში აირჩიეს. 
ექსპერიმენტული ჯგუფის სტუდენტები ორჯერ უფრო ხში რად (28%) ირჩევდნენ 
ეთნიკური ურთიერთობების სპეციალობას, ვიდრე საკონტროლო ჯგუფის წევრები 
(14%). მეორე კოლეჯში, ექსპერიმენტული ჯგუფის სტუდენტები უფრო ხშირად 
იცვლიდნენ სპეციალობას და უფრო ხშირად გადადიოდნენ საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებიდან სოციალურ მეცნიერებებზე ან განათლებაზე (55%), ვიდრე 
საკონტროლო ჯგუფის წევრები (15%).

როგორ მოხდა, რომ ასეთ მცირედ ჩარევას წლების შემდეგ ასეთი თავ-
ბრუდამხვევი შედეგი მოჰყვა? ამ ადამიანებს უბრალოდ სთხოვეს, რომ ეფიქრათ 
იმ მნიშვნელობებზე, რომლებიც მათ ღირებულებათა რანჟირებისას ორ სხვა-
დასხვა ცნებას მიანიჭეს. ამ დროს მომხდარი ნებისმიერი დაპირისპირება 
იქნებოდა საკუთარ თავთან დაპირისპირება. ჯგუფის წევრებს ამის შესახებ 
არავისთან უსაუბრიათ. სტუდენტები არ უკავშირებდნენ ქცევის გრძელვადიან  
ცვლილებას პირველი კურსის პერიოდს, თუმცა, ეს ექსპერიმენტული ჩარევა 
ჯგუფებს შორის არსებული განსხვავების ერთადერთი ამხსნელია. რა თქმა უნდა, 
ეს არ არის ერთადერთი ხანმოკლე ჩარევა, რომელსაც ქცევის გრძელვადიანი 
ცვლილება მოსდევს (Bien, Miller, & Tonigan, 1993; Daeppen, Bertholet, & Gau-
me, 2010; Erickson, Gerstle, & Feldstein, 2005; Miller, 2000), მაგრამ ეს კარგი 
მაგალითია იმ პოტენციური გავლენისა, რასაც საკუთარ ღირებულებებზე 
დაფიქრება ახდენს. ამ შემთხვევაში ეს თერაპიულ კონტექსტში არ ხდებოდა, 
არც ცდის პირებს სჭირდებოდათ ცვლილება.

მაშ, რა არის დაპირისპირება, ანუ კონფრონტაცია? ეტიმოლოგიურად 
„კონფრონტაცია“, ანუ „დაპირისპირება“, პირისპირ დგომას ნიშნავს. მოტივაციურ 
ინტერვიუირებაში დაპირისპირება ვინმესთან კი არა, საკუთარ თავთან და-
პირისპირებას ნიშნავს. მხარდამჭერ და გამამხნევებელ გარემოში, მუქარის ან 
განსჯის გარეშე, ადამიანები საკუთარ თავთან პირისპირ დგებიან და რეფლექ-
სიას აკეთებენ საკუთარ ქცევებზე, დამოკიდებულებებსა თუ ღირებულებებზე. 
მათ სთხოვენ, ჩაიხედონ სარკეში და იქ დანახულს საკუთარი თავის შეცვლის 
უფლება მისცენ. აუცილებელი არაა, 
ადამიანი „წნეხში მოვაქციოთ“ იმისთვის, 
რომ ეს პროცესი დაიწყოს. სინამდვილეში, 
აგრესიული სტრატეგია, ცვლილების გამოწ-
ვევის ნაცვლად, უკურეაქციას იწვევს და 
თავდაცვის პოზიციას აძლიერებს (White & 
Miller, 2007). მოტივაციური ინტერვიუირების 
მიდგომა პატივს სცემს ადამიანთა ავ ტო-
ნომიას, სჯერა მათი ბუნებრივი სიბრძნის 
და პოზიტიური მიმართულებით განვითარების სწრაფვის.

მოტივაციური 
ინტერვიუირების მიდგომა 
პატივს სცემს ადამიანთა 
ავტონომიას, სჯერა მათი 
ბუნებრივი სიბრძნის და 
პოზიტიური მიმართულებით 
განვითარების სწრაფვის.
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ძირითადი პუნქტები

9 სხვა ადამიანის შინაგანი სამყაროს დაფასება ნიშნავს მისი ძირითადი 
მიზნებისა და ღირებულებების გაგებას.

9 თვითაქტუალიზაცია გულისხმობს განვითარებას ადამიანის ბუნებ-
რივი, იდეალური, ჩამოყალიბებული მდგომარეობის, ანუ telos-ის 
მიმართულებით.

9 ღირებულებათა ინტერვიუირება იკვლევს ადამიანის ძირითად მიზნებს: 
რატომ არის ისინი მნიშვნელოვანი და როგორ არის ისინი გამოხატული.

9 პიროვნული მთლიანობა ნიშნავს ისეთ ქცევას, რომელიც თან მიმ-
დევრულია და შეესაბამება ადამიანის ძირითად ღირებულებებს.

9 აწმყო ქცევასა და ძირითად ღირებულებას შორის შეუსაბამობა 
ცვლი ლების ძლიერი მოტივატორი ხდება, როცა მას უსაფრთხო და 
მხარდამჭერ გარემოში იკვლევენ.

9 თვითრეგულაცია არის უნარი, შეადგინო საკუთარი გეგმა და განა-
ხორციელო ქცევა ანუ იმოქმედო მის შესასრულებლად.

9 „დაპირისპირება“ ნიშნავს პირისპირ დგომას, საკუთარ თავთან და-
პირისპირება, როგორც წესი,  უფრო ძლიერია, ვიდრე სხვასთან და-
პირისპირება.
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იმისთვის, რომ კარგი გზამკვლევი იყო, უნდა იცოდე, საით მიდიხარ. როდესაც 
კეთილგანწყობის მოპოვების პროცესის ძირითადი სამუშაო ჩატარებულია, 
უნდა დაიწყოს მოტივაციური ინტერვიუირების შემდეგი პროცესი, რომელიც 
ცხადყოფს საბოლოო მიზანს. ფოკუსირება აუცილებელი პირობაა მოტივაციური 
ინტერვიუირების შემდეგი ორი პროცესისათვის: გაღვივებისა (ნაწილი IV) და 
დაგეგმვისთვის (ნაწილი V).

ნაწილი III აღწერს მოტივაციური ინტერვიუირების ფოკუსირების პრო-
ცესს და I-II ნაწილებში აღწერილი ძირითადი უნარების გამოყენებას მიმარ-
თულების სწორად განსასაზღვრად. მოტივაციური ინტერვიუირება მიზანზე 
ორიენტირებული აქტივობაა, რომლის დროსაც ადამიანებს ვეხმარებით, იმის 
გარკვევაში, უნდა შეიცვალონ თუ არა, და რატომ, როგორ და როდის შეიძლება, 
შეიცვალონ. სწორი ფოკუსის გარეშე მოტივაციური ინტერვიუირება უსაფუძ-
ვლოა. ზოგჯერ ეს ფოკუსი მაშინვე გარკვეულია, მაგრამ თუ გაურკვეველია, 
არსებობს ცვლილების შესახებ საუბრის წარმართვის კონსტრუქციული გზები, 
რომლებიც მიმართულების პოვნაში გვეხმარება.
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თავი 8

რა საჭიროა ფოკუსირება?

„თუ არ იცი, სად მიდიხარ, ყველა გზა იქ მიგიყვანს“.
ლუის კეროლი

„სულ არ მაღელვებს სიმარტივე სირთულის 
ამ მხარეს, მაგრამ სიცოცხლეს დავთმობდი 
სიმარტივისთვის სირთულის მეორე მხარეს“.

ოლივერ ვენდელ ჰოლმსი

კეთილგანწყობის მოპოვება კარგი საფუძველია  მოტივაციური ინტერვიუირების 
მეორე პროცესისთვის - ფოკუსირებისთვის. ეს ორი სხვადასხვა, თუმცა,  ურთი-
ერთდაკავშირებული პროცესია. შესაძლებელია, კარგად ჩაერთო ვინმესთან 
ურთიერთობაში, ენერგიული და ცოცხალი საუბარი გააჩაღო, მაგრამ რაიმე 
გარკვეული მიმართულების გარეშე. განვიხილოთ ინტერვიუირების შესავლის 
ეს მაგალითი:

ინტერვიუერი: როგორ ფიქრობთ, რით შემიძლია თქვენი დახმარება?
კლიენტი: სამუშაოს კარგად ვართმევ თავს, მაგრამ ადამიანები ხშირად 

მსაყვედურობენ, რომ ზედმეტად ვზრუნავ სისუფთავეზე; ვცდილობ ამის 
დამალვას, მაგრამ არ გამომდის. ძალიან ხშირად შევდივარ სააბაზანოში 
- განსაკუთრებით ლანჩის დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ.

ინტერვიუერი: ზოგჯერ ეს რთულია თქვენთვის.
კლიენტი: ძალიან რთულია. ზოგჯერ ავადმყოფობასაც ვიმიზეზებ, რომ 

საყვედურები ავიცილო, ახლა უკვე ამასაც ხვდებიან და თუ არ ვიფრთხილე, 
შეიძლება სამსახური დავკარგო. მომდევნო კვირაში ჩემს ხელმძღვანელ-
თან მაქვს დანიშნული შეხვედრა ამ თემაზე სასაუბროდ.

ინტერვიუერი: სიტუაცია დაძაბულია სამსახურში.
კლიენტი: მე არ ვარ გუნდის წევრი, არ ვარ მათნაირი. ასე მგონია, სულ მე 

მათვალიერებენ, ფიქრობენ, რომ უცნაური ვარ.
ინტერვიუერი: თავს გარიყულად გრძნობთ სამსახურში.
კლიენტი: სახლში მშობლები მეუბნებიან, რომ „ფეხზე უნდა დავდგე“, ხშირად 

გავიდე ხალხში, ვიპოვო საცხოვრებელი. არ მოსწონთ, რომ სამსახურში 
შეიძლება პრობლემები გამიჩნდეს. მამაჩემი აღარც კი მელაპარაკება.

ინტერვიუერი: ახლა სახლშიც  და სამსახურშიც რთული პერიოდი გაქვთ.
კლიენტი: თანაც, ძალიან ცუდად მძინავს. ჩემი შეყვარებული ამბობს, რომ 

ყელში ამოუვიდა მთელი ეს დრამა, მაგრამ იმ საშინელი განქორწინების 
შემდეგ ამ ურთიერთობის დაკარგვაც არ შემიძლია.
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რაზე უნდა გაკეთდეს აქ ფოკუსირება? ეს ადამიანი შეიძლება მისულიყო 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში, პირველადი დახმარების კლინიკაში, 
დასაქმების სამსახურში, მასწავლებლთან, ან ტრენერთან. ის შეიძლებოდა 
ყოფილიყო რაიმე დანაშაულის გამო დაპატიმრებული და პირობითად გა-
თა ვისუფლებული, ან ადამიანი, ვინც სოციალურ მუშაკს ხვდება ბავშვების 
მეურვეობის საკითხებზე სასაუბროდ. მისი კეთილგანწყობის მოპოვება ძალიან 
ადვილია, მაგრამ რა უნდა მას? რაზე უნდა გააკეთოთ ფოკუსირება? აქვს 
თუ არა მას ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა? იქნებ  სამსახურიდან წა-
მოსვლის დასაბუთება სურს? ცხოვრების რომელი ნაწილის გაუმჯობესება 
შეუძლია ყველაზე მეტად? წრეში სიარული და სწორი მიმართულების არჩევის 
სირთულე ნაცნობი ამბავია. ხშირად ამის გამო კლიენტს ადანაშაულებენ, 
არადა ფოკუსირება დამხმარის ამოცანაა. გავრცელებული ამბავია ისიც, რომ 
ადამიანები უძლურებას გრძნობენ ცხოვრების მოთხოვნების წინაშე. ფოკუსირება 
არის მოტივაციური ინტერვიუირების მიზნებისა და მიმართულების გარკვევის 
პროცესი, რომელიც საფუძველს ქმნის გაღვივებისა და დაგეგმვის მომდევნო 
პროცესებისთვის.

ფოკუსირება მოტივაციურ ინტერვიუირებაში

მკურნალობის ბევრი ფორმა თავისთავად გულისხმობს საჭირო შედეგების 
იდენტიფიცირებას. კონსულტირების დასაწყისში მიზნები შეიძლება არ იყოს 
მკაფიო. ამ მიზნებამდე, როგორც წესი, შეფასებისა და ფორმულირების პრო -
ცესით მივდივართ ხოლმე. როგორიც გინდა იყოს შეფასების როლი  (იხილეთ 
მე-11 თავი), მოტივაციური ინტერვიუირების ფოკუსი მაინც ცვლილებაზე 
ორიენტირებული მიზანდასახული საუბრით ყალიბდება.

მოტივაციურ ინტერვიუირებაში ფოკუსირება არის მიმართულების ძიებისა 
და შენარჩუნების მიმდინარე პროცესი. ნებისმიერი სახის დახმარების გაწევისას 
მნიშვნელოვანია, რომ ერთ თქვენგანს მაინც ჰქონდეს ნათელი წარმოდგენა 
მიმართულებაზე. იდეალურ შემთხვევაში, ორივე ადამიანს მსგავსი წარმოდგენა 
აქვს მიმართულებაზე, სწორედ ისე, როგორც გიდსა და მოგზაურს აქვთ შე-
თანხმება, საით წავიდნენ. მოტივაციურ ინტერვიუირებაში ფოკუსირება ნიშ-

ნავს მიმართულების პოვნასა და მასში 
უფ რო კონკრეტული, მიღწევადი მიზნების 
დასახვას. ეს ბუნებრივად ერწყმის გაღ-
ვივებასა (ნაწილი IV) და დაგეგმვას (ნა-
წილი V), რომლებიც ამ მიმართულებით 
წასასვლელი კონკრეტული გზების მო ძებ-
ნაში გვეხმარება.

ზოგჯერ მიმართულებისა და მიზნების გარკვევის პროცესი ძალიან მარტივია. 
კაცი პრობლემად თვლის აზარტულ თამაშებს და ითხოვს დახმარებას. ქა ლი 
მოდის ოჯახის დაგეგმვის სამსახურში და ითხოვს კონტრაცეპტივის შერ-
ჩევას. ასეთ მარტივ სიტუაციებშიც კი, შეიძლება, მიმართულება და მიზნები 
მოულოდნელად გართულდეს. შემდგომი გამოკვლევის შედეგად ადამიანი 
აწყდება ამბივალენტურობას, მრავალ პრობლემას, საპირისპირო მიზნებს, 

ფოკუსირება მოტივაციურ 
ინტერვიუირებაში არის 
მიმართულების ძიებისა და 
შენარჩუნების მიმდინარე 
პროცესი.
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უფრო პრიორიტეტულ საკითხებს. სპეციალისტს, ან საკონსულტაციო სამსახურს 
სხვა მიზნები შეიძლება ჰქონდეს და კლიენტს – სულ სხვა (სიტუაცია, რომელსაც 
უფრო დაწვრილებით მე-10 თავში განვიხილავთ). ფოკუსირების პროცესი 
ხშირად მოითხოვს ლავირების უნარს მიმართულების საპოვნელად და შესა-
ნარჩუნებლად. ისიც შესაძლებელია, რომ შუა გზაზე მოხდეს კურსის შესწორება, 
სწორედ ამიტომაა ფოკუსირება ხანგრძლივი პროცესი და არა ერთჯერადი 
ქმედება. თქვენსა და კლიენტს შორის ცვლილებების გეგმის შეთანხმება ყო-
ველთვის საუბრის პირველივე წუთებში არ ხერხდება; და არც შეთანხმებული 
გეგმა რჩება უცვლელი. თქვენ უნდა დაიწყოთ სვლა ერთი მიმართულებით, 
შემდეგ კი ფოკუსი შეიძლება შეიცვალოს. განხილვა გაგრძელდება, შედგება 
ახალი შეთანხმება. 

დღის წესრიგი

მოტივაციურ ინტერვიუირებაში ფოკუსირების განხილვას „დღის წესრიგის“ 
ცნებით დავიწყებთ, რაც მხოლოდ ცვლილების მიზნების ჩამონათვალს არ 
გულისხმობს. კლიენტის დღის წესრიგი გულისხმობს იმედს, შიშს, მოლოდინს 
და წუხილს. წარმოიდგინეთ მშობლები, რომლებსაც სასამართლომ ოჯახური 
ძალადობის ინციდენტის შემდეგ კონსულტაციები დაუნიშნა. სასამართლოს 
მიზანი, სავარაუდოდ, ოჯახური ძალადობის განმეორების პრევენციაა. თუმცა, 
ამ ადამიანების დღის წესრიგში ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს:

• გაურკვევლობა და თვითშეფასების შენარჩუნების საჭიროება
• ბრაზი კონფიდენციალურობის დარღვევის გამო
• მოლოდინი, რომ ნოტაციებს წაუკითხავენ, გაუბრაზდებიან, ან შე-

არცხვენენ
• მომავალი ძალადობის შიში
• უფრო ზოგადი პრობლემები ცოლქმრულ ურთიერთობაში
• განსჯა, შეინარჩუნოს თუ არა ეს ურთიერთობა
• ალკოჰოლის ან ნარკოტიკების მოხმარების პრობლემაზე სახლში 

საუბრის სურვილის არქონა
• წუხილი სამართლებრივ შედეგებზე და თავისუფლების დაკარგვაზე
• ნეგატიური შედეგებისგან ბავშვების დაცვის სურვილი
• ბავშვების დაკარგვის შიში

ეს ყველაფერი და კიდევ მრავალი სხვა რამ შეიძლება აწუხებდეს კონსულტაცი-
აზე მო სულ კლიენტს, და ეს საერთო სურათის მხოლოდ ერთი ნაწილია. მეორე 
მშობელს, ბავშვებს, სპეციალისტსა თუ პრობაციის ოფიცერს შეიძლება საკუთარი 
დღის წესრიგი ჰქონდეთ. ადვილად შეიძლება გზა-კვალი აგვერიოს ამ დღის 
წესრიგებში და მიმართულების გარეშე, არაპროდუქტიულად ვიხეტიალოთ. 
სპეციალისტის ამოცანა სწორედ ამ მიმართულების პოვნა და შენარჩუნებაა. 
ასეთი ნაირგვარი დღის წესრიგების გაგებისა და მათთან მუშაობის სირთულეები 
მრავალჯერ იქნა აღწერილი ისეთ დარგებში, როგორებიცაა მედიცინა, 
სო ციალური მუშაობა, კონსულტირება და ორგანიზაციული განვითარება. 
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მოტივაციურ ინტერვიუირებაში ეს კეთდება ფოკუსირების პროცესში - დღის 
წესრიგის გასაგები, კონკრეტული ამოცანებისა და უნარების გამოყენებით, 
რაც ცვლილებას უწყობს ხელს. ამგვარი ფოკუსირების გარეშე, ცვლილებების 
შესახებ ხანგრძლივი მსჯელობაც კი შეიძლება არაპროდუქტიული აღმოჩნდეს.

ცხადია, შეიძლება  განსხვავებული დღის წესრიგები ერთმანეთს ეწი-
ნააღმდეგებოდეს. სპეციალისტის, სერვისისა და კლიენტის მისწრაფებები 
ყოველთვის არ ემთხვევა ერთმანეთს. მიზნების ეთიკურ ლავირებაზე მე-10 
თავში ვისაუბრებთ.

ფოკუსირების სამი წყარო

განსხვავებული დღის წესრიგების არსებობისას, ჩნდება რამდენიმე შესაძლო 
წყარო, რომლებზეც ფოკუსირება და მიმართულების განსაზღვრა შეგვიძლია. 
აქ სამ ასეთ წყაროს განვიხილავთ. ესენია: კლიენტი, გარემო და სპეციალისტი.

კლიენტი

როგორც საღი აზრი გვკარნახობს, მიმართულების განსაზღვრა თავად კლი-
ენტისგანაა შესაძლებელი. ადამიანები გვაკითხავენ არსებული პრობლემებითა 
და საწუხარით.

„მე მინდა, უკეთეს ფიზიკურ ფორმაში ვიყო, რომ ასაკში ჯანმრთელობა 
შევინარჩუნო“.

„სიგარეტს თავი უნდა დავანებო“.
„დამეხმარეთ, რომ ჩემს შვილებზე მეურვეობა დავიბრუნო“.
„მძიმე დეპრესიაში ვარ“.
„შაქარმა ძალიან ამიწია, მინდა, დიეტა შევარჩიო“.
„ჩვენს შვილს მათემატიკა უჭირს, ვფიქრობთ, კერძო მასწავლებელი 

დაეხმარება“.
„მინდა, მართვის მოწმობა დავიბრუნო და პრობაციის ოფიცერი მოვიშორო 

თავიდან“.

თუ სპეციალისტი კომპეტენტურია და სურს მოთხოვნილი დახმარების გაცემა, 
მაშინ გზამკვლევისა და მოგზაურის მსგავს შემთხვევასთან გვექნება საქმე. ეს 
სულაც არ ნიშნავს, რომ მოგზაურობა უთუოდ ადვილი იქნება. ეს მხოლოდ იმაზე 
მიუთითებს,რომ დასაწყისშივე არსებობს ორმხრივი შეთანხმება მიმართულების 
შესახებ.

გარემო

მომსახურება შეიძლება გარემოზეც აკეთებდეს აქცენტს. სააგენტო დაფინანსებას 
იღებს კონკრეტულ საკითხებზე მუშაობისთვის და გარკვეული ტიპის მომ-
სახურების გაწევისთვის. მაგალითად:
• მოწევისთვის თავის დანებების კლინიკა
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• სუიციდის პრევენციის ცხელი ხაზი
• პროგრამა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ნასვამები მართავდნენ 

ავტომობილს
• ბრაზის მართვის პროგრამა ოჯახური ძალადობის ჩამდენთათვის
• სახელმწიფო დასაქმების სერვისი

ამგვარი პროგრამის მისაღებად მისულმა ადამიანებმა ზუსტად იციან, რა 
იქნება საუბრის თემა. მათ სურთ ამ კონკრეტული მომსახურების მიღება და 
სწორედ ამ მიზნით მოდიან. თუმცა ხშირად კლიენტი სხვისი თხოვნით მიდის 
ამ სერვისის მისაღებად:

„ჩემი ცოლი ამბობს, რომ სიგარეტს თავი უნდა დავანებო“.
„მოსამართლემ მითხრა, რომ აქ უნდა ვიარო, თუ არა და ციხეში ჩამსვამენ“.
„ამ პროგრამის გავლა მჭირდება, რომ შვილები დავიბრუნო“.
„ნამდვილად არა მგონია, რომ ჩემს დახმარებას შეძლებთ, მაგრამ მოძ-

ღვარმა მითხრა, თქვენთვის დამერეკა“.

გარკვეული თვალსაზრისით, საწყისი „კლიენტი“ ასეთ სიტუაციებში არის 
ის, ვინც მისვლა მოითხოვა, ვისაც, ასევე გააჩნია საკუთარი დღის წესრიგი. 
აქედან გამომდინარე, მომსახურების ფოკუსი წინასწარ განსაზღვრულია ან 
შეზღუდულია კონტექსტით.

კლინიკური გამოცდილება

ფოკუსის გაკეთების მესამე პოტენციური წყაროა სპეციალისტი. საკმაოდ 
ხშირად ხდება, რომ ადამიანებს მომსახურების ძებნისას ერთი მიზანი აქვთ 
გონებაში, სპეციალისტი კი მათთან საუბრის დროს ამჩნევს, რომ სხვა სახის 
ცვლილებაა საჭირო. კლიენტი ამ თხოვნით არ მოსულა სპეციალისტთან 
(ყოველ შემთხვევაში, ახლა ამ პრობლემას არ უჩივის). ამიტომ, სპეციალისტის 
ამოცანაა, როგორმე წამოჭრას ეს საკითხი და გამოიკვლიოს კლიენტის მზა-
ობა ამ დამატებითი მიმართულების ან მიზნის განსახილველად. ეს ახალი 
პოტენციური ცვლილება დაეხმარება მას კლიენტის მიერ დასახელებული 
მიზნის მიღწევაში. სპეციალისტის აზრით, ამის გაკეთება აუცილებელიც კია. 
აი, რამდენიმე მაგალითი:
• დედას პედიატრთან მიჰყავს შვილი ასთმისა და რესპირატორული 

ინფექციის სამკურნალოდ. ექიმს სურს, მშობლებთან ისაუბროს სიგა-
რეტის მოწევის პრობლემაზეც, როგორც დაავადების ხელშემწყობ 
ფაქტორზე.

• უმუშევარ მამაკაცს სურს, დაეხმარონ სამსახურის შოვნაში. სპეციალისტი 
ხვდება, რომ კლიენტის გარეგნობა და ჰიგიენა მნიშვნელოვან დაბ-
რკოლებას ქმნის მის სამსახურში ასაყვანად.

• ქალი ხშირად მოიხმარს კოკაინს, მიუხედავად მისი ძლიერი სურვილისა, 
რომ შეწყვიტოს კოკაინის მიღება. სპეციალისტის აზრით, ქალს ძალიან 
გაუადვილდება ამის გაკეთება, თუკი სმას შეწყვეტს, რადგან ალკოჰოლი 
მას კოკაინის მიღების სურვილს უჩენს.



100 ფოკუსირება: სტრატეგიული მიმართულება

• ექთანს, რომელიც შიდს-ით დაავადებული პაციენტის ანტირეტროვირუსულ 
მე  დიკამენტებს აკონტროლებს, სურს მასთან საუბარი კვებისა და სქე-
სობრივ პარტნიორებთან აივ სტატუსის გამხელის საკითხებზე.

კლიენტები აღიქვამენ ან ვერ აღიქვამენ კავშირს საკუთარ პრობლემასა და 
სპეციალისტის მიერ გაკეთებულ ფოკუსს შორის. შეიძლება, მათ დაინახონ 
კავშირი, მაგრამ არ მოისურვონ ამაზე დათანხმება, იმ იმედით, რომ მათი მიზნის 
მიღწევა დამატებითი ცვლილებების გარეშეც მოხერხდება. სპეციალისტს იმედი 
აქვს, რომ დაეხმარება კლიენტებს მათს მიზნებსა და მის მიერ შეთავაზებულ 
ფოკუსს შორის კავშირის დანახვაში და გააძლიერებს მათს მოტივაციას ამ 
ცვლილების მისაღწევად. 

ფოკუსირების სამი სტილი

მაშ, როგორ ვარკვევთ მიმართულებას, როდესაც არსებობს კლიენტის, კონ-
ტექსტისა და სპეციალისტის, ეს სამი განსხვავებული დღის წესრიგი? პირველ 
თავში ჩვენ განვიხილეთ სტილების კონტინუუმი, რომლის ერთ მხარეს არის 
წარმმართველი სტილი, მეორე მხარეს – მიმყოლი სტილი, მეგზური სტილი კი 
შუაშია. იმავე კონტინუუმით შეგვიძლია აღვწეროთ ფოკუსირების სხვადასხვა 
მიდგომა. 

წარმართვა

წარმმართველ სტილში სპეციალისტი განსაზღვრავს ფოკუსს, რომელიც 
ამ პრობლემებთან დაკავშირებულ მისეულ დღის წესრიგს უკავშირდება. 
იგულისხმება - „აქ მე ვარ პასუხისმგებელი და მე ვწყვეტ, რის შესახებ ვიმსჯელებთ 
და რას გავაკეთებთ“. ან უფრო ფრთხილად, თქვენ უჩვენებთ მიმართულებას და 
ამოწმებთ კლიენტის რეაქციას. თუ ერთმა რეკომენდაციამ არ გაამართლა, ცდით 
მეორეს. თქვენ გრძნობთ პასუხისმგებლობას როგორც მიმართულებაზე, ისე 
გადაწყვეტილებაზე, და კლიენტის პრობლემის სეროიზულობიდან გამომდინარე, 
ეს შესაძლოა საკმაოდ მძიმე ტვირთი იყოს. არსებობს გარკვეული გარემოებები, 
რომლებშიც წარმმართველი სტილი საჭიროა ფოკუსის არჩევისთვის, მაგრამ 
კლიენტისთვის ცვლილების სურვილის ჩასანერგ სტანდარტულ მიდგომად არ 
გამოდგება (Rollnick et al., 2008).

მიყოლა

მეორე უკიდურესობაა კლიენტის ნებისმიერ პრიორიტეტზე ყურადღების გა-
მახვილება: „დღეს რის თაობაზე გსურთ საუბარი?“ ამგვარი სტილის შემ-
თხვევაში თქვენ ცდილობთ კლიენტის დღის წესრიგის გაგებას და ყველაფერს 
აკეთებთ საიმისოდ, რომ საუბრის მიმართულება, ფოკუსი და შინაარსი მას 
შეესაბამებოდეს. თუ კლიენტი აქტუალურ საკითხს შეეხება, თქვენ განიხილავთ 
მას. ეს სტილი წაახალისებს ჩართულობას, რაც, თავის მხრივ, თერაპიული 
პროცესია. 

ზოგჯერ არსებული პროფესიული ურთიერთობები უბრალოდ მხარდამჭერია 
(კეთილგანწყობის მოპოვების უნარების გამოყენება) და არ გულისხმობს 
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სპეციალიტის მიერ, გარკვეული დროის განმავლობაში მაინც, ცვლილების 
კონკრეტული მიმართულების განსაზღვრას. კონსულტირების არადირექტიული 
და ნამდვილად კლიენტზე ცენტრირებული ფორმების პირობებში, ფოკუსი 
გამომდინარეობს მხოლოდ იქიდან, რასაც კლიენტი ამბობს, სპეციალისტი კი 
მიჰყვება ყველგან, საითაც კლიენტი გაუძღვება. ფოკუსირება, თუ ის საერთოდ 
მოხდება, ნიშნავს ცვლილების იმ აშკარა მიზნების მიყოლას, რომლებსაც 
კლიენტი წამოჭრის. ეს მიღებულია განათლებაში, როდესაც რჩევა უნდა 
დაეხმაროს სტუდენტებს იმ სასწავლო და კარიერული მიზნების მიღწევაში, 
რომლებსაც თვითონ განსაზღვრავენ. 

ამგვარი ღია გარკვევის მცდელობები დროთა განმავლობაში შეიძლება 
დამკვიდრდეს პროფესიულ ურთიერთობაში. ჯანდაცვის დაწესებულებაში 
კლიენტის ჩივილის მოსმენის შემდეგ სპეციალისტმა შეიძლება იკითხოს: „ახლა, 
თუ გსურთ, შეგვიძლია, რამდენიმე წუთი ვისაუბროთ სხვა ჩივილებზე. თქვენს 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ კიდევ რაიმე საკითხზე ხომ არ გვესაუბრა?“ 
შიზოფრენიის მქონე ადამიანის შემთხვევაში, სპეციალისტმა დასაწყისში 
შეიძლება იკითხოს: „როგორ არის თქვენი საქმეები? რა ჩივილები გაქვთ?“ აქ 
არ არსებობს კონკრეტული, განსაზღვრული ჩივილი, რითაც უნდა დავიწყოთ; 
ახალი მიმართულება ამ ღიაშეკითხვიანი შესავლიდან ჩნდება.

მეგზურობა

წარმმართველსა და მიმყოლ სტილებს შორისაა მეგზურობა. მეგზურობა 
ნიშნავს მიმართულების მოძებნას ურთიერთთანამშრომლობით, ორივე მხარის 
ცოდნის გამოყენებას და მკურნალობის ძირითად ფოკუსზე მოლაპარაკებას. 
სპეციალისტის ცოდნაც შეიძლება გახდეს ასარჩევი მიზნების წყარო. რო-
გორც წესი, მოტივაციური ინტერვიუირების ფოკუსირების პროცესი იწყება 
წარმმართველსა და მიმყოლ სტილებს შორის, როდესაც ფოკუსი, მიმართულება 
და შინაარსი ორმხრივად თანხმდება. თუკი 
საქმეს  კონტინუუმის შუაგულში  მყარად 
მდგომი დაიწყებთ, ადვილად გადახვალთ 
ნებისმიერ მხარეს, როცა ამის საჭიროებას 
იგრძნობთ.

ფოკუსირების სამი სცენარი

სცენარი 1. „ვიცი, საით მივდივართ; ფოკუსი მკაფიოა“.

ზოგჯერ ფოკუსი თავიდანვე მკაფიოა. ეს ისეთ სერვისებში ხდება, რომლებშიც 
ფოკუსის სფერო ვიწროა. მაგალითად, სპეციალისტი, რომლის პაციენტსაც 
ახლახან დაუდგინეს დიაბეტი, გლიკემიურ კონტროლზე გაამახვილებს ყურად-
ღებას. ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ამ მიზნის მიღწევის კონკრეტული გზა წინასწარ 
განსაზღვრულია. რამდენიმე შესაძლებლობა არსებობს, ცვლილების გეგმა კი 
გაღვივებისა და დაგეგმვის შედეგად ჩნდება. 

პრაქტიკაში, თუ კონსულტირების ფოკუსი მკაფიოა, პირდაპირ შეგიძლიათ, 
გაღვივებისა და დაგეგმვის პროცესებზე გადახვიდეთ. ფოკუსი არის სინათლე 

წარმმართველსა და 
მიმყოლ სტილებს შორისაა  
მეგზურობა.
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ჰორიზონტზე, რომლისკენაც მიემართებით. კლიენტის მოტივაცია შეიძლება 
იცვლებოდეს და დროდადრო თქვენს სამუშაო ურთიერთობაში უთანხმოებაც 
გაჩნდეს, მაგრამ თქვენ იცით, რა გინდათ და აგრძელებთ საჭირო მიმართულებით 
მოძ რაობას მოტივაციური ინტერვიუირების თანმიმდევრულ სტილში.

ამ სიტუაციაში გაღვივების მნიშვნელობა დამოკიდებულია კლიენტის 
ცვლილების მოტივაციის საწყის დონეზე. როდესაც კლიენტს აქვს ნათლად 
ჩამოყალიბებული გეგმა, უკვე გადაწყვეტილი აქვს მისი მიყოლა და დახმარებას 
გთხოვთ მიზნის მიღწევაში, გაღვივების საჭიროება ნაკლებად არსებობს. 
გაღვივების მიზანი – ცვლილების მოტივირება და გადაწყვეტა – უკვე მიღწეულია, 
ამიტომ აქ ყველაზე შესაფერისი სტრატეგია შეიძლება პირდაპირ დაგეგმვაზე 
გადასვლა იყოს. თუ ამ დროს წინააღმდეგობას წააწყდით, შეგიძლიათ და-
უბრუნდეთ გაღვივების პროცესს, ან ფოკუსირების გადასინჯვასაც კი.

სცენარი 2. „არსებობს რამდენიმე შესაძლებლობა და უნდა 
გადავწყვიტოთ “.

ამ სცენარში არსებობს განსაზღვრული რაოდენობის ვარიანტები სავარაუდო 
ფოკუსისათვის. თქვენ შეგიძლიათ ისაუბროთ A-ს, B-ს, ან C-ს შესახებ. ყო-
ველდღიურ პრაქტიკაში ეს საკმაოდ გავრცელებული სცენარია. შესაძლო 
არჩევანს მომსახურების კონტექსტი ან სპეციალისტის პროფესიული ცოდ-
ნა განსაზღვრავს. თუმცა, უფრო ხშირად, შესაძლო მიზნები პირველი კონ-
სულტირების დროს წამოიჭრება ხოლმე. კლიენტი თვითონ აღწერს შესაძ-
ლებლობებს, თქვენც რამდენიმე ალტერნატივა გიტრიალებთ თავში. 
ჩა მო ითვლება გარკვეული რაოდენობის პრობლემები და შესაძლებელია 
ნებისმიერ მათგანზე ფოკუსირება. 

პრაქტიკაში, საწყისი ფოკუსის გულდასმით არჩევაზე ნამდვილად ღირს 
დროის დახარჯვა. მომდევნო თავში აღწერილი დღის წესრიგის დადგენის 
ტექნიკა განსაკუთრებით სასარგებლოა, როდესაც ადამიანებს ბევრი პრობლემა 
აქვთ. რა გვაქვს ჩამონათვალში? რას უნდა მიექცეს ყურადღება პირველ რიგში? 
არის თუ არა სასწრაფოდ გადასაჭრელი რაიმე პრობლემა? არის თუ არა რაიმე 
კავშირი კლიენტის პრობლემებს შორის, რაც მიგვახვედრებდა, რა უფრო 
სასწრაფოა? ერთი კონკრეტული პრობლემის მოგვარება სხვა სფეროებშიც 
ხომ არ გამოიწვევს გაუმჯობესებას? ფოკუსირება არის შესაძლო ვარიანტების 
ჩამოთვლისა თუ დალაგების და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი იმის 
თაობაზე, თუ რით დავიწყოთ.

სცენარი 3. „ფოკუსი გაურკვეველია, უნდა გამოვიკვლიოთ“.

ეს სცენარი ფოკუსირების სპექტრის მეორე მხარეზეა. თქვენთვის გარკვეული 
არაა ფოკუსი. ყველაზე მეტად რა უნდა და რა სჭირდება კლიენტს? შეიძლება, 
თვითონ კლიენტსაც არ ჰქონდეს გარკვეული და თქვენთან მოვიდეს იმის 
გასარკვევად, თუ რა პრობლემების წინაშე დგას და როგორ იმოქმედოს 
მომავალში. კლიენტის მიერ გამოთქმული წუხილი შეიძლება ძალიან ბუნდოვანი 
იყოს და არ მივყავდეთ გარკვეული მიმართულებით, ცვლილების მიზნებისაკენ. 
„მთელი ცხოვრება არეული მაქვს; ყველაფერი თავდაყირა დგას!“ თუმცა, თქვენ 
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გჯერათ, რომ თქვენი დახმარებით კლიენტი შეძლებს და იპოვის მიმართულებას. 
თქვენ ყოველთვის გრძნობთ კლიენტში თანამშრომელს, „თანათერაპევტს“. 

პრაქტიკაში, აქ შესაფერისი იქნება შემდეგ თავში აღწერილი ორიენტაციის 
პროცესი. ეს არ ნიშნავს კლიენტების პირდაპირ მიყოლას ნებისმიერი მი-
მართულებით, რომელსაც ისინი აირჩევენ. თქვენ ეძებთ სინათლეს ჰორიზონტზე, 
სწორ მიმართულებას. ორიენტირება არის პროცესი, რომლის დროსაც ვიყენებთ 
ზოგადიდან კონკრეტულზე გადასვლისა და ორმხრივად შეთანხმეული მიზნების 
არჩევის ძირითად უნარებს. 

მესამე სცენარი შეიძლება შეიცავდეს კლინიკურ ფორმულირებასაც, პრობ-
ლემებს შორის კავშირის, ან დამოკიდებულების ძებნასაც და ცვლილების 
ფოკუსზე მითითებასაც. მე-6 თავში დაწყებული და მომდევნო თავში გაგ-
რძელებული ჯულიას შემთხვევა ორიენტირებისა და ფორმულირების უფრო 
რთული პროცესის მაგალითია. ჩვენი მიზანია შესამოწმებელი ჰიპოთეზის არჩე-
ვა, განსაზღვრა საცდელი ფოკუსისა, რომელიც ორმხრივადაა შეთანხმებული, 
როგორც კლიენტის პრობლემებზე მუშაობის დაწყების საწყისი წერტილი. 

საუბარი და არა  ტრანსაქცია

ფოკუსირება მოტივაციურ ინტერვიუირებაში არ ჰგავს მარილის ყიდვას ან 
ექიმთან ნატკენი თითის გამო მისვლას. როცა არჩევანი მცირეა, პრობლემა 
აშკარაა და აქვს ადგილი ტრანსაქციას. ცვლილების შესახებ საუბარი ასეთი 
არაა. ურთიერთობა მნიშვნელოვანია, მისწრაფებები იცვლება და არჩევანი 
კეთდება საუბრის მიმართულების შესახებ, რომელსაც უნდა მიჰყვე. 

ამ თავში განვიხილეთ მოტივაციური ინტერვიუირებისთვის ფოკუსირების 
საჭიროება და ვნახეთ ამ პროცესის ხელშემწყობი რამდენიმე კონცეპტუალური 
რუკა. მე-9 თავში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ვიპოვოთ ჰორიზონტი, 
რომლისკენაც გავაგრძელებთ მოძრაობას. ყოველთვის, როცა ვყოყმანობთ, 
სა ით გავაგრძელოთ სვლა, რა მიმართულებით ვიაროთ, ან როცა  ინდიფერენტუ-
ლი კლიენტი გვხვდება, დროა, ფოკუსირების პროცესს დავუბრუნდეთ. მაშინვე 
გადაიშლება თქვენ წინ ცვლილების პერსპექტივები, ბუნდოვანი ფოკუსები კი 
მკაფიო და შინაარსიანი გახდება.

ძირითადი პუნქტები

9 ფოკუსირების პროცესი გულისხმობს ერთი, ან რამდენიმე კონკრეტული 
მიზნის, ან სასურველი შედეგის მიგნებას, რომელიც კონსულტირების 
მიმართულებას მიგვანიშნებს.

9 ფოკუსი მოდის კლიენტისგან, სპეციალისტისგან ან კონტექსტიდან.

9 კონსულტირების ძირითადი სტილები: წარმართვა, მეგზურობა და 
მიყოლა ფოკუსირების სამ მიმართულებასაც წარმოაჩენს.

9 ზოგჯერ არსებობს ერთი ნათელი ფოკუსი, ზოგჯერ კი – რამდენიმე 
შესაძლო თემა, სადაც ფოკუსი ბუნდოვანია და დამატებით გამოკვლევას 
საჭიროებს.
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„ჩვენ არასოდეს ვკარგავთ იმედსა და რწმენას, რომ 
სადღაც, ჰორიზონტს მიღმა უკეთესი ცხოვრება, 
უკეთესი სამყარო არსებობს“.

ფრანკლინ დელანო რუზველტი

„არასოდეს ხარ მეტისმეტად ხნიერი საიმისოდ, რომ 
დაისახო ახალი მიზანი, ან გაიჩინო ახალი ოცნება“.

კ. ს. ლუისი

განმარტების თანახმად, მოტივაციური ინტერვიუირება  არის ცვლილების 
შესახებ საუბარი, ფოკუსირება კი გულისხმობს გეზის მიმართულების დადგენას. 
ამ თავში წარმოდგენილია სამი სცენარი, რომლებიც მე-8 თავში განვიხილეთ:

1. ფოკუსი გარკვეულია.
2. არსებობს ვერსიები, რომელთაგანაც შესაძლებელია არჩევა.
3. ფოკუსი გაურკვეველია.

აქ განვიხილავთ, როგორ უნდა გავაგრძელოთ ფოკუსირება ამ სცენარების 
არსებობის შემთხვევაში. თუმცა, ვიდრე ამას გავაკეთებდეთ, ჯერ უნდა გა-
ვითვალისწინოთ მოტივაციური ინტერვიუირების რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
ასპექტი, ანუ ის მთავარი მოსაზრებები, რაც ფოკუსირების პროცესს (და ყველა 
სხვა პროცესს) უდევს საფუძვლად. 

სპეციალისტის პრობლემები, რომლებიც 
ფოკუსირებისას ჩნდება

გაურკვევლობის ამტანობა

გამოსწორების რეფლექსთან (იხილეთ 1-ლი თავი) შეწინააღმდეგება ნიშნავს, 
რომ თქვენ თავს იკავებთ და პრობლემებს კლიენტების მაგივრად არ ჭრით, 
მაგრამ აქტიურად ეხმარებით მათ, ამ პრობლემების დაძლევაში. ამ პოზიციას 
სჭირდება გაურკვევლობის მოთმენა გარკვეული დოზით, აუჩქარებლობა და 
ნათელი გონება. სპეციალისტები ერთმანეთისგან ორაზროვნებასთან შეგუების 
უნარის მიხედვით განსხვავდებიან. ზოგი მშვიდად არის და ელოდება, როდის 
გაირკვევა ყველაფერი, მოსწონს კიდევაც ნელი პროგრესი, შეუძლია დიდხანს 
იხეტიალოს  მიმართულების გარეშე. ზოგი კი, უფრო მოუთმენელია და წინსვლა 
სურს, განსაკუთრებით, ფოკუსირების პროცესში, როცა ისიც კი გაურკვეველია, 
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რა იქნება საუბრის თემა. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, ძნელია, გაუძლო ცდუნებას 
და არ გააგრძელო წინსვლა. ამ პროცესის დროზე ადრე დასრულება ძალიან 
სარისკოა: კონკრეტული ფოკუსის არჩევა და პროცესის დაჩქარება კლიენტის 
მხრიდან პროტესტსა და კეთილგანწყობის დაკარგვას გამოიწვევს, თუკი ის ამ 
ფოკუსს არ ეთანხმება.

აუჩქარებლობა სულაც არ ნიშნავს, რომ ფოკუსირების პროცესს აუცილებ-
ლად დი დი დრო უნდა დასჭირდეს. სინამდვილეში, ხშირად, პირიქითაც ხდება 
ხოლმე: სიჩქარე იწვევს ნაადრევ ფოკუსირებას და ხელს უშლის პროგრესს. 
ამას გულისხმობდა რობერტსი (2001) პრინციპში „ნელი არის ჩქარი“: თუ 
ისე მოქმედებ, თითქოს რამდენიმე წუთი გქონდეს დარჩენილი, მთელ დღეს 
მოანდომებ ამის კეთებას; მაგრამ თუ ისე მოქმედებ, თითქოს მთელი დღე 
გქონდეს, რამდენიმე წუთიც გეყოფა. განსხვავება მხოლოდ ისაა, რამდენად 
განიცდის ინტერვიუერი აჩქარების საჭიროებას. გაურკვევლობის მოთმენა 
ერთ-ერთი მთავარი უნარია მოტივაციური ინტერვიუირების ფოკუსირების 
პროცესში დახელოვნებისთვის.

კონტროლის გაზიარება

გაურკვევლობამ, თავის მხრივ, შეიძლება გამოიწვიოს წუხილი კონსულტირებაზე 
კონტროლის დაკარგვის გამო, ეს წუხილი კი გააუარესებს ინტერვიუირების 
პრაქტიკას. აქ სწორი დამოკიდებულება იქნება კლიენტისთვის კონტროლის 
გაზიარება იმ რწმენის სახით, რომ მიუხედავად ბუნდოვანებისა, მალე ყვე-
ლაფერი გაირკვევა. თქვენ აკონტროლებთ ინტერვიუირების მიმდინარეობას 
და, ამავდროულად, აძლევთ კლიენტებს მისი მიმართულების გამოკვლევისა 
და მასზე ზემოქმედების შესაძლებლობას. ჩემი ერთი კოლეგა სამედიცინო 
სფეროდან, რომელიც მოტივაციური ინტერვიუირების პრაქტიკას გადიოდა, 
დააკვირდა გაურკვევლობისადმი საკუთარ დამოკიდებულებას და კონტროლის 
დაკარგვის შიშს: „ხანგრძლივი შეჯამება ბრწყინვალე რამაა. პაციენტებს სა-
შუალებას ვაძლევ, თავისუფლად ილაპარაკონ, მე კი ვუსმენ საუბარს მათი 
მიზნების შესახებ.  ხანგრძლივი შეჯამების დახმარებით ვუბრუნდები ძველ 
მიმართულებას და ვხედავ, საით უნდა გავაგრძელო გზა“. მოტივაციური ინ-
ტერვიუირება ცეკვას ჰგავს, ერთად მოძრაობას, როდესაც ნაზად მიანიშნებ 
მიმართულებას. თუ პარტნიორის ერთი მიმართულებით წაყვანას ცდილობ და 
წონასწორობის დაკარგვას ან პროტესტს გრძნობ, სცადე მეორე გზა, რომელიც 
უფრო მოხერხებული იქნება.

ძლიერი მხარეებისა და ცვლილების შესაძლებლობების ძიება

ყოველდღიურ პრაქტიკაში ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა შეფასებას, 
რისკებს, პრობლემების მენეჯმენტს და დავალებების შესრულებას, ამიტომ 
ძალიან ადვილია, მხედველობიდან გამოგვრჩეს ცვლილების შესაძლებლობა. 
მოტივაციური ინტერვიუირება ამ შესაძლებლობების, ცვლილების გზების 
მუდმივად ძიებას გულისხმობს. ცვლილების შესახებ მცირედი მინიშნებაც კი, 
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შესაძლოა, ის ნაპერწკალი აღმოჩნდეს, რომელიც მცირედი სულის შებერვისას 
აბრიალდება და ცვლილების მამოძრავებელ ძალად გადაიქცევა.

ზოგჯერ პრობლემაზე გაკეთებული ფოკუსიდან რამდენიმე ნაბიჯით უკან 
უნდა დავიხიოთ და მოვუსმინოთ კლიენტს, რომელიც საუბრობს საკუთარი 
ძლიერი მხარეების, ღირებულებების, ცვლილებისკენ სწრაფვის შესახებ, 
ცნობისმოყვარეობა გამოვიჩინოთ ამ ადამიანის ძლიერი მხარეების მიმართ 
და მხოლოდ ამის შემდეგ გავიხედოთ წინ.

ფოკუსირების სამი სცენარი

ახლა ჩვენ ვუბრუნდებით უკვე ნახსენებ სამ სცენარს, სამ სურათს, რომლებიც 
შეიძლება ყურადღების ცენტრში მოხვდეს, როცა საუბრის გაგრძელების შესაძ-
ლო მი მართულებებს ვირჩევთ. მათგან პირველი უფრო ხშირად გვხვდება, 
მაგრამ ეს დამოკიდებულია საუბრის მიმდინარეობის პირობებზე.

სცენარი 1. გარკვეული მიმართულება

ზოგიერთ კლიენტს კარგად აქვს გააზრებული საწყისი მიზნები და პრობლემები. 
თუ ცვლილების მიმართულება ორივე თქვენგანისთვის ნათელია, მაშინ არ არის 
საჭირო დიდი დროის დათმობა ფოკუსირებისთვის. ცხადია, მნიშვნელოვანია 
იმის აღნიშვნა, რომ თქვენ, ორივეს, ერთი და იგივე მიმართულება გაქვთ, 
საჭიროა ნებართვის თხოვნა და ავტონომიის გაცნობიერება: „ესე იგი, ამის 
შესახებ უნდა ვისაუბროთ, თუ რამე სხვა საკითხიც გაქვთ განსახილველი?“ 
- თუ თქვენი ჩართულობა ადეკვატურია, კლიენტები, ან მოგყვებიან, ან სხვა 
მიმართულებას გთავაზობენ. ამის შემდეგ გადადიხართ გაღვივებაზე, ანდა, თუ 
კლიენტი ცვლილებისთვის მომზადებულია, პირდაპირ დაგეგმვაზე.

სცენარი 1 ხშირად ისეთ კონტექსტშიც მიმდინარეობს, როდესაც მომსახურე-
ბას თავად აქვს გარკვეული მიმართულება. ფიზიოთერაპევტს, რომლის ამოცა-
ნაა, დაეხმაროს პაციენტს ფუნქციისა და წონასწორობის აღდგენაში, ძალიან 
ვიწრო ფოკუსი აქვს. ადამიანებს, რომლებიც ასეთი სპეციალური მომსახურების 
მისაღებად მიდიან, შეიძლება ფართო სპექტრის პრობლემები აწუხებდეთ, მაგრამ 
სა უბ რის მიმართულება კონტექსტიდან გამომდინარე ვიწროვდება. ეს იმას 
ნიშნავს, რომ სპეციალისტს წინასწარ აქვს მიცემული გარკვეული მიმართულება, 
თუმცა თითოეული კლიენტის შემთხვევა სხვადასხვაგვარად შეესაბამება ამ 
მიმართულებას. ამ კონტექსტში თქვენი საუბრის მიმართულება, ზოგადად, 
გარკვეულია, გადასაჭრელი პრობლემა კი მხოლოდ გაღვივებას მოითხოვს, 
რათა დავადგინოთ, იზიარებს თუ არა კლიენტი ჩვენს მიმართულებას. თუ თქვენ 
დაამყარებთ სამუშაო ურთიერთობას, რომ ამ მიმართულებით ერთად იაროთ, 
თქვენი სამუშაო გაღვივებისა და დაგეგმვის ეტაპებზე გადაინაცვლებს. თუ ასე არ 
მოხდა, გაგრძელების საფუძველი არ არსებობს. გამყოლი, რომელმაც კარგად 
იცის ოკეანეები და თევზჭერა, სავარაუდოდ, არ გამოდგება გზამკვლევად 
ადამიანისთვის, რომელსაც მხოლოდ კონტინენტის მცენარეების ნახვა სურს. 

მესამე გზა, როდესაც გარკვეული მიზნები ჩნდება, არის სათანადო მი-
მართულების გამოაშკარავება კონსულტირების მიმდინარეობისას. აქაც, 
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კლიენტი შეიძლება დაეთანხმოს ან არ დაეთანხმოს თქვენ მიერ დანახულ 
ფოკუსს. თუ არსებობს კონკრეტული მიმართულება, საითაც გსურთ ცვლილების 
შესახებ საუბრის წაყვანა, ორი ეტაპი უნდა გაიაროთ: ნებართვა და გაღვივება. 
პირველი გულისხმობს თემის შეთავაზებას და ამ თემის განხილვაზე კლიენტის 
ნებართვის მიღებას. ზოგჯერ მედიკოსები გვეკითხებიან ხოლმე: „როგორ უნდა 
შევთავაზო X საკითხი ისე, რომ პაციენტი არ გავანაწყენო?“ მაგალითად, ექიმი 
ფიქრობს, რომ პაციენტისთვის სასარგებლო იქნება, თუკი მხოლოდ მის კვებით 
ჩვევებზე კი არა, მისი შვილების კვებაზეც ისაუბრებენ. ეს თემა კი რთული 
წამოსაწყებია, რადგან საფრთხეს უქმნის პაციენტის განცდას, რომ ის კარგი 
დედაა. აქ სირთულეს ქმნის ყურადღების გადატანა თემაზე, რომელიც თქვენი 
აზრითაა მნიშვნელოვანი, მაგრამ კლიენტისთვის აშკარა და მისაღები არ არის. 
ამ კონკრეტულ საკითხს თავის ბოლოში დავუბრუნდებით.

პოტენციური ფოკუსის გაკეთებისა და ამის შესახებ საუბრის თუნდაც 
დროებითი ნებართვის მოპოვების შემდეგ, მთავარი ამოცანა  ადამიანის 
მოტივაციის მოსმენა და ამ მიმართულებით სვლაა (პროცესი, რომელსაც IV 
ნაწილში განვიხილავთ). ამ ეტაპზე გამოსწორების რეფლექსზე გადასვლა და 
კლიენტებისთვის ახსნა, როგორ და რატომ უნდა შეიცვალონ, კარგ შედეგს არ 
მოიტანს. როდესაც კლიენტი ფოკუსის სისწორეში დარწმუნებული არაა, ჩვენი 
ამოცანაა, ერთად დავძებნოთ და ვიპოვოთ ცვლილების მოტივაცია. ამ პროცესს 
გარკვეული ამბივალენტურობაც ახლავს. ადამიანს აქვს სხვა თანდაყოლილი 
ღირებულებები და სხვა მოტივაციაც, რომელთა ძიება სწორედ გაღვივების 
პროცესს წარმოადგენს (იხილეთ მე-13 თავი). თუ ასეთი მოტივაცია არ მოიძებნა, 
პროცესი უფრო გააღრმავებს შეუსაბამობას (იხილეთ მე-18 თავი).

სცენარი 2. მიმართულებების არჩევანი: დღის წესრიგის 
დაგეგმვა

ფოკუსირების მეორე გავრცელებული სცენარი იმ შემთხვევაში მოქმედებს, როცა 
სასაუბრო თემების საკმაოდ მკაფიო არჩევანი არსებობს. არჩევნის არეალი 
ძალიან ფართო არაა (როგორც მე-3 სცენარში), მაგრამ არც მკაფიო საწყისი 
ფოკუსი არსებობს (1-ლი სცენარი). ამ სცენარს კონსულტირების დასაწყისში 
ვხვდებით ხოლმე. თუმცა მსგავსი რამ სხვა დროსაც ხდება, როცა არსებობს 
შესაძლო საკითხების გონივრული ჩამონათვალი, რომლებზეც ფოკუსირებაა 
შესაძლებელი. მაგალითად:

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე კლიენტი, რომელსაც 
ჰალუცინაციები აწუხებს, განიცდის, რომ სამუშაოს ვერ შოულობს, არ 
მოსწონს მედიკამენტების გვერდითი ეფექტები და აცნობიერებს, რომ 
ბოლო დროს კანაფის მოხმარების დოზა გაზარდა.

ან:

მან სულ ახლახან გადაიტანა ინსულტი. თქვენ გაწუხებთ, რომ ის მარტო 
ცხოვრობს და სიარულის დროს ყავარჯენს იყენებს. მას სურს, კვლავ 
გააგრძელოს მანქანის მართვა, მაგრამ შიშობს, რომ შეიძლება ინსულტი  
გაუმეორდეს.
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როცა რამდენიმე არჩევანი არსებობს, ფოკუსირება სულ უფრო ხშირად 
ხდება ორმხრივი შეთანხმებისა და გაცნობიერებული რეფლექსიის გარეშე, 
უმეტესწილად, მხოლოდ სპეციალისტის პირად მოსაზრებებზე დაყრდნობით. 
ამგვარი სიჩქარე მხოლოდ აზარალებს ჩართულობას - ფოკუსის ცალმხრივად 
განსაზღვრა კიდევ უფრო ართულებს ცვლილებას. მეორე მხრივ, კლიენტის  
ჩართვა მიმართულების არჩევაში საშუალებას გვაძლევს, ადვილად მოვახდი-
ნოთ მოტივაციური ინტერვიუირების ინტეგრირება ყოველდღიურ პრაქტიკაში. 

მარტივ და ოსტატურ ფოკუსირებას შეიძლება სერიოზული დაბრკოლებები 
შეექმნას. კლიენტები პრობლემების ზღვაში ჩაცვენილებად გრძნობენ თავს 
და ცვლილებების განხორციელების ეშინიათ. თქვენი მხრიდანაც ხშირად 
ემუქრება საფრთხე მშვიდსა და გულისხმიერ დამოკიდებულებას, მათ შორისაა 
დროის სიმცირე და იმ ამოცანების სიმრავლე, რომლებიც თქვენს ყურადღებას 
მოითხოვს. თუ ორივე გადატვირთულად გრძნობთ თავს, თავისუფლად შე-
იძლება ხაფანგში აღმოჩნდეთ. ეს ხაფანგებია: ცალმხრივი, ან ძალიან სწრაფი 
ფოკუსირება, არასწორი გზის არჩევა, ან ორმხრივი უიმედობის წრეში სიარული.

დღის წესრიგის დაგეგმვა არის მეთოდი, რომელიც დაგეხმარებათ სწრაფად 
ფოკუსირებაში და კლიენტის უფრო აქტიურად ჩართვაში, თანაც თავიდან 
აგაცილებთ მიმართულების არჩევისას გაჩენილ დაბნეულობას. აქამდე გა-
მოყენებულ ტერმინ „დღის წესრიგის დადგენას“ ვარჩიეთ „დღის წესრიგის 
დაგეგმვა“10 (Stott, Rollnick, Rees, & Pill, 1995), რადგან ეს უფრო ჰგავს მარშრუტის 
დაგეგმვას მოგზაურობის დასაწყისში, როცა იცი, რომ მოგზაურობის პროცესში 
ყოველთვის შესაძლებელია მიმართულების გადასინჯვა და შეცვლა. 

არსებითად, დღის წესრიგის დაგეგმვა მეტასაუბარს წარმოადგენს. ეს 
არის დროის მოკლე მონაკვეთი, როცა თქვენ და თქვენი კლიენტი საუბრის 
თემას სცდებით და წინასწარ ათანხმებთ, რაზე უნდა ილაპარაკოთ. ეს არის 
ფორმა „საუბრისა საუბრის შესახებ“. დღის წესრიგის დაგეგმვა ნიშნავს ერ-
თი ეტაპის (საკითხის) განსაზღვრას ფოკუსის გასაკეთებლად მიმდინარე 
ცვლილების პროცესში. თუ კარგად შესრულდა, ის შვებას მოჰგვრის კლიენტებს, 
რომლებიც საკუთარ პრობლემებში გახლართულად გრძნობენ თავს. მისცემს 
მათ შესაძლებლობას, დროებით გვერდზე გადადონ სხვა საზრუნავი და ერთ 
პრობლემაზე მოახდინონ ფოკუსირება.

შესაძლებელია ფოკუსირებისთვის 
თქვე  ნი სურვილების მინიშნება, მაგრამ გა -
დაწ  ყვეტილების მიღების პროცესზე ზე გავ-

ლენა არ უნდა მოახდინოთ. თქვენი მისწრაფება იქნება უბრალოდ კიდევ ერთი 
ვერსია, რომელსაც ერთად გაითვალისწინებთ მიმართულების არჩევის დროს. 

„ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე მიმართულებით წასვლა და მაინტერესებს, 
რა არის მნიშვნელოვანი თქვენთვის. თქვენ ახსენეთ კვების რეჟიმი და 
მეტი ვარჯიშის შესაძლებლობა. კარგი იქნება, თუ მოწევის შესახებ მეტს 
ვისაუბრებთ. თუმცა შეიძლება სხვა საზრუნავი უფრო გაწუხებდეთ. რისი 
განხილვა გსურთ ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად?“

10 მადლობას ვუხდით ნინა გობატს ამ ტერმინის შემოთავაზებისა და მის გააზრებაში 
დახმარებისთვის.

დღის წესრიგის დაგეგმვა 
მეტასაუბარს წარმოადგენს.
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ეს მიდგომა ჰგავს ნავში მჯდომი ორი ადამიანის მიერ წუთით სვლის შენელებას 
ახალი მიმართულების განსასაზღვრად. ვიდრე კვლავ გაჰყვებიან ზურგის 
ქარს, რუკას უნდა დახედონ და მონიშნონ ის ადგილები, საითკენაც გეზი აქვთ 
აღებული. სცადეთ ეს მეთოდი, როცა  ფოკუსის დადგენა ან შეცვლა გსურთ. 
ეს განსაკუთრებით სასარგებლოა, როცა კლიენტს რამდენიმე ერთმანეთთან 
დაკავშირებული პრობლემა აწუხებს. ეს არის შესაძლებლობების გამორკვევა 
და სავალი გზის შესახებ ორმხრივი, თუნდაც, დროებითი გადაწყვეტილების 
მიღება. დღის წესრიგის დაგეგმვა მისდევს აშკარა თანმიმდევრობას (იწყება 
შესაძლებლობათა ჩამონათვალით და გადადის შეთანხმებულ ფოკუსზე) და 
რამდენიმე ნაწილისაგან შედგება. ეს ნაწილები ხისტი ეტაპები არაა, რადგან 
ყოველდღიურ პრაქტიკას მოქნილობა ესაჭიროება. ზოგჯერ ფოკუსი სწრაფად, 
ძალიან ხანმოკლე დისკუსიის შედეგად მყარდება, ზოგჯერ კი უფრო მეტი დრო 
სჭირდება. შეიძლება, სხვადასხვა ელემენტი იყოს მნიშვნელოვანი, იქიდან 
გამომდინარე, კონსულტირების დასაწყისშივე დაგეგმავთ დღის წესრიგს, თუ 
მერე დაუბრუნდებით მიმართულების შესასწორებლად. ყველა შემთხვევაში, 
მე-5 და მე-6 თავში აღწერილი ძირითადი უნარები წარმოადგენს იმ დუღაბს, 
რომელიც ამოცანის ნაწილებს ერთმანეთთან აკავშირებს. დღის წესრიგის 
დაგეგმვის ბუნება კონტექსტის მიხედვითაც იცვლება ხოლმე. მაგალითად, ერთია 
სამედიცინო კონსულტირების ერთჯერადი ვიზიტი და მეორეა ფსიქოთერაპიის 
პროცესი, რომელიც თვეები გრძელდება.

სტრუქტურის განსაზღვრა

პირველ რიგში, კარგი იქნება, მკაფიოდ ჩამოაყალიბოთ, რას აკეთებთ. არ-
სებითად, წამით თავს ანებებთ საუბარს და მსჯელობთ საუბრის შემდგომ 
მიმართულებაზე. ჩვეულებრივ, ეს სტრუქტურირებულად ხდება ხოლმე. თქვენ 
უნდა ითხოვოთ კლიენტისგან ნებართვა, როცა დღის წესრიგის დაგეგმვაზე 
გადადიხართ, ამისთვის კი იყენებთ ისეთ შესავალ ფრაზებს, როგორებიცაა 
„წინააღმდეგი ხომ არ იქნებით, თუ განვიხილავთ თემებს, რომელთა შესახებაც 
უნდა ვიმსჯელოთ?“ ან „შეგვიძლია რამდენიმე წუთი დავუთმოთ იმ საკითხებს, 
რის განხილვასაც ვაპირებთ?“ ფრაზები - „წინააღმდეგი ხომ არ იქნებით“ და 
„შეგვიძლია“  ხაზს უსვამს ამ დაგეგმვის ჰიპოთეზურ ბუნებას. თქვენ არ აცხადებთ 
თემებს, რომლებიც აუცილებლად უნდა განიხილოთ, ამ ეტაპზე მხოლოდ იმ 
თემების იდენტიფიცირებას ახდენთ, რომელთა განხილვაც შესაძლებელია. 
დისკუსიის ჰიპოთეზურობის შენარჩუნება, დღის წესრიგის დაგეგმვის ხანმოკლე 
პერიოდშიც კი რთული საქმეა. კლიენტი გთავაზობთ თემას ან პრობლემას და 
თქვენ გიჩნდებათ სურვილი, მაშინვე დაიწყოთ მისი განხილვა. დღის წესრიგის 
დაგეგმვის დროს არ უნდა განიხილოთ რომელიმე საკითხი სიღრმისეულად, ამ 
დროს საჭიროა, მხოლოდ საუბრის შესაძლო მიმართულებები მიმოიხილოთ. თუ 
კლიენტის ცხოვრება უღრან ტყესავითაა, დღის წესრიგის დაგეგმვა გულისხმობს 
მის ზემოდან დათვალიერებას ჰაერში მონავარდე არწივის თვალით. შემდეგ კი, 
საინტერესო იქნება ტყეში შესვლა და იქაურობის თაგვის თვალით  თვალიერება, 
მაგრამ არა ამ ეტაპზე. დღის წესრიგის დაგეგმვის დროს სტრუქტურირებული 
შესავალი ასე შეიძლება ჟღერდეს:
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„მაინტერესებს, ხომ არ შეგვიძლია, რამდენიმე წუთით შევჩერდეთ და 
მოვიფიქროთ, რა არის თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე გონებაში 
შევადგინე იმ საკითხების ჩამონათვალი, რომლებიც თქვენ ახსენეთ და 
მინდა, ეს ჩამონათვალი შეგითანხმოთ. შემდეგ კი იმაზე ვისაუბროთ, 
ჩამოთვლილთაგან რომელი საკითხით გირჩევნიათ განხილვის დაწყება. 
შეიძლება, მეც გამიჩნდეს რაიმე მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. ასე 
მოვიქცეთ?“

შესაძლებლობათა განხილვა

სტრუქტურის განსაზღვრისთვის გაკეთებული შესავლის შემდეგ დღის წესრიგის 
დაგეგმვა შესაძლებლობათა ჩამოთვლით გრძელდება. რა პრობლემებზე 
შეგიძლიათ საუბარი? ეს შეიძლება მარტივად გაკეთდეს, მაგალითად, სთხოვეთ 
კლიენტს იმ საკითხების ჩამოთვლა, რომელთა შესახებაც სურს საუბარი. ამის 
გაკეთება კონსულტირების დასაწყისშივე შეიძლება. თუ თქვენ უკვე გისაუბრიათ 
ამის შესახებ, უსათუოდ გექნებათ განხილული საკითხების მონახაზი. სავარაუდო 
თემების ჩამონათვალის გასაგრძელებლად ეს მითითებები დაგეხმარებათ:

1. დაუტოვეთ კლიენტს შესაძლებლობა, გამოხატოს საკუთარი სურვილები 
და წუხილები. ნუ ჩათვლით, რომ მაშინვე უნდა გააგრძელოთ საუბარი, 
როგორც კი სიჩუმე 7 წამს გადააჭარბებს. გააკეთეთ შესავალი და 
დაელოდეთ, რა მოჰყვება მას.

2. საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ აფირმაცია და გამოხატეთ მხარ-
დაჭერა. გააკეთეთ კომენტარი კლიენტების აშკარა ძლიერ მხარეებსა 
და მის წრაფებებზე. ხაზი გაუსვით მათს პიროვნულ არჩევანსა და ავ-
ტონომიას, როცა საკითხი მათს ცხოვრებას, ჯანმრთელობასა და გა-
დაწყვეტილებებს შეეხება.

3. საშუალება მიეცით კლიენტს, წამოაყენოს სრულიად ახალი იდეები, 
რომლებიც მანამდე არ განგიხილავთ.

4. გამოიყენეთ ჰიპოთეზური ფრაზები, როგორიცაა „შეიძლება“, „შეგიძლიათ“ 
და ასე შემდეგ. ზემოდან გადაათვალიერეთ და გამოიკვლიეთ ლანდ-
შაფტი. მიწაზე დასაშვებად ადგილის არჩევა უკვე მომდევნო  ეტაპია 
დღის წესრიგის დაგეგმვაში. რეფლექსიური მოსმენა არის უაღრესად 
სასარგებლო და საჭირო რამ, რაც კლიენტის თვალსაზრისის გაგებასა 
და შესაბამისი ფოკუსის მოძებნაში დაგეხმარებათ. 

5. ჩაურთეთ თქვენი მოსაზრებებიც. თქვენს აზრსაც აქვს მნიშვნელობა. 
კლიენტები აფასებენ ხოლმე შეხედულებებს იმის შესახებ, რისი გათ-
ვალისწინებაც მნიშვნელოვანია. მოტივაციურ ინტერვიუირებაში ეს 
ფრთხილად კეთდება - ისე, რომ პატივი ვცეთ კლიენტის ავტონომიას 
(იხილეთ მე-11თავი).

„ასევე მნიშვნელოვანია, ჩემი აზრით, ძილის საკითხი, რადგან ძილის 
ნაკლებობა შესაძლოა გავლენას ახდენდეს იმ საკითხებზე, რომლებიც 
თქვენ გაწუხებთ. შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ ან, იქნებ სხვა დროისთვის 
გადავდოთ“.
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არეალის დავიწროება

როდესაც უკვე არსებობს მთლიანი სურათი და გამოსაკვლევი ტერიტორიის 
ერთიანი ხედვა, დღის წესრიგის დაგეგმვის შემდგომ ეტაპზე საჭიროა 
ჰიპოთეზურიდან გარდამავალ (დროებით) ორიენტირზე გადასვლა. ეს ამოცანის 
რთული და პროდუქტიული ნაწილია და მივყავართ საერთო ხედვამდე, 
რას უნდა შეეხებოდეს საუბარი უახლოეს მომავალში, და რა თემები უნდა 
განვიხილოთ. თუ ოდესმე ელექტრონულ რუკასთან გიმუშავიათ, ეს პროცესი 
ჰგავს (+) ღილაკზე დაჭერას საიმისოდ, რომ რომელიმე კონკრეტული ადგილი 
ახლოდან დავათვალიეროთ. შემდეგ, როცა პირობები შეიცვლება, შეგეძლებათ 
უკან დააბრუნოთ მთლიანი რუკა და უფრო ფართოდ დაინახოთ გარემო, რათა 
ამჯერად სხვა ადგილის დათვალიერება შეძლოთ.

როგორც მე-8 თავში განვიხილეთ, ფოკუსის არჩევაზე სხვადასხვა ფაქ-
ტორი ზემოქმედებს. შეიძლება, კლიენტს ჰქონდეს მკაფიო და მტკიცედ 
ჩამოყალიბებული მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, რით აჯობებს საუბრის 
დაწყება. ზოგიერთ საკითხს დაუყოვნებლივ სჭირდება ყურადღების მიქცევა. 
ზოჯგერ სერვისის კონტექსტი ზღუდავს საკითხებს. თქვენც შეიძლება გაგიჩნდეთ 
მოსაზრება იმის თაობაზე, პირველ რიგში რაზე აჯობებს ფოკუსირება, რადგან 
ამჩნევთ შესაძლო მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს კლიენტის პრობლემებს 
შორის. რუკის რომელ ადგილს უნდა მიექცეს საწყისი ყურადღება, წყდება 
მოლაპარაკების შედეგად, რომლის გან-
მავლობაშიც ყვე ლაზე მნიშვნელოვანი 
კლი ენტის ჩარ თუ ლობაა. აზრი არ აქვს გზის 
სწორად შერჩევას, თუ კლიენტი თქვენთან 
ერთად არ წამოვა ამ გზაზე.

არეალის დავიწროება გულისხმობს კლიენტთან გასაუბრებას თქვენი და მისი 
პრიორიტეტების შესახებ, და საბოლოოო შეთანხმების მიღწევას მიმართულების 
არჩევისას. თქვენი მიზანია, მიმართულება შეთანხმებულად იყოს არჩეული, 
რაც სამუშაო თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი კომპონენტია (Bordin, 1979). 
ეს მიმართულება შეიძლება იყოს მარტივი და მოიცავდეს მხოლოდ ერთი, ან 
რამდენიმე  საკითხის გარკვევას, ან მკაფიოდ განსაზღვრულ მიზანთა მიღწევას.

შეჯამების უნარი საშუალებას მოგცემთ, მანამ ჩამოაყალიბოთ დღის წესრი გის 
დაგეგმვის შედეგები, სანამ ისევ კონსულტირების პროცესს დაუბრუნდებოდეთ. 
კარგი შეჯამება უნდა შეიცავდეს რამდენიმე ელემენტს. ესენია:

1. მთლიანი სურათი: იმ თემების ან მიზნების ჩამონათვალი, რომლებიც 
ერთად მოიფიქრეთ. აქ შედის ის საკითხები, რომლებიც მომავალში 
უნდა განიხილოთ,  აგრეთვე, ის თემებიც, რომელთა შესახებაც არ 
იმსჯელებთ.

2. დავიწროებული სურათი: თქვენი საუბრის საწყისი წერტილი. ეს შეიძლება 
იყოს ერთი ან რამდენიმე პრიორიტეტული საკითხი, რომლებსაც შემდეგ 
განიხილავთ.

3. შეხსენება, რომ კონსულტირების პროცესში ყოველთვის შეგიძლიათ 
საუბრის შეწყვეტა და მთლიან სურათზე დაბრუნება. ეს ქმნის ათვლის 

აზრი არ აქვს გზის სწორად 
შერჩევას, თუ კლიენტი 
თქვენთან ერთად არ წამოვა 
ამ გზაზე.
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წერტილს, რომლის გამოყენებაც ყოველთვის შეგიძლიათ დღის წეს-
რიგის დაგეგმვაზე დასაბრუნებლად.

4. კლიენტისგან პასუხის მიღება. გეთანხმებათ თუ არა? აქვს თუ არა 
სხვა წუხილებიც, რომელთა განხილვაც სურს? შეგვიძლია თუ არა 
გაგრძელება?

ქვემოთ მოყვანილ ზოგიერთ მაგალითში ნახავთ დღის წესრიგის დაგეგმვის 
მოკლე ვერსიებს, რომელთა გამოყენებაც კონსულტირებისას სხვადასხვა 
მიზეზის გამო შეიძლება - ვთქვათ, თემის შესაცვლელად, თუ იგრძენით, რომ 
ჩიხში შეხვედით. თემიდან გადახვევა და მეტასაუბრის წამოწყება ამ სიტუაციების 
ერთადერთი საერთო ელემენტია. 

ვიზუალური ხერხების გამოყენება

ქცევის ცვლილების კონსულტაციებში ადრე გავრცელებული დღის წესრიგის 
დაგეგმვის ფორმა გულისხმობდა ვიზუალური მასალის გამოყენებას, რომელიც 
სპეციალისტსა და კლიენტს საუბრის მიმართულებას კარნახობდა (Stott et 
al., 1995). ეს იყო ქაღალდის ფურცელზე გამოსახული წრეები, რომელთაგან 
ზოგიერთში საუბრის სავარაუდო თემები ეწერა, ზოგიერთი კი ცარიელი 
იყო და კლიენტს თავად შეეძლო მისი შევსება (იხილეთ სქემა 9.1). ასეთი 
ფურცლები სხვადასხვაგვარად შეიძლება გამოვიყენოთ. მაგალითად, დიაბეტით 
დაავადებულთა კონსულტირებისას წრეებში შეიძლება ჩაიწეროს სისხლში 
გლუკოზის შემცველობის დარეგულირების სხვადასხვა საშუალება: დიეტა, 
ვარჯიში, მედიკამენტები, ინსულინი, სტრესის შემცირება, მონიტორინგი თუ 
სხვა რამ. მეორე მეთოდია ცარიელი ფურცლის აღება და იმ თემების ჩაწერა, 
რაც დისკუსიის დროს გამოვლინდება. ეს თემები შეიძლება ჩაიწეროს ხელით 
მოხაზულ წრეებში, რამდენიმე წრე კი ცარიელი დარჩეს, ასე შეიქმნება დაგეგმვის 
ინდივიდუალური ფურცელი. 

დღის წესრიგის დაგეგმვა არა მხოლოდ ერთი, არამედ, რამდენიმე 
ვიზიტისთვისაც  შეიძლება. თქვენ შეგიძლიათ შეინახოთ ეს ვიზუალური ჩანაწერი, 
რომელიც შეგახსენებთ პროგრესს და დაგანახვებთ მიმართულებებს. შემდეგი 
შეხვედრისას რუკა შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ძველი გზებიდან რამდენიმე 
მაინც შენარჩუნდება.

დღის წესრიგის დაგეგმვა პრაქტიკაში

დღის წესრიგის დაგეგმვისა და ფოკუსის სწორად შერჩევის აუცილებელი 
პირობაა კლიენტის  წარმართვა თანამშრომლური მიმართულებით. აქვე 
მოვიყვანთ ზოგიერთ გარემოებას, რომლის დროსაც ძალიან სასარგებლოა 
დღის წესრიგის დაგეგმვა.

ცვლილების თემის ამორჩევა მრავალ საკითხს შორის

დაგეგმვა არაა აუცილებელი, თუ თქვენი თემა ნამდვილად ერთია და 
შეთანხმებული. ამას ხშირად ამბობენ დამოკიდებულებებთან მომუშავე 
ადამიანები: „ეს აშკარაა. შენობის კარებს აწერია „ადიქციის სამკურნალო 
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პროგრამა“, ამიტომაც, როცა ვინმე მოდის, არ უჩნდება კითხვა, რის 
შესახებ უნდა ვისაუბროთ“. თუმცა, კონკრეტული მიმართულების მქონე 
სერვისშიც კი არსებობს საუბრის რამდენიმე შესაძლო მიმართულება. თუ 
თქვენი კლიენტი სვამს ალკოჰოლურ სასმელებს, ეწევა თამბაქოს და იღებს 
რამდენიმე სხვა ნარკოტიკს, სად იქნება თქვენი საწყისი წერტილი? ამას 
გარდა, ნივთიერებაზე დამოკიდებულება, როგორც წესი, უკავშირდება სხვა 
პრობლემებსაც, რომელთაგან ზოგიერთი სხვებზე მეტად აწუხებს კლიენტს და 
მათი მოუგვარებლობა სერიოზულ დაბრკოლებას უქმნის მის გამოჯანსაღებას 
(Miller, Forcemihes, & Zweben, 2011).

ასეთ სიტუაციაში დღის წესრიგის დაგეგმვა გვეხმარება საწყისი წერტილის 
ამორჩევაში, ანუ იმ სფეროს პოვნაში, რომელშიც კლიენტს ყველაზე მეტად ან 
ყველაზე ნაკლებად სურს რაიმეს შეცვლა. როგორც წესი, სასურველ შედეგს 
ვერ მივაღწევთ, თუ ყველაფრის ერთდროულად შეცვლას შევეცდებით. სიაში 
ბევრი მნიშვნელოვანი თემა იქნება შეტანილი, მაგრამ დღის წესრიგის არჩევა 
პირველ ნაბიჯზე ფოკუსირებას გულისხმობს.

ინტერვიუერი: თქვენ აქ სმის პრობლემის განსახილველად მობრძანდით, 
მაგრამ როგორც ჩანს, სხვა სირთულეებიც გაქვთ, რომლებიც უფრო 
მეტად გაწუხებთ. ვიცი, რომ ცოლთან შერიგება და სახლში დაბრუნება 
გსურთ. თქვენს ვაჟსაც აქვს ბევრი პრობლემა, რომლებიც კიდევ უფრო 
ამწვავებს თქვენსა და თქვენს ცოლს შორის არსებულ კონფლიქტს. 
ისიც აღვნიშნე, რომ არსებობს რამდენიმე სტანდარტული კითხვა, 
რომლებიც აუცილებლად უნდა დაგისვათ, ვიდრე დღევანდელ სესიას 
დავასრულებდეთ. თქვენი აზრით, რითი ჯობია, დავიწყოთ?

კლიენტი: მე უნდა გადავწყვიტო, შევძლებ თუ არა ჩემი ვაჟისთვის ად-
ვოკატის დაქირავებას. მას ბევრი პრობლემა აქვს.

სქემა 9.1. წრეებიანი ფურცლის ნიმუში დღის წესრიგის 
დასაგეგმად

რის შესახებ გსურთ საუბარი?
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ინტერვიუერი: ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელზეც დღეს 
ვიმსჯელებთ.

კლიენტი: არა, არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მაგრამ ამაზე იმიტომ 
ვფიქრობ, რომ ფული  თუ არ მივეცი, დანახვისთანავე ყვირილს და 
ჩხუბს დამიწყებს.

ინტერვიუერი: ესე იგი, ახლა ეს გადარდებთ, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი 
საკითხებიც გვაქვს განსახილველი. შეგვიძლია, სმის პრობლემის შე-
სახებაც ვიმსჯელოთ, მით უფრო, რომ აქ სწორედ ამის გამო მოხვედით?

კლიენტი: იცით რა, სმა არც ისე ცუდია, როგორც ზოგს ჰგონია, მაგრამ 
ზოგჯერ მართლა მიქმნის პრობლემებს.

ინტერვიუერი: ესე იგი, დღეს ამ საკითხზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ.
კლიენტი: დიახ.
ინტერვიუერი: კიდევ რაზე?
კლიენტი: შეიძლება ბინიდან გამასახლონ, სხვა საცხოვრებელი  კი არ 

მაქვს.
ინტერვიუერი: რამდენად საჩქაროა ეს საკითხი?
კლიენტი: ჯერ კიდევ მაქვს დრო, მაგრამ სახლში მინდა დაბრუნება, ჩემს 

ცოლთან.
ინტერვიუერი: კარგი. კიდევ რა შეგვიძლია განვიხილოთ?
კლიენტი: ჩემს ხელმძღვანელს არ მოსწონს, როგორ ვმუშაობ.  უკვე 

მისაყვედურა დაგვიანებებისთვის, ეს სამსახური თუ დავკარგე, პრობა-
ციის ოფიცერთანაც პრობლემები შემექმნება. 

ინტერვიუერი: ესე იგი, ეს საკითხიც გაწუხებთ.
კლიენტი: ჰო.
ინტერვიუერი: კარგი, გასაგებია, ბევრი საკითხია, რის შესახებაც შეგ-

ვიძლია დღეს საუბარი. ვიდრე ჩემს შეკითხვებამდე მივალთ,   რისი 
განხილვით დავიწყოთ?

კლიენტი: ჩემი აზრით, შვილისთვის ადვოკატის დაქირავებით. დღეს 
უსათუოდ მკითხავს ამის თაობაზე.

ინტერვიუერი: კარგი, ამით დავიწყოთ, შემდეგ კი, თუ წინააღმდეგი არ 
იქნებით, ალკოჰოლის მოხმარებაზე გადავიდეთ.

კლიენტი: კი ბატონო.
ინტერვიუერი: მე დროს მივადევნებ თვალს და ვნახოთ, მოვასწრებთ თუ 

ვერა დანარჩენი საკითხების განხილვას.
კლიენტი: დიახ, მშვენიერია.

მიმართულების შეცვლა

დროდადრო საუბრის თემა იცვლება, მაგრამ მოტივაციური ინტერვიუირების 
დროს მნიშვნელოვანია, შევინარჩუნოთ ჰორიზონტის ხედვა, რომ ვიცოდეთ, 
საით მივდივართ. კონსულტირების განმავლობაში,  რამდენიმე ვიზიტის შემდეგ, 
თქვენ მიაღწევთ ადგილს, სადაც საჭირო გახდება ფოკუსის შეცვლა და ახალი 
მიმართულებით წასვლა. ამისათვის ხშირად  ორ შესაძლო მიმართულებას 
შორის არჩევნის გაკეთებაა საჭირო. ჩვენ გირჩევთ, ასეთ დროს ჩაატაროთ 
მოკლე მეტასაუბარი, რომლის დროსაც კლიენტთან ერთად გაარკვევთ მიზნებსა 
და მისწრაფებებს - სწორედ ისე, როგორც კარგი გიდი ჩერდება და მსჯელობს 
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შემდეგი დასათვალიერებელი ადგილ(ებ)ის შესახებ. სპეციალისტმა  შეიძლება 
ასე წამოიწყოს საუბარი:

„ორივენი იმიტომ მოხვედით, რომ თქვენი ურთიერთობის გამოსწორებაზე 
გვესაუბრა. განსაკუთრებით თქვენ, ლინდა, გსურთ უფრო ღიად ვი ლა-
პარაკოთ კარლის გრძნობების შესახებ. ჩვენ უკვე ოთხი სესიაა ვმუშაობთ. 
ახლა თქვენ სახლში უფრო მეტს ესაუბრებით ერთმანეთს და იყენებთ 
მოსმენის უნარებს, რომლებიც აქ განვიხილეთ. კარლ, თქვენთვის ცხადი 
გახდა, რომ ნამდვილად გიჭირთ ადამიანების ნდობა, თავს დაუცველად 
გრძნობთ და გაინტერესებთ, უკავშირდება თუ არა ეს თქვენს სამხედრო 
წარსულს. მოდი, ერთი წუთით შევჩერდეთ და დავილაპარაკოთ იმის 
შესახებ, თუ საით მივდივართ. ერთი ალტერნატივაა, გავაგრძელოთ 
მუშაობა თქვენი კომუნიკაციისა და ურთიერთობის გასამყარებლად. 
მეორე არჩევანი თქვენთვისაა, კარლ. შეგვიძლია, ვისაუბროთ თქვენს 
საბრძოლო გამოცდილებაზე და მის გავლენაზე. ამას ინდივიდუალური 
კონსულტირება დასჭირდება. თუკი გრძნობთ, რომ მთავარ დაბრკოლებას 
სწორედ აქ აწყდებით, კარგი იქნებოდა, ჯერ ამის შესახებ გვესაუბრა 
და  თქვენი ურთიერთობის საკითხზე შემდეგ გადავსულიყავით. ან იქნებ 
მიგაჩნიათ, რომ სხვა მიმართულებით გვიჯობს წასვლა? ჩემი აზრით, 
უმჯობესია, თავად თქვათ, რას ფიქრობთ და შემდეგ რომელი ნაბიჯის 
გადადგმა იქნება უფრო სასარგებლო“.

კლიენტების გააქტიურება მათთან შეხვედრამდე

შესაძლებელია დღის წესრიგის დაგეგმვის ლოგიკის ისე განვრცობა, რომ 
კლიენტებს მათთან შეხვედრამდე შევუწყოთ ხელი, საკუთარი მისწრაფებების 
გააზრებაში. ჩვენს ერთ-ერთ უკანასკნელ კვლევაში (McNamara et al., 2010) 
ვიყენებდით დღის წესრიგის დაგეგმვის კითხვარს, რომელსაც დიაბეტის მქონე 
ბავშვები და ახალგაზრდები მოსაცდელში ავსებდნენ და რომელიც უჩვენებდა, 
რაზე სურდათ მათ საუბარი. ერთ-ერთი სპეციალისტი გაოცებული დარჩა, 
როდესაც მანამდე ძალიან გულჩათხრობილმა  ბავშვმა დღის წესრიგში მხოლოდ 
ერ თი საკითხი მიუთითა. ეს იყო კითხვა: „რამდენ ხანს ვიცოცხლებ?“ კლიენტების 
ნაადრევი გააქტიურება გავლენას ახდენს მომსახურების კულტურასა და 
ორგანიზებაზე. ამ თემას IV ნაწილში განვიხილავთ. თუ კლიენტს მეტ დროსა 
და ცოტა სტრუქტურას მივცემთ წინასწარ მოსამზადებლად, არა მარტო კონ-
სულტირების დროს დავზოგავთ, არამედ იმის შესახებაც ვამცნობთ მას, რომ 
თქვენ და თქვენი მომსახურება მის სურვილებზეა მორგებული. ამგვარი მომ-
ზადება დღის წესრიგის დაგეგმვის დასაწყისია და არა - დასასრული. შემდგომი 
პროგრესი დამოკიდებულია თავად სპეციალისტის კეთილგანწყობასა და 
ფოკუსირების უნარზე, რადგან ზოგჯერ კლიენტებს სრულიად მოულოდნელი 
მისწრაფებები აქვთ.

ჩიხიდან გამოსვლა

კონსულტირების პროცესში ჩნდება განცდა, რომ დისკუსია ჩაკეტილ წრეში 
ტრიალებს, ფარავს ძალიან ბევრ თემას, და შედეგს ვერ ვაღწევთ. ასეთ ვი-
თარებაში შეიძლება სასარგებლო იყოს არა პასუხისმგებლობის საკუთარ 
თავზე აღება და ჩიხიდან გამოსავლის დამოუკიდებლად ძიება, არამედ საუბრის 
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შეწყვეტა და რამდენიმე წუთით კლიენტთან გულახდილად დალაპარაკება. 
ამ შემთხვევაში თქვენ კლიენტს მრჩევლად იყენებთ. ასეთ სიტუაციაში დღის 
წესრიგის დადგენას არ დასჭირდება ზემოთ აღწერილი ყველა ეტაპის გავლა, 
მას შემოკლებული ფორმა ექნება. მაგალითად:

„მინდა, ერთი წუთით შევჩერდეთ  [მეტასაუბრის დაწყების აღნიშვნა] და 
გკითხოთ, როგორ გრძნობთ თავს ამ დისკუსიაში? გულახდილად რომ 
გითხრათ, მაინტერესებს, საით უნდა წავიდეთ და რა იქნება თქვენთვის 
ყველაზე სასარგებლო. თქვენ მიერ ჩამოთვლილი საკითხებიდან, რომელზე 
გსურთ ყურადღების გამახვილება? რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი?“

შეგიძლიათ გულწრფელად გამოხატოთ არათავდაჯერებულობა და ნუ შე-
გეშინდებათ, რომ  ამის გამო კლიენტის ნდობას დაკარგავთ. ცოტა ხნით 
მოსმენის რეჟიმში ყოფნა შეიძლება ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდეს. ასეთ 
სიტუაციაში კიდევ ერთი გამოსავალია ახლად წამოჭრილი თემების შეჯამებით 
დღის წესრიგის დაგეგმვის ხელახლა დაწყება:

„ძალიან წამადგება, თუ წუთით შევჩერდებით და გავარჩევთ, საით 
მივ  დივართ. ადრე უკვე ვისაუბრეთ სამსახურში თქვენს დაბრუნებაზე; 
სირთულეებზე, რომლებსაც აწყდებით; თქვენს გრძნობებზე; თქვენს ყო-
ველდღიურობაზე; პრობლემებზე, რომლებიც  ქალიშვილთან გაქვთ და 
იმაზე, თუ როგორი გინდათ, იყოს თქვენი ცხოვრება 10 წლის შემდეგ. 
როგორ გრძნობთ თავს ამ საუბრების შემდეგ? მაინტერესებს, ამ თემებიდან 
კონკრეტულად რომელიმეზე ხომ არ გსურთ  ყურადღების გამახვილება?“

რთული თემის წამოჭრა

სპეციალისტებს ზოგჯერ აინტერესებთ, როგორ უნდა დასვან რთულ თემასთან 
დაკავშირებული საჭირო შეკითხვა. პრობლემა შეიძლება იყოს კლიენტის 
ნაკლებად ჩართულობა, რაც, თუ გამოსწორდება, საშუალებას მოგცემთ, 
გულახდილი იყოთ. თუმცა, გარემოებები თითქმის არასოდეს არის იდეალური 
და ჩართულობაც, თქვენი ძალისხმევების მიუხედავად, ხშირად ძალიან სუსტია. 
ასეთ შემთხვევაში შეიძლება დღის წესრიგის დაგეგმვა დაგეხმაროთ. თქვენ 
უკან იხევთ, ირჩევთ რთულ თემას რამდენიმე თემას შორის, ხაზს უსვამთ 
კლიენტის ავტონომიას და აფასებთ, რამდენად მზადაა იგი ამ თემაზე საუბრის 
გასაგრძელებლად. თუ ალკოჰოლზე შესაძლო დამოკიდებულების მაგალითს 
განვიხილავთ ადამიანთან, რომელიც ძალიან მგრძნობიარეა და უჩივის მუცლის 
ტკივილებსა თუ სტრესს, საუბარი შეიძლება ასე წარვმართოთ: 

„შეიძლება, გკითხოთ, როგორ აჯობებს ამ საუბრის გაგრძელება? თქვენ 
უკვე ისაუბრეთ მუცლის ტკივილებზე, იქნებ სხვა პრობლემებიც გაქვთ, 
რომლებიც უშუალო კავშირშია ამასთან? გარდა ამისა, საუბრობდით 
სტრესის შესახებაც. ახლა შეგვიძლია განვაგრძოთ მსჯელობა იმაზე, 
თუ როგორ გავაუმჯობესოთ მდგომარეობა და როგორ დაგეხმაროთ ამ 
პრობლემის მოგვარებაში. მე მაინტერესებს ალკოჰოლის მოხმარების 
საკითხიც, რა გავლენა შეიძლება მოეხდინა ამას მუცლის ტკივილებზე. 
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გარდა ამისა, შეიძლება არსებობდეს სხვა პრობლემაც, რის შესახებაც 
მსჯელობას მოისურვებთ. ეს თქვენი გადასაწყვეტია“.

თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია კონკრეტული თემის განხილვა, 
შეგიძლიათ ეს  თემა  ნებართვის აღების შემდეგ წამოჭრათ.

„როდესაც მუცლის ტკივილზე მესაუბრებოდით, ერთ საკითხზე ვფიქრობდი, 
რომელიც შესაძლოა, მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს.  ცოტა დრო ალკოჰო-
ლის მოხმარების საკითხსაც ხომ არ დავუთმოთ?“

შეფასების ჩართვა

თუ თქვენი მომსახურება სტანდარტულ შეფასებას საჭიროებს, რთულია 
გან საზღვრა, რა გავლენას მოახდენს ეს ჩართულობაზე. კლიენტების კე-
თილგანწყობის მოსაპოვებლად, პირდაპირ დაკითხვაზე გადასვლა საუკეთესო 
გზა არ არის. ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი საშუალებაა დღის წესრიგის 
დაგეგმვა მანამ, სანამ დეტალურ შეფასებაზე გადახვიდოდეთ. საწყისი ვიზიტის 
სტრუქტურა შეიძლება აუცილებელ შეფასებას გულისხმობდეს, მაგრამ ამის 
ჩატარების დრო კლიენტთან უნდა შეათანხმოთ. მაგალითად:

„ეს ჩვენი პირველი შეხვედრაა და, სულ მცირე, ორი რამ გვაქვს გასა-
კეთებელი. რამდენიმე შეკითხვა უნდა დაგისვათ ამ ფორმის შესავსებად, 
რომელსაც ყველა აქ მომსვლელი ავსებს. ამას გარდა, მინდა მოვისმინო, 
რამ მოგიყვანათ აქ და, თქვენი აზრით, მე რით შემიძლია თქვენი დახ-
მარება. შეგვიძლია, დავიწყოთ, რითაც გვსურს, შეკითხვები სულ 15 წუთს 
წაგვართმევს. რა გირჩევნიათ, ჯერ თქვენი წუხილების შესახებ მიამბობთ, 
თუ ჯერ ეს ფორმა შევავსოთ?“

ზოგ ადამიანს ჯერ საკუთარი ამბის  მოყოლა ურჩევნია, სხვები კი თავიდან 
სტრუქტურირებულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას ამჯობინებენ. ნებისმიერ 
შემთხვევაში, არჩევანი მათ უნდა გააკეთონ და აუცილებლად  უნდა იცოდნენ, 
რომ საუბრის განმავლობაში ორივე ამოცანაა შესასრულებელი.

საკუთარი როლის განსაზღვრა რთულ გარემოებებში 

ზოგ სპეციალისტს  ერთდროულად ორ რამეზე უწევს ზრუნვა,  ესაა: კლიენტის 
კეთილდღეობა და დანარჩენი ადამიანების, ვთქვათ, დაუცველი ბავშვების, 
დაჩაგრული პარტნიორებისა და, ზოგადად, საზოგადოების უსაფრთხოების 
დაცვა. ამ დროს, კონსულტირების პროცესში ნათლად ჩანს შეფასების პრო-
ცედურები და პოლიტიკა. ამასთან ერთად, თქვენ ისიც გინდათ, რომ დაიცვათ 
თქვენი კლიენტი და ხელი შეუწყოთ მის ცვლილებას. მას არ უნდა უხდებოდეს 
იმაზე ფიქრი, ვის მხარეს ხართ. სინამდვილეში, თქვენ ორივე მხარეს ხართ, 
ამიტომაც რთულია ცვლილებაზე ორიენტირებული  თანამშრომლური ურ-
თიერთობის დამყარება და შენარჩუნება.

დღის წესრიგის დაგეგმვა საჭიროა როლების განსასაზღვრადაც, რაც 
შემდგომში გააადვილებს საუბრისას ერთი საკითხიდან მეორეზე გადასვლას. 
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თქვენ იწყებთ მეტასაუბარს, არკვევთ როლებს, შემდეგ კი გადადიხართ დღის 
წესრიგზე. გამოგადგებათ ქუდების შეცვლის მეტაფორაც. მოგვიანებით, თუკი 
მოისურვებთ სხვა თემასა თუ როლზე გადანაცვლებას, გადასვლა უფრო 
გაგიადვილდებათ, რადგან საზღვრები უკვე მონიშნული გექნებათ. მაგალითად: 
„საჭიროა, დრო გამოვნახო და გაგესაუბროთ ჩემი ურთიერთგანსხვავებული 
როლების შესახებ. წარმოიდგინეთ, რომ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ქუ-
დი მახურავს. როდესაც სპეციალისტის ქუდით გესაუბრებით, ჩემი საქმეა, 
დაგეხმაროთ ყოველდღიური საჭიროებებისა და მიზნების განხორციელებაში. 
მაგრამ, ხომ იცით, რომ მეორე ქუდიც არსებობს და როცა ის მახურავს  ჩემი 
მოვალეობა სხვების დაცვაა. ჩემთვის ყოველთვის ადვილი არაა ამ ქუდის 
მორგება, მაგრამ მე ვალდებული ვარ, თქვენი ბავშვების უსაფრთხოებისა და 
ინტერესების დაცვაზეც ვიზრუნო. მე ორი ქუდი ანუ ორი საქმე  მაქვს: რომელთა-
გან პირველი თქვენი დახმარებაა, მეორე კი - თქვენი შვილების უსაფრთხოების 
ხელშეწყობა. იმედია, შევძლებთ თანამშრომლობას იმის მიუხედავად, რომელი 
ქუდი მეხურება. ასე რომ, მოდი, დავიწყოთ თქვენი მოთხოვნილებებითა და 
წუხილებით. რა ცვლილებების ხილვა გსურთ ცხოვრებაში?“

სცენარი 3. გაურკვეველი მიმართულება: ორიენტირება

დღის წესრიგის დაგეგმვა შესაძლებლობების მენიუთი იწყება. ესაა შესაძლო 
ცვლილების თემების სია, საიდანაც შეგვიძლია, ავირჩიოთ. თუმცა, ზოგჯერ 
პრობლემების ჩამონათვალი არ არსებობს. არ არსებობს მკაფიოდ და ხა-
ზული რუკა ზედ დატანილი შესაძლო მიმართულებებით. კლიენტის მიერ 
შემოთავაზებული სცენარი შეიძლება საკმაოდ გაურკვეველი იყოს. ნახსენებია 
კონკრეტული პრობლემები, მაგრამ გაურკვეველია, რა კავშირია მათ შორის, 
და არ არსებობს მკაფიო ფოკუსი ცვლილების განსახორციელებლად. კლიენტი 
თითქოს „მთელ რუკას ფარავს“ და, ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, თითქოს 
უმთავრესი გამოწვევა სწორედ ამ გაურკვევლობის შემცირება იყოს (Gilm-
ore, 1973). ერთ-ერთ პრობლემაზე ფოკუსირება  სრული სურათის დანახვის 
საშუალებას ამცირებს.

აქ სპეციალისტის ამოცანა უფრო რთულია, ვიდრე უბრალოდ პრი ორი-
ტეტების ჩამონათვალის შედგენა. ეს არის კლიენტის ამბის მოსმენა და 
ტყი დან გამოსასვლელი გზის ძიება. გარკვეული დროით შეიძლება მიჰყვე 
სხვადასხვა ბილიკს და სცადო ტერიტორიის რუკის შედგენა. ორიენტაციის 
პროცესი მთლიანობაში არის ზოგადიდან კონკრეტულზე გადასვლა; კლიენტის 
ჩართულობის უზრუნველყოფა და მისი კეთილგანწყობის მოპოვება კი ძალიან 
მნიშვნელოვანია, რადგან ეს უფრო ინტენსიური პროცესის საფუძველია. 

ორიენტირების ამოცანის ნაწილი ხშირად არის შემთხვევის ფორმულირება, 
ნათელი სურათის (ან ჰიპოთეზის) შექმნა კლიენტის სიტუაციისა და მისი მოგ-
ვარების გზების შესახებ. კლიენტი გვთავაზობს თავსატეხის ნაწილებს, რომლებიც 
ერთად უნდა შეისწავლოთ და ააწყოთ. ორიენტირების პროცესი იწყება კონ-
სულტირების დასაწყისში, ამიტომ ის კეთილგანწყობის მოპოვების პროცესის 
თანამდევია. ასეთ შემთხვევებში, მე-5 და მე-6 თავებში აღწერილი OARS 
უნარები ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც კეთილგანწყობის მოპოვებისთვის, 
ისე ფოკუსირებისთვისაც. ეს ნაჩვენებია ჯულიას შემთხვევის გაგრძელებაში, 
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რომელიც მე-6 თავში დავიწყეთ და ქვემოთ განვაგრძობთ. საწყისი სესიის ეს 
ნაწილი იწყება ინტერვიუერის მიერ საუბრის დასაწყისში ნახსენები საკითხების 
შეჯამებით. ეს რომ დღის წესრიგის დადგენა ყოფილიყო, მხოლოდ იმის 
გადაწყვეტა დაგვჭირდებოდა, რომელი პრობლემით  დაგვეწყო, მაგრამ აქ 
რაღაც უფრო რთულ ამოცანასთან გვაქვს საქმე. ინტერვიუერი ითვალისწინებს 
მთლიან სურათს (არწივის პოზიცია) და არ ცდილობს ცალკეული ფრაგმენტების 
დეტალიზებას (თაგვის პოზიცია). ამოცანა მდგომარეობს თავსატეხის აწყობის 
სხვადასხვა გზის ერთად ძიებაში.

ინტერვიუერი: გასაგებია, ძალიან ბევრ სხვადასხვა რამეზე ფიქრობთ. 
მოდი, შევაჯამოთ, რა გაწუხებთ. თქვენ ბრაზობთ და წუხხართ რეისთან 
განშორების გამო და გაინტერესებთ, განმეორდება თუ არა იგივე სხვა 
ურთიერობებში. ცუდად გძინავთ და იმასაც ამჩნევთ, რომ კონცენტრი-
რება გიჭირთ. ენერგია არ გყოფნით, თავს მარტოსულად გრძნობთ, 
ზოგჯერ კი უმიზეზოდ იწყებთ ტირილს.  გაინტერესებთ, რა ხდება. 
გინდათ, გაიგოთ, რატომ გემართებათ ეს ყველაფერი და გამუდმებით 
დარდობთ იმაზე, რომ საკუთარი თავის კონტროლი არ დაკარგოთ 
და არ გაგიჟდეთ. ზოგჯერ გრძნობთ, რომ კონტროლს კარგავთ − 
იწყებთ ყვირილს, საგნების სროლასა და მტვრევას. ასეთი რამ ადრეც 
გემართებოდათ, როცა შეყვარებულებს შორდებოდით. ახლა კი, თავიც 
დაისერეთ და ამან შეგაშინათ.

კლიენტი: კი, ძალიან შემაშფოთა. მაგრამ ეს ერთგვარი შვებაც იყო და 
ესეც მაშინებს.

ინტერვიუერი: ფიქრობთ, რომ კიდევ შეიძლება ეს ჩაიდინოთ.
კლიენტი: არ ვიცი. მე ისიც კი არ ვიცი, რა მჭირს.
ინტერვიუერი: თქვენს ცხოვრებაში ახლა იმდენი რამ ხდება, რომ ვერ 

გაგიგიათ, რა ქნათ,  ამიტომაც მოხვედით კლინიკაში.
კლიენტი: დიახ. თქვენი აზრით, შეძლებთ, დამეხმაროთ?
ინტერვიუერი: დიახ. თქვენ ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურად გეჩვენებათ, 

აქ მოსვლაც კი, მაგრამ მე ადრეც მიმუშავია ქალებთან, რომლებსაც 
ასეთივე წუხილები ჰქონდათ, ამიტომ მჯერა, რომ შევძლებ თქვენს 
დახმარებას. ჩემი აზრით, დასაწყისისთვის უმჯობესი იქნება,  უკეთ 
გავერკვიოთ ჩვენს მიზნებში. თუ ჩვენი ერთობლივი მუშაობა რეალურ 
შედეგს გამოიღებს, რა შეიცვლება?

კლიენტი: ჩემი აზრით, თავს ასე ცუდად აღარ ვიგრძნობდი. წამლები 
უნდა ვსვა?

ინტერვიუერი: ეს ერთ-ერთი ვარიანტია, მაგრამ ჯერ, მოდი, იმის შესახებ 
ვისაუბროთ, რა გსურთ, და შემდეგ მოვიფიქროთ, როგორ მივაღწიოთ 
იქამდე. ესე იგი, ერთი რამ, რისი შეცვლაც გინდათ, თქვენი გუნება-
განწყობილებაა.  ცოტა მეტი მიამბეთ ამის შესახებ.

კლიენტი:  ცუდად ვარ და ხშირად ვტირი. არ მძინავს და თავს  გამო-
ფიტულად ვგრძნობ.

ინტერვიუერი: გსურთ, რომ ემოციურად ცოტა დამშვიდდეთ, რათა უკე-
თესად დაიძინოთ და მეტი ენერგია გქონდეთ. კიდევ?

კლიენტი: მინდა კარგი ურთიერთობა მქონდეს ვინმესთან.
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ინტერვიუერი: მიამბეთ ამის შესახებ.
კლიენტი: მინდა, ვიპოვო მამაკაცი, რომელთანაც ახლოს ვიქნები. ვინც 

დაინტერესდება ჩემით და მესაუბრება. სექსიც კარგია, მაგრამ  ისეთი 
ვინმე მჭირდება, ვისაც მე ნამდვილად ვეყვარები და არ მიმატოვებს. 
რატომ იქცევიან კაცები ასე?

ინტერვიუერი: ესაა ის, რაც ასე გაწუხებდათ რეისთან − თავს მიტოვებულად 
გრძნობდით.

კლიენტი: დიახ! მე მხოლოდ იმის ცოდნა მსურს, რატომ ამერია ყველა 
ურთიერთობა. რა მჭირს?

ინტერვიუერი: ეს კიდევ ერთი წუხილია − არ იცით, რატომ გრძნობთ 
თავს ცუდად და რატომ გემართებათ ეს ყველაფერი. გინდათ, გაიგოთ, 
რა ემართება თქვენს ურთიერთობებს და რატომ დაისერეთ თავი.

კლიენტი: განა ამის გაგება არ არის მნიშვნელოვანი?
ინტერვიუერი: ცხადია, თქვენთვის ეს მნიშვნელოვანია. არ გინდათ, 

კონტროლი დაკარგოთ. სხვა რამეებიც ვერ გაგირკვევიათ. გინდათ, 
თავს უკეთესად გრძნობდეთ, გინდათ შინაგანი სიმშვიდე, გინდათ, ძილი 
და კონცენტრირება შეძლოთ. გინდათ, გქონდეთ ისეთი ურთიერთობა, 
როცა გეყვარებათ და მასაც ეყვარებით, გინდათ, რომ სიახლოვეს 
გრძნობდეთ. თქვენი აზრით, ყველაფერი გამოსწორდება, თუკი შეძლებთ 
იმის გაგებას, რა გემართებათ და რატომ ხდება ეს ყველაფერი. კარგია 
დასაწყისისთვის?

კლიენტი: დიახ. განსაკუთრებით იმის გაგება მინდა, რა ხდება.
ინტერვიუერი: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის. მე კი თავსატეხის 

ცალკეულ ნაწილებზე ზოგადი წარმოდგენა მექმნება  და ეს ნათელს 
ჰფენს  თქვენს  სიტუაციას - ყოველ შემთხვევაში, ვხედავ გარკვეულ 
კავშირებს. თუ გსურთ, ვისაუბროთ  ამის შესახებ.

კლიენტი: რა თქმა უნდა. რას ფიქრობთ? [გაგრძელება მე-11 თავში]

რა ხდება აქ? ინტერვიუერი არ ეკითხება ჯულიას, რომელი პრობლემით სურს 
საუბრის დაწყება, როგორც ეს დღის წესრიგის დაგეგმვის დროს უნდა იყოს, 
მაგრამ მისი წუხილები მთელი საუბრის განმავლობაში ყურადღების ცენტრში 
რჩება. ეს არის ზოგადიდან და გაურკვევლიდან თავსატეხის უფრო კონკრეტულ 
ნაწილებზე გადასვლა. ინტერვიუერი არ მიჰყვება ჯულიას ყველგან, სადაც 
მას მოუნდება გადასვლა, მაგრამ არც იმას კარნახობს, საით წავიდეს. ესაა 
თანამშრომლური პროცესი, რომელშიც ინტერვიუერი მცოდნე გამყოლის 
ფუნქციას ასრულებს. თანდათან სურათი სულ უფრო მკაფიოვდება და საუბრის ამ 
სეგმენტის ბოლოსთვის ინტერვიუერს უკვე შეუძლია, ჩამოაყალიბოს სავარაუდო 
მიმართულება წინსვლის გასაგრძელებლად. თუმცა თავსატეხი ჯერ არაა 
ამოხსნილი: ფორმულირება არის მიხვედრა, იმის ვარაუდი, თუ როგორი იქნება 
სურათი. თუ ისინი შეთანხმდებიან და ამას სამუშაო ჰიპოთეზად მიიღებენ, უნდა 
გადავიდნენ შემოწმებაზე და ნახონ, შეესაბამება თუ არა ეს ჯულიას პრობლემებს. 
ორიენტაციის აღსაწერად ამგვარი, შედარებით, რთული პროცესი ავირჩიეთ. 
ის არაა ისეთი მარტივი, როგორიც სცენარი 1, რომელშიც ძალიან სწრაფად 
ჩნდება კონკრეტული ფოკუსი, ან - როგორც სცენარი 2, სადაც მოცემულია 
ცვლილების შესაძლო მიზნები და საჭიროა მათი დალაგება პრიორიტეტულობის 
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მიხედვით. აქ ამოცანა გულისხმობს თავსატეხის ერთად ამოხსნას და ნაწილების 
ერთმანეთთან მისადაგებას. ესაა სპეციალისტის ცოდნისა და კლიენტის 
მი  ერ საკუთარი თავის ცოდნის ერთგვარი სინთეზი. მას ახასიათებს იგივე 
ძირითადი მახასიათებლები, რაც ფოკუსირების პროცესს: გადასვლა ზოგადიდან 
კონკრეტულზე, და მიმართულების არჩევა სვლის გასაგრძელებლად. როდესაც 
ჰორიზონტი მუდმივად რჩება ყურადღების ცენტრში, შესაძლებელია მისკენ 
სვლის დაწყება გაღვივებისა და დაგეგმვის საშუალებით.

ორიენტირება მეგზური სტილის კარგი მაგალითია. ასეთ გაუგებრობაში 
კლიენტი ვერანაირ პროგრესს ვერ მიაღწევს, თუკი სპეციალისტი მხოლოდ 
წინ მიიწევს. ამ დროს საჭიროა მცოდნე გამყოლი. სპეციალისტი, რომელიც 
კარგი მეგზურია, ზედმეტს არ იღებს საკუთარ თავზე. ის უსმენს ძალიან 
ბევრს და  რჩევებს იძლევა კლიენტის სურვილების, პრობლემებისა და 
ცოდ ნის შესაბამისად. სპეციალისტი საკუთარ ცოდნას იშველიებს იმ გზების 
ფორმულირებაში, რომლებსაც შეიძლება გაჰყვნენ, მაგრამ ფოკუსირების 
პროცესი მაინც თანამშრომლური რჩება. უნდა დავაზუსტოთ, რომ ეს სამი სცენა-
რი ერთმანეთისგან მკვეთრად გამიჯნული არაა. მათ შორის ბევრი გადაკვეთა 
არსებობს. ისინი წარმოადგენს კონტინუუმს, რომლის ერთ ბოლოში ერთი 
მკაფიო მიზანია, მეორეში კი ქაოსური თავსატეხი. ჯულიას სიტუაციას შეიძლება 
მივუდგეთ, როგორც დღის წესრიგის დაგეგმვის ამოცანას, ამოვირჩიოთ მისი 
წუხილებიდან ერთი-ორი და ჯერ მათ შესახებ ვისაუბროთ. ფოკუსირების 
ყველა პროცესის საერთო მახასიათებელია მი მართულების ნათელი განცდის 
ჩამოყალიბება, ჰორიზონტის აღქმა, რომლის მიმართულებითაც უნდა ვი-
მოძრაოთ. ეს ჰორიზონტი დროებითია და დროთა განმავლობაში მიზნები 
და მიმართულება შეიძლება შეიცვალოს. ისინი ხშირად იცვლება, მაგრამ 
მოტივაციური ინტერვიუირების გაღვივებისა და დაგეგმვის პროცესებისთვის 
მნიშვნელოვანია, რომ მუდმივად გვქონდეს ჰორიზონტის მკაფიო ხედვა.

ძირითადი პუნქტები

9 მოტივაციურ ინტერვიუირებაში ფოკუსირება არის ორმხრივად შე-
თანხმებული მიმართულების პოვნის თანამშრომლური პროცესი.

9 როდესაც არსებობს სასაუბრო და კონსულტირების თემების გონივრული 
და მკაფიო ჩამონათვალი, ჩვენი ამოცანაა დღის წესრიგის დადგენა 
მათს ამოსარჩევად და პრიორიტეტულობის მიხედვით დასალაგებლად.

9 დღის წესრიგის დაგეგმვა არის მეტასაუბარი, როდესაც ძირითადი 
თემიდან მცირე ხნით გვერდზე გადგები და კლიენტთან ერთად გა-
ნიხილავ გაგრძელების გზას.

9 დღის წესრიგის დაგეგმვა საჭიროა მიმართულების შეცვლისას, ჩიხიდან 
გამოსვლისას, რთული თემის დაწყებისას, ან როლების გარკვევისას.

9 როდესაც კონსულტირების მიზნები ძალიან გაურკვეველია, საჭიროა 
ორიენტირების პროცესი, რომელიც გულისხმობს ფორმულირებას 
− თავსატეხის ნაწილების იმგვარად დალაგებას, რომ შესაძლებელი 
გახდეს წინასწარი ჰიპოთეზის დაშვება, საიდანაც შესაძლებელი გახდება 
დაწყება.
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„მე არ მაქვს უფლება, მინდოდეს სხვა ადა მი-
ანის შეცვლა, თუ თავად არ ვარ გახსნილი ცვლი-
ლებებისთვის“.

მარტინ ბუბერი

ფსიქოთერაპიული მიდგომები ტრადიციულად განსხვავდება იმის მიხედვით,  
რამდენადაა სპეციალისტი ჩართული პროცესში, როგორც ექსპერტი; რამდენად 
სურს სპეციალისტს, რომ კლიენტი კონკრეტული არჩევნის, ცვლილების, ან 
სხვა განსაზღვრული მიმართულებით წაიყვანოს? მაგალითად, რაციონალურ-
ემოციურ თერაპიაში თერაპევტი ეძებს კლიენტის „ირაციონალურ“ რწმენებს 
და იყენებს კამათის სტრატეგიას მათს ჩასანაცვლებლად იმ რწმენებით, რასაც 
თერაპევტი რაციონალურად მიიჩნევს (Ellis & MacLaren, 2005). რეალობის 
თერაპიაშიც (Glasser, 1075) სპეციალისტი ექსპერტის როლშია, მისი მიზანია, 
სინამდვილე დაუპირისპიროს კლიენტებს, რომლებიც თავს იტყუებენ. ორივე 
შემთხვევაში სპეციალისტი ერთპიროვნულად  განსჯის, რა არის რაციონალური 
და რეალური. ესე იგი, მკურნალობის ეს მიდგომები ემყარება სპეციალისტის 
მიერ ექსპერტული ცოდნის გამოყენებით მიმართულების ჩვენებას.

ამ სპექტრის საპირისპირო უკიდურესობაა არადირექტიული მეთოდები, ეს 
ტერმინი უკავშირდება კარლ როჯერსის (1965) მიერ შემოღებულ, კლიენტზე 
ცენტრირებული კონსულტირების მიდგომას. ამ თეორიაში მთლიანად კლი-
ენტი განსაზღვრავს მკურნალობის შინაარსს, მიმართულებასა და მიზნებს. 
სპეციალისტი ქმნის მხარდამჭერ, არაგანსჯით, ღირებულებებისგან თავისუფალ 
გარემოს პიროვნული გამოცდილების გამოსაკვლევად, ძირითადად, კლიენტს 
მიჰყვება და მოსმენის უნარებს იყენებს. ამ პოზიციიდან სპეციალისტისთვის 
სრულიად მიუღებელია კლიენტის რომელიმე კონკრეტული მიმართულებით 
წაყვანა. ჰუმანისტური ან ეგზისტენციალური ორიენტაციის ფსიქოთერაპევტები 
უპირისპირდებიან მოტივაციური ინტერვიუირების წარმმართველ ასპექტს, 
როდესაც სპეციალისტი კლიენტს განზრახ მიმართავს იმისკენ, რასაც თავად 
თვლის შესაფერის მიზნებად. ჭეშმარიტად არადირექტიული ორიენტირების 
დროს მკურნალობის მიზნებს მხოლოდ კლიენტი განსაზღვრავს.

წარმართვასთან დაკავშირებით კომფორტის განცდა მჭიდროდაა და-
კავშირებული კლინიკურ კონტექსტთან. იმ ადამიანებს, რომლებიც მიზნად 
ისახავენ კორექციას, არ გააკვირვებთ სპეციალისტის მიერ მიზნების და-
სახვა მომავალში გარკვეული ქცევის შესამცირებლად. ასეთ შემთხვევაში 
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სპეციალისტები ფოკუსირდებიან მომავალში ძალადობის, ნასვამ მდგომარე-
ობაში მანქანის მართვის, სექსუალური ძალადობის ინციდენტების შემცირებაზე, 
მიუხედავად იმისა, რამდენად აქვს ეს მიზნად დასახული თავად ამგვარი 
ქცევების ჩამდენს. თვითმკვლელობის პრევენციის ცხელი ხაზის თანამშრომლებს 
ტელეფონის აღების მომენტში მუდმივად აქვთ კონკრეტული შედეგი გონებაში. 
არავის გააკვირვებს ის ფაქტიც, რომ ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების პროგ-
რამის სპეციალისტებს აქვთ ნივთიერებაზე დამოკიდებულებისა და ამასთან 
დაკავშირებული ზიანის შემცირების ზოგადი მიზანი, მაშინაც კი, თუ ეს მიზანი არ 
არის მათი კლიენტების მიერ დასახული  (კლიენტების დიდი ნაწილი, საერთოდ, 
ძალდატანებითაა ჩართული მკურნალობის პროგრამაში). ასეთი კონტექსტი 
სპეციალისტის მიერ  მიზნის განსაზღვრას განაპირობებს.

როგორ უნდა გადაწყვიტოთ, საჭიროა თუ არა კონკრეტულ მიზნებზე გა-
დასვლა? ჩვენმა კოლეგამ, დოქტორმა ტერეზა მოიერსმა, შემოგვთავაზა 
კლინიკური პრაქტიკის შემოწმება „მიმტანის ტესტით“. წარმოიდგინეთ მიმტანი, 
რომელიც მთელი დღე ფეხზეა, ციბრუტივით ტრიალებს და შემოსავლის 
მნიშვნელოვან ნაწილს იხდის გადასახადებში, რომლებითაც, სხვა სამსახურებ-
თან ერთად, სპეციალისტის მიერ გაწეული საზოგადოებრივი სამსახურიც 
ფინანსდება. რა გამართლება ექნება მისთვის, სპეციალისტის კონკრეტული 
მიზნის არმქონე  საქმიანობას (მაგ., თუ სპეციალისტი არ უმკურნალებს ში-
ზოფრენიას, ადიქციას, ნასვამ მდგომარეობაში მანქანის მართვას, ოჯახურ 
ძალადობას, ან ბავშვების მიმართ ძალადობას)? განა ჩათვლის ეს ადამიანი, 
რომ მის მიერ გადახდილი, მძიმე შრომით ნაშოვნი ფული უნდა აფინანსებდეს 
მკურნალობას, რომელიც პოზიტიური ცვლილებისკენ  არ არის მიმართული? 

მეორე მხრივ, არსებობს ისეთი კლინიკური სიტუაციები, რომლებშიც აშკა-
რად ჩანს, რომ პროფესიონალმა დამხმარემ არ უნდა აირჩიოს კონკრეტული 
მიმართულება. მე-17 თავში აღწერილია ამგვარი სიტუაციები და მოცემულია 
რჩევები, როგორ  ჩავატაროთ კონსულტირება ნეიტრალურობის დაცვით. 
მაგალითად, უდავოა, რომ კლინიკური უნარები და გავლენა არ უნდა გა-
მოვიყენოთ ადამიანების დასარწმუნებლად, ხელი მოაწერონ კონტრაქტს, ან 
თანხმობის ფორმას, ან გაიღონ თირკმელი, ანდა იშვილონ ბავშვები.

ამ ორ ეთიკურ უკიდურესობას შორის (მიმართულების არსებობის აშკარა 
საჭიროება და მიმართულების არარსებობის აშკარა მიზეზი) არსებობს ვე-
ებერთელა რუხი სივრცე, სადაც ნაკლებად თვალსაჩინოა, უნდა განსაზღვროს 

სქემა 10.1. კლიენტისა და სპეციალისტის მისწრაფებათა 
ურთიერთდამოკიდებულება

არის ეს კლიენტის ამჟამინდელი მიზანი?

დიახ არა

დიახ A B

არის ეს თქვენი იმედი კლიენტთან დაკავშირებით? 
C Dარა
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და აირჩიოს სპეციალისტმა კონკრეტული ცვლილების მიზანი, თუ - არა. 
განვიხილოთ შედარებით მარტივი 2x2 მატრიცა, რომელიც მოცემულია სქემა 
10.1-ში. A და D უჯრებზე არ არსებობს აშკარა პრობლემა: აქ კლიენტისა და 
სპეციალისტის მიზნები ეთანხმება ერთმანეთს. სპეციალისტთა უმრავლესობა 
დროის უმეტეს ნაწილს A უჯრაზე მუშაობას ანდომებს. C უჯრა არის კლიენტის 
მიზნები, რომლებსაც თქვენ არ იზიარებთ, რადგან სცდება თქვენი მკურნალობის 
მასშტაბებს, ან კომპეტენციის საზღვრებს, ანდა ეთიკური თუ სხვა მოსაზრებების 
გამო არ გსურთ, რომ კლიენტს ამ მიზნების მიღწევაში დაეხმაროთ. აქ თქვენ 
უარს ამბობთ ამ მიზნისკენ სვლაზე და ამას შესაბამის ახსნას უძებნით.

დაგვრჩა უჯრა B, ანუ სიტუაცია, როდესაც თქვენ გსურთ ცვლილება, კლიენტი 
კი თქვენს მისწრაფებას არ იზიარებს. როგორც ზემოთ განვიხილეთ, ეს უფრო 
ხშირია ისეთ სიტუაციებში, როცა კლიენტს სასამართლო ავალდებულებს, 
ან სხვაგვარად აძალებენ მკურნალობის კურსის გავლას (მაგ., პრობაცია, 
მოზარდების მოყვანა მშობლების მიერ), ანდა როცა კლიენტები სრულიად სხვა 
მიზეზებით ეძებენ დახმარებას (მაგ., სასწრაფო დახმარების მიღება ალკოჰოლ    თან 
დაკავშირებული ტრავმისთვის). თავდაპირველად მოტივაციური ინტერვიუირება 
უჯრა B-ს შემთხვევისთვის შეიმუშავეს, კერძოდ კი იმ შემთხვევისთვის, როდესაც 
კლიენტი ამბივალენტურადაა განწყობილი კონკრეტული ცვლილების მიმართ. 
კლიენტის შინაგანი მდგომარეობა შეიცავს როგორც ცვლილების მომხრე, ისე 
ცვლილების მოწინააღმდეგე მოსაზრებებს. თუ ალკოჰოლზე დამოკიდებულ 
პიროვნებას შეეკითხებით: „მზად ხარ, რომ თავი დაანებო დალევას?“ პასუხი 
შეიძლება იყოს: „არა“. თავშეკავება ჯერ არ შედის ამ ადამიანის მიზნებში. თუმცა, 
თუ მის გამოცდილებას დამატებით გამოვიკვლევთ, სავარაუდოდ, მოვისმენთ 
ცვლილების მხარდამჭერ არგუმენტებსაც (ეს არის IV ნაწილის ძირითადი 
თემა). კლიენტის შინაგანი „სათათბიროს“ ერთი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ 
ცვლილების დროა, მეორე ნაწილს კი სმის გაგრძელება სურს. ორივე მხარე 
აქტიურია და საკითხი ჯერ არ გადაწყვეტილა. თუ ახალი გადაწყვეტილება არ 
მიიღეს, მაშინ სტატუს-კვო გაიმარჯვებს.

უჯრა B-ში არის ისეთი სიტუაციაც, როცა კლიენტი, ერთი შეხედვით, არაა 
ამბივალენტური − არ აქვს ცვლილების განხორციელების აშკარა მოტივაცია 
(„ფიქრისწინა“ ეტაპი). პროფესიონალი კი ხედავს პრობლემას და ცვლილების 
საჭიროებას. ეს სიტუაცია განხილულია მე-18 თავში, რომელშიც შეუსაბამობის 
ჩამოყალიბების შესახებ ვისაუბრებთ.

მაშ, რა უნდა გააკეთოს დამხმარემ უჯრა B-ში? დამოკიდებულების 
მკურ ნალობის ერთი მიდგომა ასეთია: „დაბრუნდით, როცა მზად იქნებით 
ცვლილებისთვის“. ეს ერთი ვარიანტია, მაგრამ აშკარაა, რომ ეს არაა აუცი-
ლებელი ვარიანტი − არ არის აუცილებელი, დაველოდოთ, როდის „მოემზადება“ 
კლიენტი და როდის „გახდება მოტივირებული“ საიმისოდ, რომ დავეხმაროთ მას 
(Meyers & Wolfe, 2004; Miller, Meyers, & Tonigan, 1999; Sellman, Sullivan, Dore, 
Adamson, & MacEwan, 2001). კლიენტის მიზნების მიმართ არსებული მეორე 
პროფესიონალური დამოკიდებულებაა ნეიტრალურობა − პოზიციის გარეშე 
ყოფნა, როცა არც ერთ არჩევანს არ ვანიჭებთ უპირატესობას  (იხილეთ მე-17 
თავი). როდესაც არსებული მდგომარეობის გაგრძელება სერიოზულ საფრთხეს 
უქმნის კლიენტის ან სხვა ადამიანების სიცოცხლესა და კეთილდღეობას, 
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არსებობს მიზეზი, რომ ვეცადოთ ცვლილების მოტივაციის გაზრდას, რაც, ხშირ 
შემთხვევაში, შესაძლებელია.

ამასთან დაკავშირებით, მოკლედ მიმოვიხილავთ ადამიანებზე გავლენის 
მოხდენის ეთიკურ ასპექტებს, როცა მათ ისეთი ცვლილებისკენ ვუბიძგებთ, 
რომლის მიმართაც ამბივალენტურები ან ინდიფერენტულები არიან. ეს დის-
კუსია რელევანტურია ზუსტად იმის გამო, რომ შესაძლებელია ადამიანების 
მოტივაციასა და არჩევანზე გავლენის მოხდენა. ინტერპერსონალური გავ-
ლენების ფსიქოლოგია კარგადაა შესწავლილი (Cialdini, 2007) და რუტინულად 
გამოიყენება რეკლამაში, მარკეტინგში, პოლიტიკაში, ჯანდაცვასა და ორ-
განიზაციულ განვითარებაში. სპეციალისტებსა და ფსიქოთერაპევტებს ხშირად 
სურთ ხოლმე, რომ „ღირებულებებისგან თავისუფალი“ და „არადირექტიული“ 
მომსახურება შესთავაზონ ადამიანებს. თუმცა საკამათოა, რამდენადაა შე-
საძ ლებელი ამის გაკეთება (Bergin, 1980; Truax, 1966). ჩვენი აზრით, აუცი-
ლებლად უნდა გავაცნობიეროთ და გააზრებულად მივიღოთ ეს ეთიკური 
გადაწყვეტილებები და ავირჩიოთ პროფესიული ღირებულებები.

ოთხი  ძირითადი ეთიკური ღირებულება

პროფესიული ურთიერთობები არათანაბარ ძალაუფლებას გულისხმობს 
და ამიტომაც განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას საჭიროებს. თითოეული 
პროფესიისთვის შემუშავებულია ეთიკური სტანდარტები,  რომლებიც გარკვეულ 
ღირებულებებს ასახავს, ეს ღირებულებები კვლევებში მონაწილე ადამიანების 
დაცვას ემსახურება (Israel & hay, 2006; National Research Council, 2009) და 
მოიცავს ოთხ ძირითად ეთიკურ პრინციპს: ზიანის მიუყენებლობას, სარგებლობის 
მოტანას, ავტონომიასა და სამართლიანობას (Beauchamp & Childress, 2001). 

ზიანის მიუყენებლობა
„უპირველეს ყოვლისა, არ ავნო“ არის სამედიცინო პრაქტიკის ანტიკური მცნება. 
ჰიპოკრატეს ტრადიციულ ფიცში ის უფრო წინა დგას, ვიდრე - სარგებლობის 
მოტანა (სიკეთის კეთება). კლინიკურმა ჩარევებმა, სულ მცირე, ზიანი არ უნდა 
მოუტანოს ადამიანს. ისიც შესაძლებელია, რომ ჩაურევლობა (არაფრის კეთება) 
იყოს ზიანის მომტანი. ჩვენი ქირურგი კოლეგა დაინტერესდა მოტივაციური 
ინტერვიურებით, რადგან აინტერესებდა, ეთიკური იყო თუ არა მის მიერ ტრავმის 
მკურნალობა, როდესაც ის არ ეხებოდა ამ ადამიანების დალევის ჩვევებს, 
რაც პირდაპირ კავშირში იყო მათს ტრავმებთან და ტრავმის განმეორების 
შესაძლებლობებსაც ქმნიდა  (Schermer, 2005; Schermer, Moyers, Miller, & 
Bloomfield, 2006; Schermer, Qualls, Brown, & Apodaca, 2001). 

სარგებლობის მოტანა
გარდა ზიანის მიუყენებლობისა, კლინიკურმა ინტერვენციამ სარგებლობაც უნდა 
მოიტანოს. სარგებლობის მოტანის ერთი მთავარი პრინციპია მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებული მკურნალობის შემოთავაზება, რომელიც ყველაზე  ეფექტური 
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იქნება მკურნალობის მიზნების მისაღწევად. გარდა მეცნიერებაზე დაფუძნებული 
ეფექტურობისა, ყურადღება ექცევა პროფესიულ შეთანხმებასაც მოქმედებათა 
საუკეთესო კურსის ასარჩევად. სარგებლობის მოტანის პრინციპი ასახულია 
თანაგრძნობაში, რომელიც მოტივაციური ინტერვიუირების ერთ-ერთ მთავარ 
კომპონენტს წარმოადგენს: კონსულტირების ძირითადი მიზანია კლიენტის 
კეთილდღეობის ხელშეწყობა (იხილეთ მე-2 თავი).

ავტონომია

მესამე ძირითადია ეთიკური პრინციპია ავტონომია: ადამიანის თავისუფლებისა 
და ღირსების პატივისცემა. კლიენტი მკურნალობას უნდა დათანხმდეს მკურ-
ნალობის პოტენციური რისკებისა თუ სარგებლის გათვალისწინებისა და 
შე საძლო ალტერნატივების გაცნობის საფუძველზე. აქ ღირებულება ენიჭება 
მიზნის არჩევასა და არჩევნის გაკეთებას. კლიენტი თვითონ წყვეტს, სჭირდება 
თუ არა ცვლილება და როგორ უნდა განახორციელოს ის. ამ არჩევანს მას 
ვერავინ წაართმევს (Frankl, 2006). რა თქმა უნდა, ზოგჯერ   ადამიანის მდგო-

მარეობა (როგორიცაა ადიქცია) ასუსტებს 
მიზნის არჩევის უნარს (Miller & Aten-
cio, 2008). ამ შემთხვევაში ავტონომიის 
მხარდაჭერა შეიძლება გამოიხატოს ისე-
თი მიზნისკენ სწრაფვით, რომელსაც 
ადა მიანი დაუყოვნებლივ არ ეთანხმება. 
მაგალითად, ამას ვხვდებით მკურნალობის 
არანებაყოფლობით არჩევისას.

სამართლიანობა

დაბოლოს, სამართლიანობის პრინციპი ეხება თანასწორ მიდგომას, მკურ-
ნალობის თანაბარ ხელმისაწვდომობასა და რისკისგან დაცულობას. მკურ-
ნალობის ხელმისაწვდომობასა და კურსზე გავლენას არ უნდა ახდენდეს 
ფაქტორები, რომლებიც არ უკავშირდება სარგებლობის ან ზიანის ალბათობას.

მკურნალობის მიზნები

როგორ გამოიყენება კვლევისა და კლინიკური მკურნალობის წარმმართველი 
ეთიკური პრინციპები მკურნალობის მიზნების გარკვევისას? როგორც წესი, ამ 
მიზნებს კლიენტი ასახელებს, როდესაც პრობლემებზე საუბრობს, სპეციალისტი 
კი ან ეთანხმება (უჯრა A სქემაში 10.1), ან უარს ამბობს მათზე (უჯრა C) - ვთქვათ, 
ზიანის მიუყენებლობის პრინციპის გამო. 

ეთიკური დისკუსიები ხშირად იმართება უჯრა B-ს ფარგლებში, როდესაც 
სპეციალისტი განსაზღვრავს და ირჩევს ისეთ მიზანს, რომელსაც არ ადას-
ტურებს კლიენტი. მაგალითად, ეს ხდება კრიზისულ სიტუაციებში, როდესაც 

კლიენტი თვითონ 
წყვეტს, სჭირდება თუ არა 
ცვლილება და როგორ 
უნდა განახორციელოს ის. 
ამ არჩევანს მას ვერავინ 
წაართმევს.
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სპეციალისტი უნდა ჩაერიოს ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად მის ძალ-
დატანებით ჰოსპიტალიზაციაში, ან ზედოზირების შედეგად გონდაკარგული 
პაციენტის რეანიმირებაში. მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც მიზანი ეხება 
ავტონომიური ინდივიდის ქცევის ცვლილებას, ამის მიღწევა შეუძლებელია 
პიროვნების ჩართულობისა და თანამშრომლობის გარეშე. სპეციალისტს 
არ შეუძლია იმის წინასწარმეტყველება, რომ კლიენტი შეიცვლება. ისეთი 
გარეგანი მოტივატორებიც კი, როგორიცაა ადამიანისთვის ფულის გადახდა 
ალკოჰოლისგან ან სხვა ნარკოტიკებისგან თავის შეკავების სანაცვლოდ (Stitzer 
& Petry, 2006; Stitzer, Petry, & Pierce, 2010), ნიშნავს გარიგებაში ნებაყოფლობით 
მონაწილეობას. დამნაშავეების დაპატიმრება შეიძლება საზოგადოებისგან 
მათი იზოლაციის მიზნით, მაგრამ გათავისუფლების შემდეგ ქცევის შეცვლა 
ავტონომიური არჩევნის შედეგად ხდება. ეს ნიშნავს, რომ ცვლილების ნების-
მიერი მიზანი, რომელსაც კლიენტი ამჟამად არ იზიარებს (უჯრა B), აუცილებლად 
გულისხმობს ისეთ ინტერვენციებს, რომლებმაც გავლენა უნდა მოახდინოს 
ადამიანზე და მიაღებინოს ეს მიზანი. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს საერთო 
მიზანი გახდება და გადავალთ უჯრა B-დან უჯრა A-ზე (სქემა 10.1-ზე). ეს არის 
გაღვივების პროცესის ერთ-ერთი ფუნქცია.

მაშ, როდის უნდა გამოვიყენოთ მოტივაციური ინტერვიუირების მსგავსი 
კლინიკური სტრატეგიები კლიენტის სურვილსა და არჩევანზე გავლენის მოსახ-
დენად? მოტივაციურ ინტერვიუირებას შეუძლია, შეცვალოს კლიენტის ნება და 
არჩევანი, ისევე, როგორც მასთან დაკავშირებული ქცევა. ეს არ არის რთული, 
როცა კლიენტის მისწრაფებები ემთხვევა სპეციალისტისას. მაგრამ როდესაც 
კლიენტისა და სპეციალისტის სურვილები განსხვავებულია, საჭირო ხდება 
ნებისმიერი იმ  მეთოდის ეთიკურობის განხილვა, რომელსაც შეუძლია კლიენტის 
სურვილების შეცვლა და სპეციალისტის სურვილებთან მათი მიახლოება. ეს 
საკითხი კიდევ უფრო რთულდება, თუ სპეციალისტის ფაქტობრივი „კლიენტი“ 
(ანუ ის, ვისაც სურს ცვლილების განხორციელება) არ არის ის ადამიანი, 
რომელიც კონსულტირების ოთახში იმყოფება, მაგალითად, როცა სასამართლო 
სისტემა, მშობელი, ან სკოლა ითხოვს ადამიანის შეცვლას.

აქ ძირითადი ეთიკური პრინციპებია სარგებლობის მოტანა (ადამიანის 
კეთილდღეობის ხელშეწყობა) და ზიანის მიუყენებლობა (კლიენტისთვის 
ან სხვებისთვის). როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არსებობს სიტუაციები, ვთქვათ 
სიცოცხლისათვის საშიში ან ძალადობრივი ქცევა, როდესაც კლიენტს არ 
გააჩნია მისი შეცვლის მოტივაცია. უფრო ზოგადად, არსებობს სიტუაციები, 
როცა სპეციალისტი ხვდება, რომელი ცვლილებაა კლიენტის ინტერსებში, 
თუმცა თავად კლი ენტისთვის ეს ჯერ არაა ცნობილი. ასეთ შემთხვევებში 
სპეციალისტს აქვს ცვლილებისკენ მისწრაფება, რომელსაც კლიენტი არ 
იზიარებს. მას იმედი აქვს, რომ გავლენას 
მოახდენს კლიენტზე  და ამის შედეგად, 
კლიენტსაც მოუნდება ეს ცვლილება და 
შესაბამის არჩევანს გააკეთებს.

არღვევს თუ არა სპეციალისტის ეს 
მისწრაფება ავტონომიის ეთიკურ პრინ-
ციპს? ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ არა, 
რადგან პიროვნული ცვლი ლების შესახებ 

მოტივაციური 
ინტერვიუირება არ არის 
ადამიანების დარწმუნება, 
გააკეთონ ისეთი რამ, 
რაც მათს ღირებულებებს, 
მიზნებსა და ინტერესებს 
ეწინააღმდეგება.
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ნებისმიერი გადაწყვეტილება (ქცევაში, ცხოვრების წესში, დამოკიდებულებებში 
და ა. შ.) მაინც კლიენტს ეკუთვნის. მოტივაციური ინტერ ვიუირება არ არის 
ადამიანების დარწმუნება, გააკეთონ ისეთი რამ, რაც მათს ღირებულებებს, 
მიზნებსა და ინტერესებს ეწინააღმდეგება. თუ ცვლილება რამენაირად არ 
უკავშირდება კლიენტის საკუთარ მიზნებსა და ღირებულებებს, მოტივაციური 
ინტერვიუირებისთვის საფუძველი არ იარსებებს.

როდის არ უნდა გამოვიყენოთ მოტივაციური 
ინტერვიუირება

როგორც უკვე ვთქვით, პიროვნულ არჩევანზე ზემოქმედების მცდელობა სა-
ზოგადოებაში ძალიან გავრცელებულია. რეკლამები და მარკეტინგი გავლენას 
ახდენს ადამიანების სურვილზე, პოლიტიკური კამპანიები განსაზღვრავს ხმის 
მიცემას, ჯანდაცვის რეკლამები აყალიბებს ქცევის ცვლილების მოტივაციას. 
არის თუ არა ამგვარი ძალისხმევა „მანიპულაცია“? ეს ტერმინი გულისხმობს 
ცვლილების სტრატეგიების უპატიოსნოდ ან საკუთარი ინტერესების მიხედვით 
გამოყენებას. 

სწორედ ამიტომაა, რომ მოტივაციური ინტერვიუირების ძირითად არსს 
(იხილეთ მე-2 თავი) დავამატეთ თანაგრძნობა, როგორც მნიშვნელოვანი 
კომპონენტი: ეს ნიშნავს მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენებას სარ-
გებლობის მოსატანად, რომ, პირველ რიგში, საკუთარი კი არა, კლიენტის 
ინტერესები დაკმაყოფილდეს. პროფესიონალური დახმარება  ქცევის უფრო 
მაღალ სტანდარტებს მოითხოვს, ვიდრე ჩვეულებრივი ურთიერთობები. კლი-
ენტები ამ ურთიერთობას იწყებენ ნდობით, რომ მათ ეთიკურად მოეპყრობიან. 
მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება მხოლოდ მაშინ ხდება ეთიკური 
პრობლემა, როცა კლიენტის ინტერესები სპეციალისტის ინტერესებს ეწი-
ნააღმდეგება (Miller, 1994; Miller & Rollnick, 2002).

ინვესტიცია

უფრო კონკრეტულად, სიტუაცია მაშინ ხდება ეთიკურად ბუნდოვანი და მა-
ნიპულაციური, როდესაც თქვენ პირადი ინვესტიცია გაქვთ მის შედეგში. ჩვენი 
აზრით, რაც უფრო მეტ სარგებლობას იღებთ პიროვნულად, ან ინსტიტუციურად 
კლიენტის მიერ ერთი კონკრეტული არჩევნის გაკეთებაში, მით უფრო მი-
უღებელია მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება მის არჩევანზე გავლენის 
მოსახდენად. ამ სცენარს „ინტერესთა კონფლიქტი“ ეწოდება. განვიხილოთ 
ორი მაგალითი.

•  სპეციალისტი ატარებს კლინიკურ ექსპერიმენტს და ადარებს ორ სხვა-
დასხვაგვარ მკურნალობას, რომელთაგან თითოეულს ახასიათებს პოტენციური 
სარგებლობაც და რისკიც. მას ექსპერიმენტისთვის ცდის პირები სჭირდება 
და უცებ აღმოაჩენს პაციენტს, რომელიც  გამოადგება. სპეციალისტის ხელ-
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ფასი და პროფესიული რეპუტაცია დამოკიდებულია იმაზე,  თუ როგორ ჩარ-
თავს პაციენტებს ამ კვლევაში. მას სჯერა, რომ კვლევაში გამოყენებული 
მკურნალობის მეთოდი ნამდვილად დაეხმარება პაციენტს. უნდა გამოიყენოს 
თუ არა მან მოტივაციური ინტერვიუირების გაღვივების პროცესი იმისთვის, 
რომ წაახალისოს ეს ადამიანი, ხელი მოაწერინოს თანხმობაზე და ჩართოს 
კვლევაში?
•  სპეციალისტი მიმღებად მუშაობს ადიქციის სამკურნალო კერძო დაწე-

სებულებაში. რეკავს ერთი პიროვნება, რომელიც შეწუხებულია თავისი შვილის 
ნარკოდამოკიდებულებით. ეს კონკრეტული პროგრამა ძალიან ძვირია და 
მამას მისი ღირებულების გადასახდელად დიდი ვალის აღება და გარანტად 
სახლის ჩადება მოუწევს. ახლომახლო უფრო იაფი სამკურნალო პროგრამებიც 
არსებობს. უნდა გამოიყენოს თუ არა სპეციალისტმა მოტივაციური ინტერვი-
უირება იმისათვის, რომ მამას შვილის მის კლინიკაში მიყვანის მოტივაცია 
გაუჩინოს?

ჩვენი აზრით, ეს არის ისეთი სიტუაციების მაგალითები, როდესაც პიროვნული ან 
ინსტიტუციური ინტერესები მიუღებელს ხდის პროფესიონალის მიერ კლინიკური 
სტრატეგიების გამოყენებას კლიენტის არჩევანზე გავლენის მოსახდენად. 
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება იმ შემთხვევაში უნდა 
გამოვიყენოთ, როცა სპეციალისტს არ აქვს მნიშვნელოვანი ინვესტიცია კლი-
ენტის არჩევანში. თუმცა, ის, რაც ჩვენ მოტივაციური ინტერვიუირების კვლევებში 
ვისწავლეთ, სასარგებლოა იმის გასაგებადაც, თუ როგორ არ  უნდა მოვახდინოთ 
(ნებით თუ უნებლიეთ) გავლენა კლიენტის არჩევანზე ისეთ სიტუაციებში, 
როდესაც ნეიტრალური  პოზიციის დაცვაა საჭირო (იხილეთ მე-17 თავი). 

აქ ნახსენები „მნიშვნელოვანი ინვესტიციის არარსებობა“ არ ნიშნავს მზრუნ-
ველობის, ან თანაგრძნობის ნაკლებობას. იდეალურ შემთხვევაში, მუდმივად 
უნდა ვიზრუნოთ კლიენტის შედეგებზე. არც იმას ვგულისხმობთ, რომ არ უნდა 
ვიცოდეთ, რომელი კურსი იქნება უკეთესი კლიენტისთვის. „ინვესტიციაში“ 
იგულისხმება პიროვნული და ინსტიტუციური ინტერესი კლიენტის მიერ არჩეულ 
მიმართულებაში. ერთი კონკრეტული არჩევანი, რომელიც კლიენტმა შეიძლება 
გააკეთოს, მნიშვნელოვანი სარგებლობის მომტანია სპეციალისტისთვის 
ან ინსტიტუციისთვის. სპეციალისტს შეიძლება ჰქონდეს მოსაზრებები იმის 
თაობაზე, თუ რა შედეგებს მოუტანს კლიენტს ერთი ან მეორე გზის არჩევა. 
შეიძლება, თანაუგრძნობდეს და საუკეთესო შედეგი სურდეს მისთვის, მაგრამ 
დაინტერესებული იყოს იმით, რა მოგებას მოუტანს კლიენტის არჩევანი პი-
როვნულად, ან ინსტიტუციურად. ჩვენ დავადგინეთ, რომ კლიენტის შედეგებით 
სპეციალისტის დაინტერესების დიფერენცირება − თანაგრძნობა, მოსაზრება და 
ინვესტიცია − გვეხმარება იმ ეთიკური დილემების დახარისხებაში, რომლებსაც 
მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან დაკავშირებით ვხვდებით. ეს დილემები არ 
არის მხოლოდ მოტივაციური ინტერვიუირებისთვის დამახასიათებელი. მათთან 
გამკლავება მნიშვნელოვანია ნებისმიერი პროფესიონალი დამხმარისთვის.

პირადი ინვესტიცია შეიძლება ფსიქოლოგიურ ან მორალურ პრინციპებზე 
იყოს დაფუძნებული. სპეციალისტი, რომელმაც იგივე პრობლემა გამოიარა, 
რასაც კლიენტი უჩივის, გადაჭარბებულ იდენტიფიცირებას ახდენს ამ ადამიან-
თან (განსაკუთრებით, თუ დიდი დრო არ გასულა მისი გამომჯობინებიდან) 
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და დაჟინებით სთავაზობს გარკვეულ არჩევანს. პროფესიონალები, რომ-
ლებიც კლიენტის შედეგს აიგივებენ საკუთარ პიროვნულ ღირებულებასა 
და კომპეტენტურობასთან, ზედმეტად არიან ჩართულები კლიენტის მიერ 
გაკეთებულ არჩევანში. საკუთარი მორალური შეხედულებების გამო, სპე-
ციალისტმა შეიძლება ძალით წარმართოს კლიენტი რაიმე კონკრეტული 
არჩევნისკენ - მით უფრო, ოჯახური ძალადობის, ან ორსულობის პერიოდში 
ალკოჰოლისა და ნარკოტიკების გამოყენების შემთხვევებში კონსულტაციების 
დროს. ინვესტიცია ახლო ურთიერთობების შემთხვევაშიც ჩნდება ხოლმე. 
ოჯახის წევრები დაინტერესებული მხარეები არიან. მათზე მრავალნაირად 
ზემოქმედებს კლიენტის არჩევანი და მიღებული შედეგები. ამიტომაცაა, რომ 
ფსიქოთერაპევტები თავს არიდებენ იმ ადამიანების მკურნალობას, ვისთანაც 
რაიმე პიროვნული ან პროფესიული ურთიერთობა აკავშირებთ.

იძულების ძალაუფლება

სხვადასხვა კონსულტაციის კონტექსტი ერთმანეთისგან იმის მიხედვითაც 
განსხვავდება, თუ რა ძალაუფლებას ფლობს სპეციალისტი კლიენტის ქცე-
ვასა და შედეგებზე გავლენის მოსახდენად. ერთი უკიდურესობაა, როცა სპე-
ციალისტი ეს-ესაა შეხვდა კლიენტს და მხოლოდ კონსულტირებას სთავაზობს 
პრობლემებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, კონსულტირების დროს მუდამ 
არსებობს ძალაუფლებათა განსხვავება და სპეციალისტს შეუძლია სასარგებლო 
გავლენის მოხდენა კლიენტის ქცევაზე. ასე რომ არ ყოფილიყო, კონსულტირების 
საჭიროებაც არ იარსებებდა. მეორე უკიდურესობაა, როცა სპეციალისტი მუშაობს 
პირობითი სასჯელის მქონეებსა და პრობაციონერებთან და ყოველთვის აქვს 
ამ სტატუსის გადასინჯვისა და მათი დაპატიმრების მოთხოვნის ძალაუფლება. 
პროფესიონალმა, რომელიც მსგავს ძალაუფლებას ფლობს, უნდა აირჩიოს, 
გამოიყენებს თუ არა, და როგორ გამოიყენებს ამ უფლებამოსილებას კლიენტის 
დასარწმუნებლად და სასურველი მიმართულებით წასაყვანად.

იძულების ძალაუფლების არსებობა არ ნიშნავს, რომ მოტივაციური ინ-
ტერვიუირება მიუღებელია. მაგალითად, გამოსწორების რეაბილიტაციის 
მოდელში პრობაციის ოფიცრებს, სულ მცირე, ორი როლი აქვთ: ერთია სა-
ხელმწიფო აგენტის როლი, რომელმაც საზოგადოების უსაფრთხოება უნდა 
დაიცვას და მეორეა დამნაშავის დამცველის როლი, რომელმაც მხარი უნდა 
დაუჭიროს და ხელი შეუწყოს დადებით ცვლილებას. ზოგჯერ ეს ორი როლი 
ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ურთიერთთავსებადია: 
კლიენტების პოზიტიური ცვლილება ზრდის საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას. 
მოტივაციური ინტერვიუირება სასარგებლო ინსტრუმენტია კლიენტის დამცვე-
ლის როლისათვის. სასამართლოს გარემოებები ნათელი ხდება, რადგან მათი 
აღსრულება ოფიცრის მოვალეობაა, ამ პირობებში ისინი ერთად არკვევენ,  რა 
არჩევანი აქვს დამნაშავეს და როგორ უნდა მოიქცეს იგი. პრობაციის ოფიცერს 
არ შეუძლია ცვლილებების კარნახი, რადგან დამნაშავე თავად ირჩევს, როგორ 
მოიქცეს. თუმცა, მოტივაციური ინტერვიუირების ფარგლებში შესაძლებელია 
ამ არჩევანზე პოზიტიური მიმართულებით ზემოქმედება. 

მოტივაციური ინტერვიუირების მხარდამჭერი, თანამშრომლური სტი-
ლი არავითარ შემთხვევაში არაა შეუსაბამო პრობაციის ოფიცრისთვის სა-
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ზოგადოებრივი კეთილდღეობის დაცვის ვალდებულების შესრულებისას. 
პირიქით, დამნაშავისთვის ცვლილების განხორციელებაში ხელის შეწყობა 
ზრდის საზოგადოების უსაფრთხოებას (McMurran, 2002, 2009).

ურთიერთობა ეთიკურად უფრო პრობლემური ხდება, როდესაც სხვა 
ადა მიანის ქცევასა და არჩევანზე ზეგავლენის იძულებითი ძალაუფლება 
უკავ შირდება კონკრეტულ შედეგებში პიროვნულ ინვესტიციას. იძულების 
ძალაუფლება შეიძლება იყოს პოზიტიური, ან ნეგატიური, შეიცავდეს ჯილდოს, ან 
სასჯელს. როგორც წესი, მშობლებს აქვთ როგორც იძულების ძალაუფლება, ისე 
პიროვნული ინვესტიცია საკუთარი შვილების შედეგებში. აქედან გამომდინარე, 
მშობლებისთვის ძალიან ძნელია, დაიცვან ნეიტრალური (მაგრამ მზრუნველი) 
დისტანცია, რაც მოტივაციური ინტერვიუირების გაღვივების პროცესისთვისაა 
საჭირო. დამქირავებელს შეიძლება ჰქონდეს, როგორც დასაქირავებელ 
პირთათვის შესათავაზებელი მნიშვნელოვანი სტიმულები, ისე პირადი ინ ვეს-
ტიცია სამსახურში მიღებულ პირთა რაოდენობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ღრმად 
გვჯერა, რომ ამგვარი ინტერესთა კონფლიქტების არსებობისას მოტივაციური 
ინტერვიუირება არ უნდა გამოიყენებოდეს.

სარგებელი

დაბოლოს, ზიანის მიუყენებლობისა და სარგებლობის მოტანის ეთიკური 
პრინციპებიდან გამომდინარე, მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება 
არ შეიძლება, როცა მისგან არაა მოსალოდნელი სარგებელი, ან როცა ვფიქ-
რობთ, რომ ის საზიანო იქნება. მაგალითად, არსებობს მტკიცებულებები, 
როდესაც მოტივაციური ინტერვიუირება ხელს უშლის პროგრესს „მოქმედების 
ეტაპზე“ მყოფ იმ კლიენტებში, რომლებმაც უკვე გადაწყვიტეს შეცვლა (Project 
MATCH Research Group, 1997b; Rohsenow et al., 2004; Stotts, Schmitz, Rhoad-
es, & Grabowski, 2001). მსგავსი მტკიცებულება გამოვლინდა მანამ, სანამ 
მოტივაციური ინტერვიუირების ოთხ პროცესს გამოვყოფდით. თუ კლიენტს 
უკვე აქვს მკაფიო მიზანი და მზადაა მის მისაღწევად, ფოკუსირებისა და 
გაღვივების პროცესების მიზნები უკვე მიღწეულია და არ არსებობს რაიმე 
აშკარა საფუძველი იმისთვის, რომ მის მოტივირებაში დრო დავკარგოთ. 
ასეთ სიტუაციაში ჩვენ, რაწამს სამუშაო ალიანსის დასამყარებლად საკმარის 
ჩართულობას მივაღწევთ, გადავდივართ დაგეგმვის პროცესზე.   თუ მოგვიანებით 
გაჩნდება ამბივალენტურობა, ყოველთვის შეიძლება პროცესის შეჩერება და 
ფოკუსირების ან გაღვივების ხელახლა გავლა.

ეთიკა და მოტივაციური ინტერვიუირების  
ოთხი პროცესი

მოტივაციურ ინტერვიუირებაში ეთიკასთან დაკავშირებული ჩვენი მოსაზრებები 
ოთხი კომპონენტის პროცესთა დიფერენციაციის შედეგად ჩამოყალიბდა. ზემოთ 
მოყვანილ რამდენიმე სიტუაციაში მთლიანად მოტივაციური ინტერვიუირება 
კი არა, მისი კონკრეტული პროცესებია აღწერილი. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 
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ცვლილებისთვის უკვე მომზადებულ კლიენტებთან მიმართებაში (როგორც 
ცვლილების განხორციელების განზრახვით მოსულთა, ასევე ინტერვიუირების 
პროცესში დარწმუნებულთა შემთხვევაში), მომდევნო გაღვივების პროცესს 
უკუჩვენება ახასიათებს და უკვე დაგეგმვაზე გადასვლის დროა. მშობლის 
როლისთვის კეთილგანწყობის მოპოვების უნარები - კერძოდ, კარგი მოსმენა 
- აუცილებელია შვილებთან კომუნიკაციისას (Gordon, 1970). ბავშვებისთვის 
ფოკუსირებაში დახმარებაც მშობლის პოზიციისთვის ჩვეული პროცესია. 
როლების კონფლიქტი გაღვივების დროს ჩნდება − როდესაც ვცდილობთ ბავშვის 
ნება ჩვენთვის სასურველი მიმართულებით წარვმართოთ. ჩვენ უბრალოდ არ 
გვყოფნის ნეიტრალურობა (მადლობა ღმერთს!), რომ ჩვენს შვილებთან ერთად 
დავსხდეთ და უემოციოდ განვსაჯოთ ნარკოტიკების მიღების, ან კრიმინალური 
ქმედებების დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

შემდეგი ეთიკური პრობლემა ეხება თითოეული შემადგენელი პროცესის 
რელევანტურობას. კარგი მოსმენა არავის დააზარალებს და შეიძლება, სა-
სარგებლო შედეგიც მოიტანოს. ფოკუსირება არის პროცესი, რომელიც მიზნების 
ეთიკურ ნავიგაციას საჭიროებს. გაღვივების დროს არსებობს შერჩეული მიზანი, 
რომლისკენაც ადამიანი სტრატეგიულად მიგვყავს. გაღვივება არასოდესაა 
საკამათო, როდესაც იდენტიფიცირებული მიზანი კლიენტის არჩეულია. 
ეთი კური მოსაზრებები მაშინ ჩნდება, როცა კლიენტისა და სპეციალისტის 
მისწრაფებები განსხვავდება. დასასრულ, დაგეგმვა გულისხმობს წინსვლისკენ 
მზაობას (მომზადების ან მოქმედების ეტაპი ტრანსთეორიულ მოდელში). ამ 
ოთხი პროცესიდან თითოეულში არსებობს კეთილგანწყობის მოპოვებისათვის 
შესაფერისი და შეუფერებელი დრო.

რამდენიმე ეთიკური მითითება მოტივაციური 
ინტერვიუირების პრაქტიკისათვის

ამ თავს დავასრულებთ რამდენიმე პრაქტიკული მითითებით, რომლებიც 
მოტივაციური ინტერვიუირების ეთიკურად განხორციელებისათვისაა საჭირო.

1. მოტივაციური ინტერვიუირების შემადგენელი პროცესების გამოყენება 
არაა რეკომენდებული, როდესაც ჩვენს ხელთ არსებული მეცნიერული 
მტკიცებულებები გვიჩვენებს, რომ ისინი უშედეგო ან ზიანის მომტანი 
იქნება კლიენტისთვის.

2. როდესაც ეთიკურ დისკომფორტს განიცდით ან უთანხმოებას ამჩნევთ 
თქვენს სამუშაო ურთიერთობაში, გაარკვიეთ ამ ადამიანისა და თქვენი 
მიზნები.

3. როდესაც თქვენი მოსაზრება კლიენტის ინტერესების შესახებ გან-
სხვავდება ამ ადამიანის სურვილებისაგან, ხელახლა განიხილეთ და 
შეთანხმდით დღის წესრიგზე, აუხსენით მას თქვენი მოსაზრებები და 
სურვილები.

4. რაც უფრო მეტია თქვენი პირადი ინვესტიცია კონკრეტული კლიენტის 
შედეგში, მით ნაკლებადაა რეკომენდებული სტრატეგიული გაღვივება. ეს 
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უკანასკნელი ცალსახად მიუღებელია, როცა თქვენი პირადი ინვესტიცია 
არ შეესაბამება კლიენტის ინტერესებს.

5. როდესაც ადამიანის ქცევასა და შედეგებთან დაკავშირებით პირად 
ინვესტიციასთან ერთად იძულების ძალაუფლებაც არსებობს, სტრა-
ტეგიული გაღვივების გამოყენება დაუშვებელია.

ძირითადი პუნქტები

9 დამხმარე ურთიერთობებში ეთიკური პრობლემა ისაა, უნდა წაახალისოს 
თუ არა სპეციალისტმა ამბივალენტური გადაწყვეტილების მიღება რაიმე 
კონკრეტული მიმართულებით.

9 ეთიკური პრობლემები განსაკუთრებით ისეთ სიტუაციებში ჩნდება, 
როდესაც სპეციალისტს ან დაწესებულებას აქვს ცვლილებისკენ სწრაფ-
ვა, რომელსაც კლიენტი (ჯერ) არ იზიარებს.

9 ასეთი სიტუაციებისთვის გამოსადეგი ოთხი ძირითადი ეთიკური პრინ-
ციპია ზიანის მიუყენებლობა, სარგებლობის მოტანა, ავტონომია და 
სამართლიანობა.

9 არჩევანზე გავლენის მოსახდენად მოტივაციური ინტერვიუირების 
გამოყენება მიუღებელია, თუკი სპეციალისტს აქვს პირადი ან ინ-
სტიტუციური ინვესტიცია რომელიმე შედეგის მიმართ - მით უფრო 
ისეთ შემთხვევაში, როცა იგი იძულების ძალაუფლებასაც ფლობს. 
ეს განსაკუთრებით ეხება მოტივაციური ინტერვიუირების გაღვივების 
პროცესს.

9 მოტივაციური ინტერვიუირების კონკრეტული პროცესების გამოყენება 
კლიენტის მოთხოვნილებებს უნდა შეესაბამებოდეს; მაგალითად, გაღ-
ვივების პროცესი  ზედმეტი ან ხელის შემშლელიც კია კლიენტებთან, 
რომლებსაც უკვე გადაწყვეტილი აქვთ ცვლილების განხორციელება.
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„რჩევა, რომელიც არ გითხოვია, სანაგვეში ჩაყრილ 
წერილებს ჰგავს“.

ბერნ უილიამსი

„რჩევას მაშინ ვეკითხებით, როცა პასუხი უკვე ვიცით, 
მაგრამ გვირჩევნია, არ გვცოდნოდა“.

ერიკა იონგი

საკმაოდ მარტივად ჟღერს: თქვენ გაქვთ ცოდნა თქვენს სპეციალობაში და 
საჭიროებისამებრ გადასცემთ მას კლიენტებს. საოცარია, მაგრამ სპეციალობის 
დაუფლებისას პრაქტიკოსები ძალიან მცირე ყურადღებას უთმობენ ცოდნის 
გადაცემის საკითხს. ზოგიერთ მარტივ ურთიერთობაში ამას მართლაც არ 
აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მაგრამ როცა საქმე ცვლილების შე-
სახებ საუბარს ეხება, ინფორმაციის გაცვლა უფრო რთულია და გარკვეულ 
დახელოვნებას საჭიროებს.

ამ თავის მიზანია, განვმარტოთ და მაგალითებით აღვწეროთ კარგი 
პრაქტი კა ისეთ სიტუაციებში, როდესაც თქვენ მიერ გადაცემული ინფორმაცია 
კლიენტს ცვლილების განხორციელებაში ეხმარება. აქ შედის რჩევის, როგორც 
ინფორმაციის კონკრეტული ტიპის, მიცემაც. ინფორმაციისა და რჩევის შეთა-
ვაზება ორმხრივი გაცვლის პროცესია და პოტენციურ სირთულეებსაც შეიცავს. 
თუ თქვენი კლიენტი მთელი პროცესის განმავლობაში ჩუმად არ ზის (რაც, თავის 
მხრივ, ინფორმაციული იქნებოდა), თქვენც იღებთ ინფორმაციას, რომელიც 
უნდა გაითვალისწინოთ და ჩართოთ ამ გაცვლაში. 

ადვილია, ზედმეტი მნიშვნელობა მივანიჭოთ ინფორმაციისა და რჩევის 
მიცემას. რა თქმა უნდა, კლიენტების უმრავლესობა თვლის, რომ გაქვთ მათთვის 
გასაზიარებელი ცოდნა. მიუხედავად ამისა, მათაც აქვთ უამრავი რელევანტური 
ინფორმაცია საკუთარი თავის შესახებ. არავინ იცნობს მათ საკუთარ თავზე 
უკეთ. მაშ, რა  იციან მათ? საერთოდ, აზრი არ აქვს, მივცეთ ადამიანებს ისეთი 
ინფორმაცია, რაც უკვე იციან. რა რჩევები აქვთ მათ საკუთარი თავისთვის? 
რა გამოსცადეს უკვე? არც ისეთი რამის რჩევა იქნება გამოსადეგი, რაც უკვე 
ნაცადი აქვთ.

აქ ამ ძირითად უნარს იმიტომ ვეხებით, რომ ინფორმაციის მიწოდება და 
რჩევა ხშირად გვჭირდება კონსულტირების დროს. კეთილგანწყობის მო-

პოვებისას საფუძვლის ჩაყრასთან ერთად 
(ნაწილი II) ინფორმაციის გაცვლაც ძალიან 
მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ნათელი 
გახდეს საუბრისა და კონსულტირების 
ძი  რითადი თემები და ფოკუსი (ნაწილი 

ადვილია ზედმეტი 
მნიშვნელობა მივანიჭოთ 
ინფორმაციისა და რჩევის 
მიცემას.
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III).  ის ხშირად გამოიყენება გაღვივების დროსაც (ნაწილი IV), და ძირითად 
ამოცანას წარმოადგენს დაგეგმვისას (ნაწილი V), როდესაც მის მამოძრავებელ 
ძალაზეა დამოკიდებული, შედეგიანი იქნება თუ არა ძალისხმევა. მაშ, რატომაა 
ინფორმაციის შეთავაზება და რჩევა მოტივაციური ინტერვიუირების განუყოფელი 
ნაწილი?

ეს თავი იწყება კონკრეტული მაგალითით, რომელიც ნათელს ჰფენს 
კარგი მოტივაციური ინტერვიუირების ზოგიერთ მთავარ შეცდომას და 
ძირითად პრინციპს. შემდეგ კი მივუბრუნდებით ფართო ჩარჩოს - როგორ 
უნდა წარიმართოს კარგი პრაქტიკა (აღძვრა - მიწოდება − აღძვრა), რასაც 
მოჰყვება დისკუსია, როგორ უნდა გაუმჯობესდეს რუტინული შეფასება. ბოლოს 
დავუბრუნდებით რთულ გამოწვევას, როგორ მივცეთ ადამიანებს რჩევა 
ცვლილების შესახებ. ანუ, მარტივად რომ ვთქვათ, პატივისცემის, გააზრებისა 
და გათვალისწინების შედეგად გაცემული ინფორმაცია, რომელიც შეესაბამება 
კლიენტის მოთხოვნილებებსა და მის ავტონომიას, შეიძლება გახდეს მდიდარი 
და ცხოვრების შემცვლელი გამოცდილება და მოტივაციური ინტერვიუირების 
განუყოფელ ნაწილად გადაიქცეს. ინფორმაციის ასეთი გაცემის ცალმხრივი 
ვარიანტი იქნება, რასაც ალბათ ავტომატურად აკეთებთ: უსვამთ კლიენტს უამრავ 
ექსპერტულ შეკითხვას და შემდეგ ეუბნებით, როგორ უნდა მოიქცეს. ასეთი 
მიდგომის შედეგად ხელში შესაძლოა შეგრჩეთ განყენებული, გაღიზიანებული 
და უმოტივაციო კლიენტი.

შეამჩნიეთ განსხვავება

განვიხილოთ ორი ხანმოკლე საუბარი დედასთან, რომელიც ერთ დილას 
ცუდად  გახდა თავისი შვილების სკოლასთან. მას სუნთქვა უჭირდა და აშკარად 
ინტოქსიკაცია ჰქონდა. ის დათანხმდა დახმარების მიღებას და ეს ორი საუბარი 
ამის გაგრძელებაა. A მაგალითში ხაზგასმულია ზოგიერთი აშკარა შეცდომა, 
რომელიც, ალბათ, გეცნობათ. მეორე საუბარში, B მაგალითში, ასახულია 
ექსპერტის მხრიდან ინფორმაციის გაზიარება მოტივაციური ინტერვიუირების 
შესაბამისად.

მაგალითი A
კლიენტი: დღეს დილით ამაკანკალა და სახლიდან გამოსვლამდე ერთი ჭიქა 

ღვინო დავლიე.
ინტერვიუერი: ესე იგი, საკმაოდ ბევრს სვამთ. ამ ბოლო დროს რამდენი 

დალიეთ?
კლიენტი: მე ალკოჰოლიკი არ ვარ, თუ ამას გულისხმობთ. მხოლოდ სახლიდან 

გასვლის წინ მჭირდება ხოლმე ღვინის დალევა.
ინტერვიუერი: ჩვეულებრივ, რამდენს სვამთ ხოლმე დღეში, თუნდაც დაახ-

ლოებით რომ მითხრათ?
კლიენტი: არ ვიცი, დღეში, ალბათ, რამდენიმე ჭიქას, ზოგჯერ მეტსაც. ამას 

ნერვების დასამშვიდებლად ვაკეთებ ხოლმე.
ინტერვიუერი: დასვენების დღეებში?
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კლიენტი: შაბათობით ძალიან იშვიათად გავდივარ სადმე, მაგრამ ჩემთვის 
ვსვამ ხოლმე რამდენიმე ჭიქას.

ინტერვიუერი:  ვთქვათ, ექვს-რვა ჭიქას დღეში. ბევრი არაა?
კლიენტი: დიახ, ასეა. არ მიფიქრია ამაზე.
ინტერვიუერი:  რა ზომისაა თქვენი ჭიქა?
კლიენტი: ჩვეულებრივი წყლის ჭიქაა.
ინტერვიუერი: ესე იგი, 8 უნცია. გასაგებია. ესაა კვირაში 50-60 ჭიქა, თვეში 

გამოდის 7-8 გალონი ღვინო. მაშინაც სვამთ, როცა შუადღისას გამოდიხართ 
ბავ შვის სკოლიდან წასაყვანად?

კლიენტი: როცა ვნერვიულობ, მაშინ ვსვამ ღვინოს, მაგრამ ბევრს არა.
ინტერვიუერი: გასაგებია. რამდენად ხშირად სვამთ, როცა ბავშვებთან ერთად 

ხართ?
კლიენტი: როცა ბავშვების გამოსაყვანად მივდივარ, მაშინ არ ვსვამ ხოლმე, 

მაგრამ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მეშინია ხოლმე. ეს საშინელებაა.
ინტერვიუერი: დღეს, სანამ აქ მოხვიდოდით, დალიეთ რამე?
კლიენტი: შეიძლება, ცოტა მეტი, ვიდრე ჩვეულებრივ ვსვამ ხოლმე.
ინტერვიუერი: როცა ღვინოს სვამთ, თქვენი ნერვიულობა ცოტა ხნით ქრება. 

რამდენი ხანია, რაც ასე ხდება?
კლიენტი: არ ვიცი. ერთი-ორი წელია. შეიძლება, მეტიც.
ინტერვიუერი: თქვენი შვილები რას ფიქრობენ ამაზე?
კლიენტი: მათ არასოდეს არაფერი უთქვამთ ამის თაობაზე.
ინტერვიუერი: თქვენი აზრით, გაქვთ თუ არა ალკოჰოლთან დაკავშირებული 

პრობლემა?
კლიენტი: არა. ის მხოლოდ მეხმარება მოდუნებასა და დაძინებაში.
ინტერვიუერი: კარგი, ახლა მე უნდა გითხრათ ის, რაც ჩემთვის ცნობილი 

გახდა თქვენი ნათქვამიდან გამომდინარე. ალკოჰოლის ის რაოდენობა, 
რასაც თქვენ სვამთ, ბევრად აჭარბებს მედიკოსების მიერ რეკომენდებულ 
ზღვარს და გაცილებით მეტია, ვიდრე თქვენი ასაკის ქალების უმრავლესობა 
სვამს. კანკალი მიანიშნებს, რომ თქვენ ფიზიკურად ხართ დამოკიდებული 
ალკოჰოლზე. ეს თქვენს შიშებს კი არ ხსნის, კიდევ უფრო ამძაფრებს. თქვენ 
საფრთხეში აგდებთ თქვენს შვილებს, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ 
უნდა დაანებოთ სმას თავი. თუ ასე არ მოიქცევით, თქვენი მდგომარეობა 
კიდევ უფრო გაუარესდება.

კლიენტი: მე ვერ დაგეთანხმებით.

მაგალითი B:
კლიენტი: დღეს დილით ამაკანკალა და სახლიდან გამოსვლამდე ერთი ჭიქა 

ღვინო დავლიე.
ინტერვიუერი: ეს ნერვების დამშვიდებაში გეხმარებათ [რეფლექსია, აბზაცის 

გაგრძელება].
კლიენტი: და ამის მერე უკვე შემიძლია მაღაზიაში წავიდე, ბავშვები სკოლიდან 

გამოვიყვანო, ვაჭამო.
ინტერვიუერი: ძალიან დაკავებული ხართ [რეფლექსია].
კლიენტი: დიახ, ამის მერე საათობით ბავშვების დევნა მიწევს, ხომ გესმით: 

საჭმელი, თამაში, დავალებები, დაძინება, თანაც სულ არ არიან ადვილი 
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მოსავლელები, სულ გაჰყვირიან.
ინტერვიუერი: ესე იგი, თქვენ ძალიან ბევრი რამის გაკეთებას ასწრებთ, 

მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ სტრესს განიცდით [აფირმაცია].
კლიენტი: დიახ, ამიტომ, გულახდილად რომ ვთქვა, ხშირად ვგრძნობ ხოლმე, 

რომ სასმელი მჭირდება! არ ვიცი, როდის დამთავრდება ეს ყველაფერი, 
ამიტომ ვარ ყოველთვის ასე განერვიულებული, თითქოს სული მეხუთება.

ინტერვიუერი: მოდი, ერთი წუთით შევწყვიტოთ ეს ყველაფერი და მითხარით, 
რა იცით ალკოჰოლის შესახებ და როგორ ზემოქმედებას ახდენს ის 
ადამიანებზე [აღძვრა].

კლიენტი: დავიწყოთ იმით, რომ ის მეხმარება დამშვიდებაში, მაგრამ შემდეგ 
ისევ მეწყება კანკალი, თუ გესმით, რას ვგულისხმობ.

ინტერვიუერი: ვფიქრობ, მესმის. როგორც ჩანს, თქვენ უკვე გიფიქრიათ 
ამის შესახებ და არ ხართ დარწმუნებული, ალკოჰოლი აუარესებს თუ 
აუმჯობესებს თქვენს მდგომარეობას [რეფლექსია].

კლიენტი: ასეა. ჩემი აზრით, ის ნამდვილად მეხმარება იმაში, რომ ნერვები 
დავიმშვიდო და ბავშვების სკოლიდან გამოყვანა შევძლო; ნამდვილად 
მამშვიდებს, მაგრამ შემდეგ ისევ ვგრძნობ შიშს.

ინტერვიუერი: როდესაც ალკოჰოლის ზემოქმედება სუსტდება, ხდება რაღაც, 
რაც თქვენ არ მოგწონთ.

კლიენტი: სწორედ ასეა. ის მამშვიდებს და შემდეგ ხელახლა მაღელვებს. ეს 
არ მომწონს.

ინტერვიუერი: მაინტერესებს, შეიძლება თუ არა, გითხრათ ჩემი დაკვირვებები, 
რაც, ალკოჰოლის მიღებასთან დაკავშირებით, სხვა ადამიანებთან მი-
მართებაში შემიმჩნევია? [ნებართვის თხოვნა].

კლიენტი: კეთილი.
ინტერვიუერი: [მიწოდება] როდესაც ადამიანები ნერვების დასამშვიდებლად 

სვამენ, ის კანკალი, რომელსაც თქვენ აღწერთ, თანდათანობით უარესდება. 
როგორც ჩანს, ალკოჰოლი მყისიერად ეხმარება, მაგრამ სინამდვილეში 
სწორედ ის იწვევს კანკალს და თავად ხდება პრობლემა, ნაცვლად იმისა, 
რომ პრობლემა გადაჭრას. ეს ნამდვილი ხაფანგია, რადგან როცა პანიკაში 
ხარ, ალკოჰოლი გეხმარება მცირე ხნით დამშვიდებაში. რას იტყვით 
ამაზე? [აღძვრა]

კლიენტი: ნაცნობი სიტუაციაა. თქვენ ამბობთ, რომ ღვინო კიდევ უფრო მეტ 
პანიკაში მაგდებს?

ინტერვიუერი: დიახ, მე ასე ვფიქრობ. ვიცი, რომ ამას ვერ გრძნობთ, რადგან 
პანიკის შემოტევისას ალკოჰოლი მყისიერად გამშვიდებთ, მაგრამ მერე 
ის ხელახლა, უარესი ძალით გიტევთ [მიწოდება].

კლიენტი: რაღაც გზა უნდა მოვძებნო, რომ ამ ნერვიულობას გავუმკლავდე. 
არ ვიცი, მთელი დღე ამას როგორ გავუძლებ.

ინტერვიუერი: ალკოჰოლი ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა თქვენთვის 
[რეფლექსია].

კლიენტი: მაგრამ მე ვხედავ, რომ არასწორი მიმართულება ავირჩიე. სხვა რა 
შემიძლია, გავაკეთო?
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B ინტერვიუერის კონსულტირებას ზუსტად იმდენივე დრო დასჭირდა, 
რამდენიც A-ს, მაგრამ ამ შემთხვევაში კლიენტმა უფრო ნათლად დაინახა 
პრობლემა და უფრო მეტად გაიხსნა ცვლილების შესახებ სასაუბროდ. ამ 
ადამიანს ორივე სპეციალისტმა მიაწოდა ინფორმაცია, მაგრამ B ინტერვიუერმა 
ეს ისე გააკეთა, რომ უფრო მეტად სასარგებლო აღმოჩნდა კლიენტისთვის. A 
ინტერვიუერი ძირითადად დახურულ შეკითხვებს სვამდა და შემდეგ განსჯიდა 
პასუხებს. B ინტერვიუერი ძირითადად რეფლექსიურად უსმენს და იყენებს 
კონკრეტულ რიტმს (აღძვრა − მიწოდება − აღძვრა, რასაც მალე აღვწერთ) იმავე 
ინფორმაციის მისაწოდებლად, კლიენტი კი ასე უფრო იღებს ინფორმაციას. ეს 
ნათელს ხდის ინფორმაციის გაცვლის ზოგიერთ მახასიათებელს, რომელიც 
განსაკუთრებით ეფექტურია მოტივაციურ ინტერვიუირებაში: ექსპერტის ინ-

ფორმაცია, ამ შემთხვევაში ალკოჰოლისთვის თავის დანებების შესახებ, ეხ-
მარება კლიენტს, უკეთ გაერკვეს თავის სიტუაციაში და გაიაზროს, როგორ და 
რატომ სურს ცვლილება. ის აცნობიერებს: „რაღაც გზა უნდა მოვძებნო, რომ 
ამ ნერვიულობას გავუმკლავდე“ და თავდაცვის მაგივრად რჩევას კითხულობს. 
მათი საუბრის ფოკუსი მალე ირკვევა.

განიხილეთ A და B მაგალითებს შორის განსხვავება ამ შეკითხვების მი-
ხედვით თითოეულ სცენარში:

• ვის მოჰყავს ცვლილების მხარდამჭერი არგუმენტები?
• თქვენი აზრით, რას გრძნობს სპეციალისტი?
• თქვენი აზრით, რას გრძნობს კლიენტი?
• თქვენი აზრით, ჩართულობა იზრდება თუ მცირდება?
• მიდიან ისინი საერთო მიზნამდე ამ კონსულტირებაში?

ამ კითხვებზე პასუხებს გვცემს მომდევნო დისკუსია, რომელიც ააშკარავებს 
კარგი პრაქტიკისთვის დამახასიათებელ პრინციპებსა და შესაძლო შეცდომებს.

ზოგიერთი შესაძლო შეცდომა

თუ თქვენ ჰკითხავთ A ინტერვიუერს, რა როლს ასრულებს ექსპერტის ინ-
ფორმაცია დახმარების პროცესში, პასუხად მიიღებთ შემდეგ მოსაზრებებს:

1. „მე ვარ ექსპერტი იმ საკითხებში, თუ რატომ და როგორ უნდა შეიცვალონ 
კლიენტები“. A ინტერვიუერი „ექსპერტის მახეში“ გაება, რის გამოც სულ მალე გა-
უცრუვდება იმედები. სპეციალისტის კეთილ ზრახვას, თავად შეავსოს კლიენტის 
ცოდნის ხარვეზი და მოიყვანოს ცვლილების მხარდამჭერი არგუმენტები (რასაც 
პირველ თავში გამოსწორების რეფლექსი ვუწოდეთ), სავარაუდოდ, მოჰყვება 
თავდაცვა („მე ალკოჰოლიკი არ ვარ“ და „მე ვერ დაგეთანხმებით“) და განცდა 
იმისა, რომ მას ვერ გაუგეს („თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მეშინია 
ხოლმე“). სპეციალისტმა შეიძლება უწოდოს კლიენტს „ჯიუტი“, „უარმყოფელი“ 
და „არამოტივირებული“, მაგრამ სინამდვილეში სწორედ წარმმართველი 
სტილის არაეფექტურად გამოყენებაა იმის მიზეზი, რომ ჩართულობა და 
პროგრესი არ შედგა. კლიენტის შფოთვა, შიში და დაუმორჩილებელი განწყობა 
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ძალიან საგრძნობია. ინფორმაციისა და რჩევის მიწოდების ამ გზამ, რომელიც 
მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან შეუთავსებელია, შეიძლება სასურველის 
საწინააღმდეგო შედეგი მოიტანოს.

2. „მე ვაგროვებ ინფორმაციას პრობლემების შესახებ“. A ინტერვიუერი 
დახურული შეკითხვების დასმით ფოკუსირებას ახდენს საუბარზე: აფასებს 
ალკოჰოლის მოხმარებასა და მის გავლენას, სხვა პრობლემების (მაგ., პანიკის) 
იგნორირების ფასადაც კი. ეს ხელს უწყობს კითხვა-პასუხის მახეში გაბმას, 
როდესაც განმეორებითი შეკითხვებით ვაგროვებთ მტკიცებულებებს პრობლემის 
სირთულის თაობაზე და, ამავდროულად, ფარულად განვსჯით (ან არ განვსჯით) 
კლიენტს სისუსტის, სიჯიუტის, უნებისყოფობისა და უმეცრების გამო. ამგვარი 
მტკიცებულებების დაგროვებას მივყავართ განაჩენამდე („კანკალი მიმანიშნებს, 
რომ თქვენ ფიზიკურად ხართ დამოკიდებული ალკოჰოლზე... ამიტომ მე 
ვფიქრობ, რომ საერთოდ უნდა დაანებოთ თავი სმას“), რაც ძალიან ჰგავს 
დეტექტიურ რომანში კვანძის გახსნას. ეს მისაღებია ზუსტ მედიცინაში დიაგნოზის 
დასმის დროს, ან ექიმების შესახებ სატელევიზიო სერიალებში, მაგრამ სრულიად 
არაეფექტურია, როცა ყურადღების ცენტრში ქცევის ცვლილებაა.

კლიენტის სიტუაციის შეფასება და მისი ძირითადი ელემენტების შესახებ 
ინფორმაციის შეგროვება (ალკოჰოლი, პანიკა, შვილები და ა. შ.), შეიძლება 
განხორციელდეს მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან თავსებადი მეთოდებით, 
რაც ნაკლებად შემაწუხებელია სპეციალისტისთვის და უფრო სასარგებლოა 
კლიენტისთვის. დიდი რაოდენობით შეკითხვების მიყრა არა მხოლოდ დროს 
გვაკარგვინებს და კლიენტში აღძრავს თავდაცვის სურვილს (კარლ როჯერსის 
დაკვირვების თანახმად, ეს კლიენტებმა უკვე იცოდნენ), არამედ მხედველობის 
მიღმა გვატოვებინებს მნიშვნელოვან ინფორმაციას და შეუძლებელს ხდის 
ინფორმაციის თანამშრომლური გაცვლის დიდი პოტენციალის გამოყენებას, 
რაც ხელს შეუწყობდა ჩართულობასა და ცვლილების მოტივაციის შექმნას.

3. „მე ვავსებ ცოდნის დანაკლისს“. შესაძლებელია, A ინტერვიუერს მოვა-
ლეობის ვერშესრულების დარდი, ან შიშიც კი აიძულებს, მოაგროვოს და გასცეს 
ინფორმაცია ალკოჰოლის გადაჭარბებით მოხმარების შესახებ. ამას მივყავართ 
ცალმხრივ ფოკუსამდე, როცა მხოლოდ ფაქტების მოგროვებაა მნიშვნელოვანი 
და სხვა არაფერი, როცა ვფიქრობთ, რომ რაღაც არასწორი სწორით უნდა 
შევცვალოთ კლიენტში. ყველაზე ცუდი კი ისაა, რომ ჯანდაცვისა და სოციალური 
სამსახურის საკონსულტაციო ოთახებში ხშირად ვხვდებით სიტუაციას, როცა 
სპეციალისტი ცდილობს, კლიენტს „თავი გაუხსნას“, ჩაუდოს ინფორმაცია და 
ისევ „დახუროს“ იმ იმედით, რომ კლიენტი ამ ინფორმაციას მიიღებს. არსებობს 
ცოდნის გადაცემის სხვა გზაც, რომლის გავლაც  ამ ხაფანგისთვის გვერდის 
აქცევით შეიძლება. ესაა ინფორმაციის მიმართ კლიენტის ინტერესსა და მის 
ცოდნაზე დაყრდნობა, რაც ზრდის ჩართულობას და უკეთეს შედეგებს იძლევა.

4. „შემაშინებელი ინფორმაცია სასარგებლოა“. როდესაც შეფასების შედეგე-
ბის გაზიარებაზე გადადის, A ინტერვიუერი ასკვნის, რომ შიში კარგი მოტივატო-
რია ცვლილების მოსახდენად. შეშინების ეს ტაქტიკა ძალიან გავრცელებულია 
მსგავს სამსახურებში, და ეფექტური რომ ყოფილიყო, არანაირი საჭიროება 
და ინტერესი არ იარსებებდა მოტივაციური ინტერვიუირების ან რაიმე სხვა 
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მიდგომის მიმართ. ცუდი შედეგების შესახებ გაფრთხილება, რასაკვირველია, 
თამაშობს გარკვეულ როლს, მაგრამ ცვლილების მოხდენის გარანტი არ არის. 
შეიძლება, ვიფიქროთ, რომ თამბაქოს მოწევასთან დაკავშირებული საშინელი 
დაავადებები და მტკივნეული სიკვდილი საკმარისია იმისათვის, რომ ადამიანმა 
თავი დაანებოს, ან საერთოდ არ დაიწყოს მოწევა. ზოგჯერ ეს მართლაც 
საკმარისია, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში, საქმე ასე არაა. 

5. „მე უბრალოდ მკაფიოდ უნდა ავუხსნა მათ, რა გააკეთონ“. A ინტერვიუერის 
რჩევა გასაგები იყო: „მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ უნდა დაანებოთ სმას თავი“, 
მაგრამ დიდია იმის ალბათობა, რომ ამას არ შეასრულებენ. ჩართულობა 
სუსტია, ორივე მხარე გრძნობს გაღიზიანებას, უიღბლო კლიენტს კი ისე აძლევენ 
რჩევას, რომ ავტონომიისთვის ადგილი აღარ რჩება. მიზანი რჩევის მიცემა კი 
არა, ცვლილების განხორციელება უნდა 
იყოს. რჩევის ოსტატურად მიცემა სწორედ 
ამაში დაგვეხმარება. ამ თემაზე ახლავე 
გადავალთ.

კარგი პრაქტიკის პრინციპები

B ინტერვიუერისთვის ზემოთ მოცემული ინფორმაციის გაცვლის შესახებ აზრი 
რომ გვეკითხა, მივიღებდით სრულიად განსხვავებულ დებულებებს, რომლებიც 
A ინტერვიუერის ნათქვამისგან დიამეტრალურად საწინააღმდეგო იქნებოდა:

1. „მე მაქვს გარკვეული ცოდნა, კლიენტებს კი აქვთ ცოდნა საკუთარი თავის 
შესახებ“. B ინტერვიუერი ინფორმაციის გაცვლას აღიქვამს, როგორც თანამ-
შრომლურ ძიებას პრობლემების გასაგებად და კლიენტის ძლიერი მხარეებისა 
თუ საჭიროებების გამოსავლენად. I ნაწილში აღწერილი ძირითადი უნარები, მათ 
შორის, აფირმაცია („ესე იგი, თქვენ ძალიან ბევრი რამის გაკეთებას ასწრებთ, 
მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ სტრესს განიცდით“) და რეფლექსია („თქვენ 
უკვე გიფიქრიათ ამის შესახებ“) გამოყენებულია კლიენტის ძლიერი მხარეების 
ხაზგასასმელად. შემდეგ B ინტერვიუერი პოულობს დროს იმის გასარკვევად, თუ 
რა იცის კლიენტმა, ითხოვს ნებართვას ინფორმაციის მისაწოდებლად, აწვდის 
ინფორმაციას და წაახალისებს მას, რომ თავად მოუფიქროს გამოყენება ამ 
ინფორმაციას. ორივე ადამიანი ფოკუსის ერთობლივი ძიების პროცესში ცვლის 
საჭირო ინფორმაციას.

2. „მე ვარკვევ, რა ინფორმაციის მიღება სურთ და სჭირდებათ კლიენტებს“. B 
ინტერვიუერის ძალისხმევას ცნობისწადილი წარმართავს. იგი ცდილობს, გაიგოს 
კლიენტის საინფორმაციო საჭიროებები („მითხარით, რა იცით ალკოჰოლის 
შესახებ და როგორ ზემოქმედებას ახდენს ის ადამიანებზე“). ეს თავიდან 
აგვარიდებს მდგომარეობას, როცა კლიენტებს ვეუბნებით იმავეს, რაც მათ ისე  დაც 
იცი ან და, ამავდროულად, საშუალებას მისცემს კლიენტებს, თავად დაასახელონ 
ცვლილების აუცილებლობის მიზეზები (IV ნაწილში განხილული გაღვივების 
პროცესი). რეფლექსიური მოსმენა მეტი ინფორმაციის მიღებასაც უწყობს ხელს 
(„როდესაც ალკოჰოლის ზემოქმედება სუსტდება, ხდება რაღაც, რაც თქვენ 

მიზანი რჩევის მიცემა 
კი არა, ცვლილების 
განხორციელება უნდა იყოს.
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არ მოგწონთ“) და წარმოშობს დისკუსიას არა კონკრეტული რაოდენობების, 
არამედ ალკოჰოლის ორგანიზმიდან გამოსვლის ეფექტების შესახებ. ეს მოკლე 
პროცესი ხელს უწყობს თემის დავიწროებას კლიენტის პრობლემების ცენტრის 
მიმართულებით და გვაძლევს მყარ ნიადაგს ექსპერტული ინფორმაციის 
გაცვლისათვის.

3. „მე ვუსადაგებ ინფორმაციას კლიენტის საჭიროებებსა და ძლიერ მხარე-
ებს“. ინფორმაციის საჭიროების დადგენის შემდეგ B ინტერვიუერი ფრთხილად 
აწვდის კლიენტს „სხვა ადამიანებთან“ დაკავშირებულ ინფორმაციას და სა-
შუალებას აძლევს მას, თავად იმსჯელოს, როგორ შეესაბამება ეს ინფორმაცია 
უშუალოდ მის მდგომარეობას („რას იტყვით ამაზე?“). ინტერვიუერის მიზანი იყო, 
საშუალება მიეცა კლიენტისთვის, თვითონ გაერკვია პრობლემა და მოეძებნა 
გამოსავალი.

4. „კლიენტებს შეუძლიათ, მითხრან, რა სახის ინფორმაცია ესაჭიროებათ. B 
ინტერვიუერი არ აკეთებს დაშვებებს შემაშინებელი ინფორმაციის ფასეულობის 
(ან ხსენებულის არარსებობის) შესახებ, ის მხოლოდ წარმართავს პროცესს და 
აწოდებს იმ ინფორმაციას, რომლის მიღებაც თავად სურს კლიენტს.

5. „რჩევა, რომელიც ითვალისწინებს კლიენტის საჭიროებებსა და ავტო-
ნომიას, სასარგებლოა“. B ინტერვიუერს აქამდე არ მიუცია პირდაპირი რჩევა, 
მაგრამ ახლა კლიენტი თავად მოელის მისგან ამას („სხვა რა შემიძლია, რომ 

სქემა11.1. მოტივაციური ინტერვიუირების შესაბამისი და 
მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან შეუსაბამო დაშვებები, 
რომლებიც ინფორმაციის გაცვლას უდევს საფუძვლად

მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან შე-
უსაბამო ინფორმაციის გაცვლა

მე ვარ ექსპერტი იმ საკითხებში, თუ 
რატომ და როგორ უნდა შეიცვალონ 
კლიენტები.

მე ვაგროვებ ინფორმაციას 
პრობლემების შესახებ.

მე ვავსებ ცოდნის დანაკლისს. 

შემაშინებელი ინფორმაცია 
სასარგებლოა. 

მე უბრალოდ მკაფიოდ უნდა ავუხსნა 
მათ, რა გააკეთონ.

მოტივაციური ინტერვიუირების 
შესაბამისი ინფორმაციის გაცვლა

მე მაქვს გარკვეული ცოდნა, 
კლიენტებს კი აქვთ ცოდნა საკუთარი 
თავის შესახებ. 

მე ვარკვევ, რა ინფორმაციის მიღება 
სურთ და სჭირდებათ კლიენტებს. 

მე ვუსადაგებ ინფორმაციას კლიენტის 
საჭიროებებსა და ძლიერ მხარეებს. 

კლიენტებს შეუძლიათ, მითხრან, რა 
სახის ინფორმაცია ესაჭიროებათ. 

რჩევა, რომელიც ითვალისწინებს 
კლიენტის საჭიროებებს და 
ავტონომიას, სასარგებლოა.
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გავაკეთო?“). როგორც ამ თავის შემდგომ ნაწილში აღვწერთ,  ეს შეიძლება ისე 
გაკეთდეს, რომ შეესაბამებოდეს კლიენტის მოთხოვნილებებს და განამტკიცებ-
დეს მის ავტონომიას.

სქემა 11.1 აღწერს განსხვავებებს მოტივაციური ინტერვიუირების შესაბამის 
და მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან შეუსაბამო ინფორმაციის გაცვლას შორის.

მარტივი სტრატეგია ინფორმაციის 
გაცვლისათვის

ინფორმაციის გაცვლის ადვილად დასამახსოვრებელი მიდგომაა: აღძვრა − 
მიწოდება − აღძვრა (elicit – provide – elicit, შემოკლებით EPE) (იხილეთ სქემა 
11.2). ამ მიდგომის მიხედვით, რაც გინდა შინაარსიან ინფორმაციას აწოდებდეთ, 
ის შეფუთულია ორ შეკითხვას შორის. აღძვრა − მიწოდება − აღძვრა გულისხმობს 
სწორხაზოვან განვითარებას, მაგრამ რეალურად, ხშირ შემთხვევაში, წრიული 
პროცესია, რომელსაც თან ახლავს რეფლექსიური მოსმენა. ესაა სწორედ ის, 
რასაც B ინტერვიუერი ზემოთ მოყვანილ მაგალითში აკეთებდა.

აღძვრა

აღძვრა საჭიროა მანამ, სანამ ინფორმაციას მიაწოდებდეთ. არსებობს სამი 
ძირითადი ფუნქცია, რასაც აღძვრა ემსახურება: ნებართვის თხოვნა, კლიენტების 
გამოცდილებისა და ცოდნის გაგება, და მათი ინტერესის გააზრება თქვენ 
მიერ მისაწოდებელი ინფორმაციის მიმართ. ამ საწყისმა შეკითხვამ შეიძლება 
ჩამოთვლილთაგან ნებისმიერი ფორმა მიიღოს:

• ნებართვის თხოვნა
„შეიძლება, გითხრათ რამდენიმე ვერსია, რომლებიც შედეგიანი აღ-

მოჩნდა  სხვა ადამიანებისთვის?“
„მაინტერესებს, არის თუ არა ამ სიაში რამე ისეთი, რის შესახებაც 

შეგვიძლია, ვისაუბროთ.“
„შეიძლება...?“
„გინდათ, იცოდეთ... შესახებ?“
„რა გსურთ, რომ იცოდეთ... შესახებ?“

• კლიენტის გამოცდილებისა და ცოდნის გააზრება
„მითხარით, რა იცით მაღალი წნევის შესახებ“.
„თქვენი აზრით, რა შეიძლება იყოს თქვენი რეგულარული ვარჯიშის 

ყველაზე დადებითი შედეგი?“
• ინტერესის გარკვევა

„რა არის თქვენთვის ყველაზე საინტერესო ამ მდგომარეობის მკურ-
ნალობასთან   დაკავშირებით?“

„რა გაინტერესებთ ისეთი, რაშიც შემიძლია, გაგარკვიოთ?“
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სქემა 11.2. აღძვრა − მიწოდება − აღძვრა

ამოცანები პრაქტიკაში

აღძვრა • ნებართვის თხოვნა
• ინფორმაციის საჭიროებისა 

და დანაკლისის გარკვევა

• შეიძლება...? ან გინდათ, 
იცოდეთ... შესახებ?

• რა იცით... შესახებ?
• რისი ცოდნა გსურთ?
• შემიძლია, რაიმე 

ინფორმაციით დაგეხმაროთ?

მიწოდება • პრიორიტეტების განსაზღვრა
• გარკვეულობა
• აღძვრა − მიწოდება − 

აღძვრა
• ავტონომიის მხარდაჭერა
• ადამიანის რეაქციას ნუ 

იწინასწარმეტყველებთ

• რისი ცოდნა სურს/სჭირდება 
ამ ადამიანს?

• თავი აარიდეთ პროფესიულ 
ტერმინებს; გამოიყენეთ 
ყოველდღიური სამეტყველო 
ენა.

• მიაწოდეთ მცირე 
დოზებით და მიეცით დრო 
რეფლექსიისთვის.

• აღიარეთ მისი უფლება 
არ დაგეთანხმოთ, ან 
უყურადღებოდ დატოვოს 
რამე.

• გაუზიარეთ ცოდნა 
მნიშვნელობის 
ინტერპრეტირების გარეშე.

აღძვრა • ჰკითხეთ კლიენტს, 
როგორ ესმის, იაზრებს, ან 
რეაგირებს .

• დასვით ღია შეკითხვები.
• გააკეთეთ კლიენტის 

პასუხების და რეაგირების 
რეფლექსია.

• მიეცით დრო, რომ 
გადაამუშაოს და უპასუხოს 
ინფორმაციას.

რა საჭიროა ჯერ აღძვრა? რატომ არ უნდა დავიწყოთ აუცილებელი ინფორმაციის 
მი წო დებით? აღძვრის სამი ძირითადი ფუნქციიდან თითოეულს თავისი ღი-
რებულება აქვს. ინფორმაციის მიწოდებისთვის კლიენტისგან ნებართვის 
აღება, ჩვენი აზრით, პატივისცემას გამოხატავს და ზრდის ნათქვამის მოსმენის 
სურვილს. მისი გამოცდილებისა და ცოდნის გააზრება თავიდან აგაცილებთ 
ისეთ რამეზე საუბარს, რაც კლიენტებმა უკვე იციან; სამაგიეროდ, შეძლებთ, მათ 
ინფორმაციის დანაკლისი შეუვსოთ. ინტერესის გარკვევა საშუალებას მოგცემთ, 
გაიგოთ, რისი ცოდნა სურთ ადამიანებს ყველაზე მეტად, ეს კი, შეიძლება, 
ძალიან განსხვავდებოდეს იმისგან, რის თქმასაც გეგმავდით. ინფორმაციის 
მიწოდება იმის შესახებ, რაც ადამიანს აინტერესებს, ზრდის მის ფოკუსირებას და 
მიმღებლობას. თუ არსებობს აუცილებელი სათქმელი, ყოველთვის შეგიძლიათ 
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დაუბრუნდეთ მას. ასეთ გარემოებას ამ თავის მომდევნო ნაწილებში შევეხებით. 
ამგვარად, აღძვრა გვეხმარება ყველაზე მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე ფო-
კუსირებაში და ზრდის კლიენტის მხრიდან მოსმენის ალბათობას.

რა იყო აღძვრის ძირითადი ელემენტები B ინტერვიუერის ზემოთ მოყვანილ  
საუბარში?

„მითხარით, რა იცით ალკოჰოლის შესახებ და როგორ ზემოქმედებას 
ახდენს ის ადამიანებზე“.

„მაინტერესებს, შეიძლება თუ არა, გითხრათ ჩემი დაკვირვებები ალ-
კოჰოლის მიღებასთან დაკავშირებით, რაც სხვა ადამიანებთან მი-
მართებაში შემიმჩნევია“.

ნებართვის თხოვნა

ინფორმაციის ან რჩევის მიწოდებაზე ნებართვის მიღების, სულ მცირე, სამი 
ხერხი არსებობს. პირველია, როცა კლიენტი თვითონ გთხოვთ:

„თქვენი აზრით, როგორ უნდა მოვიქცე?“
„როგორ ანებებენ თავს მოწევას?“
„რა სახის მკურნალობაა შესაძლებელი?“

კლიენტის ასეთი შეკითხვები თქვენთვის ინფორმაციის მიწოდების ნებართვას 
წარმოადგენს. ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა მიაწოდოთ ინფორმაცია. 
ზოგჯერ რჩევების მიცემამდე აუცილებელია, გაარკვიოთ კლიენტის ცოდნის 
დონე და მოსაზრებები:

კლიენტი: როგორ პოულობენ ადამიანები სამსახურს ამ მხარეში?
ინტერვიუერი: დიახ, სწორედ ეს მაინტერესებდა, თქვენ რა მოსაზრებები გაქვთ 

ამასთან დაკავშირებით − რა გამოცდილება გქონდათ წარსულში, ან რა 
გამოადგათ თქვენს ნაცნობებს? რას ფიქრობთ ამის შესახებ?

არც ისაა აუცილებელი, რომ დაიმორცხვოთ და თავი აარიდოთ ინფორმაციის 
მიცემას, როგორც ამ მაგალითშია:

კლიენტი: როგორ პოულობენ ადამიანები სამსახურს ამ მხარეში?
ინტერვიუერი: თქვენ ამით ნამდვილად ხართ დაინტერესებული.
კლიენტი: დიახ.
ინტერვიუერი: გაინტერესებთ, როგორ პოულობენ სხვა ადამიანები სამსახურს.
კლიენტი: დიახ.
ინტერვიუერი: და გსურთ, რომ ვინმემ მოგაწოდოთ იდეები.
კლიენტი: დიახ! თქვენ გაქვთ რამე იდეა?
ინტერვიუერი: თქვენ გაინტერესებთ, მე თუ მაქვს რაიმე იდეა.
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როდესაც კლიენტი ინფორმაციას ითხოვს, უნდა გადაწყვიტოთ, ინფორმაციის 
დაუყოვნებლივ მიწოდება სჯობს თუ ჯერ კლიენტის გამოცდილების გარკვევაა 
საჭირო. არც ერთი არაა იმთავითვე სწორი გადაწყვეტილება.

გაგრძელების მეორე გზა არის ნებართვის აღება ინფორმაციის მი სა-
წოდებლად, როცა კლიენტს პირდაპირ არ უთხოვია ინფორმაცია:

„შეიძლება, მოგიყვეთ, რა მეთოდებმა გაჭრა ასეთ შემთხვევაში სხვა 
ადამიანებთან?“

„რა გსურთ, იცოდეთ მკურნალობის შესაძლებლობების შესახებ?“
„თუ გაინტერესებთ, შემიძლია, ცოტა მეტი რამ გითხრათ დეპრესიასთან 

გამკლავების შესახებ. შეიძლება?“
„შეხვედრის დროის ამოწურვამდე რამდენიმე წუთი კიდევ დაგვრჩა და 

მაინტერესებს, ხომ არ გსურთ, ცოტა მეტი ვისაუბროთ თქვენი წონის 
შესახებ“?

თუ ადამიანი საკმარის ჩართულობას გრძნობს ამ ურთიერთობაში, ამგვარი 
პატივისცემით გამსჭვალულ ნებართვის თხოვნაზე ის თითქმის ყოველთვის 
დადებით პასუხს იძლევა. 

მაგრამ როგორ უნდა მოიქცეთ, თუკი გრძნობთ ეთიკურ ვალდებულებას, 
მისცეთ გარკვეული ინფორმაცია ან რჩევა, და თუ ამის გაკეთება საჭიროა 
ნებისმიერ შემთხვევაში, თუნდაც კლიენტმა ყველა თხოვნაზე „არა“ გიპასუხოთ? 
არსებობს ნებართვის მესამე ფორმა, რომელიც პირდაპირ, დახურული კით-
ხვის სახით კი არ თხოულობს ნებართვას, არამედ იყენებს ავტონომიის მხარ-
დამჭერ ენას, რომლითაც აღიარებს ადამიანის უფლებას, დაეთანხმოს, ან არ 
დაეთანხმოს, მიიღოს, ან არ მიიღოს რჩევა, თვითონ აირჩიოს, რას იფიქრებს 
და როგორ მოიქცევა. ამ ავტონომიის წართმევა შეუძლებელია, ამიტომ უნდა 
აღნიშნოთ და აღიაროთ კიდეც ის. ამის გაკეთება გაზრდის ინფორმაციის 
მიღების მზაობას. აი, რამდენიმე მაგალითი:

„არ ვიცი, ეს გაინტერესებთ თუ არა...“
„ნახეთ, თუ შეძლებთ აქედან რაიმეს გამოყენებას...“
„ამან, შეიძლება, დაგაინტერესოთ...“
„მაინტერესებს, თქვენ რას ფიქრობთ ამის თაობაზე.“
„შეიძლება, ამ აზრს არ დაეთანხმოთ, რასაკვირველია, ეს თქვენი გა-

დასაწყვეტია“.

მიწოდება

აღძვრა − მიწოდება − აღძვრა ციკლში მეორე ეტაპია ინფორმაციის ან რჩევის 
მიწოდება. ჯერ ინფორმაციის მიწოდებას განვიხილავთ, ამ თავის დასასრულში 
კი რჩევის მიცემასაც შევეხებით. აქ მოცემულია მითითებები ინფორმაციის 
მიწოდებისთვის მას შემდეგ, რაც ნებართვას მოიპოვებთ.
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პრიორიტეტის განსაზღვრა: ყურადღების გამახვილება იმაზე, 
რისი ცოდნაც ადამიანს ყველაზე მეტად უნდა, ან სჭირდება.

როგორც უკვე ვთქვით, არსებობს ზოგადი პრინციპი, რომლის მიხედვითაც 
არ უნდა ვუთხრათ ადამიანებს ის, რაც მათ უკვე იციან. ამიტომ აუცილებლად 
უნდა გავარკვიოთ, უკვე რა ინფორმაციას ფლობს ადამიანი და შევეკითხოთ, 
რისი გაგება სურს ყველაზე მეტად. ამის შემდეგ უკვე შეგიძლიათ ინფორმაციის 
დანაკლისის შევსებასა და გაუგებრობების აღმოფხვრაზე იზრუნოთ. პრიორიტე-
ტი მი ანიჭეთ იმას, რისი გაგებაც ადამიანს ყველაზე მეტად სურს და სჭირდება. 
განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმაცია ემოციის გამომწვევია, თქვენი 
სათქმელის არსი შეიძლება გარეგან დეტალებში ჩაიკარგოს.

ინფორმაციის მკაფიოდ და ადვილად აღსაქმელი დოზით 
გადაცემა.

გაუზიარეთ ინფორმაცია ისეთი ენით, რომ ადამიანმა ადვილად გაიგოს. 
პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებაზე გადასვლა ძალიან ბუნებრივად 
ხდება, როცა მიჩვეული ხარ ამ ტერმინებით მეტყველებას, მაგრამ ეს ყოველ-
თვის აბნევს მსმენელს. განმარტეთ ინფორმაცია მსმენელისთვის ჩვეული 
ტერმინოლოგიის გამოყენებით.

ინფორმაციის მკაფიოდ გადაცემა მისი მცირე დოზებით მიწოდებასაც 
გულისხმობს, ზუსტად ისე, როგორც კერძის სანელებლებით შეზავებას სჭირდება 
ზუსტი დოზირება. ნუ გადააქცევთ საუბარს მონოლოგად, დარწმუნებული 
უნდა იყოთ, რომ ეს ადამიანი მოგყვებათ. ამაში აღძვრა−მიწოდება−აღძვრა 
ციკლი დაგეხმარებათ. მიეცით მცირედი ინფორმაცია, შემდეგ შეამოწმეთ, 
გაიგო კლიენტმა ყველაფერი, თუ კიდევ დარჩა კითხვები. როცა შედარებით 
მეტი ინფორმაცია გაქვთ გადასაცემი, დაიცავით თანმიმდევრობა - აღძვრა − 
მიწოდება − აღძვრა. მაგალითად:

ინტერვიუერი: ესე იგი, ეს დიაგნოზი თქვენთვის სიახლეს წარმოადგენს. 
მითხარით, ყველაზე მეტად რისი გაგება გსურთ ამ ტიპის დიაბეტის შესახებ 
[აღძვრა].

კლიენტი: კარგი, რა სჭირს ჩემს სხეულს?
ინტერვიუერი: შაქარი ჩვენი ორგანიზმის ძირითადი მამოძრავებელი ძალაა, 

მას შლის ორგანო, სახელად პანკრეასი, რომელიც გამოიმუშავებს ინ-
სულინს [მიწოდება]. გსმენიათ ამის შესახებ? [აღძვრა].

კლიენტი: ინსულინი − ეს ისაა, რაც დიაბეტით დაავადებულებმა უნდა მიიღონ, 
არა?

ინტერვიუერი: დიახ, ზოგჯერ. დიაბეტის დროს არსებობს ინსულინის პრობლე-
მა; ან პანკრეასი ვერ გამოიმუშავებს საკმარისს, ან მიწოდება საკმარისია, 
მაგრამ სხეულს არ შეუძლია არსებული ინსულინის გამოყენება. ასეა თუ ისე, 
ამას შედეგად სისხლში ზედმეტი შაქრის დაგროვება მოჰყვება [მიწოდება]. 
კიდევ რა გსურთ, იცოდეთ ამის შესახებ? [აღძვრა]

კლიენტი: და რატომ არის ეს პრობლემა, ჭარბი ენერგიის გამო?
ინტერვიუერი: კარგი შეკითხვაა. შაქარი ასქელებს და აწებოვნებს სისხლს, რის 

შედეგადაც გულს უჭირს მისი გადატანა. სისხლის მიმოქცევის შეფერხება 
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კი გამოიწვევს შინაგანი ორგანოების, თვალების, ხელებისა და ფეხების 
დაზიანებას, თუკი სისხლში შაქრის დონე მაღალი დარჩება [მიწოდება]. 
გასაგებია? კიდევ რა გაინტერესებთ? [აღძვრა].

ავტონომიის მხარდამჭერი ლექსიკის გამოყენება

როდესაც ინფორმაცია კლიენტის ცვლილებას უკავშირდება, ამ ინფორმაციის 
მისაწოდებლად გაკეთებული შესავალი და თავად ინფორმაციის მიწოდების 
ფორმა, გამოყენებული ლექსიკა და ხმის ტონიც კი გავლენას ახდენს იმაზე, 
მიიღებს თუ არა და როგორ მიიღებს მას კლიენტი. თქვენ მიერ გამოყენებულ 
ფრაზებს შეუძლია, კლიენტის ავტონომიის, როგორც გაძლიერება, ასევე 
შესუსტება.

სპეციალისტის მიერ რომელი ფრაზების გამოყენება უქმნის საფრთხეს 
კლიენტის ავტონომიას? ერთია კლიენტებთან დამრიგებლური, მშობლის 
ტონით  საუბარი. მეორეა რჩევის მიცემა ნებართვის გარეშე. მესამეა იძულების 
გამომხატველი ისეთი სიტყვები, როგორებიცაა -  „უნდა“, „არ შეიძლება“, 
„აუცილებლად“, ან „არჩევანი არ გაქვთ“. როგორც წესი, ასეთი განცხადება 
მაინც ყალბია და ადამიანს, მისი არასწორობის დამტკიცებისკენ უბიძგებს. 
წინააღმდეგობის გაწევა (reactance) ცნობილი ფენომენია და მისი არსებობა 
კარგადაა დასაბუთებული (Brehm & Brehm, 1981; Dillard & Shen, 2005; Karno 
& Longabaugh, 2005a, 2005b). როდესაც ადამიანის თავისუფლებას საფრთხე 
ექმნება,  ჩნდება თავისუფლების აღდგენის ბუნებრივი ტენდენცია. როგორც 
მე-2 თავში განვიხილეთ, ალკოჰოლზე დამოკიდებულ ადამიანს, რომელსაც 
ეუბნებიან, დალევა არ შეგიძლიათო, სინამდვილეში მშვენივრად შეუძლია 
დალევა. პრობაციის ოფიცერს, რომელიც ამბობს „არ უნდა გასცდეთ ქალაქის 
ფარგლებს“, კარგად ესმის, რომ ადამიანს აქვს არჩევანი. როგორც წესი, ასეთი 
ფრაზები შესაძლო შედეგებს აღნიშნავს: „თუ თქვენ... მაშინ...“, მაგრამ ასეთი 
შედეგები, რაგინდ მყისიერი, მკაცრი და გარდაუვალი იყოს ისინი, ადამიანის 
არჩევანს არ გამორიცხავს. ვფიქრობთ, უმჯობესი იქნება, თუ დავასახელებთ 
და ვიმსჯელებთ ყველა იმ შესაძლო ვარიანტის შესახებ, რისი არჩევაც შეუძლია 
ადამიანს.

წარმოვიდგინოთ უხერხული სიტუაცია. კონსულტირებას ატარებთ მშო-
ბელთან, რომელიც სცემს შვილებს. თქვენ გაქვთ სამართლებრივი პა სუ-
ხისმგებლობა, აცნობოთ ბავშვის ჩაგვრის შემთხვევის შესახებ შესაბამის 
ინ  ს ტანციას, ამავდროულად, წინასწარ უნდა გააგებინოთ კლიენტს თქვენი 
მოვალეობის შესახებ. რანაირად შეგიძლიათ ამ ინფორმაციის მიწოდება? აქ 
მოყვანილია ერთი მაგალითი.

„ახლა მომისმინეთ, კანონში ყველაფერი მკაფიოდ წერია და აუცილებლად 
უნდა იცოდეთ ამის შესახებ. თუკი  თქვენ ოდესმე მეტყვით, რომ რაიმეს ვნებთ 
თქვენს შვილებს, ანუ ფიზიკურად ძალადობთ მათზე, ჩემი მოვალეობაა, 
ამის შესახებ შესაბამის ორგანოებს ვაცნობო. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენს 
საქმეზე დაინიშნება მოსმენა და გამოიტანენ გადაწყვეტილებას შემდგომ 
ქმედებებთან დაკავშირებით. ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, 
როცა მესაუბრებით“.
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ამ ნაწყვეტში აშკარად იგრნობა მშობლის ტონი, იძულება და მუქარა. ყურადღება 
მიაქციეთ ხშირად გამოყენებულ „თქვენ“ მიმართვას და ფრაზებში ისეთი 
სიტყვების გამოყენებას, როგორებიცაა „უნდა“ და „აუცილებლად“. ასეთი რამ 
არ შეიძლება კონსულტირების დროს! (აი, ამას ვგულისხმობთ)

მაშ, როგორ შეიძლებოდა იმავე ინფორმაციის გადაცემა უფრო თანამ-
შრომლური ტონითა და ავტონომიის პატივისცემით?

„[აღძვრა:] რაღაც უნდა აგიხსნათ და მაინტერესებს, თქვენ რას ფიქრობთ ამის 
შესახებ. [მიწოდება:] როგორც იცით, ჩვენი საუბრები კონფიდენციალურია, 
მაგრამ კანონში  ერთი მნიშვნელოვანი გამონაკლისი არსებობს ბავშვთა 
დაცვის კუთხით, რაც ჩემგან, როგორც სპეციალისტისგან, მოითხოვს, 
რომ ბავშვის ჩაგვრის ნებისმიერი შემთხვევის შესახებ ვაცნობო შესაბამის 
ორგანოებს. ზოგჯერ ამას სასამართლო მოსმენა მოსდევს ხოლმე. მე 
მინდა, რომ ჩვენი ერთობლივი მუშაობა დაგეხმაროთ. ამასთანავე, მინდა, 
გაიაზროთ ის პასუხისმგებლობა, რაც მე მაკისრია. [აღძვრა:] მაინტერესებს, 
თქვენი აზრით, როგორ აჯობებს,  მოვიქცეთ? ალბათ, ამის შესახებ თქვენს 
მეუღლეს ან მე უნდა დამელაპარაკოთ. სიამოვნებით ვუპასუხებ ნებისმიერ 
თქვენს შეკითხვას ამასთან დაკავშირებით. თქვენი აზრით, როგორ ჯობია, 
მოვიქცეთ?“

კლიენტს კანონი ორივე შემთხვევაში ნათლად აუხსნეს, მაგრამ ტონი ძალიან 
განსხვავებული იყო. აქ არსებობს აღძვრა−მიწოდება−აღძვრა ციკლის სტრუქ-
ტურა („მაინტერესებს, თქვენ რას ფიქრობთ...“, „თქვენი აზრით, როგორ  ჯო-
ბია...?“). მიმართვა „თქვენ“ უფრო რბილადაა გამოყენებული და შემოდის  
თანამშრომლური „ჩვენ“. პატივისცემის გამომხატველი და ავტონომიის აღმ-
ნიშვნელი ტონი იქცევა გარსად, რომელიც თქვენ მიერ მიწოდებულ ინფორმა ციას 
უნ და შემოეკრას. ისევე, როგორც მთლიანად მოტივაციურ ინტერვიუირებაში, 
თქვენი მიდგომის შედეგიანობას აქაც კლიენტის პასუხებზე დაყრდნობით 
მიხვდებით. თქვენ მაშინ ხვდებით, რომ სწორ გზას ადგახართ, როცა კლიენტი 
თავდაცვაზე გადასვლის ნაცვლად, დისკუსიას აგრძელებს და კითხვებს გისვამთ.

ნუ იწინასწარმეტყველებთ კლიენტის პასუხს

თქვენ შეგიძლიათ, გადასცეთ ინფორმაცია, მაგრამ არ შეგიძლიათ, წინასწარ 
განსაზღვროთ, როგორი იქნება კლიენტის პასუხი. ჩვენი რეკომენდაციაა, 
არ უთხრათ კლიენტებს, როგორი უნდა იყოს მათი რეაქცია, ან როგორი 
ინტერპრეტირება უნდა გაუკეთონ თქვენ მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას. 
სჯობს, მათ ჰკითხოთ.

აღძვრა

ახლა უკვე გასაგებია მესამე ეტაპის შინაარსი აღძვრა − მიწოდება − აღძვრაში. ეს 
არის გადამოწმება იმისა, თუ როგორ გაიგო, რა ინტერპრეტაცია გაუკეთა და რა 
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უპასუხა ადამიანმა თქვენს ნათქვამს. აღნიშნულ თანმიმდევრობაში ეს შემოწმება 
რეგულარული შუალედებით ხდება თითოეული ინფორმაციის მიწოდების შემ-
დეგ. ბევრი სხვადასხვა გზა არსებობს იმისათვის, რომ შევასრულოთ „აღძვრა“, 
რომელიც „მიწოდებას“ მოჰყვება:

„მაშ, რა აზრის ხართ?“
„აქამდე გასაგები იყო ყველაფერი?“
„ჩაფიქრებული მეჩვენებით“.
„გასაგებია ეს თქვენთვის?“
„კიდევ რის ცოდნა გსურთ ამის შესახებ?“
„რამდენად შეგეფერებათ ეს თქვენ?“
„მაინტერესებს, რას ნიშნავს თქვენთვის ეს ყველაფერი“.
„როგორ აგიხსნათ უფრო გასაგებად?“
„თქვენი სიტყვებით გადმომეცით, რაც წეღან გითხარით“.
„როგორ ფიქრობთ, რა იქნება თქვენი მომდევნო ნაბიჯი?“

აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს „აღძვრის“ კომპონენტი შეიძლება რეფლექსიური 
მოსმენის ფორმით შესრულდეს. მოახდინეთ იმის რეფლექსია, რასაც ხედავთ, 
ან ისმენთ კლიენტის რეაქციაში - მათ შორის არავერბალური ასპექტებისაც, 
როგორიცაა, ვთქვათ, სახის გამომეტყველება. როგორც სხვა რეფლექსიების 
შემთხვევაში, მნიშვნელობა არა აქვს, გამართლდება თუ არა თქვენი საწყისი 
ვარაუდი. აქ მთავარია, კლიენტს მიეცეს თქვენ მიერ მიწოდებული ინფორმაციის 
დამუშავებისა და მასზე რეაგირების საშუალება.

ჯულიას შემთხვევა

მე-9 თავში მოყვანილი ფოკუსირების დისკუსიის, ანუ ჯულიას შემთხვევის 
გაგრძელება აღძვრა − მიწოდება − აღძვრა პროცესის წარმართვის თვალსაჩინო 
მაგალითია:

ინტერვიუერი: ძალიან გინდათ, გაიგოთ, რა გემართებათ. ამიტომ თუ შეიძლება, 
გკითხავთ, რა იცით დეპრესიის შესახებ? [აღძვრა].

კლიენტი: მგონი, ეს არის მდგომარეობა, როცა ძალიან მოწყენილი და 
სევდიანი ხარ და არაფრის კეთების ენერგია არ გაქვს. თქვენ ფიქრობთ, 
ეს მჭირს?

ინტერვიუერი: თუ შეიძლება, აღგიწერთ, რას გრძნობს ზოგი ადამიანი დეპ-
რესიის დროს და მითხარით, აქედან რა შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას 
[ნებართვის თხოვნა].

კლიენტი: კარგი.
ინტერვიუერი: [მიწოდება:] დეპრესია არის სხვადასხვა სიმპტომების ერთიანო ბა, 

და სულაც არაა აუცილებელი, რომ ყველა სიმპტომი გქონდეთ. შეიძლება, 
არც კი იყოთ განსაკუთრებულად დანაღვლიანებული. ეს ისევეა, როგორც 
გაციების შემთხვევაში - ყველა ადამიანი ხომ სხვადასხვანაირად ხდება 
ავად: ზოგი ბევრს ახველებს და სურდოც აქვს, ზოგს ანთება ემართება, 
ზოგიც დაღლილობას გრძნობს. ამ დროს, შეიძლება, გტკიოდეთ ყელი 
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და დაკარგოთ ხმა, ან არაფერიც არ გტკიოდეთ. დეპრესიაც ასეა − აქვს 
სიმპტომები, რომლებიც შეიძლება არსებობდეს, ან არ არსებობდეს 
[მიწოდება]. გასაგებია? [აღძვრა].

კლიენტი: დიახ. მაინც რა სიმპტომები ახასიათებს?
ინტერვიუერი: ერთ-ერთი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის სევდიანი განწყობა, 

მოწყენილობა, ტირილი. ადამიანები ხშირად კარგავენ ინტერესს ისეთი 
რამეების მიმართ, რაც ადრე სიამოვნებას ანიჭებდათ ხოლმე [მიწოდება].

კლიენტი: მეც ასე ვარ. ამ ბოლო დროს აღარაფერი მახალისებს.
ინტერვიუერი: კარგი. მეორეა ძილის ჩვევების შეცვლა. ზოგ ადამიანს დაძინება 

უჭირს, ზოგს კი ჩვეულებრივზე გაცილებით მეტ ხანს სძინავს. შეიძლება, 
მადაც შეეცვალოს; ზოგიერთი ადამიანი ამ დროს სუქდება, ზოგი კი ხდება. 
ეს თუ გამოგიცდიათ? [მიწოდება − აღძვრა].

კლიენტი: მე ნამდვილად არ მძინავს კარგად, მაგრამ წონა არ შემცვლია. ჩემი 
აზრით, იმდენივეს ვჭამ, რამდენსაც ადრე.

ინტერვიუერი: კარგი. როგორც ვთქვი, ყველა ადამიანს სხვადასხვა სიმპტომი 
ახასიათებს. თქვენ ახსენეთ, რომ ყურადღების კონცენტრაცია გიჭირთ, 
ეს დეპრესიის დროს ძალიან გავრცელებულია. თითქმის ყოველთვის 
დაღლილობას გრძნობთ. საკუთარი თავის შესახებ ცუდი აზრები ხომ არ 
გიჩნდებათ? თავს უსარგებლოდ, ან დამნაშავედ ხომ არ გრძნობთ?

კლიენტი: ნამდვილად ასეა. ეგ ყველაფერი ჩემზეა.
ინტერვიუერი: კიდევ ერთი რამ, დეპრესიული ადამიანები ხშირად ფიქრობენ 

სიკვდილზე ან თავის მოკვლაზე. ამის შესახებ რას იტყვით?
კლიენტი: თავის მოკვლაზე არ მიფიქრია. არა მგონია, ოდესმე ვიფიქრო, 

მაგრამ ხშირად ვფიქრობ ხოლმე, როგორ გამომიყვანდა სიკვდილი 
ამ უმწეო მდგომარეობიდან. ბოლო დროს, სასაფლაოებზე ტანში სულ 
ჟრუანტელი მივლის ხოლმე.

ინტერვიუერი: გასაგებია − კარგი, ეს იყო დეპრესიის ძირითადი სიმპტომები 
და, როგორც ჩანს, თქვენ ზოგიერთი მათგანი აღგენიშნებათ. გასაგებად 
ვთქვი? კიდევ რისი გაგება გსურთ დეპრესიის შესახებ? [აღძვრა].

კლიენტი: ასე მგონია, ჩემზეა [გაგრძელება მე-13 თავში].

სამი განსაკუთრებული თემა

ახლა დავუბრუნდებით ინფორმაციის გაცვლის სამ განსაკუთრებულ თემას, 
რომლებიც პრაქტიკაში ჩნდება ხოლმე. ესენია: (1) რჩევა, (2) სპეციალისტის 
თვითგახსნა და (3) შეფასება და უკუკავშირი.

რჩევის შეთავაზება

რჩევა ინფორმაციის ერთ-ერთი განსაკუთრებული ტიპია. ის შეიცავს თქვენს 
მოსაზრებას და აძლევს რეკომენდაციას კლიენტს მომავალ ქმედებასთან 
დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, ყველა ის პირობა, რაც ინფორმაციის 
გაცვლას შეეხებოდა, რჩევის შეთავაზებასაც ეხება. ჯერ, ზემოთ მოყვანილი სამი 
ხერხიდან ერთ-ერთის გამოყენებით, ნებართვის აღებაა საჭირო. ნებისმიერი 
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რჩევა გამოთქვით ნათლად და გარკვევით, დაყავით მცირე დოზებად, პე-
რიოდულად გადაამოწმეთ კლიენტის რეაქცია. გამოიყენეთ ავტონომიის 
მხარდამჭერი ლექსიკა. ნუ გეგონებათ, რომ ადამიანი ვალდებულია მიჰყვეს, 
ან უსათუოდ მიჰყვება თქვენს რჩევას.

გარდა ამისა, რჩევა მხოლოდ ინფორმაციის გადაცემა არაა. მას დამატებითი 
ასპექტებიც აქვს. რჩევას აქვს გაკეთების კომპონენტი - რეკომენდაცია პი-
როვნული ცვლილების შესახებ. ამიტომაა, რომ მას უფრო მეტად შეუძლია 
წინააღმდეგობის გამოწვევა. რაც უფრო დაბეჯითებული და ავტორიტარულია 
რჩევა, მით მეტად გამოიწვევს ის საწინააღმდეგო რეაქციას. ადამიანების 
უმრავლესობას არ უყვარს რჩევების მიღება, თუ ის თავად არ უთხოვია.  ამავ-
დროულად, ადამიანების უმეტესობა ყოველთვის მზადაა, რჩევა მისცეს სხვას.

რჩევის მიცემის პროცესი - მიუხედავად იმისა, ითხოვა თუ არა ეს რჩევა 
კლიენტმა  - ყოველთვის ქმნის იმის რისკს, რომ სპეციალისტი ექსპერტის 
ხაფანგში გაებმება და თავგამოდებით დაიცავს ცვლილების აუცილებლობას, 
მაშინ, როცა კლიენტი საწინააღმდეგოს მტკიცებას დაიწყებს. განვიხილოთ 
ერთი ნაცნობი სცენარი: 

კლიენტი: ძალიან მიჭირს ჩემს შვილებთან გამკლავება. არ აკეთებენ, რასაც 
ვეუბნები.

ინტერვიუერი: თუ გახსოვთ, წუთშესვენების პროცედურის გამოყენებაზე რომ 
ვსაუბრობდით...

კლიენტი: ვცადე, მაგრამ წუთშესვენებაზე არ ჩერდებიან.
ინტერვიუერი: შეიყვანეთ თავიანთ ოთახში და მიუხურეთ კარი.
კლიენტი: მათ უყვართ თავიანთ ოთახში ყოფნა! იქ სათამაშოებია, არ მინდა, 

საჭიროზე მეტი დრო გაატარონ იქ. ამას გარდა, თუ კარი დავხურე, ვეღარ 
დავინახავ, იქ რას აკეთებენ.

ინტერვიუერი: მაშინ, შეგიძლიათ, კუთხეში დააყენოთ −  ხანგრძლივად არა,  
მცირე ხნით. შეგიძლიათ, თვალი არ მოაშოროთ და ცუდადაც ვეღარ 
მოიქცევიან.

კლიენტი: ადრეც მითხარით და ეგეც ვცადე. მაგრამ ტრიალდებიან და ერთ-
მანეთს ელაპარაკებიან. 

უცებ კარგად წარმართული მოტივაციური ინტერვიუირების პროცესში, ინ-
ტერვიუერი გადაიქცა ცვლილების დამცველად. ის სთავაზობს ვარიანტებს, 
რომლებსაც კლიენტი ერთიმეორის მიყოლებით უარყოფს. შეთავაზება-უარ-
ყოფის ამ ჩაკეტილ წრეში მოხვედრა  ძალიან ადვილია. ცვლილების გეგმის 
ჩამოყალიბება უფრო დეტალურად V ნაწილშია განხილული. ჯერჯერობით 
რჩევის მიცემასთან დაკავშირებული რამდენიმე კონკრეტული რეკომენდაციით 
შემოვიფარგლებით.

ჯერ კეთილგანწყობა მოიპოვეთ

რჩევას უფრო კარგად იღებენ, როცა მას კარგი ჩართულობა უდევს საფუძვლად. 
როდესაც კლიენტთან კარგი სამუშაო ალიანსი გაქვთ, რჩევა გულისხმობს 
თანაგრძნობას, პატივისცემასა და იმედს. 
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გამოიყენეთ იშვიათად

რჩევის მიცემა არ არის მოტივაციური ინტერვიუირების საყრდენი, მოტივაციური 
ინტერვიუირება ხომ კლიენტებისგან გადაწყვეტილებების მოსმენას უფრო 
მეტად ეყრდნობა, ვიდრე მათთვის მზა გადაწყვეტილებების მიწოდებას. 
ჩვენი აზრით, რჩევებსა და წარმმართველ სტილს ზედმეტად ხშირად მიმარ-
თავენ მომსახურებები. დროის გასვლის ნუ შეგეშინდებათ, მოერიდეთ გადაწ-
ყვეტილებების შეთავაზებას გამოსწორების რეფლექსის გავლენით და ნამ-
დვილად მოუსმინეთ კლიენტებს. როდესაც რჩევას აძლევთ, ყურადღება 
მი აქციეთ მათს რეაქციას. გაყინული, პასიური მზერა, თავდაცვის პოზიცია, ან 
ახსნა იმისა, თუ რატომ არ მოიტანს სარგებლობას თქვენი რჩევა (უცვლელობის 
საუბარი), იმის მანიშნებელია, რომ სწორი გზიდან გადაუხვიეთ.

ითხოვეთ ნებართვა

თუ კლიენტს თქვენთვის რჩევა არ უთხოვია, ჯერ ნებართვა აიღეთ და მერე 
ურჩიეთ.

ხაზგასმით აღნიშნეთ პირადი არჩევანი

მაშინაც კი, როცა კლიენტი გეკითხებათ, თქვენი აზრით, რა უნდა გააკეთოს, 
გონივრული იქნება, თუ აღიარებთ მის ავტონომიას, ან ხელახლა ითხოვთ 
ნებართვას. 

კლიენტი: მაშ, თქვენი აზრით, რა უნდა გავაკეთო?
ინტერვიუერი: მე შემიძლია, შემოგთავაზოთ ისეთი რამ, რაც გამოადგა სხვა 

ადამიანებს, მაგარმ ყველაზე მნიშვნელოვანია, გავარკვიოთ, თქვენ 
რა გამოგადგებათ, ამას კი ყველაზე უკეთ თავად გადაწყვეტთ. გინდათ, 
მოისმინოთ რამდენიმე იდეა?

აქ მოცემულია ავტონომიის მხარდამჭერი ფრაზების რამდენიმე ნიმუში, რომ-
ლებიც რჩევასთან ერთად გამოიყენება:

„ეს ნამდვილად თქვენი გადასაწყვეტია, მაგრამ მე შემიძლია რამდენიმე 
ვერსია შემოგთავაზოთ“.

„ეს რჩევა, შეიძლება, ზუსტად თქვენთვის შესაფერისი არ იყოს“.
„არ ვიცი, აზრი ექნება თუ არა ამას თქვენს შემთხვევაში...“
„თქვენ შეიძლება დაეთანხმოთ, ან არ დაეთანხმოთ ჩემს იდეებს...“
„ვერ გეტყვით, რა უნდა გააკეთოთ, მაგრამ შემიძლია, გითხრათ, რა 

გააკეთეს სხვა ადამიანებმა“.
„ეს არის ის, რაც შეიძლება სცადოთ, თუკი მოისურვებთ...“
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არსებითად, ამით თქვენ ნებას რთავთ ადამიანებს, არ გაითვალისწინონ თქვენი 
რჩევა, რაც ისედაც მათი პრეროგატივაა იმის მიუხედავად, ეტყვით მათ ამის 
შესახებ თუ, არა. ამგვარი თავისუფლების გაცნობიერებას პარადოქსული 
გავლენა აქვს, ის უფრო მეტად ზრდის იმის ალბათობას, რომ ადამიანი მოისმენს 
და მიჰყვება რჩევას.

შესთავაზეთ რამდენიმე არჩევანი

შეთავაზება-უარყოფის ჩაკეტილ წრეში რომ არ მოხვდეთ, უმჯობესია, თითო 
ჯერზე თითო კი არა, ერთდროულად რამდენიმე ვარიანტი შესთავაზოთ. 
ერთი შესაძლებლობის შეთავაზება (როგორც ზემოთ, მშობლის მაგალითშია 
მოყვანილი) უცვლელობის საუბარს იწვევს. შესაძლებლობათა არჩევანი გონებას 
განსხვავებულად მომართავს: რომელია ამ ალტერნატივებიდან უკეთესი? იმის 
მაგივრად, რომ ერთი შემოთავაზების უარმყოფელი არგუმენტები მოიფიქროს, 
კლიენტი განიხილავს რამდენიმე შესაძლებლობას და აკეთებს არჩევანს 
მათ შორის. როდესაც ადამიანებს აქვთ იმის განცდა, რომ ალტერნატივებს 
შორის თავისუფალი არჩევანი გააკეთეს, ისინი უფრო მეტად  უერთგულებენ 
ამ არჩევანს. 

საბოლოო ჯამში, რჩევა მაშინაა მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან შესა-
ბამისი, როდესაც ის იშვიათად, და თანაც ნებართვის მიღების შემდეგ მიიცემა, 
როდესაც უპირატესობას ანიჭებს კლიენტის გადაწყვეტილებებს და აღიარებს 
მის ავტონომიას სხვადასხვა ვარიანტს შორის არჩევისას.

თვითგახსნა (Self-Disclosure)

ჩვენ აქამდე არ აღგვინიშნავს სპეციალისტის თვითგახსნის როლი მოტივაციურ 
ინტერვიუირებაში. კლიენტზე ცენტრირებულ კონსულტირებაში როჯერსი 
(1959, 1965) ხაზგასმით აღნიშნავს „გულწრფელობასა“ (genuineness) და 
„ჰარმონიულობას“ (congruence), როგორც ცვლილების უმთავრეს წინაპირობას, 
რომლის შექმნაც სპეციალისტმა უნდა უზრუნველყოს. მოგვიანებით ის გან-
საზღვრავს ამას, როგორც მდგომარეობას, „როცა ცნობიერებაში მაქვს ჩემ მიერ 
ამ მომენტის განცდა და როცა ის, რაც მაქვს ცნობიერებაში, ჩემს კომუნიკაციაშიც 
აისახება“ (Rogers, 1980b, გვ.15). სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ისევე, როგორც 
მე-2 თავში აღწერილი მოტივაციური ინტერვიუირების არსის ელემენტების 
შემთხვევაში, აქაც სინამდვილის ორი დონე არსებობს: გაცნობიერება და 
გამოხატვა. გაცნობიერების დონეზე როჯერსი გვირჩევს  საკუთარი რეაქციების 
მოსმენას იმის შესახებ, თუ რა ხდება ჩვენს გამოცდილებაში, როცა კლიენტებთან 
ვმუშაობთ. გამოხატვის დონეზე სინამდვილე გულისხმობს კლიენტისთვის ამ 
ყველაფრის თქმას.

საგულისხმოა, რომ ის, რასაც როჯერსი აღწერს, ძალიან განსხვავდება 
კლიენტებისთვის საკუთარი წარსული ისტორიების მოყოლისაგან. ტერმინი 
„თვითგახსნა“ შეიძლება ნიშნავდეს კლიენტისთვის საკუთარი ცხოვრებისეული 
გამოცდილების გაზიარებას ისეთ სიტუაციებთან დაკავშირებით, რომლებიც 
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წააგავს მის სიტუაციას. როჯერსი საუბრობდა იმის გაცნობიერებაზე, რასაც 
განიცდით საუბრის მომენტში და ამ ყველაფრის კლიენტებისთვის გაზიარებაზე. 

ჩვენ ნამდვილად არ ვართ მომხრე, რომ ყველაფერი ვუთხრათ კლიენტს, 
რაც კონსულტირების დროს მოგვივა თავში. ასე არც ერთი ჩვენი ნაცნობი 
სპეციალისტი არ იქცევა. მოტივაციური ინტერვიუირება ფოკუსს აკეთებს არა 
სპეციალისტის, არამედ კლიენტის გამოცდილებასა და კეთილდღეობაზე. 
აუცილებელი არაა, კლიენტს უთხრათ ყველაფერი, რაც  კონსულტირების დროს 
გემართებათ, ეს ვერავის დაეხმარება. ჩვენ არც ამის უკიდურესად საწინააღმდეგო 
პოზიციას ვეთანხმებით, რომელსაც როჯერსი უპირისპირდებოდა და რაც სხვა 
არაფერია, თუ არა ქედმაღლობა და საკუთარ თავზე არაფრის გამხელა. 
კლასიკური ფსიქოანალიზის დროს თერაპევტი წამოწოლილი კლიენტის უკან 
ჯდებოდა, რომ კლიენტს მისი არავერბალური მანიშნებლებიც კი შეუმჩნეველი 
დარჩენოდა (Viscott, 1972).

ამ ორ უკიდურესობას შორის არსებობს ბალანსი, რომელიც გამოიხატება 
კლიენტისთვის საკუთარი თავის შესახებ ინფორმაციის გაზიარებაში, თუკი ეს 
ინფორმაცია მას დაეხმარება. როგორ უნდა გადაწყვიტოთ, რას გაუზიარებთ 
თქვენი  წარსული თუ აწმყო გამოცდილებიდან? გთავაზობთ რამდენიმე ტესტს.

მართალია თუ არა?

გულწრფელი რომ იყოთ, რასაც კლიენტს საკუთარი გამოცდილების შესახებ 
უყვებით, სიმართლე უნდა იყოს (თუმცა, არ არის საჭირო, რომ სიმართლე 
ბოლომდე გაამხილოთ). შეიძლება ისტორიების შეთხზვა წარსული ან აწმყო 
გამოცდილებების შესახებ, მაგრამ ჩვენ არ გირჩევთ ამის გაკეთებას. გარდა 
ამისა, არ ღირს იმის უარყოფა, რასაც სინამდვილეში განიცდით („არა, არა, 
მართლა − სულაც არ მიგრძნია თავი ცუდად. მე ამას უარყოფითად არ ვაფასებ“), 
რადგან კლიენტები რაღაც დონეზე გრძნობენ სიმართლეს.

შეიძლება, ეს საზიანო იყოს?

მეორე ტესტი ემყარება მცნებას: „უპირველეს ყოვლისა, არ ავნო“, და სვამს 
კით ხვას, კლიენტისთვის საზიანო ხომ არ იქნება  ჩვენი მხრიდან საკუთარ 
აზრებთან, გამოცდილება სა თუ განცდებთან დაკავშირებით გულწრფელი 
საუბარი. ამ სიაში პირველი ადგილი უჭირავს კრიტიკულობას (Simon, 1978), 
უარყოფით კომენტარებს კლიენტების უნარების, განზრახვების, ძალისხმევების, 
გარეგნობისა და ა. შ. შესახებ.

არის თუ არა ცხადი, რაში დაეხმარება ეს კლიენტს?

ახლო მეგობრებში ხშირია ორმხრივი თვითგახსნა. მაგრამ პროფესიული დახ-
მარების ურთიერთობაში ამისთვის კონკრეტული მიზეზი უნდა არსებობდეს. 
არ სებობს განსხვავება გააზრებულ თვითგახსნასა (დეტალიზაციის შესაბამისი 
დო ნით, როცა ყურადღება კლიენტზეა მიმართული) და ზედმეტ თვითგახსნას 
შო რის, რომელსაც ყურადღება სპეციალისტზე გადააქვს (Rachman, 1990). 



155ინფორმაციის გაცვლა

მა ნამ, სანამ კლიენტს საკუთარ გამოცდილებას გაუზიარებდეთ, ჰკითხეთ სა-
კუ თარ თავს: რატომ გგონიათ, რომ ეს მას დაეხმარება? არსებობს რამდენიმე 
შე საძლებლობა:

• ნდობისა და ჩართულობის ხელშეწყობა (Cozby, 1973)
• გახსნილობის მაგალითის ჩვენება და აღიარების წახალისება (Sullivan, 

1970)
• კლიენტის შეკითხვაზე პასუხის გაცემა („შვილები თუ გყავთ?“; „ოდესმე 

გიგრძნიათ ასეთი რამ?“)
• აფირმაციის გაკეთება; აფირმაცია თვითგახსნის ცალკეული ფორმაა, 

იგია კლიენტის ბუნების ან მისი მოქმედებების ნამდვილი და მყისიერი 
დაფასება.

რუტინული შეფასება და უკუკავშირი

საწყისი შეფასების პრაქტიკული დეტალები

რუტინულ შეფასებას ბევრნაირი ფორმა აქვს, ხანგრძლივი ფორმალური 
ინტერვიუირებით დაწყებული და კონსულტირებაში ჩართული რამდენიმე 
სტანდარტული შეკითხვით დამთავრებული. მას უპირატესობას ანიჭებენ კონ-
სულტირების დროს და ხშირად ის გულისხმობს იმ ინფორმაციის ცალმხრივ 
შეგროვებას, რომელიც საჭიროა პროგრამისა და სპეციალისტისთვის11.  მნიშ-
ვნელოვანია იმის გათვალისწინება, როგორ რეაგირებენ კლიენტები პირველი 
კონსულტირების დროს შეფასებასთან დაკავშირებულ დაბრკოლე ბებ ზე. ნაკ-
ლებად სავარაუდოა, რომ ამან ხელი შეუწყოს კეთილგანწყობის მოპოვებას, 
ზოგიერთი კლიენტი ამის გამო პასიურდება და შემდეგ შეხვედრებზე აღარ 
მოდის.

რამდენადაც მოტივაციური ინტერვიუირება აუმჯობესებს კლიენტის შენარ-
ჩუნებას სხვადასხვა სერვისში (მაგ., Grote, Swartz, & Zuckoff, 2008; Heffner et 
al., 2010; Klag, O’Callaghan, Creed, & Zimmer-Gembeck, 2009; McMurran, 2009; 
Secades-Villa, Fernánde-Hermida, & Arnáez-Montaraz, 2004; Sinclair et al., Wul-
fert, Blanchard, Freidenberg, & Martell, 2006), ამ მიდგომის საწყის შეფასებასთან 
გაერთიანებამ შეიძლება უკეთესი შედეგები მოუტანოს როგორც პროგრამას, 
ისე კლიენტის საჭიროებებსაც. გირჩევთ, შეფასებამდე, სულ მცირე, 10 წუთის 
განმავლობაში, გამოიყენოთ მოტივაციური ინტერვიუირება. ეს ისევე მარტივია, 
როგორც ღია კითხვით დაწყება, რომელსაც რეფლექსიური მოსმენა მოსდევს: 

„მე მაქვს რამდენიმე შეკითხვა, რომლებიც ცოტა ხანში უნდა დაგისვათ, 
მაგრამ ჯერ მინდა, გავიგო, რამ მოგიყვანათ დღეს აქ და, თქვენი აზრით, 
როგორ შეგვიძლია თქვენი დახმარება“.

11 ერთი ჩვენგანი შეხვდა ადიქციის პროგრამის სპეციალისტს, რომლის მოვალეობაც 
მკურნალობაში იმ ადამიანების ჩართვა იყო, რომლებიც სულ ცოტა ხნით ადრე 
დააპატიმრეს, რადგან მთვრალები მართავდნენ მანქანას. მისი საშუალო კონტაქტის 
დრო 20 წუთი იყო, შეფასების სქემა კი 17-გვერდიანი. ვიღაცამ არასწორად დაგეგმა 
დახმარების სტრატეგია სპეციალისტისა და კლიენტისთვის!
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აქ ისიც იგულისხმება, რომ გამოკითხვის ინტერვიუები არ უნდა იყოს ფორ-
მალური საქმე, ისინი გამოცდილმა სპეციალისტმა უნდა შეასრულოს. შეფასების 
ინტერვიუირება არის კეთილგანწყობის მოპოვებისა და მკურნალობის დასაწყი-
სი, მას ნამდვილად სჭირდება გამოცდილი პროფესიონალის ყურადღება.

ჩვენ, აგრეთვე, გირჩევთ, შეაგროვოთ ინფორმაციის მინიმალური რაოდენო-
ბა, რაც საჭირო იქნება ფოკუსირებისთვის და ანგარიშის მოსამზადებლად. 
ქცევითი ჯანდაცვის სამსახურისთვის შეფასების ინტერვიუირებას ზოგჯერ 
ერთი ან მეტი ხანგრძლივი სესია ესაჭიროება. ამგვარი შეფასების შინაარსის 
მოთხოვნები შეიძლება ისეთი ადამიანების მიერ იყოს მომზადებული, რომლებიც 
ძალიან შორს არიან ყოველდღიური პრაქტიკისაგან. რამდენი ინფორმაციაა 
ნამ დვილად მნიშვნელოვანი? შეიძლება, რომ ნაწილი თავად კლიენტმა მო -
აგ  როვოს, ანუ დამოუკიდებლად დაწეროს მოსაცდელში ან სახლში? მო იცდის 
შეფასების ნაწილი რაღაც დროით? შეფასება, რომელიც საფრთხეს უქმნის 
კლიენტის ჩართულობას, ფუჭად დაკარგული ძალისხმევაა. კარგი მენეჯერის 
ფუნქციაა, იმუშაოს გუნდთან ერთად და გაარკვიოს, როგორ და როდის უნდა 
შეგროვდეს მომსახურების საკვანძო მონაცემები ისე, რომ ხელი შეეწყოს 
კლიენტის ჩართულობას. როგორც წესი, აქ არსებობს ლავირების საშუალება. 
ნივთიერებაზე დამოკიდებულების პროგრამაში, რომელსაც ერთ-ერთი ჩვენ-
განი ხელმძღვანელობდა, აღმოვაჩინეთ, რომ პირველ ვიზიტზე დასასმელ 
აუცილებელ შეკითხვებს დაახლოებით 20 წუთი ეთმობოდა. ამ გამოკითხვის 
ინტერვიუებზე ჩვენი ყველაზე გამოცდილი სპეციალისტები დავნიშნეთ და 
შეფასების დაწყებამდე 30-წუთიანი ღია მოტივაციური ინტერვიუირების ჩატარება 
ვთხოვეთ. სპეციალისტებმა სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინეს, რომ როდესაც 
შეფასებაზე გადასვლის დრო მოვიდა, მათ უკვე ჰქონდათ საჭირო ინფორმაციის 
დიდი ნაწილი. მათ ისიც აღნიშნეს, რომ კლიენტები გაცილებით გულწრფელად 
პასუხობდნენ, შეფასების შემდეგ კლიენტების არდაბრუნების პროცენტული 
მაჩვენებელი კი ძალიან შემცირდა.

შეფასების შედეგის გაზიარება

ძალიან ხშირად საწყისი შეფასების ინფორმაცია ისე ინახება, რომ ის არც 
კლიენტისთვისაა გამოსადეგი და არც მკურნალთა ჯგუფისათვის. როგორ უნდა 
გამოიყენოთ თქვენ მიერ შეგროვილი ინფორმაცია ისე, რომ ხელი შეუწყოთ 
კლიენტის ჩართულობასა და ცვლილების მოტივაციას?

მოტივაციური ინტერვიუირების ერთ-ერთი პირველი ექსპერიმენტული 
გამოყენება იყო მეთოდი „მსმელის შემოწმება“ (Miller & Sovereign, 1989; Miller, 
Sovereign, & Krege, 1988), რომელიც შემდგომში მოტივაციური მხარდაჭერის 
თერაპიად გადამუშავდა  (MET; Miller, Zweben, Diclemente, & Rychtarik, 1992; 
Project MATCH Research Group, 1993). მთავარი ინგრედიენტი, რომელმაც 
აღძვრა-მიწოდება-აღძვრა ჩარჩოზე მუშაობის გაგრძელებისკენ გვიბიძგა, 
იყო სპეციალისტის მიერ დასკვნების შესახებ ინფორმაციის გაზიარება, შემ-
დეგ ღია კითხვების დასმა და კლიენტის პირადი მოსაზრებების მოსმენა. 
არსებითად, სპეციალისტი კი არ ეუბნება კლიენტს, რაში უნდა გამოიყენოს 
ეს დასკვნები, არამედ აღვივებს მასში ინტერპრეტაციებსა და წუხილთა ფორ-
მულირებას. ეს ინფორმაციის გადაცემის სოკრატესეული გზაა იმისთვის, 
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რომ კლიენტებს საკუთარი დასკვნების გამოტანაში და ცვლილების მოტი-
ვაციის შექმნაში დავეხმაროთ. დიალოგის ეს ფორმატი ადაპტირდა კანაფის 
მომხმარებლებისთვის (Swan et al., 2008), რეაბილიტაციის პროცესის სამარ-
თავად (Rush, Dennis, Scott, Castel, & Funk, 2008; Scott & Dennis, 2009), საკლასო 
პროცესის სამართავად (Reinke et al., 2011), ცოლქმრული (Morrill et al., 2011) 
თუ ოჯახური ინტერვენციებისთვის (Slavet et al., 2005; Uebelacker, Hecht, & 
Miller, 2006), და ოჯახური ძალადობის პრევენციისთვის (Roffman, Edleson, 
Neighbors, Mbilinyi, & Walker, 2008).

ეს პროცესი  შეიძლება ძალიან მარტივად წარიმართოს. მაგალითად, ღია 
კითხვის დასმა საწყისი შეფასების შემდეგ, რომელსაც მოჰყვება რეფლექსიები 
და მოსმენა ცვლილების საუბრის წამოწყებამდე.

„კეთილი, დღეისთვის დავასრულე შეკითხვები. გმადლობთ ამ ინფორ-
მაციისთვის. ვიდრე გავაგრძელებდეთ, მითხარით, თუ იყო რამე ისეთი, 
რაც ჩვენი საუბრის დროს გაგახსენდათ, ან, ზოგადად, რა გაინტერესებთ? 
[ჯობია, შეკითხვა ასე დასვათ და არა დახურული ფორმით, რომელსაც 
მხოლოდ „დიახ“ ან „არა“ პასუხი მოსდევს - ვთქვათ „გაინტერესებთ რამე?“ 
ასეთ შეკითხვას უფრო მოსალოდნელია, უარყოფითი პასუხი მოჰყვეს].

თუმცა მოტივაციის გაძლიერების თერაპია (MET) გულისხმობს მთელი პრო-
ცესის განმავლობაში  კლიენტის რეაქციების გაღვივებას აღძვრა-მიწოდება-
აღძვრა ციკლის გამოყენებით, ცვლილების საუბრის წამოწყებითა და მასზე 
რეფლექსიისა და შეჯამების განხორციელებით. როდესაც ინფორმაცია ამგვა-
რადაა წარმოდგენილი, კლიენტები იმავე დასკვნამდე მიდიან ხოლმე, რომელიც 
ინტერვიუერს შეეძლო შეეთავაზებინა. რასაკვირველია, განსხვავება ისაა, რომ 
დასკვნებს ისინი საკუთარი მეთოდებით და მათთვის მოსახერხებელ დროში 
აკეთებენ.

დაბოლოს, გახსოვდეთ, რომ შეფასება არ უნდა იყოს ინფორმაციის ცალ-
მხრივი შეგროვება, რომელიც კლიენტს პასიურ როლს ანიჭებს. ინფორმაცია 
საჭიროა პრაქტიკული და ადმინისტრაციული საჭიროებებისთვის, მაგრამ 
მისი ცალმხრივად შეგროვება კლიენტისთვის ძალიან მოსაწყენია. არსებობს 
არასწორი კომუნიკაციის საშიშროებაც: „როცა საკმარის ინფორმაციას შე-
ვაგ როვებთ, თქვენთვის პასუხიც მაშინ გვექნება“. როცა უმთავრესი მიზანი 
კლიენტის ცვლილებაა, ექსპერტის გადაწყვეტილებაზე, ინფორმაციის მიღებასა 
და პასუხების გაცემაზე დამყარებული მოდელი არაა ეფექტური. აქედან გა-
მომდინარე, უმჯობესია, შეფასება აუცილებელ მინიმუმზე დავიყვანოთ და 
გავაერთიანოთ მთლიანი მომსახურების ამოცანაში, როგორიცაა ცვლილების 
ხელშეწყობა.

შემოქმედებითობის საჭიროება

ეს თავი წარმოადგენს მოწოდებას, შეიცვალოს სქემა, რომელიც გავრცელებულია 
ყვე ლა სახის მომსახურებაში: დიდი რაოდენობის მონაცემების მიღება კლი-
ენტებისგან და მათთვის ფაქტების გაზიარება, რასაც აკლია სწორედ ის ადა-
მიანური ნიუანსები, რომლებსაც ამ პროცესის გამოცოცხლება შეუძლია. ინ-
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ფორმაციის არაშემოქმედებითი გაცვლა კლიენტების ურეაქციობას იწვევს. 
მოტივაციური ინტერვიუირებისთვის საჭირო ძირითადი უნარებისა და აღ-
ძვრა-მიწოდება-აღძვრა ფორმატის გამოყენება საშუალებას გვაძლევს, ინ-
ფორმაციის გაცვლა ვაქციოთ შემოქმედებით აქტივობად, რომელშიც დროს 
ეფექტურად ხარჯავთ და მიღებულ ინფორმაციას კლიენტის ინტერესებს 
უსა დაგებთ. ამგვარად, ეს არის საკითხი, რომელსაც აუცილებლად უნდა 
დაეთმოს ყურადღება კვლევებში, სპეციალისტთა ტრენინგებსა თუ კლიენტებთან 
შეხვედრებისას.

ძირითადი პუნქტები

9 მოტივაციურ ინტერვიუირებაში ინფორმაციისა და რჩევის მიცემა კლი-
ენტისგან ნებართვის მიღების შემდეგ ხდება.

9 აღძვრა − მიწოდება − აღძვრა არის ინფორმაციის გაცვლის თან-
მიმდევრობა, რომელიც პატივს სცემს კლიენტის ცოდნასა და ავტო-
ნომიას.

9 რჩევასთან დაკავშირებით: ჯერ მოიპოვეთ კეთილგანწყობა, იშვიათად 
მიეცით რჩევა, ხაზი გაუსვით პირად არჩევანს და შესთავაზეთ რამდენიმე 
ალტერნატივა.

9 თვითგახსნა ნიშნავს მზაობას, გაუზიარო კლიენტს რაიმე საკუთარი 
თავის შესახებ მაშინ, როდესაც გვაქვს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ ეს 
მას დაეხმარება და ზიანს არ მოუტანს.

9 ნებისმიერი აუცილებელი შეფასება უნდა გაკეთდეს ისეთ კონტექსტში, 
რომ წახალისდეს კლიენტის ჩართულობა და პროცესი სასარგებლო 
გახდეს არა მხოლოდ სპეციალისტისა და სისტემისთვის, არამედ კლი-
ენტისთვისაც.
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როდესაც სამუშაო ურთიერთობები მყარდება და მკაფიო ფოკუსი უკვე გაკე-
თებულია, დგება მესამე, გაღვივებისა და ცვლილების მოტივაციის გაძლიერების 
პროცესის დრო. კეთილგანწყობის მოპოვებისა და ფოკუსირების პროცესები 
სხვადასხვა თერაპიულ მიდგომაში გვხვდება, მაგრამ გაღვივების კომპონენტით 
მხოლოდ მოტივაციური ინტერვიუირება გამოირჩევა. აქ საჭირო უნარებია 
ცვლილების საუბრის ამოცნობა და ცოდნა იმისა, თუ როგორ უნდა აღძრათ 
და რა რეაქცია იქონიოთ, როცა ეს მოხდება. ოსტატურად განხორციელებული 
მოტივაციური ინტერვიუირება მნიშვნელოვნად ზრდის კლიენტებში ცვლილების 
საუბრის წამოწყების ალბათობას, რომელიც, თავის მხრივ, პირდაპირ კავშირშია 
ცვლილების განხორციელებასთან. ეს არის IV ნაწილის ძირითადი არსი. 
IV ნაწილში იმასაც შევეხებით, თუ როგორ ამოვიცნოთ და რით ვუპასუხოთ 
უცვლელობის საუბარსა თუ უთანხმოების ნიშნებს სამუშაო ურთიერთკავშირში 
(იხილეთ მე-15 თავი). კლიენტთან დაკავშირებულ ფაქტორებს შორის იმედი 
საყოველთაოდაა მიჩნეული ცვლილებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ფაქ-
ტორად, ამიტომ არსებობს მისი გაღვივებისა და გაძლიერების მოტივაციურ 
ინტერვიუირებასთან შესაბამისი სტილი (იხილეთ მე-16 თავი). როდესაც ამ 
ყველაფერს გავითვალისწინებთ, მე-17 თავში დავუბრუნდებით საკითხს, როგორ 
ვურჩიოთ ნეიტრალურად, როცა არ  გვინდა კლიენტის არჩევანზე ზემოქმედების 
მოხდენა. ამ ნაწილის დასკვნით თავში (იხილეთ მე-18 თავი) კი განვიხილავთ,  
როგორ აღვუძრათ ცვლილების მოტივაცია „მოყოყმანე“ კლიენტებს, და როგორ 
ჩამოვაყალიბოთ ამბივალენტური დამოკიდებულება, როდესაც ის არ არსებობს.
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თავი 12

ამბივალენტურობა
ცვლილების საუბარი და  
უცვლელობის საუბარი

„ამბივალენტურობა მშვენიერი მელოდიაა საცეკ-
ვაოდ. მას საკუთარი რიტმი აქვს“.

ერიკა იონგი

„მძიმე ხვედრი მერგო, დამენახა შეკითხვის ყველა 
მხარე. როდესაც ასეთი დაწყევლილი ხარ, კითხვები 
გამრავლებას იწყებს და მანამ მრავლდება, სანამ, 
საბოლოო ჯამში, არ შეგრჩება უამრავი კითხვა და 
არც ერთი პასუხი“.

იუჯინ ო’ნილი

ამბივალენტურობა ჩვეულებრივი ეტაპია ცვლილებისკენ მიმავალ გზაზე. 
ამბივალენტურობა პროგრესია წინა მდგომარეობასთან შედარებით (რომელსაც 
„ფიქრისწინა“ ჰქვია ტრანსთეორიულ მოდელში), როდესაც ადამიანი ცვლი-
ლების აუცილებლობას ვერ ხედავს. ამბივალენტურობა გულისხმობს ურთი-
ერთსაპირისპირო მოტივაციების ერთდროულად არსებობას და ამიტომაც 
არაკომფორტულ მდგომარეობას წარმოადგენს. წარმოიდგინეთ „ორ საყვა-
რელს შო რის გახლეჩის“ ემოციური არეულობა ან რაღაც ისეთის წყურვილი, 
რის მიღებასაც, წინასწარ იცით, რომ სავალალო შედეგები მოჰყვება. ამგვარ 
დაძაბულობაში ყოფნის დისკომფორტი ზოგჯერ საკმარისია იმისთვის, რომ 
ადამიანმა ცვლილება გადაწყვიტოს. 

ამბივალენტურობა, ამავდროულად, ისეთი ადგილიცაა, სადაც ადამიანი 
შეიძლება დიდხანს გაიჭედოს გამოსავლის ძიებაში. ამ დილემის ახსნა კონ-
ფლიქტის დინამიკას შეუძლია. ამბივალენტური კონფლიქტის ოთხი სახესხვაობა 
არსებობს (იხილეთ სქემა 12.1). ყოველი მათგანი გულისხმობს ერთდროულად 
მიზიდვას ან განზიდვას სულ მცირე ორი საპირისპირო მიმართულებით. რაც 
უფრო მეტად უახლოვდებით ერთ არჩევანს, მით უფრო აშკარა ხდება მისი 
ნაკლი და უფრო მიმზიდველი ხდება მისი საპირისპირო მდგომარეობა. 
გაცნობიერებული ამბივალენტურობის დისკომფორტს შეუძლია ადამიანი 
იქამდე მიიყვანოს, რომ მან საერთოდ შეწყვიტოს ამაზე ფიქრი, ან გადაწყვიტოს, 
რომ სტატუს-კვო სულაც არ არის ცუდი მდგომარეობა, ანდა რომ არაფრის 
შეცვლა აღარაა შესაძლებელი. რასაკვირველია, ეს იწვევს სტატუს-კვოს 
გახანგრძლივებას.
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სქემა 12.1. ამბივალენტურობის ოთხი ელფერი

მიახლოება / მიახლოება X ⇐ - ⇒ Y

აქ ადამიანი გახლეჩილია ორ პოზიტიურ არჩევანს შორის. ეს კან ფე ტების მაღაზიის 
პრობლემაა: საჭიროა ორი სახარბიელო გადაწ ყვე ტილებიდან ერთის არჩევა. ერთ-
ერთი (X) მიმართულების შესახებ ფიქ რი, ან ამ მიმართულებით გადაადგილება 
ამძაფრებს მეორე (Y) მიმართულების მიმზიდველობას და პირიქით. მიუხედავად 
ამისა, ეს არის ამბივალენტურობის ყველაზე ნაკლებად სტრესული ტიპი, რადგან 
ესაა „მოგება-მოგება“ არჩევანი და რომელი ალტერნატივაც გინდა აირჩიოთ, შედეგი 
მა ინც კარგი იქნება. რა თქმა უნდა, მაინც შეიძლება, წარმოიშვას გადაწყვეტილების 
შემდგომი სინანული: „მეორე ხომ არ უნდა ამერჩია...?“

განრიდება / განრიდება X ⇐ / ⇒ Y

ეს არის არჩევანი ორ არასასიამოვნო ალტერნატივას შორის. ეს არის „ორი 
ბოროტებიდან უმცირესის“ არჩევა, „წყალსა და მეწყერს“, ან „მგელსა და მგლისფერ 
ძაღლს“ შორის მოხვედრა. ერთი არჩევნისკენ (X) გადახრა ამძაფრებს ამ არჩევნის 
არასასურველობას, X-ისგან დაშორება კი ნიშნავს Y-თან მიახლოებას და მისი 
ნაკლოვანებების უფრო ცხადად დანახვას.

მიახლოება / განრიდება . ⇒ X

ამ ტიპის კონფლიქტში განიხილება მხოლოდ ერთი არჩევანი, რომელსაც აქვს 
მნიშვნელოვანი დადებითი და მნიშვნელოვანი უარყოფითი ასპექტები. ეს კარგადაა 
დანახული ბილი რეი საირუსის ლექსში: „ისე ცუდად ვარ უშენოდ, თითქოს ჩემ 
გვერდით იყო“. X-თან მიახლოება  ააშკარავებს მის უარყოფით მხარეებს, დაშორება 
კი, პირიქით, დადებით მხარეებს წარმოაჩენს.

ორმაგი მიახლოება / განრიდება X ⇐ - ⇒ Y

ორმაგი მიახლოება/განრიდების კონფლიქტი ყველაზე გამაღიზიანებელია. აქ არის 
ორი შესაძლებლობა, X და Y, რომელთაგან თითოეულს მძლავრი დადებითი და 
მნიშვნელოვანი უარყოფითი ასპექტები აქვს. X-თან მიახლოება უფრო გამოკვეთს 
მის უარყოფით მხარეებს და აძლიერებს Y-ისკენ სწრაფვას. Y-ისკენ გადაადგილება 
კი, პირიქით, Y-ის ნაკლს ააშკარავებს და უფრო მიმზიდველს ხდის X-ს.

ცვლილების მოფიქრება გულისხმობს საკუთარ თავთან საუბარს, შესაძ-
ლებელი ალტერნატივების დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ ფიქრს. 
ეს საუბარი ხმამაღლა და ინტერპერსონალურადაც შეიძლება წარიმართოს, 
სწორედ ასე ხდება მოტივაციური ინტერვიუირების კონტექსტში. როდესაც 
ადამიანები ამბივალენტურობას განიცდიან, ისინი გამოხატავენ როგორც 
ცვლილების მხარდამჭერ, ისე ცვლილების საწინააღმდეგო არგუმენტებსაც. 
ამბივალენტურობა ნიშნავს, რომ მათ ერთდროულად აქვთ ორივე მოტივაცია. 
როგორც მე-2 თავში განვიხილეთ, თუ ვიღაც სხვას აქვს ცვლილების მომხრე 
არგუმენტი, ადამიანები საკუთარი ამბივალენტურობის მეორე მხარეს ექცევიან 
და ცვლილების საწინააღმდეგო არგუმენტებით პასუხობენ ხოლმე. რაც უფრო 
აგრძელებენ ადამიანები ცვლილების საწინააღმდეგო არგუმენტების ჩამოთ-
ვლას, მით უფრო განაწყობენ ისინი საკუთარ თავს ცვლილების წინააღმდეგ. 
იგივე ხდება, როცა ადამიანებს მოჰყავთ ცვლილების მომხრე არგუმენტები. 
ასეთ შემთხვევაში ისინი თავს ცვლილების საჭიროებაში არწმუნებენ.
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ცვლილების საუბარი

წინამდებარე წიგნის პირველ გამოცემაში ჩვენ ცვლილების მხარდამჭერ 
არგუმენტებს „თვითმოტივაციის დებულებები“ ვუწოდეთ. მეორე გამოცემაში  
ეს ტერმინი ჩავანაცვლეთ  „ცვლილების საუბრით“, რაც აღნიშნავს ნებისმიერი 
სახის მეტყველებას, რომელიც ცვლილების 
განხორციელებას ეხება. მაინც არსებობს 
ცვლილების საუბრის ზოგადი განმარტება 
− ეს არის ნებისმიერი თვითგამოხატვის 
ენა, რომელიც ცვლილების არგუმენტს 
წარმოადგენს.

მოგვიანებით  გაგვიმართლა და გავიცანით პოლ ამრაინი, ფსიქოლონგვის-
ტი, მო ტივაციისა და პასუხისმგებლობის გამომხატველი ლექსიკის სპეციალისტი, 
და ვითანამშრომლეთ კიდეც მასთან. ის სწავლობდა ლექსიკას, რომლის 
გამოყენებითაც ადამიანები ყოველდღიურ საუბრებში ითხოვენ კონკრეტულ აქ-
ტივობებს და გამოხატავენ მათი შესრულების პასუხისმგებლობას. ამ სიგ ნალების 
გაგება მნიშვნელოვანი სოციალური უნარია. მაგალითად, წარმოვიდგინოთ 
სტუდენტი, რომელიც პროფესორს სთხოვს, გაეცნოს და კომენტარები დაურთოს 
მის ხელნაწერს. სტუდენტმა განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა მოისმინოს 
პასუხი, რადგან ის შეიცავს ინფორმაციას იმის თაობაზე, მიაწვდის თუ არა 
პროფესორი სასურველ  კომენტარებს ახლო მომავალში. განვიხილოთ პროფე-
სორის შესაძლო პასუხები:

„ვწუხვარ. სიამოვნებით გავაკეთებდი კომენტარებს, მაგრამ ძალიან 
დაკავებული ვარ“.
„შევეცდები, გამოვნახო დრო ამისთვის“.
„იქნებ მომავალ კვირას შევძლო წაკითხვა“.
„გპირდები, რომ ხვალ დილისთვის მოგაწვდი კომენტარებს“.

ამ პასუხებში სოციალური სიგნალები იცვლება ძალიან მცირიდან ძალიან 
დიდ პასუხისმგებლობამდე. ამრაინმა ამ დაკვირვებებში შეამჩნია, რომ მო-
ლაპარაკებები ცუდად მიმდინარეობდა, როცა მთხოვნელის ნათქვამი შეიცავდა 
მოთხოვნის იმაზე მაღალ დონეს, ვიდრე მეორე ადამიანის მზაობის დონე იყო. 
იგივე შევნიშნეთ კონსულტირების სესიებსა და სამედიცინო კონ სულტაციებში. 
ამიტომაც ვურჩევდით სპეციალისტებს, ადამიანებთან მათი მოტივაციის არსე-
ბულ დონის შესაბამისად ემუშავათ და არ გაესწროთ წინ კლიენტის ცვლილების 
მზაობისათვის.

ცვლილების საუბრის ჩვენი კონცეფციის გაცნობისას ამრაინმა აღნიშნა, რომ 
ჩვენ ერთიმეორეში ვურევდით მეტყველების აქტების რამდენიმე განსხვავებულ 
სახეს და კარგი იქნებოდა, თუ გავმიჯნავდით მათ ერთმანეთისგან. მის 
მიერ შემოთავაზებულ ოთხ ქვეტიპს დღეისათვის განვიხილავთ, როგორც 
ცვლილებისათვის მოსამზადებელი საუბრის მაგალითებს. ესენია: სურვილი, 
უნარი, მიზეზები და საჭიროება.

ცვლილების საუბარი არის 
თვითგამოხატვის ენა, 
რომელიც ცვლილების 
არგუმენტს წარმოადგენს.
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სურვილი

სურვილი არის სემანტიკური უნივერსალია: დედამიწის ზურგზე არსებული 
ყველა ენა შეიცავს იმის მანიშნებელ სიტყვებს, რომ ადამიანს რაღაც უნდა 
(Goddard & Wierzbicka, 1994). ამგვარი ლექსიკა ხშირად ჩანს ცვლილების 
შესახებ საუბრებში.

„მე მინდა წონაში დაკლება“.
„მე მინდა უკეთესი სამსახური“.
„მე მინდა, რომ ადამიანებთან თავი უფრო კომფორტულად ვიგრძნო“.
„იმედი მაქვს, მომავალ წელს უკეთეს ნიშნებს მივიღებ“.

სურვილი არის ცვლილების მოტივაციის ერთ-ერთი კომპონენტი. ის გვეხმარება, 
რომ მართლა მოგვინდეს ცვლილება, თუმცა ეს არ არის არსებითი. ადამიანები 
მაინც აკეთებენ ისეთ რამეებს, რისი გაკეთებაც არ უნდათ.

უნარი

მოტივაციის მეორე კომპონენტია პიროვნების მიერ საკუთარი უნარის აღქმა - 
რამდენად შეუძლია მიზნის მიღწევა. ადამიანს ვერ ექნება ცვლილების ძლიერი 
მოტივაცია, თუკი ჰგონია, რომ ეს მისთვის მიუღწეველია. „მე მინდა მარათონის 
დისტანცია გავირბინო  [სურვილი], მაგრამ არა მგონია, ეს ოდესმე შევძლო  
[უნარი]“. ეს ენა ცვლილების შესახებ საუბარშიც იჩენს თავს: „შემიძლია“ და 
„შევძლებ“. ეს ჩნდება ხოლმე ჰიპოთეზური, კავშირებითი კილოს ფორმითაც, 
როცა ადამიანი გრძნობს, რომ შეუძლია ცვლილების განხორციელება, 
მაგრამ არ კისრულობს ამის გაკეთების პასუხისმგებლობას: „მე შევძლებდი...“ 
ან „შეიძლებოდა, რომ...“ უნარის გამომხატველი ლექსიკა მხოლოდ იმას 
მიანიშნებს, რომ ცვლილება შესაძლებელია.

მიზეზები

ამრაინის მიერ განსაზღვრული მეტყველების მესამე აქტი არის ცვლილების 
კონკრეტული მიზეზის დასახელება. ფიზიკური ვარჯიშის საჭიროების 
დასასაბუთებლად ვინმემ შეიძლება შემდეგი მიზეზები დაასახელოს:

„ალბათ, უფრო ენერგიული ვიქნები“.
„ღამით უკეთესად დამეძინება“.
„ეს დიაბეტის კონტროლში დამეხმარება“.
„უფრო მიმზიდველი ვიქნები და მეტი თაყვანისმცემელი მეყოლება“.
„მინდა, ვიცოცხლო და შვილიშვილებს მოვესწრო“.

ასეთი მიზეზების დასახელება არც უნარებსა და არც სურვილს არ გულისხმობს. 
ცვლილებისთვის კარგი მიზეზების ქონის მიუხედავად,  ადამიანს შეიძლება 
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არ უნდოდეს, ან გრძნობდეს, რომ არ შეუძლია შეცვლა. გადაწყვეტილების 
სასწორის სავარჯიშო (იხილეთ მე-17 თავი) შეიცავს კონკრეტული მიზეზების 
მოფიქრებას, როგორც ცვლილების მხარდასაჭერად, ასევე საწინააღმდეგოდაც. 
ამ ფრაზებში ჩადებულია „რომ... მაშინ“ სტრუქტურა: რეგულარულად რომ 
მევარჯიშა, უფრო მიმზიდველი ვიქნებოდი“.

საჭიროება

მოტივაციის მეოთხე კომპონენტი გამოხატულია ბრძანებითი კილოთი, რომელიც 
ცვლილების ზოგად მნიშვნელობასა და გადაუდებლობას ასახავს. საჭიროების 
ფრაზები არ შეიცავს ინფორმაციას, კონკრეტულად რატომ არის ცვლილება 
მნიშვნელოვანი (ასე რომ არ ყოფილიყო, საქმე ისევ მიზეზთან გვექნებოდა).

„მე მჭირდება...“
„მე უნდა...“
„მე აუცილებლად...“
„ასე გაგრძელება არ შემიძლია“.
„რაღაც უნდა შეიცვალოს“.

კიდევ ვიმეორებთ, რომ ასეთი ბრძანებითი ფორმები არ გულისხმობს ცვლი-
ლების სურვილს ან უნარს. თუ მსგავსი ფრაზების მოსმენის შემდეგ გამოკითხვას 
გააგრძელებთ, მათ მიღმა არსებულ კონკრეტულ მიზეზებსაც აღმოაჩენთ, 
მაგრამ თავად ეს ფრაზები არ გვეუბნება, რატომ უნდა შეიცვალოს, რა საჭიროა, 
შეიცვალოს, ანდა რა ვალდებულია ადამიანი შეიცვალოს.

მეტყველების ამ პირველი ოთხი ტიპის დამახსოვრება ინგლისურ ენაში 
შესაძლებელია აკრონიმ DARN-ის გამოყენებით: Desire (სურვილი), Ability 
(უნარი), Reasons (მიზეზები) და Need (საჭიროება). ჩვენ მათ ცვლილებისთვის 
მოსამზადებელ საუბარს ვუწოდებთ, რადგან არც ერთი მათგანი (ცალკე თუ 
ერთად აღებული), არ გულისხმობს, რომ ცვლილება მოხდება. იმის თქმა, რომ 
„მე მინდა წონის დაკლება“, არ ნიშნავს „მე დავიკლებ წონაში“. იმის თქმა, რომ 
ადამიანს შეუძლია, ან შეძლებს  სმისთვის თავის დანებებას (უნარი), არ ნიშნავს 
სმის შეწყვეტის გადაწყვეტილების მიღებას. ცვლილების მოსახდენად არსებული 
კარგი მიზეზების ჩამოთვლა არ ნიშნავს, რომ ადამიანი სინამდვილეში აპირებს 
ამის გაკეთებას, და თვით ფრაზა „მე უნდა“ (საჭიროება) სულაც არ არის იგივე, 
რაც „მე ვაპირებ“. არც ერთი მათგანი არ შეიცავს იმას, რასაც ჩვენ ცვლილების 
მობილიზების საუბარს ვუწოდებთ.

ცვლილების მობილიზების საუბარი

ცვლილებისთვის მოსამზადებელი საუბარი ასახავს ამბივალენტურობის იმ 
მხარეს, რომელიც ცვლილების მომხრე არგუმენტებს შეიცავს, მობილიზების 
საუბარი კი მიგვანიშნებს ცვლილების მიმართულებით ამბივალენტურობის 
დაძლევისაკენ სვლაზე. ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია პასუხისმგებლობის 
აღმნიშვნელი ლექსიკა.
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პასუხისმგებლობა

იმის თქმა, რომ ადამიანმა უნდა მოახდინოს ცვლილება, რომ მას შეუძლია, 
სურს, ან აქვს საამისოდ საფუძვლიანი მიზეზები, სულაც არ ნიშნავს, რომ იგი 
ამ ცვლილებას განახორციელებს. პასუხისმგებლობის აღმნიშვნელი ლექსიკა 
აჩვენებს მოქმედების მოსალოდნელობას. ამ თავის დასაწყისში მოყვანილი 
სტუდენტისა და პროფესორის მაგალითი სწორედ პასუხისმგებლობის აღ-
მნიშვნელ ლექსიკას ეხებოდა. ასეთ ლექსიკას ყველანი ვაქცევთ ყურადღებას, 
როდესაც ვინმეს რაიმეს გაკეთებას ვთხოვთ. მოხდება თუ არა ეს სინამდვილეში?

პასუხისმგებლობის აღმნიშვნელი ლექსიკა ისაა, რასაც ადამიანები და-
პირებების დროს იყენებენ. კონტრაქტები 
პასუხისმგებლობის გამომხატველი ტერ-
მინებით იწერება. ასევეა საქორწინო აღ-
თქმები. ამერიკულ სასამართლოებში ჩვე-
ნების მიცემამდე ადამიანებს ეკითხებიან, 
„ფიცავთ თუ არა, რომ იტყვით სიმართლეს, 
სრულ სიმართლეს და არაფერს სიმარ-
თლის გარდა?“ ახლა წარმოიდგინეთ, რომ 
ამ კითხვის პასუხად ვინმე ამბობს:

„მინდა (სიმართლის თქმა)“.
„შემიძლია (სიმართლის თქმა)“.
„საკმარისი მიზეზი მაქვს  (სიმართლის სათქმელად)“
ან
„მჭირდება (სიმართლის თქმა)“.

ამათგან ვერც ერთი ვერ იქნება სასამართლოსთვის დამაკმაყოფილებელი 
პასუხი12. რატომ? იმიტომ, რომ არც ერთი მათგანი არ ამბობს, რომ ადამიანი 
ნამდვილად იტყვის სიმართლეს. არც ერთი მათგანი არ გამოხატავს პასუ-
ხისმგებლობას. 

პასუხისმგებლობის გამომხატველ ლექსიკას ბევრნაირი ფორმა შეიძლება 
ჰქონდეს. მათგან ყველაზე ნათელია „უსათუოდ გავაკეთებ ამას“. ასეთივე 
გადაწყვეტილებას გამოხატავს ფრაზები „პირობას ვდებ“, „ვფიცავ“, „გარანტიას 
ვიძლევი“. დაპირების კლასიკური ფორმაა „სიტყვას გაძლევ“. „ვაპირებ“ ასევე 
გამოხატავს გადაწყვეტილებას, მაგრამ მცირედი ეჭვის შემცველია.

გააქტიურება

ამის შემდეგ არის სიტყვები, რომლებიც, მართალია, გამოხატავს მოქმედებისკენ 
სვლას, მაგრამ  ჯერ კიდევ არ ნიშნავს პასუხისმგებლობის აღებას. ასეთი 
ფრაზები პასუხისმგებლობას არ გულისხმობს, მაგრამ მიანიშნებს, რომ ადამიანს 
მოქმედებისკენ აქვს გეზი აღებული.

„მონდომებული ვარ...“
„მზად ვარ...“
„მომზადებული ვარ...“

12  მადლობას ვუხდით ტერეზა მოიერსს ამ სასწავლო მაგალითისთვის.

იმის თქმა, რომ ადამიანმა 
უნდა მოახდინოს 
ცვლილება, რომ მას 
შეუძლია, სურს, ან აქვს 
საამისოდ საფუძვლიანი 
მიზეზები, სულაც არ ნიშნავს, 
რომ იგი ამ ცვლილებას 
განახორციელებს.
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ეს არ იქნებოდა მისაღები პასუხი, თუ ადამიანს ეკითხებიან: „პირობას დებ, 
რომ...?“ ესაა „თითქმის“ გააქტიურების ლექსიკა, რომელიც გულისხმობს, 
მაგრამ პირდაპირ არ გამოხატავს პასუხისმგებლობას. როცა ვინმე ასეთ პასუხს 
იღებს ყოველდღიურ საუბარში, ბუნებრივად უჩნდება დეტალების დაზუსტების 
სურვილი: როდის გააკეთებ? რის გასაკეთებელად ხარ მზად?

ნაბიჯების გადადგმა

გააქტიურებას გამოხატავს მესამე სახის ლექსიკაც, რომელსაც ცვლილების 
საუბრის მოსმენისას თერაპიულ სესიებზე დავაკვირდით. ნაბიჯების გადადგმა 
სამეტყველო ფორმაა, რომელიც უჩვენებს, რომ ადამიანმა უკვე გააკეთა რაღაც 
ცვლილების მიმართულებით. მაგალითად, ეს ხდება, როცა ადამიანები ამბობენ, 
რომ წინა კონსულტირების შემდეგ რაღაც კონკრეტული მოქმედება შეასრულეს 
ცვლილების მიზანთან მისაახლოებლად:

„სპორტული ფეხსაცმელი ვიყიდე და ახლა შევძლებ, ვივარჯიშო“.
„ამ კვირაში საღამოობით აღარ ვჭამდი საჭმელს“.
„ვიყავი მხარდაჭერის ჯგუფის შეხვედრაზე“.
„სამ ადგილას დავრეკე სამუშაოს მოსაძებნად“.

როდესაც ადამიანი ესწრება, ვთქვათ, ანონიმური ალკოჰოლიკების შეხვედრას, 
ეს არ ნიშნავს, რომ ის დალევის შეწყვეტის პასუხისმგებლობას იღებს, მაგრამ 
ეს ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია ამ მიმართულებით.

ინგლისურ ენაში ამ ტიპის ცვლილების მობილიზების ადვილად დასა-
მახსოვრებლად გამოიყენება აბრევიატურა CATs: პასუხისმგებლობა (Commit-
ment), გააქტიურება (Activation) და ნაბიჯების გადადგმა (Taking steps). DARN 
და CATs არ არის ცვლილების საუბრის ყველა შესაძლო ფორმა, ეს უბრალოდ 
გავრცელებული მაგალითებია. მთავარია, მოვუსმინოთ და აღმოვაჩინოთ 
ფრაზები, რომლებიც ცვლილების მიმართულებით სვლას აღნიშნავს.

გორაკის ორი ფერდობი

ნუ შეეცდებით, თქვენ მიერ მოსმენილი ცვლილების საუბრის კლასიფიცირებას. 
მთავარია, ამოიცნოთ ის. ადამიანები სოციალური ცხოველები არიან და 
ამის გამოა, რომ ჩვენ ინტუიციურად ვგრძნობთ ასეთ რამეს. კიდევ ერთ 
მე     ტა ფორას შემოგთავაზებთ: ცვლილების საუბარი წააგავს გორაკის ერთ 
ფერ დობზე ასვლას და მეორე ფერდობზე ჩამოსვლას. აღმართის მხარე 
წარ  მოადგენს ცვლილებისთვის მოსამზადებელ საუბარს (მაგალითად, 
DARN), დაღმართის მხარე კი ცვლილების მობილიზების შესახებ საუბარს 
აღნიშნავს (მაგალითად, CATs).  საკუთარ თავს კონსულტირების დროს უნდა 
ჰკითხოთ, რა ადგილას იმყოფებით გორაკზე. როგორც კლიენტისთვის, ისე 
ინტერვიუერისთვის ცვლილებისთვის მოსამზადებელი საუბრის წამოწყების 
პროცესი ძალიან ჰგავს დამრეც აღმართზე ასვლას - ძნელ, სტრატეგიულ, 
ნაბიჯ-ნაბიჯ აცოცებას ამბივალენტურობის ციცაბო ფერდობებზე. როდესაც 
ცვლილებისთვის მოსამზადებელი საუბარი მომწიფდება, ცვლილების მო-
ბილიზების საუბრის მოსმენაზე გადახვალთ და პროცესი თანდათან დაღმართზე 
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ჩასვლას დაემსგავსება. რა თქმა უნდა, დაღმასვლისასაც გვხვდება საფრთხეები 
და დიდი ოსტატობა გვჭირდება, რომ გზაში არაფერს წამოვედოთ, ან კლიენტს 
არ გადავუსწროთ. დაღმართზე ჩასვლისას კლიენტსაც ემატება შფოთვა, 
თუკი  ფიქრობს, რომ ძალიან სწრაფად მოძრაობს. დაღმართს V ნაწილში 
განვიხილავთ, როცა დაგეგმვის პროცესზე გადავალთ. ყურადღება მიაქციეთ 
სქემა 12.2-ზე შემოთავაზებულ პარალელს ცვლილების საუბრის განვითარებასა 
და მზაობის ეტაპებს შორის,  რომლებიც აღწერილია პროჩასკასა და დიკ-
ლემენტეს (1984) ცვლილების ტრანსთეორიულ მოდელში. 

უცვლელობის საუბარი

ნებისმიერ გამონათქვამს, რომელიც ცვლილებას უჭერს მხარს, აქვს საპი-
რისპირო ვერსია სტატუს-კვოს შესანარჩუნებლად. როგორც პირველ თავში 
ვახსენეთ, ამბივალენტურობის დროს ორივე ეს არგუმენტი სახეზეა. ზემოთ 
აღწერილი DARN და CATs კატეგორიების მიხედვით, გთავაზობთ უცვლელობის 
საუბრის რამდენიმე მაგალითს:

სურვილი
„მიყვარს მოწევა და ის შეგრძნება, რასაც მოწევა იწვევს ჩემში“.
„არ მინდა ვარჯიში“.
„მინდა, ვჭამო, რაც მომინდება და როცა მომინდება“.

უნარი
„უკვე ვცადე და არა მგონია, მოწევისთვის თავის დანებება შევძლო“.
„ჩემი აზრით, ვარჯიშის გარეშეც კარგი ჯანმრთელობა მექნება“.
„თვითონაც მოვახერხებ, დახმარების გარეშე“.

მიზეზები
„მოწევა მოდუნებაში მეხმარება“.
„დრო არ მაქვს, რომ ვივარჯიშო“.
„თუ ვეცადე და წონაში დავიკელი, მალევე ვსუქდები“.

სქემა 12.2. მოტივაციური ინტერვიუირების გორაკი
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საჭიროება
„უნდა მოვწიო;  მთელი დღე ისე ვერ გავძლებ“.
„დრო და ენერგია სხვა რამეებს უნდა დავუთმო“.
„მხოლოდ ის მჭირდება, რომ მივიღო საკუთარი თავი ისეთი, როგორიც 
ვარ“.

პასუხისმგებლობა
„ვაპირებ, მოწევა განვაგრძო“.
„არ ვაპირებ ვარჯიშს და ეს საბოლოო გადაწყვეტილებაა“.
„მომბეზრდა დიეტები − საკმარისია!“

გააქტიურება
„მზად ვარ, რომ შევეგუო მოწევის რისკებს“.
„არ ვარ მზად ვარჯიშის დასაწყებად“.
„არ მსურს, ვაკეთო ის, რაც ამისთვისაა საჭირო“.

ნაბიჯების გადადგმა
„ამ კვირაში ისევ დავიწყე მოწევა“.
„სპორტული ფეხსაცმელი რომ ვიყიდე, უკან დავაბრუნე“.
„დიეტის ფურცლები რომ მომეცით, დავწვი“.

უცვლელობის საუბარი და ცვლილების საუბარი კონცეპტუალურად ერთმანეთის 
საპირისპიროა − ესაა ადამიანის არგუმენტები ცვლილების მხარდასაჭერად 
და მის საწინააღმდეგოდ − და მათ სხვადასხვანაირი შედეგი მოსდევს. როცა 
უცვლელობის საუბარი ჭარბობს, ან ცვლილებისა და უცვლელობის საუბარი 
თანაბარი დოზითაა, მოსალოდნელია სტატუს-კვოს შენარჩუნება, ცვლილების 
საუბრის უპირატესობა კი ქცევის მოსალოდნელ ცვლილებაზე მიანიშნებს (Moy-
ers, Martin, Houck, Christopher, & Tonigan, 2009). არსებობს გარკვეული წინასწა-
რი მონაცემები ამ ორი ტიპის მეტყველებაში ჩართული ნერვული სუბსტრატების 
შესახებ. ნეიროიმიჯინგის კვლევაში დალევის შე სახებ უცვლელობის სპონტანური 
სა უბარი უკავშირდებოდა ჯილდოს (დოპამინური) რამდენიმე ძირითადი 
გზის გააქტიურებას, ხოლო ცვლილების შესახებ სპონტანური საუბარი – არა 
(Feldstein Ewing, Filbey, Sabbineni, Chan-
dler, & Hutchinson, 2011). ეს ნიშნავს, 
რომ უცვლელობის საუბრის დროს ადა-
მი ანებს გაუაქტიურდებათ სურვილის 
გზე ბი, რაც დალევის გაგრძელებას შე-
უწ   ყობს ხელს. ნერვული გააქტიურების 
სქე მებზე სხვადასხვაგვარ გავლენას ახ-
დენს ურთიერთობის თანამშრომლური და 
კონფლიქტური სტილები (Boyatzis et al., 
2012).

ამბივალენტურობის ტყე

როგორც პირველ თავში განვიხილეთ, ნორმალურია, როდესაც ცვლილებისა 
და უცვლელობის საუბარი (ხშირად ერთსა და იმავე წინადადებაშიც კი) 

უცვლელობის საუბარი 
და ცვლილების საუბარი 
კონცეპტუალურად 
ერთმანეთის საპირისპიროა 
− ესაა ადამიანის 
არგუმენტები ცვლილების 
მხარდასაჭერად და მის 
საწინააღმდეგოდ.
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ერთმანეთშია გადახლართული. ასეთია ამბივალენტურობის ბუნება. ადამიანში 
ორივე მოტივატორი ერთდროულადაა წარმოდგენილი. 

„მე მიყვარს ქრისტინა. ყოველ შემთხვევაში, ვფიქრობ, რომ მიყვარს. 
მენატრება, როცა მასთან არ ვარ და სულ მასზე ვფიქრობ, მაგრამ მერე სხვა 
ქალებზეც ვიწყებ ფიქრს. მომწონს მასთან ყოფნა, მაგრამ ისეთი ეჭვიანია, 
რომ ზოგჯერ თავს დამწყვდეულად ვგრძნობ. არ ვიცი, რა გავაკეთო. მასთან 
ყოფნა მინდა, მაგრამ თან მაცოფებს“.

შინაგანი ბრძოლა შეიძლება დამღლელი აღმოჩნდეს, რადგან ყოველი მო -
საზ რება საწინააღმდეგო მოსაზრებას წარმოშობს. გარდა ლოგიკური არ-
გუმენტებისა, ამბივალენურტობა ძლიერ ემოციასაც იწვევს. კონკრეტული 
ქცევის არჩევა უკავშირდება შინაარსისა და იდენტურობის უფრო მნიშვნელოვან 
საკითხებს. მოწევის შეწყვეტა არ არის იგივე, რაც არამწეველად გადაქცევა. 
ნარკოტიკების უკანონო მოხმარების გამართლება შეიძლება ნიშნავდეს, რომ 
ადამიანს არ სურს მოზარდობის მეამბოხე თავისუფლებაზე უარის თქმა. 

როგორ უნდა დავეხმაროთ ადამიანებს ამ ჭაობიდან ამოსვლაში? როდესაც 
უღრანი ტყიდან გამოსვლას ვცდილობთ, ყოველთვის არსებობს საფრთხე, რომ 
წრეში ვიტრიალებთ და ერთსა და იმავე ადგილს რამდენჯერმე დავუბრუნდებით. 
ამის თავიდან ასარიდებლად, საჭიროა, სწორ ხაზზე გავაგრძელოთ სიარული. 
თუ კომპასი არ გვაქვს, არსებობს სკაუტური ხერხი: უნდა შევხედოთ ერთ ხაზზე 
მდგომ სამ ხეს, რომელთაგან - ერთი ახლოსაა, მეორე ცოტა მოშორებით, 
მესამე კი, ძალიან შორს. ადამიანი მიდის პირველი ხიდან მეორემდე, ისე, 
რომ მესამე ხეს არ კარგავს თვალთახედვის არიდან. შემდეგ, როცა მეორე 
ხეს მიუახლოვდება, წინ გაიხედავს და შორს, მესამე ხის გასწვრივ, აირჩევს 
მეოთხე ხეს, რომელიც იმავე ხაზზე დგას. ასე შეიძლება გზის წინ, სწორხაზოვნად 
გაგრძელება მაშინაც კი, როცა ტყიდან გასასვლელი არ ჩანს. 

მოტივაციური ინტერვიუირების პროცესიც ასეთია. როდესაც ადამიანები 
საკუთარი თავის ანაბარა რჩებიან, ხშირად ტრიალებენ წრეზე და ფიქრებით 
უბრუნდებიან ერთსა და იმავე ადგილს, მოტივაციური ინტერვიუირება კი 
მათ ხიდან ხემდე მისვლაში ეხმარება მანამ, სანამ, საბოლოო ჯამში, ტყიდან 
გასასვლელ გზას არ მიაგნებენ.

ძირითადი პუნქტები

9 ამბივალენტურობა, კონფლიქტური მოტივაციების ერთდროული არ-
სებობა ადამიანისთვის დამახასიათებელი ნორმალური პროცესია 
ცვლილებისკენ მიმავალ გზაზე.

9 ბუნებრივ სამეტყველო ენაში ამბივალენტურობა ასახულია, როგორც 
ცვლილების საუბრისა და უცვლელობის საუბრის ნარევი. 

9 ცვლილების მოსამზადებელი საუბარი (მაგ. სურვილი, უნარი, მიზეზები 
და საჭიროებები) გადაიზრდება ცვლილების მობილიზების საუბარში 
(მაგ., პასუხისმგებლობა, გააქტიურება და ნაბიჯების გადადგმა). 

9 გაღვივების პროცესის მიზანია დაგვეხმაროს, რომ ამბივალენტურობა 
ცვლილების განხორციელების მიმართულებით გადავწყვიტოთ.
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პიროვნების მოტივაციის გაღვივება

„ჩვენ გვკურნავს სიმართლე, რომელსაც საკუთარ 
თავს ვეუბნებით და არა მკურნალობა, რომელსაც 
ვიღებთ“.

ო. ჰობარტ მოურერი

„სიტყვები კვდებიან წარმოთქმის შემდეგ, ვიღაცას 
უთქვამს.  
მე კი მგონია, სწორედ მას შემდეგ იძენენ სუნთქვას“.

ემილი დიკინსონი

ცვლილებაზე დაყოლიება

ცვლილების პროცესი, რომელიც მოტივაციური ინტერვიუირების დროს მიმ-
დინარეობს, არ არის უნიკალური. ჩვეულებრივ, სწორედ ასე მიდიან ადამიანები 
ცვლილებამდე. ამბივალენტურობის პერიოდი (ფიქრი, ყოყმანი) მთავრდება 
სასწორის ცვლილების მიმართულებით გადახრით. ცვლილების აღქმული 
უპირატესობა (დადებითი მხარეები) გადაწონის ნაკლს (უარყოფით მხარეებს). 
ასეთ შემთხვევებში ზოგჯერ ჩნდება აშკარა „აჰა“ განცდა, მაგრამ ხშირად ეს წინ 
და უკან მიმოსვლის თანდათანობითი პროცესია. მოტივაციური ინტერვიუირება 
ეხმარება ადამიანებს, რომ ტყიდან გამოსასვლელი გზა არ დაკარგონ და 
ამბივალენტურობის პროცესი ბუნებრივად გადაწყვიტონ. 

კერძოდ, მოტივაციურ ინტერვიუირებაში ეს პროცესი  ცვლილებაზე სა-
კუ თარ თავთან საუბრის შედეგად მიმდინარეობს. ადამიანები უფრო მეტ 
პასუხისმგებლობას გრძნობენ, როცა საკუთარ ნათქვამს ისმენენ. ჩვეულებრივ, 
ამბივალენტურობის თანმდევი კამათი ადამიანის თავში მიმდინარეობს. სხვა-
თა შორის, ბენჯამინ ფრანკლინიც გვირჩევდა მომხრე და მოწინააღმდეგე 
არგუმენტების წერილობით ჩამოთვლას, როგორც შესაძლო ცვლილების 
უფრო სისტემური გააზრების მეთოდს. თუმცა, თუ ადამიანი თანაბარი რა-
ოდენობით ჩამოთვლის დადებით და უარყოფით მხარეებს, სავარაუდო შედეგი 
ამბივალენტურობის გაგრძელება იქნება. 
მოტივაციური ინტერვიუირება ადა მიანებს 
ტყიდან გამოსვლაში და ცვლილების მი-
მართულებით სიარულში ეხმარება.

მოტივაციური 
ინტერვიუირება 
ხორციელდება „ვინმესთვის“ 
და „მასთან ერთად“.
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კიდევ ხდება რაღაც მნიშვნელოვანი რამ, როცა ადამიანი ხმამაღლა 
საუბრობს საკუთარ მოტივაციაზე სხვა ადამიანის თანდასწრებით. წარმოიდგინეთ 
რამხელა სუბიექტური განსხვავება არსებობს, როდესაც ვამბობთ რაიმეს 
(ვთქვათ, „დღეს სარბენად ვაპირებ წასვლას“, ან „მე ვაპატიე მამაჩემს“) შემდეგ 
სიტუაციებში: 

• როცა ჩვენთვის ჩუმად ვფიქრობთ
• როცა ვწერთ
• როცა მარტო ვართ, სარკეში ვიყურებით და ხმამაღლა ვამბობთ
• როცა ვინმეს რამეს ვეუბნებით

ინტერპერსონალურ კონტექსტსაც აქვს მნიშვნელობა. იძულებითი კონტექსტი 
ამცირებს გულწრფელობის ხარისხს, მაგრამ როცა რაღაცას ვამბობთ მი-
ღების, განმტკიცების, მოსმენისა და არგანსჯის ურთიერთობის დროს, ამას 
განსაკუთრებული გავლენა აქვს. ამიტომაა, რომ მოტივაციურ ინტერვიუირებაში 
განსაკუთრებულ ყურადღებას სწორედ ცვლილების საუბრის გაღვივებასა და 
გამოკვლევას ვაქცევთ.

ეს იმას სულაც არ ნიშნავს, რომ უცვლელობის საუბარი უყურადღებოდ უნდა 
დავტოვოთ. ამის გაკეთება მიღების სულისკვეთებას დაარღვევდა. როდესაც 
უცვლელობის საუბარი იწყება, მას უსმენენ, პატივს სცემენ, რეფლექსიას 
აკეთებენ და მთლიანი სურათის ნაწილად აღიქვამენ (იხილეთ მე-15 თავი). 
თუმცა, მოტივაციურ ინტერვიუირებაში ხდება საუბრის განზრახ ისე წარმართვა, 
რომ ცვლილების საუბარი გამოვიწვიოთ და განვიხილოთ. პირველი ნაბიჯია 
ცვლილების საუბრის ამოცნობა მოსმენისთანავე (იხილეთ მე-12 თავი). ამ თავში 
ჩვენ განვიხილავთ ცვლილების საუბრის გამოწვევის სტრატეგიებს, რაც უფრო 
მეტად მოსალოდნელს გახდის ცვლილების საუბრის წამოწყებას.

ანუ, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თქვენ შეგიძლიათ, გავლენა მოახდინოთ 
იმაზე, თუ რა დოზით წარმართავს ცვლილების საუბარს თქვენი კლიენტი. 
როგორც წესი, მოტივაციური ინტერვიუირების მსვლელობისას ცვლილების 
საუბრების სიხშირე და ძალა მატულობს ხოლმე. როდესაც მოტივაციური 
ინტერვიუირების პირველი სესიების აუდიოჩანაწერები ფსიქოლინგვისტ პოლ 
ამრაინს გადავეცით გასაანალიზებლად, მას ეგონა, რომ მსახიობებს უსმენდა 
და არა ნამდვილ კლიენტებს. რატომ? როგორც მან გვითხრა, იმიტომ, რომ 
ბუნებრივი საუბრის დროს პასუხისმგებლობის შემცველი ლექსიკა (იხილეთ 
21-ე თავი) ასე მცირე დროში ასე მკვეთრად არ იზრდება. მან იფიქრა, რომ 
ჩვენ შევთხზეთ სესიების შინაარსი იდეალური სცენარის მისაღებად. თუმცა, 
მოტივაციური ინტერვიუირების მრავალი სესიის  გაანალიზების შემ  დეგ და-
ასკვნა, რომ ეს ნორმალური პროგრესია. სქემა 13.1-ში ნაჩვენებია ზრდა, 
რასაც ის 61 მოტივაციურ ინტერვიუირებაში დააკვირდა ისეთ კლიენტებთან, 
რომლებმაც შემდგომში უარი თქვეს ნარკოტიკების უკანონო მოხმარებაზე (Am-
rhein et al., 2003). ჰორიზონტალურ ღერძზე თითოეული წერტილი აღნიშნავს 
სესიის 5 წუთს (ერთ მეათედს). ამ სესიების დასაწყისში კლიენტები, რომლებიც 
ადიქციის მკურნალობას იწყებდნენ, როგორც წესი, ნარკოტიკების მოხმარების 
გაგრძელების განზრახვას გამოხატავდნენ (ნულს ქვემოთ მნიშვნელობები, 
როცა ნული ნეიტრალურობას აღნიშნავს). სესიის ბოლოსთვის კი ისინი ნარ-
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კოტიკებისთვის თავის დანებების ძლიერ პასუხისმგებლობაზე საუბრობდნენ. 
დახრილი ხაზი − ცვლილების საუბრის მატება მოტივაციური ინტერვიუირების 
სესიის განმავლობაში − ნარკოტიკებისთვის თავის დანებებას მოასწავებს. ესე 
იგი, მოტივაციურმა ინტერვიუირებამ ცვლილების საუბრების უჩვეულო მატება 
გამოიწვია, რამაც, თავის მხრივ, შემდგომში ქცევის ცვლილებამდე მიგვიყვანა. 

თუ მოტივაციური ინტერვიუირების სესიების განმავლობაში ცვლილების სა-
უბარში ასეთი ზრდა ბუნებრივად ხდება, გამოწვეულია თუ არა ეს სპეციალისტის 
რა იმე ქმედებით? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად გლინმა და მოიერსმა 
(2010) სხვა ტიპის კვლევა ჩაატარეს. ხსენებულ კვლევაში სპეციალისტებს 
ფარულად მისცეს დავალება - სესიის განმავლობაში 12 წუთში ერთხელ 
შეეცვალათ კონსულტირების სტილი. შედეგად მიიღეს ABAB სქემა, რომელშიც 
ორი განსხვავებული პირობა (A და B) ერთმანეთს ცვლიდა (შდრ. Patterson 
& Forgatch, 1985). ერთ პირობაში სპეციალისტი ცდილობდა, გამოეწვია და 
გაეძლიერებინა კლიენტში ცვლილების საუბარი ალკოჰოლის მოხმარებასთან 
დაკავშირებით (ცს). მეორე პირობა იყო ფუნქციური ანალიზი (ფა) - ქცევითი 
თერაპიის ჩვეულებრივი ნაწილი, როდესაც დალევის წინაპირობების დადგენასა 
და შედეგების გარკვევას ცდილობენ. ორივე პირობა შეიცავდა ყურადღებით 
მოსმენას, მაგრამ სპეციალისტი მხოლოდ პირველში ცდილობდა ცვლილების 
საუბრის განზრახ გამოწვევასა და გაძლიერებას. პირობების თანმიმდევრობა 
შემთხვევითად იცვლებოდა, ამიტომ ზოგჯერ ფუნქციური ანალიზი მოდიოდა 
პირველად, ზოგჯერ კი ცვლილების საუბრის პირობა იყო პირველი. ახდენდნენ 
თუ არა სპეციალისტები გავლენას კლიენტების ცვლილების საუბარზე? შე-

შენიშვნა. უარყოფითი მნიშვნელობები წარმოადგენს ნარკოტიკების მოხმარების გაგრძელების 
პასუხისმგებლობას; დადებითი მნიშვნელობები წარმოადგენს ნარკოტიკების მოხმარების 
შეწყვეტის პასუხისმგებლობას.
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დეგები ნაჩვენებია სქემაზე 13.2. ცვლილების საუბარი აშკარად მატულობს და 
უცვლელობის საუბარი კლებულობს შესაბამის სეგმენტებში, ხოლო სურათი 
საწინააღმდეგოა ფუნქციური ანალიზის სეგმენტებში. ყურადღება მიაქციეთ - 
ცვლილების საუბრისა და უცვლელობის საუბრის თანაფარდობას ც.ს. (CT) და 
ფ.ა. (FA) სეგმენტებში. 

მეორე კვლევაში მოიერსი და მარტინი (2006) იკვლევდნენ სპეციალისტის 
პასუხებსა და კლიენტის ცვლილების საუბარს შორის თანმიმდევრულ დამო-
კიდებულებას მოტივაციური ინტერვიუირების სესიებზე. მათ აღმოაჩინეს, 
რომ ცვლილების საუბრის ალბათობა ძალიან იზრდებოდა სპეციალისტის 
მოტივაციური ინტერვიუირების შესაბამისი პასუხების დროს, მაგრამ არ იცვლე-
ბოდა მისი სხვა ქმედებების დროს.

ახალ ზელანდიაში განსხვავებული სქემით ჩაატარეს კვლევა დუგლას 
სელმანმა და მისმა კოლეგებმა. მათ სმის პრობლემის მქონე ადამიანები 
შემთხვევითად გაანაწილეს ისე, რომ ზოგ მათგანს ჩაუტარდა მოტივაციური 
ინტერვიუირება, ზოგს კი კლიენტზე ცენტრირებული კონსულტირება, რომელიც 
გულისხმობდა რეფლექსიურ მოსმენას (იხილეთ მე-5 თავი), მაგრამ არ შეიცავდა 
მოტივაციური ინტერვიუირების მიზანზე მიმართულების კომპონენტს. მხოლოდ 
მოტივაციური ინტერვიუირების პირობამ მოგვცა სმის მნიშვნელოვანი შემცირება 
საკონტროლო პირობასთან შედარებით (Sellman, MacEwan, Deering, & Adam-
son, 2007; Sellman et al., 2001).

სქემა 13.2. ცვლილების საუბრისა და უცვლელობის 
საუბრის თანაფარდობა პროცენტებში სპეციალისტის 

მიდგომის მიხედვით.

შენიშვნა. ფა (FA), ფუნქციური ანალიზის პირობა; ცს (CT), ცვლილების საუბრის 
პირობა. გლინისა და მოიერსის (2010) მიხედვით.
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ერთად აღებული ეს და სხვა კვლევები გვიჩვენებს, რომ მნიშვნელობა აქვს, 
რას იტყვიან კლიენტები მკურნალობის დროს: ცვლილების საუბრის ზრდა 
(უცვლელობის საუბართან შედარებით) შემდგომ ცვლილებას უკავშირდება. 
გარდა ამისა,  მნიშვნელობა აქვს სპეციალისტის რეაქციას. ცვლილების საუბარი 
და უცვლელობის საუბარი ბევრადაა დამოკიდებული კონსულტირების სტილზე 
და სპეციალისტები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ იმაზე, თუ რომელ 
მათგანს მოისმენენ. ეს განსხვავებული გავლენა ცვლილების საუბარსა და 
შემდგომ ცვლილებაზე არაა დამოკიდებული მხოლოდ კლიენტებთან „თავაზიან“ 
მოპყრობასა და ყურადღებით მოსმენის უნარზე. ის ცვლილების საუბრის 
გამოწვევის სტრატეგიული მიდგომიდან გამომდინარეობს.

ცვლილების საუბრის გამოწვევა

მაშ, როგორ უნდა გავზარდოთ კლიენტებთან ცვლილების საუბარი? აშკარაა, 
რომ ეს შესაძლებელია და ამისთვის რაიმე ერთი სტრატეგია არ არსებობს. 
კლიენტები თავად გეტყვიან, როცა სწორად აკეთებთ ამას. თუ ცვლილების 
სა უბარს ისმენთ, გააგრძელეთ იმის კე-
თე ბა, რასაც მანამდე აკეთებდით. თუ უც-
ვლელობის საუბარი და წინააღმდეგობა 
იზრდება, სცადეთ რაიმე გან სხვავებული. 
მოტივაციური ინტერვიუირე ბის სწავლის 
უპირატესობა ისაა, რომ როდესაც გე ცო-
დი ნებათ, რას უნდა მოუსმინოთ, კლი ენ-
ტე ბისგან მიიღებთ მყისიერ, უწყვეტ უკუ-
კავშირს, რომელიც უნარების დახვეწაში 
დაგეხმარებათ.

დამაფიქრებელი კითხვების დასმა

ცვლილების საუბრის გამოწვევის ყველაზე მარტივი და პირდაპირი გზა მის 
შესახებ კითხვების დასმაა. დასვით ღია კითხვები, რომლებსაც პასუხად ცვლი-
ლების საუბარი უნდა მოჰყვეს. ამით თქვენ სასაუბროდ გამოიწვევთ ადამიანის 
შინაგან, ცვლილების მომხრე არგუმენტებს. 

DARN CATs აკრონიმი გამოგვადგება სხვადასხვაგვარი ცვლილების საუბ-
რის გამოსაწვევი შეკითხვების მოსაფიქრებლად. არ არის აუცილებელი, 
მთელ სიას ჩამოჰყვეთ; უბრალოდ პროცესი უნდა დაიწყოთ. გახსოვდეთ, 
რომ, როგორც წესი, იწყებთ სქემა 12.2-ის გორაკის ფერდობის ძირიდან 
(ცვლილებისთვის მოსამზადებელი საუბარი). უმჯობესი იქნება, თუ გაღვივების 
პროცესის დასაწყისშივე არ დავიწყებთ მობილიზების შეკითხვების დასმას. 
თუ კლიენტი თავიდანვე ცვლილების სურვილით არ მოდის (ცვლილების 
სურვილის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ, გამოტოვოთ გაღვივება და პირდა-
პირ დაგეგმვაზე გადახვიდეთ), მოითმინეთ, სანამ  საკმარისად არ ისაუბრებთ 
ცვლილებისთვის მოსამზადებლად და თავად ნახავთ, როგორ სპონტანურად 

მოტივაციური 
ინტერვიუირების 
სწავლისას, როდესაც 
გეცოდინებათ, რას უნდა 
მოუსმინოთ, კლიენტებისგან 
მიიღებთ მყისიერ, უწყვეტ 
უკუკავშირს, რომელიც 
უნარების დახვეწაში 
დაგეხმარებათ.
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დაიწყება ცვლილების მობილიზების საუბარი, ვიდრე გორაკის მეორე მხარეს 
გადახვიდოდეთ. 

მაშ, რაში მდგომარეობს ეს მოსამზადებელი დამაფიქრებელი კითხვები? 
იდეებისთვის DARN მოიშველიეთ.

სურვილი

სურვილის შესახებ კითხვები ხშირად შეიცავს სიტყვებს: სურვილი, ნდომა. 
ცვლილების სურვილის შესახებ კითხვის დასმის ბევრი სხვადასხვა გზა არსებობს. 

„როგორ გსურთ, რომ შეიცვალოს ეს?“
„რა იმედები გაქვთ, როგორ გგონიათ, რას მივაღწევთ ერთობლივი 

მუშაობით?“
„მითხარით, რა არ მოგწონთ ამჟამად არსებულ მდგომარეობაში“.
„როგორი გინდათ, გახდეს თქვენი ცხოვრება ერთ წელიწადში?“
„რას ისურვებდით ქორწინებაში?“
„რისი მიღება გსურთ ამ პროგრამიდან?“

უნარი

უნარების შესახებ კითხვები არკვევს, რისი გაკეთება შეუძლია, ან, უფრო 
რბილად (ჰიპოთეზურად) რომ ვთქვათ, რას გააკეთებდა ადამიანი (რაც არ 
ავალდებულებს მას ამის გაკეთებას) .

„თუკი გადაწყვეტთ, რომ წონის დაკლება გჭირდებათ, როგორ შეძლებდით 
ამის გაკეთებას?“

„როგორ ფიქრობთ, რის შეცვლას შეძლებდით?“
„როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეძლებდით _______.“
„რამდენად დარწმუნებული ხართ, რომ _______ შეძლებდით, თუკი გა-

დაწყვეტდით ამის გაკეთებას?“
„იმ ვერსიებიდან, რომლებიც განიხილეთ, რომელი უფრო შესაძლებლად 

გეჩვენებათ?“
„რამდენად მოსალოდნელია, რომ შეძლებთ _______?“

მიზეზები

მიზეზების შესახებ კითხვები არკვევს კონკრეტულ მიზეზს - „რატომ“. ისინი იკვ ლევს  
„თუ... მაშინ“ მიზეზებს ცვლილების განსახილველად ან განსახორციელებლად.

„რატომ გინდათ, მეტი ივარჯიშოთ?“
„რა არის ამჟამინდელი მდგომარეობის ნეგატიური ასპექტი?“
„რა შეიძლება დაგეხმაროთ დალევისთვის თავის დანებებაში?“
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„რა შემთხვევაში ეღირებოდა თქვენს ძალისხმევად _______?“
„რა იქნებოდა _______-ის უპირატესობა?“
„დაასრულეთ წინადადება: „ყველაფერი ისე ვერ გაგრძელდება, როგორც 

იყო, რადგან...““
„რა იქნება სამი უმნიშვნელოვანესი მიზეზი იმისათვის, რომ _______?“

კიდევ ერთი მიდგომაა ცვლილების საუბრის შესახებ კითხვის ისე დასმა, რომ 
ამბივალენურტობის ნორმალიზება მოხდეს13:

„ადამიანთა უმრავლესობას ორგვარი განცდები იპყრობს შესაძლო 
ცვლი ლების წინაშე. ალბათ,  საკმარისი მიზეზი გაქვთ, რომ ყველაფერი 
უცვლელად დატოვოთ და, ამავე დროს, ბევრი მიზეზი არსებობს საიმისოდ, 
რომ ცვლილება განახორციელოთ. მაშ, რა არგუმენტი გაქვთ ცვლილების 
სასარგებლოდ?“

საჭიროება

საჭიროების გამომხატველი გამონათქვამები ხაზს უსვამს ცვლილების მყისიერ 
აუცილებლობას, მაგრამ კონკრეტულ მიზეზებს არ წარმოაჩენს. საჭიროების 
შესახებ კითხვებს შეუძლია მიზეზების წარმოჩენა  (რაც კარგი იქნება, თუ 
მოხდება). ამ შემთხვევაშიც შეკითხვის დასმის ბევრი ხერხი არსებობს.

„რა არის საჭირო, რომ მოხდეს?“   
„რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის, რომ _______?“
„რამდენად სერიოზულად და საჩქაროდ მიგაჩნიათ ეს?“
„თქვენი აზრით, რა უნდა შეიცვალოს?“
„დაასრულეთ წინადადება: მე ნამდვილად უნდა _______.““

როგორც მე-14 თავში ვნახავთ, ასეთი შეკითხვების დასმაზე მეტი რამის გაკეთე ბაც 
შე იძლება. არსებობს ცალკეული პროცესები, რომლებიც ცვლილების საუბარზე 
რეფლექსიისა და მისი გაძლიერების საშუალებას იძლევა. საოცარია, რამდენი 
ცვლილების საუბრის გამოწვევა შეიძლება მხოლოდ სწორი შეკითხვების 
დასმით.

არასწორი შეკითხვები

როგორი  შეიძლება იყოს არასწორი შეკითხვები? მიუხედავად იმისა, რომ 
ქვემოთ ჩამოთვლილი კითხვები ღია კითხვებია, მოტივაციურ ინტერვიუირებისას 
მათი დასმა რეკომენდებული არაა. 

„რატომ არ შეცვალეთ რამე?“
„რატომ აგრძელებთ ამის კეთებას?“
„რაში გჭირდებათ მოწევა?“
„რაზე ფიქრობდით, როცა ეს ჩაიდინეთ?“

13  შემოთავაზებულია დოქტორ კაროლინა იანის მიერ.
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„რატომ არ ცდილობთ უფრო გულმოდგინედ?“
„რა არის სამი მიზეზი, რომელთა გამო შეიძლება უარი თქვათ პროგრამაზე?“
„რა გემართებათ?“
„რის გამო შეიძლება მოგინდეთ, დაუბრუნდეთ _______?“
„რატომ არ შეგიძლიათ _______?“

რატომ არ გირჩევთ ამ შეკითხვების დასმას მოტივაციური ინტერვიუირების 
დროს? იმიტომ, რომ თუ მათზე პირდაპირ გიპასუხებენ, შედეგად უცვლელობის 
საუბარს მიიღებთ. ამ შეკითხვათაგან ზოგიერთი შემარცხვენელი ტონითაა 
დასმული, რამაც შეიძლება დააზარალოს ურთიერთგაგება და უთანხმოება 
გამოიწვიოს.

ჩვენ არ ვამბობთ, რომ არასოდეს არ უნდა დაისვას კითხვა, რომელსაც 
უცვლელობის საუბარი მოჰყვება. ზოგჯერ ჩვენც ვაკეთებთ ამას. მთავარია, 
ზემოთ მოყვანილი შეკითხვების დასმამდე დავფიქრდეთ, „ამ კითხვას პასუხად 
ცვლილების საუბარი მოჰყვება თუ უცვლელობის საუბარი?“ თუკი კითხვას ეს 
უკანასკნელი უნდა მოჰყვეს, მაშინ რა მიზეზის ან რა სტრატეგიის გამო უნდა 
დავსვათ ეს შეკითხვა? ასეთი შესაძლო მიზეზებია:

• დაგეგმვის პროცესში ცვლილების საწინააღმდეგო ფაქტორების გა-
მორკვევა. „რამ შეიძლება გაართულოს იმის შესრულება, რისი გაკეთებაც 
გსურთ?“

• ყოყმანის მიზეზების გამოკითხვა ცვლილების საუბრის გამოწვევის 
იმედით. „თქვენ ფიქრობთ, რომ შეუძლებელია, მოწევას თავი და-
ანებოთ?“

• სტარტის აღება, როცა ცვლილების საუბარი არა და არ იწყება (იხილეთ 
მე-15 თავი). „გასაგებია, შეგიძლიათ მითხრათ, რითია კარგი კოკანის 
მიღება? რა მოგწონთ მასში?“ [და შემდეგ] „და რა არის მისი უარყოფითი 
მხარეები? რა არის  კოკაინის მიღების არცთუ კარგი მხარე?“

ზოგადი მითითება ასეთია: დასვით ღია კითხვები ცვლილების საუბრის გა-
მოსაწვევად და ისიც გააცნობიერეთ, რომ შეიძლება არსებობდეს სტრატეგიული 

მიზეზები საწინააღმდეგო კითხვების და-
სასმელადაც. დაიმახსოვრეთ, ცვლი ლებისა 
და უცვლელობის საუბრების თანაფარდობა  
მიგვანიშნებს, განხორციელდება თუ არა 
სინამდვილეში ცვლილება. 

მნიშვნელობის საზომის  გამოყენება

ზემოთ მოყვანილი დამაფიქრებელი (საჭიროების) კითხვებიდან ერთ-ერთია: 
„რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის, რომ _______?“ ამ კითხვის ერთ 
ვერ სიაში ადამიანებს თხოვენ, სკალაზე შეაფასონ მათ მიერ აღქმული მნიშ-
ვნელოვნება (Butler, Rollnick, Cohen, Russell, Bachmann, & Stott, 1999). ჩვე-
ულებრივ, ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე წარმოსახვით სკალას 0-დან 10-მდე:

დასვით ღია კითხვები 
ცვლილების საუბრის 
გამოსაწვევად.



179პიროვნების მოტივაციის გაღვივება

„მითხარით 0-დან 10-მდე სკალის გამოყენებით (სადაც 0 ნიშნავს „საერთოდ 
არაა მნიშვნელოვანი“ და 10 ნიშნავს „ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის 
ამჟამად“), რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის  _______?"

პასუხი იქნება 0-დან 10-მდე რიცხვი. თავისთავად ეს კითხვა ნაკლებად სა-
სარგებლოა. ცვლილების საუბრისთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია  კითხვა, 
რომელიც მას მოჰყვება და რომელიც არჩეულ რიცხვს ეხება: 

„რატომ_______ და არა 0 [ან სხვა, უფრო პატარა რიცხვი]?“

შევნიშნავთ, რომ აქ გამოსწორების რეფლექსი გვიბიძგებს, ვიკითხოთ ამის 
საპირისპირო: „რატომ აირჩიეთ 6 და არა 10?“ ამ კითხვას პასუხად უცვლელობის 
საუბარი მოჰყვება, ხოლო კითხვა: „რატომ აირჩიეთ 6 და არა 2?“ გამოიწვევს 
ცვლილების საუბარს – ანუ მიზეზების დასახელებას, რატომ არის ცვლილება 
მნიშვნელოვანი.

როგორ უნდა მოვიქცეთ, როცა ადამიანს მნიშვნელობის შესახებ ვეკითხებით 
და ის გვპასუხობს: „ნული“? ეს იშვიათად ხდება, მაგრამ ამის ალბათობაც 
არსებობს. ამ შემთხვევაშიც კი, ეს სასარგებლო ინფორმაციაა. ნამდვილი ნული 
ნიშნავს, რომ ამბივალენტურობა საერთოდ არ არსებობს (ყოველ შემთხვევაში, 
ამჟამად) და აუცილებელია, საჭიროებასთან ერთად DARN-ის სხვა ასპექტებიც 
გამოვიკვლიოთ, ანდა გამოვიყენოთ სტრატეგიები ამბივალენტურობის შესაქ-
მნელად (იხილეთ მე-18 თავი).

გაზომვის ამ ტექნიკას „მზაობის საზომი“ ვუწოდეთ, მაგრამ ჩვენ არასოდეს 
ვეკითხებით: „0-დან 10-მდე სკალის გამოყენებით გვითხარით, რამდენად ხართ 
მზად ცვლილებისთვის?“ მზაობა არის ცვლილებისთვის მობილიზების შესახებ 
საუბარი, რომელიც მოტივაციური ინტერვიუირების გორაკის მეორე მხარეზეა, 
და მეტიც, ეს არ არის ისეთი ფრაზები, რომლებსაც ადამიანი სპონტანურ 
მეტყველებაში ხშირად იყენებს (Amrhein et al., 2003). თუ ადამიანს ვკითხავთ, 
მზად არის თუ არა ცვლილებისთვის, ეს ნიშნავს, რომ მასზე ზეწოლას ვახდენთ 
ცვლილების მიმართულებით. ამიტომ გვირჩევნია, ვიკითხოთ აღქმული საჭი-
როების (მნიშვნელობის) შესახებ.

შესაძლებელია, ასეთივე საზომის გამოყენებით ვიკითხოთ ცვლილებისთვის 
მოსამზადებელი საუბრის სხვა ასპექტების თაობაზეც. მაგალითად, მე-16 
თავში განვიხილავთ საკუთარი ძალების რწმენის საზომს ეფექტურობის გასაზ-
რდელად. შეიძლება, გაჩნდეს კითხვა: „რამდენად გსურთ შეცვლა?“, თუმცა ასეთ 
შეკითხვას იშვიათად ვსვამთ, რადგან პასუხად  დაბალი რიცხვების მიღებაა 
მოსალოდნელი, თანაც ცვლილება სურვილის გარეშეც ხშირად ხდება (მაგ., 
გარკვეული მიზეზების გამო, ან იმიტომ, რომ ეს სწორი საქციელია). ერთი ასეთი 
კითხვა ალბათ საკმარისია ცვლილების საუბრების გამოსაწვევად, ამიტომ ჩვენ 
არ გირჩევთ ერთ საუბარში ორზე მეტი მნიშვნელობის საზომის გამოყენებას, 
თორემ პროცესი მომაბეზრებელი გახდება14. 

ცვლილების საუბრის გამომწვევი კიდევ ერთი შესაძლო შეკითხვაა: „რა 
დაგჭირდებათ იმისათვის, რომ [არსებული რიცხვი]-ს ნაცვლად, ვთქვათ, [უფრო 

14 ჩვენ მნიშვნელობის საზომების გამოყენებით შევქმენით კითხვარი, რომელიც ცვლილების 
საუბრის ექვს სხვადასხვა ლექსიკურ განზომილებას ეხება (Miller & Johnson, 2008).
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მაღალი ქულა] დაასახელოთ?“ ესე იგი, რა შეიძლება მოხდეს, რაც ცვლილებას 
უფრო მნიშვნელოვანს გახდის თქვენთვის? ისიც შეიძლება იკითხოთ, მათთვის 
მნიშვნელოვანი ადამიანი (მაგალითად, მეუღლე) რა რიცხვს დაასახელებდა 
(კლიენტისთვის, რომ შესაძლებელი გახდეს ამ ცვლილების განხორციელება) 
და შემდეგ ჰკითხოთ: „თქვენი აზრით, რატომ იქნებოდა მისი რიცხვი ასეთი 
მაღალი?“

თუ რიცხვითი რეიტინგები თქვენი კლიენტის ან პოპულაციის შემთხვევაში 
შესაფერისად არ გეჩვენებათ, შეიმუშავეთ სკალა, რომელიც უფრო მისაღები 
იქნება. ამ სკალაზე სხვადასხვა დანაყოფი შეიძლება აღნიშნოთ სიტყვებით, 
სურათებით, ცხოველებითაც კი. შესაძლებელია ვიზუალური სკალის გამო-
ყენებაც, რომელზეც საერთოდ არ იქნება ნიშნულები: მაგალითად, უბრალო 
ხაზი, რომელსაც ერთ ბოლოზე აწერია „უკიდურესად მნიშვნელოვანი“, მეორე 
ბოლოზე კი − „სრულიად უმნიშვნელო“. შეიძლება, ადამიანს ვთხოვოთ, ფანქრით 
აღნიშნოს, რა ადგილას იმყოფება იგი ამ ხაზზე, შემდეგ კი გავზომოთ მის მიერ 
მონიშნული ადგილი. კარგი იქნება ისეთი სკალის გამოყენებაც, რომელზეც 
შესაძლებელია ფიზიკური მანიპულაციების ჩატარება, მაგალითად, როცა 
ადამიანს შეუძლია რაიმე ფიგურის გაცურება ხაზის გასწვრივ საკუთარი პოზიციის 
საჩვენებლად. თუ მონაცემების ჩასაწერად რიცხვი გჭირდებათ, ყოველთვის 
შეიძლება ასეთ მოწყობილობაზე სახაზავის მიმაგრება და გაზომვა. ამრაინმა 
დაამზადა აიწონადაიწონას მსგავსი პატარა სასწორი, რომელიც ადვილად 
იხრება ერთი ბოლოდან მეორისკენ, მასზე დამაგრებული ტრანსპორტირი 
კი გადახრის კუთხის მიხედვით ზომავს რიცხვით მნიშვნელობას. მიუხედავად 
გამოყენებული სკალისა, ყველა შემთხვევაში შესაძლებელია შეკითხვის დასმა 
იმის შესახებ,  რატომ ამოირჩია ადამიანმა  სკალაზე ეს, და არა სხვა, უფრო 
დაბალი ნიშნული.

შეკითხვები უკიდურესობების შესახებ

როდესაც არსებულ ვითარებაში რაიმეს შეცვლის სურვილი ძალიან მცირეა, 
ცვლილების შესახებ საუბრის გამოსაწვევად შეიძლება, ვთხოვთ ადამიანებს, 
აღწერონ თავიანთი (ან სხვების) პრობლემების უკიდურესობები, წარმოიდგინონ 
მათი უკიდურესი შედეგები:

„გრძელვადიან პერსპექტივაში, ყველაზე მეტად რა გაღელვებთ მაღალ 
წნევასთან დაკავშირებით?“

„დავუშვათ, გააგრძელეთ ასე ცხოვრება და არაფერი შეცვალეთ. როგორ 
წარმოგიდგენიათ, რა შეიძლება მოხდეს უარეს შემთხვევაში?“

„მითხარით, რა იცით იმ ყველაფრის შესახებ, რაც შეიძლება ორსულობის 
დროს სმას მოჰყვეს, თუნდაც საკუთარი თავის ამ საფრთხის ქვეშ 
წარმოდგენა  გიჭირდეთ?“

მეორე უკიდურესობაში, სასარგებლოა იმ საუკეთესო შედეგების წარმოდგენა, 
რაც ცვლილებამ შეიძლება მოიტანოს:
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„თქვენი აზრით, როგორი შეიძლება იყოს ცვლილების საუკეთესო შე-
დეგები?“

„სასურველი ცვლილებების წარმატებით განხორციელება რომ შეგ ძ-
ლებოდათ, რა შეიცვლებოდა თქვენს ცხოვრებაში?“

„ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ წარმატებით _______. რა  
დადებითი შედეგები შეიძლება მოჰყვეს ამას?“

უკან მოხედვა

ცვლილების საუბრის გამოწვევისათვის ზოგჯერ კარგი იქნება, თუ კლიენტს 
გავახსენებთ დროს, როდესაც პრობლემა არ ჰქონდა და იმ პერიოდს ამჟა-
მინდელ სიტუაციასთან შევადარებთ:

„გახსოვთ ის დრო, როცა ყველაფერი კარგად იყო? რა შეიცვალა მას 
შემდეგ?“

„რა ხდებოდა მანამ, სანამ ნარკოტიკების მიღებას დაიწყებდით? როგორი 
იყავით მაშინ?“

„მომიყევით, როგორ გაიცანით ერთმანეთი და რამ მოგხიბლათ მაშინ 
ერთმანეთში.“

„რა განსხვავებაა 10 წლის  წინ რომ იყავით, იმ ადამიანსა და იმ ადამიანს 
შორის, როგორიც ახლა ხართ?“

„როგორ შეგცვალათ ამ ტკივილმა, როგორც პიროვნება, ან როგორ 
შეგიშალათ ხელი ზრდასა და წინსვლაში?“

წარსულისკენ მიბრუნება ზოგჯერ გვახსენებს იმ დროს, რომელიც პრობლემის 
წარმოქმნამდე იყო, ეს კი ხაზს უსვამს აწმყოსგან განსხვავებას  და ცხოვრების 
გაუმჯობესების ხელახალ შესაძლებლობას. ხოლო თუ უკან მიხედვა იმ დროს 
გაგვახსენებს, როცა  უარესი პრობლემები არსებობდა, შეგიძლიათ, განიხილოთ, 
რა მოხდა მას შემდეგ ისეთი, რამაც სიტუაციის გაუმჯობესება გამოიწვია.

წინ გახედვა

ცვლილების საუბრის გამოწვევის კიდევ ერთი საშუალებაა, ხელი შევუწყოთ 
ადამიანებს შეცვლილი მომავლის წარმოდგენაში. ამ შემთხვევაში თქვენ თხოვთ 
კლიენტს, გითხრათ, როგორ წარმოუდგენია, რა მოხდება ცვლილების შემდეგ:

„თუ გადაწყვეტთ ამ ცვლილების განხორციელებას, როგორ გგონიათ, რა 
შეიცვლება მომავალში?“

„მითხარით, როგორ გინდათ, რომ შეიცვალოს თქვენი ცხოვრება დაახ-
ლოებით 5 წელიწადში?“

„ერთი კვირით რომ გათავისუფლებულიყავით ამ სიმპტომებისგან/პრობ-
ლემებისგან, რას გააკეთებდით პირველ რიგში?“15

15 შემოთავაზებულია მორია გოლანის მიერ.
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„ვხედავ, რომ ახლა ძალიან  გაღიზიანებული ხართ. როგორ გსურთ, რომ 
ეს ყველაფერი შეიცვალოს მომავალში?“

ასევე, შეგიძლიათ, სთხოვოთ ადამიანს, რომ წინ გაიხედოს და წარმოიდგინოს, 
როგორ იქნება ყველაფერი, თუ ცვლილებები არ განხორციელდა:

„დავუშვათ, არაფერი შეცვალეთ და ისევ უწინდებურად გააგრძელეთ 
ცხოვრება. თქვენი აზრით, რა გელით 5 წლის შემდეგ?“

„იმის გათვალისწინებით, რაც აქამდე ხდებოდა, როგორ გგონიათ, რა 
მოგელით, თუ არაფერს შეცვლით?“

ამ შემთხვევაში შეკითხვები, გარკვეულწილად, ემთხვევა უკიდურესობების 
შესახებ კითხვებს. თუმცა, წინ გახედვის მეთოდში თქვენ გაინტერესებთ უც-
ვლელობის შემთხვევაში ადამიანების მიერ მომავლის რეალისტურად შეფასება, 
ან ცვლილების შემთხვევაში - მომავლისადმი არსებული იმედები.

მიზნებისა და ღირებულებების გარკვევა

კიდევ ერთი ხშირად გამოყენებული მიდგომაა ადამიანის შორსმიმავალი 
მიზნებისა და ღირებულებების გარკვევა. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ადამიანის ცხოვრებაში? ბოლოს და ბოლოს, არავინაა სრულიად „არა მო-
ტივირებული“. კლიენტის პრიორიტეტები შესაძლოა საკმაოდ განსხვავდებოდეს 
სპეციალისტის პრიორიტეტებისგან, მაგრამ მიზნები და პრიორიტეტები ყველას 
აქვს. მათი გარკვევა კი საშუალებას გვაძლევს, შევქმნათ რაღაც საყრდენი 
წერტილები, რომლებსაც  სტატუს-კვოს შევადარებთ. 

როგორც მე-7 თავში განვიხილეთ, იმის გარკვევა,  რა არის ადამიანისთვის 
ყველაზე მნიშვნელოვანი, კარგი საშუალებაა ურთიერთგაგების დასამყარებლად 
და შესაძლოა კეთილგანწყობის მოპოვების პროცესშივე განხორციელდეს. 
ეს დისკუსია არ უნდა შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ იმ სარგებლით, რასაც 
კონკრეტული ცვლილება მოიტანს. ღირებულებათა გამოკვლევის დროს 
ცვლილების იდენტიფიცირებაც კი არაა აუცილებელი. ეს პროცესი გულისხმობს 
იმის გარკვევას, თუ რა არის ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა 
ღირებულებებს ირჩევენ ისინი ცხოვრების წარმმართველად. ღირებულებები 
იგივე მისწრაფებებია, ამიტომ შეიძლება არსებობდეს შეუთავსებლობა აწმყო 
მდგომარეობასა და გაცხადებულ მიზნებს შორის. მაგრამ ისიც ჭეშმარიტებაა, 
რომ როდესაც ამ ყველაფერს ნდობითა და პატივისცემით აღსავსე ურთიერ თო-
ბის დროს განიხილავ, აღნიშნული შეუთავსებლობა ცვლილების მნიშვნელოვან 
მოტივაციად შეიძლება იქცეს. ღირებულებათა გამოკვლევა ფოკუსირების 
პროცესშიც შეიძლება გამოვიყენოთ, ცვლილების კონკრეტული მიზნების 
იდენტიფიცირებისათვის. გაღვივების პროცესში ცვლილების საუბარი და 
მოტივაცია აღმოცენდება ადამიანის აწმყო მდგომარეობას, ან ქცევასა და მის 
მიზნებსა თუ ღირებულებებს შორის შეუთავსებლობიდან. 

გახსოვდეთ, გაღვივების პროცესის მიზანი ადამიანის ცვლილებისთვის 
მოტივაციის გამოწვევაა. მთავარია, გავარკვიოთ და განვავითაროთ მნიშ-
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ვნელოვან მიზნებსა თუ ღირებულებებს და კლიენტის ახლანდელ ქცევას შორის 
შეუთავსებლობის თემა. თუ ასეთი შეკითხვა უთანხმოებასა და თავდაცვას 
აღძრავს, ნუღარ გააგრძელებთ. კლიენტის რეაქცია უფრო მნიშვნელოვანია, 
ვიდრე ნებისმიერი კონკრეტული პროცედურის დასრულება.

თანაფარდობა ცვლილების საუბარსა და 
უცვლელობის საუბარს შორის

გახსოვდეთ, რომ მოტივაციური ინტერვიუირების წარმატებული სესიის დროს 
იცვლება თანაფარდობა ცვლილების საუბარსა და უცვლელობის საუბარს შო რის. 
ზოგიერთი სპეციალისტი მიიჩნევს, რომ თუ ცვლილების საუბრის გამოწვევას 
შეძლებს,  ყველაფერი თავისი დინებით წავა და უცვლელობის საუბარი ჯერ 
შემცირდება, მერე კი სულ გაქრება. სინამდვილეში კი უცვლელობის საუბარი 
დროდადრო ყოველთვის იჩენს თავს, მაგრამ თანდათან სულ უფრო მცირდება, 
ცვლილების საუბართან შედარებით. მოტივაციური ინტერვიუირების დასაწყისში 
გაცილებით მეტი უნარი სჭირდება უცვლელობის საუბრის მსვლელობაში 
ცვლილების საუბრის ნაპერწკლის დანახვას. ეს ყველაფერი ქარიშხალში 
შუქურის დანახვას და ხმაურში სიგნალის გარჩევას ჰგავს.  არ არის აუცილებელი, 
გავაქროთ ქარიშხალი ან ხმაური, მთავარია სიგნალს მივყვეთ16. 

თუ ცვლილების საუბარი საეჭვოა? 

ზოგიერთი სპეციალისტისთვის პრობლემას წარმოადგენენ ისეთი კლიენტები, 
რომლებიც „სწორედ იმას გეუბნებიან, რისი მოსმენაც გსურთ“ და ამიტომაც 
მათთან საუბარი ცვლილების საუბარივით ჟღერს, თუმცა სინამდვილეში სულაც 
არ არის ასეთი. მსგავს პრობლემას წარმოადგენენ  კლიენტები, რომელთა 
ცვლილების საუბარიც სპეციალისტს გულუბრყვილო და არარეალისტური 
ეჩვენება. „ითვლება“ თუ არა ცვლილების საუბარი ასეთ შემთხვევებში? როგორ 
უნდა ვიმოქმედოთ, თუკი ვიგრძნობთ, რომ კლიენტის ცვლილების საუბარი 
არაგულწრფელი ან გულუბრყვილოა?

ალბათ, არ გაგიკვირდებათ, თუ გეტყვით, რომ ამ შემთხვევაში არ არის 
საჭირო დაპირისპირება მსგავსი ფრაზებით:

„არ მჯერა თქვენი!“
„თქვენ მხოლოდ იმას მეუბნებით, რისი მოსმენაც მინდა“.
„თქვენ არარეალისტურად მსჯელობთ. დაუბრუნდით რეალობას!“

ასეთი პასუხები აფუჭებს ურთიერთგაგებას და  უთანხმოებას ქმნის. მაშ, რა 
უნდა გავაკეთოთ?

ორივე შემთხვევაში (არაგულწრფელი და მოუმწიფებელი საუბარი) პრობ-
ლემა ისაა, რომ ცვლილების საუბრის ფოკუსი ზოგადია და არა კონკრეტული. 
ჩვენი განზრახვაა, თავიანთ ნათქვამთან მივაახლოოთ ადამიანები და უფრო და-
ვაინტერესოთ კონკრეტული დეტალებით. ბუნდოვან და ზედაპირულ ცვლი ლების 

16 მადლობა ტერეზა მოიერსს ამ ანალოგიისათვის.
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საუბარს (ჯერ) არ აქვს საჭირო სიღრმე. დაზუსტების მოთხოვნა, დეტალების გარ-
კვევა (რატომ და როგორ), გამოიწვევს ცვლილების უფრო დეტალურ საუბარს 
და ზოგად და ბუნდოვან ფრაზებს კონკრეტულ განზრახვებად გარდაქმნის. ეს 
გამოკვლევა იწყება მხარდამჭერი ცნობისმოყვარეობის პოზიციიდან, რომელსაც 
არ ახლავს ცინიზმი, ან კლიენტის ტყუილსა თუ თავის მოტყუებაში „გამოჭერის“ 
მცდელობა.

კლიენტი: მორჩა, დალევის შეწყვეტას ვაპირებ. ნამდვილად მინდა.
ინტერვიუერი: რატომ გინდათ ამის გაკეთება? [დამაფიქრებელი შეკითხვა: 

მიზეზები]
კლიენტი: უბრალოდ, ასე ვაპირებ, მორჩა და გათავდა.
ინტერვიუერი: გადასარევია. და მაინც მაინტერესებს, რატომ მოგინდათ ამის 

გაკეთება, როცა დალევა ასე მნიშვნელოვანია თქვენთვის.
კლიენტი: ოჯახს უნდა, რომ დალევას შევეშვა. ჩემი შვილი მეუბნება: მამა, 

გეხვეწები, ამ საღამოს აღარ დალიოო. ეს რომ მახსენდება, ცრემლებს 
ვერ ვიკავებ.

ინტერვიუერი: ძნელია, უარი უთხრა ბავშვს, რომელიც ასე გემუდარება. თქვენ 
გული შეგტკივათ შვილებზე [რეფლექსია]. კიდევ? კიდევ რატომ გინდათ,  
თავი დაანებოთ დალევას? [დამაფიქრებელი შეკითხვა]

კლიენტი: კიდევ ექიმმაც მირჩია.
ინტერვიუერი: თავად რას ფიქრობთ?
კლიენტი: ვიცი, რომ ის წუხს ჩემ გამო, ანალიზის პასუხებისა და სხვა რაღაცეების 

გა  მოც. მითხრა, ღვიძლი მძიმე დღეში გაქვსო.
ინტერვიუერი: და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს? [დამაფიქრებელი შეკითხვა: 

საჭიროება]
კლიენტი: ამის ბევრი არაფერი გამეგება, მაგრამ ვფიქრობ, ღვიძლს თუ 

მოვისპობ, ვეღარ გავიმრთელებ და ნამდვილად ცუდად მექნება საქმე. 
ინტერვიუერი: ესე იგი, გსურთ, რომ ჯანმრთელობა შეინარჩუნოთ [რეფლექსია].
კლიენტი: რა თქმა უნდა. ამიტომაც ვაპირებ დალევის შეწყვეტას.
ინტერვიუერი: რა იქნება თქვენი პირველი ნაბიჯი?

აქ მთავარია, დავეხმაროთ ადამიანებს, უფრო კონკრეტული აზრები გამოთქვან 
საკუთარი სურვილების, შესაძლებლობების, მიზეზების, საჭიროებებისა და 
გეგმების შესახებ. დაკონკრეტება უფრო მეტად სარწმუნოს ხდის ცვლილების 
განხორციელებას. თუ თქვენ კლიენტის ცვლილების საუბარს ღირებულად 
წარმოაჩენთ, თვითონ მასაც უფრო სარწმუნოდ მოეჩვენება ცვლილება. ადამი-
ანი, რო მელმაც ბუნდოვანი დაპირებებით დაიწყო, ცვლილების კონკრეტულ 
ეტაპებზე პასუხისმგებლობას იღებს. დაკონკრეტება ანგარიშვალდებულებასაც 
ზრდის. ზოგადი მოტივაცია და განზრახვა ისე არ დააჩქარებს ცვლილებას, 
როგორც დაკონკრეტება.

როდესაც გრძნობთ, რომ ვინმე ამბობს „იმას, რის მოსმენაც გსურთ“, ეს 
უთანხმოების სიგნალს ჰგავს და ქმნის ინტუიციურ განცდას, რომ კლიენტის 
დაპირებები არამყარია. რეალურად, ასეთი რამ ურთიერთობის პრობლემაზე 
მიანიშნებს. ამგვარი პრობლემის წარმოქმნისას უნდა გავზარდოთ ჩართულობა, 
რათა კლიენტმა საკმაოდ უსაფრთხოდ იგრძნოს თავი და არ გაუჩნდეს იმის 
მოთხოვნილება, გასიამოვნოთ, ან მოგატყუოთ.
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დავუბრუნდეთ ჯულიას

ამ პროცესის მაგალითისთვის ისევ დავუბრუნდეთ ჯულიას შემთხვევას, რომელიც 
მანამდე მე-6, მე-9 და მე-11 თავებში განვიხილეთ. ამ ეტაპზე მისი ჩართულობა 
კარგად ვითარდება. ფოკუსი კეთდება დეპრესიაზე, მაგრამ რა არის ჯულიასთვის 
ცვლილების მოტივაცია?

ინტერვიუერი: ბოლოს დეპრესიაზე ვისაუბრეთ, როგორც გავრცელებულ 
კლინიკურ პრობლემაზე. დეპრესია ყველაზე ხშირი მიზეზია, რის გამოც 
ადამიანები ჩვენს კლინიკას აკითხავენ. როდესაც დეპრესიის ნიშნებზე 
ვსაუბრობდით, რამდენიმე  თქვენს  თავს მიუსადაგეთ. ჩემი აზრით, უკვე 
შეგვიძლია განვიხილოთ, თუ რისი შეცვლა გსურთ [დამაფიქრებელი 
შეკითხვა: სურვილი].

კლიენტი: არ მინდა, თავი ისე ვიგრძნო, რომ მკლავის დასერვა მომინდეს 
[ცვლილების საუბარი: სურვილი].

ინტერვიუერი: როგორც ჩანს, ამაზე ბევრს ფიქრობთ. კარგად იცით, როგორ 
არ გინდათ, თავს გრძნობდეთ და როგორ გინდათ, რომ იგრძნოთ თავი?

კლიენტი: ალბათ, ნორმალურად. ბედნიერად. ენერგიულად [ცვლილების 
საუბარი: სურვილი]. რეისთან დაშორებამ ჭკუიდან გადამიყვანა. ვგრძნობ, 
რომ რაღაც რიგზე არ მაქვს, რადგან  ყოველთვის ასე მემართება.

ინტერვიუერი: გინდათ, რომ თავს ბედნიერად გრძნობდეთ და საკუთარი თავზე  
კარგი აზრი გქონდეთ [ცვლილების საუბრის შერჩევითი რეფლექსია]. 
კიდევ?

კლიენტი: მინდა, იმ მამაკაცთან ვიყო, ვისაც ვეყვარები [ცვლილების საუბარი].  
მარტო ისეთ კაცებს მოვწონვარ, რომლებიც საკუთარ გრძნობებზე არ 
მელაპარაკებიან. მე კი ისეთი კაცი მჭირდება, ვისთანაც საუბარს შევძლებ 
[ცვლილების საუბარი].

ინტერვიუერი: რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის,  ასეთი ურთიერთობის 
ქონა? [დამაფიქრებელი შეკითხვა: საჭიროება]

კლიენტი: ძალიან მნიშვნელოვანი. არ მინდა მარტოობა. მინდა, რომ ვინმეს 
ვუყვარდე [ცვლილების საუბარი: საჭიროება].

ინტერვიუერი: თქვენ ეს გჭირდებათ.
კლიენტი: დიახ! არ მინდა, რომ  ურთიერთობები მენგრეოდეს [ცვლილების 

საუბარი: სურვილი]. არ ვიცი, სულ ასე რატომ მემართება.
ინტერვიუერი: ცოტა მეტი ვისუბროთ იმის შესახებ, რატომ გსურთ, რომ თავს 

უკეთ გრძნობდეთ [დამაფიქრებელი შეკითხვა: მიზეზები].
კლიენტი: თავს ისე ვგრძნობ, თითქოს თან მუდამ მძიმე ტვირთს დავატარებდე. 

მინდა, გავერთო, მაგრამ ძალიან მოსაწყენი გავხდი. თითქოს მეგობრებიც 
მერიდებიან [ცვლილების საუბარი: მიზეზები].

ინტერვიუერი: კარგი იქნებოდა, ცოტა თუ გამხიარულდებოდით, ცხოვრებითა 
და მეგობრებთან ყოფნით დატკბებოდით. 

კლიენტი: დიახ, კარგი იქნებოდა [ცვლილების საუბარი]. თქვენი აზრით, ეს 
შესაძლებელია?

ინტერვიუერი: სწორედ ახლა ვაპირებდი,  მეკითხა ამის შესახებ. რა არის 
თქვენი პიროვნების ძლიერი მხარეები? თქვენი მეგობრების აზრით, რა 
ძლიერი მხარეები გაქვთ? [დამაფიქრებელი კითხვა: უნარები] 
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კლიენტი: არ ვიცი. ალბათ,  იტყვიან, რომ  ჯიუტი ვარ. 
ინტერვიუერი: რომ თუკი  რამის გაკეთებას გადაწყვეტთ, უკან არ დაიხევთ.
კლიენტი: რაღაც ამგვარს. ახლა ასეთი აღარ ვარ, მაგრამ ადრე მართლაც 

ძალიან მიზანდასახული ვიყავი. მგონი, ეს ჩადებულია ჩემში [ცვლილების 
საუბარი: უნარი].

ინტერვიუერი: დამისახელეთ მაგალითი, თუ გაგიკეთებიათ  ცხოვრებაში რაიმე 
ისეთი, რასაც ნამდვილად დიდი ძალისხმევა დასჭირდა, თანაც ისე, რომ 
თავიდან არც კი იყავით დარწმუნებული წარმატებაში? 

კლიენტი: გეტყვით.  ირლანდიაში ვცხოვრობდი მამაჩემთან და ჩემს დებთან 
ახლოს, აქ კი მარტო გადმოვსახლდი.

ინტერვიუერი: რა შორს წამოსულხართ. ამას გამბედაობა სჭირდება. 
კლიენტი: მინდოდა, მარტო ვყოფილიყავი, დამოუკიდებლად მიმეღწია 

რაღაცისთვის. ახლა კი ზედმეტად მარტო ვგრძნობ თავს.  
ინტერვიუერი: ახალ ადგილზე მარტო გადასვლა ადვილი არაა. როგორ 

შეძელით ეს? 
კლიენტი: სამსახური უნდა მეშოვა, თან უნივერსიტეტში დავიწყე ლექციებზე 

სიარული. ახალ კულტურას უნდა შევჩვეოდი. მაღაზიებისა და ბანკების 
სისტემაში უნდა გავრკვეულიყავი, მეგობრებიც შევიძინე.

ინტერვიუერი: და ეს შეძელით. ძალიან დიდი ცვლილება მოგიხდენიათ. 
კლიენტი: ბევრი არ მიფიქრია ამაზე. ალბათ როცა რაღაც საკმაოდ მნიშ-

ვნელოვანია ჩემთვის, შემიძლია ამის გაკეთება [ცვლილების საუბარი: 
უნარი].

ინტერვიუერი: მოდი, გამოიყენეთ წარმოსახვა. დავუშვათ, ჩვენ ერთად ვმუ-
შაობთ და თქვენ წარმატებულად ახორციელებთ ცვლილებებს. როგორი 
წარმოგიდგენიათ თქვენი ცხოვრება, ვთქვათ, 5 წლის შემდეგ? [წინ გახედვა]

კლიენტი: გათხოვილი ვიქნები, ოჯახი მეყოლება. უკეთეს სამუშაოს ვიშოვი, 
რომელიც უფრო მეტად მეყვარება. სტრესისგან გავთავისუფლდები.  
მშვიდი ცხოვრება მექნება [ცვლილების საუბარი].
[გაგრძელება მე-19 თავში]

გარდა ცვლილების საუბრის გამოწვევის იდეებისა, ამ თავში რაღაც უფ-
რო ფუნდამენტურიცაა განხილული. თქვენი ამოცანა ის კი არ არის, რომ 
დაიმახსოვროთ ესა თუ ის ჭკვიანური ტექნიკა კლიენტებთან გამოსაყენებლად, 
არამედ ის, რომ ცნობისმოყვარეობით მოუსმინოთ  ცვლილების შინაგან 
მოტივაციას. გაღვივება აღმოცენებადი პროცესია, რომელიც მოცემულ მომენტში 
მიმდინარე ურთიერთობაზეა დამოკიდებული. კლიენტებში ცვლილების მხარ-
დამჭერი  არგუმენტების გამოწვევა მნიშვნელოვანი „იმიტომ კი არაა, რომ ისინი 
უკვე ჩამოყალიბებულ შინაგან მდგომარეობას ეხება... (ე. ი., ცვლილების უკვე 
არსებულ სურვილს) არამედ იმიტომ, რომ ისინი ხელს უწყობენ და წარმოშობენ 
იმ ცვლილებას, რეზედაც მიგვანიშნებენ“ (Carr, 2011, გვ. 236). გაღვივება არის 
თანაშემოქმედებითი პროცესი, რომელშიც ადამიანის ცვლილების პოტენციალი 
იწყებს რეალიზებას. ცვლილების მოტივაცია ორი ადამიანის საუბრის ფონზე 
აღმოცენდება.
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ძირითადი პუნქტები

9 ცვლილების განხორციელებას წინასწარმეტყველებს კლიენტის ცვლი-
ლების საუბრისა და უცვლელობის საუბრის თანაფარდობა, რომელზეც 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ინტერვიუერი.

9 გაღვივების ყველაზე მარტივი მეთოდია ღია კითხვების დასმა, რომლე-
ბიც კლი ენტში ცვლილების საუბარს გამოიწვევს. 

9 სხვა მრავალი სტრატეგიის გამოყენებაა შესაძლებელი კლიენტში 
ცვლილების მოტივაციის გამოსაწვევად.

9 მოტივაციურ ინტერვიუირებაში არ არის ხოლმე საჭირო უცვლელობის 
საუბრის აღძვრა და გამოკვლევა, თუმცა შეიძლება არსებობდეს ამის 
გაკეთების სტრატეგიული მიზეზები.
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„სიმართლის თქმას ორი ადამიანი სჭირდება – ერ-
თმა უნდა თქვას, მეორემ კი გაიგონოს“.

ჰენრი დევიდ თორო

„ბოლოს და ბოლოს, როცა რჩევას ეკითხები,  მარ-
თლა რჩევა კი არ გჭირდება, უბრალოდ, გინდა, 
ვინმე გყავდეს გვერდით, როცა საკუთარ თავს ელა-
პარაკები“.

ტერი პრატჩეტი

როცა ცვლილების საუბარს გაიგონებთ, გულხელდაკრეფილი ნუ დაჯდებით. 
მოტივაციური ინტერვიუირების სტილში არსებობს ამის საპასუხო კონკრეტული 
გზები, რომლებიც აძლიერებს ცვლილების საუბარს. მხოლოდ ინფორმაციის 
შეგროვებას თუ შეუდგებით („კიდევ?... კიდევ?“), ცვლილების მოტივაციის 
გაძლიერების შესაძლებლობას გაუშვებთ ხელიდან.

რა თქმა უნდა, პირველი ეტაპი მოსმენისას ცვლილების საუბრის ამოცნობაა,  
ანუ ცვლილების საუბარი შეუმჩნეველი არ უნდა დაგრჩეთ (იხილეთ მე-12 თავი). 
არსებობს საშუალებები, რომელთა გამოყენებითაც შეგიძლიათ მისი გამოწვევა 
(იხილეთ მე-13 თავი), თუმცა ის, თუ როგორ უპასუხებთ ასეთ საუბარს, ასევე 
დიდ გავლენას ახდენს ცვლილების საუბრის ხანგრძლივობასა და ხარისხზე.

OARS: ოთხი სახის პასუხი  
ცვლილების საუბარზე

მოტივაციური ინტერვიუირების სესიების განხილვისას ჩვენ ვისმენთ ხოლმე 
სპეციალისტების ოთხი კონკრეტული ტიპის პასუხს ცვლილების საუბარზე. ამის 
აკრონიმი იგივეა, რაც მე-3 თავში გვქონდა წარმოდგენილი: OARS

ღია კითხვა (Open question)
აფირმაცია (Affirmation)
რეფლექსია (Reflection)
შეჯამება (Summary)

ჩამოთვლილთაგან რომელიმე ფორმით პასუხი დამატებით ან უფრო დეტალურ 
ცვლილების საუბარს გამოიწვევს.
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ღია კითხვა

ცვლილების საუბრის საპასუხოდ, დასვით კონკრეტული ღია კითხვა: ისეთი, 
რომელიც პასუხად დეტალიზაციას ან მაგალითის დასახელებას მოითხოვს. 

როდესაც ცვლილების საუბარს მოისმენთ, 
იკითხეთ მის შესახებ. დაინტერესდით და 
გამოიჩინეთ ცნობისმოყვარეობა. თქვენ 
გინდათ, რომ მეტი იცოდეთ. ჰკითხეთ დე-
ტალების ან მაგალითების შესახებ. ეს ეხება 
სტატუს-კვოს უარყოფით მხარეებსაც და 
ცვლილების უპირატესობებსაც.

კლიენტი: ზოგჯერ დალევის შემდეგ დილით, თავს ცუდად ვგრძნობ. 
დეტალიზაცია: მაინც როგორ გრძნობთ თავს?
მაგალითი: მომიყევით, როდის შეგემთხვათ ეს ბოლოს.

როცა დეტალებს გამოკითხავთ, ან კონკრეტული მაგალითით დაინტერესდებით, 
კლიენტი უფრო მეტად აწარმოებს ცვლილების საუბარს.

კლიენტი: ჩემი აზრით, ჩემი ოჯახი უფრო ბედნიერი იქნებოდა, სამსახურში 
რომ ნაკლებ დროს ვატარებდე.
დეტალიზაცია: როგორ ფიქრობთ, რა თვალსაზრისით იქნებოდა ეს 

უკეთესი?
მაგალითი: მომიყევით, როდის გაატარეთ ოჯახთან ერთად დრო კარგად.

ზოგადად, დასვით ღია კითხვა, რომლის პასუხიც ცვლილების საუბარი იქნება.

აფირმაცია

ცვლილების საუბარზე პასუხის მეორე გზაა აფირმაცია. თქვენ ამოიცნობთ, როცა 
ადამიანი ცვლილების შესახებ საუბრობს და დადებით ჭრილში აღნიშნავთ 
ამას. ეს ძალიან მარტივია, მხოლოდ დადებითი კომენტარი უნდა გააკეთოთ 
ადამიანის ნათქვამზე.

კლიენტი: ვგეგმავ, რომ კვირაში ორჯერ ვიარო სპორტულ დარბაზში და 
ვივარჯიშო [პასუხისმგებლობა].
აფირმაცია: ძალიან კარგია!

კლიენტი: ვფიქრობ, ჩემი ოჯახის წევრები უფრო ბედნიერები იქნებოდნენ, 
სახლში რომ მეტ დროს ვატარებდე [მიზეზი].
აფირმაცია: თქვენ ნამდვილად ზრუნავთ მათზე.

კლიენტი: რაღაც უნდა ვუშველო ჩემს წონას [საჭიროება].
აფირმაცია: თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობა.

კლიენტი: ჩემი აზრით, თუ ნამდვილად გადავწყვეტ, შემიძლია მოწევას თავი 
დავანებო [უნარი].
აფირმაცია: რამის გაკეთებას თუ გადაწყვეტთ, მიზანსაც მიაღწევთ.

როდესაც ცვლილების 
საუბარს მოისმენთ, 
დაინტერესდით 
და გამოიჩინეთ 
ცნობისმოყვარეობა.
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რეფლექსია

მოტივაციური ინტერვიუირების მთავარი უნარი, რეფლექსია, კიდევ ერთი გზაა 
ცვლილების საუბრის გასაძლიერებლად. ეს შეიძლება იყოს როგორც მარტივი, 
ისე რთული რეფლექსია.

კლიენტი: ნეტავ სულ ასე არ ვშფოთავდე [სურვილი].
რეფლექსია:  გინდათ, რომ ასე იყოს [მარტივი].

კლიენტი: ნამდვილად რომ ვეცადო, შევძლებ უკეთესი სამუშაოს შოვნას 
[უნარი].
რეფლექსია: და გაქვთ გარკვეული მოსაზრებები, როგორ გააკეთოთ ეს 

[რთული, აბზაცის გაგრძელება].
კლიენტი: ვაპირებ, თავი დავანებო ჩემს ძმასთან გაჯიბრებას [პასუხისმგებლობა].

რეფლექსია: ესე იგი, გადაწყვიტეთ [მარტივი].

როდესაც ცვლილების საუბარზე აკეთებთ რეფლექსიას, მოსალოდნელია, 
რომ კლიენტი ისევ ცვლილების საუბარს 
გააგრძელებს. აი, ინტერვიუს მაგალითი 
აზარტულ მოთამაშესთან, რომელშიც ჩარ-
თულია O, A და R პასუხები ცვლილების 
საუბარზე.

ინტერვიუერი: რა სახის პრობლემები მოგიტანათ აზარტულმა თამაშებმა? 
კლიენტი: ერთი აშკარა პრობლემა ფულთან დაკავშირებული სირთულეებია.
ინტერვიუერი: რა თვალსაზრისით გაწუხებთ ეს? [O]
კლიენტი: ძალიან ბევრ ფულს ვხარჯავ თამაშებში, ამიტომაც ყოველთვის ვერ 

ვიხდი გადასახადებს. 
ინტერვიუერი: მომიყევით, ბოლოს როდის მოხდა ასე [O].
კლიენტი: გასულ კვირას 600$ წავაგე. თავიდან საკუთარ თავს ზღვარი დავუწე-

სე, მაგრამ როცა  ფული დავკარგე, გადავწყვიტე, დამებრუნებინა.
ინტერვიუერი: თანდათან სულ უფრო მეტს აგებთ [R].
კლიენტი: ასეა. ბოლო 6 თვის განმავლობაში დაახლოებით 20 000$ მაქვს 

წაგებული.
ინტერვიუერი: და ეს ძალიან ბევრია თქვენთვის [R].
კლიენტი: ნამდვილად! ჩვენ არ გვაქვს ამდენი ფული. ახლა არ გვაქვს. 
ინტერვიუერი: ძალიან ბევრი წაგიგიათ [R]. რამდენად გაწუხებთ ფულის 

პრობლემა? [O]
კლიენტი: ეს თანდათან სულ უფრო დიდი პრობლემა ხდება, ამიტომ გამუდმე-

ბით ამაზე ვფიქრობ. ხალხი უკვე კარს მიმტვრევს, ტელეფონზე მირეკავენ, 
სალანძღავ წერილებსაც მიგზავნიან. რაღაც უნდა ვიღონო.

ინტერვიუერი: პასუხისმგებლობით აღსავსე ადამიანი ბრძანდებით და გინდათ, 
რომ  ვალები გადაიხადოთ [A].

კლიენტი: ასე გამზარდეს.
ინტერვიუერი: კონკრეტულად რა გავლენას ახდენს თქვენზე ამდენი ფულის 

დაკარგვა? [O]

როდესაც ცვლილების 
საუბარს ისმენთ, გააკეთეთ 
მასზე რეფლექსია.
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კლიენტი: ჩვენ კაზინოს გარდა ფულს აღარავინ გვასესხებს. ჩემმა ქმარმა, 
ბოლოს და ბოლოს, შეამჩნია ამდენ ფულს რომ ვხარჯავ და ახლა თითქმის 
აღარ მელაპარაკება.

ინტერვიუერი: ეს დიდი სტრესია თქვენი ურთიერთობისთვის [R]. კიდევ? [O]
კლიენტი: რა თქმა უნდა, ის დარდობს, რა გვეშველება, როცა პენსიაზე გავალთ. 

მეც უკვე ვეღარ ვყიდულობ სასურველ ნივთებს.
ინტერვიუერი: მაგალითად? [O]
კლიენტი: ერთხელ  ძალიან ლამაზი კაბა ვნახე, სწორედ ჩემი ზომის, მაგრამ 

ვერ ვიყიდე. ყველა საკრედიტო ბარათი გამიუქმდა. ეს მაგიჟებს და 
სისულელეების კეთებას ვიწყებ.

რეფლექსია ისეთ ცვლილების საუბარზეც კეთდება, რომელიც შეიძლებოდა, 
წა მოწყებულიყო, მაგრამ კლიენტს ჯერ არ წამოუწყია. ეს არის აბზაცის გაგრ-
ძე ლე ბის კონკრეტული ფორმა (იხილეთ მე-5 თავი), რასაც ტერეზა მოიერსმა 
„ცვლი ლების საუბრის სესხება“ უწოდა. გან ვი ხილოთ დიალოგის ნაწყვეტი 
პრობ ლემურ მსმელთან:

ინტერვიუერი: თქვენ საკმაოდ ბევრს სვამთ [რეფლექსია იმაზე, რაც კლიენტმა 
ეს-ესაა თქვა].

კლიენტი: სიმართლე გითხრათ, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ბევრია. 
შემიძლია, ბევრი დავლიო და ვერც  კი ვიგრძნო.

ინტერვიუერი: დალიოთ იმაზე მეტი, ვიდრე სხვებს შეუძლიათ [R].
კლიენტი: დიახ. თითქმის ყველა შემიძლია დავათრო. 
ინტერვიუერი: და ეს გაწუხებთ [R, აბზაცის გაგრძელება ცვლილების საუბრით].
კლიენტი: დიახ, ეს და ჩემი მდგომარეობა; მეორე დილით ცუდად ვარ ხოლმე. 

ვნერვიულობ და მთელი დილა ვერ ვახერხებ გონების მოკრებას. 
ინტერვიუერი: ეს არასწორად მიგაჩნიათ. [R, აბზაცის გაგრძელება ცვლილების 

საუბრით]

კურსივით გამოყოფილი პასუხები რეფლექსიებია, რომლებიც ცვლილების 
საუბარს წარმოშობს. კლიენტს ჯერ პირდაპირ არ უთქვამს ეს, მაგრამ ცვლი-
ლების საუბარი არის ვარაუდი იმის თაობაზე, რაც წარმოითქმება. შეიძლება, ის 
დაგეთანხმოთ და თქვენი ინტერპრეტაცია ცვლილების საუბრით გააგრძელოს. 
თუ თქვენ არასწორად მიხვდით და კლიენტი შეგისწორებთ, შეგიძლიათ, 
დაუყოვნებლივ გააკეთოთ მისი ნათქვამის რეფლექსია, ან ბოდიში მოიხადოთ 
შეცდომისთვის. როგორც მოტივაციური ინტერვიუირების სხვა რეფლექსიებში, 
აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ გაურიოთ სკეპტიციზმი ან სარკაზმი, ან არ 
შე ეცადოთ, რომ ძალიან ჭკვიანი გამოჩნდეთ. გულწრფელი ცნობისმოყვარეობა 
და თანაგრძნობა ის ტივია, რომელზეც სხვა ყველაფერი მოთავსდება და 
იტივტივებს.

რეფლექსიის კიდევ ერთი უნარია 
ის, რასაც ჩვენ „ამბივალენტურობის 
კბი ლებიდან ცვლილების საუბრის გა-
მოგ ლეჯას“ ვუწოდებთ. მაგალითად, 
წარ მოვიდგინოთ, რომ ადამიანს მისი ნაკ-
ლებაქტიურობის შესახებ ვესაუბრებით:

ნორმალურია, როდესაც 
ცვლილებისა და 
უცვლელობის საუბარი 
ერთსა და იმავე 
წინადადებაშია ჩართული.  
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„იმ დროისთვის, როცა სამსახურიდან შინ ვბრუნდები, უკვე დაღლილი 
ვარ. სადილს ვამზადებ და ბავშვებს საშინაო დავალებების შესრულებაში 
ვეხმარები, ბავშვების დაძინების დრო რომ მოდის, უკვე გადაქანცული 
ვარ. ვიცი, რომ ვარჯიში მჭირდება, მაგრამ ამისათვის დრო არ მრჩება!“

დამხმარე ადამიანის გამოსწორების რეფლექსი მოითხოვს, ავუხსნათ, რამდენად 
მნიშვნელოვანია ფიზიკური აქტიურობა, ან ვურჩიოთ, როგორ უნდა მოარგოს 
ვარჯიში საკუთარ დღის რეჟიმს. მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება, ცვლილების 
მომხრე არგუმენტი უკვე არის ამ აბზაცში. ამ ადამიანს უკვე აქვს როგორც 
მხარდამჭერი, ისე საპირისპირო მოსაზრებები. მთავარია, ამოვიცნოთ შიგ 
ჩამალული ცვლილების საუბარი და მასზე რეფლექსია გავაკეთოთ: „მეტი 
ვარჯიში მნიშვნელოვანია თქვენთვის“. შეიძლება ცვლილების საუბრის 
დეტალების შესახებაც ვკითხოთ („როდესაც მეტი ვარჯიშის აუცილებლობაზე 
ფიქრობთ, როგორ წარმოგიდგენიათ, რა უნდა გააკეთოთ?“), ან განვამტკიცოთ 
(„თქვენთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანია თქვენი ჯანმრთელობა“). აქ მთავარია 
ამბივალენტურობაში ცვლილების საუბრის ამოცნობა და დღის სინათლეზე 
გამოტანა.

აქვე სხვა მაგალითებსაც მოვიყვანთ. თითოეულ მაგალითში ჩვენ სამ 
შესაძლო რეფლექსიას ვაკეთებთ: ორი მათგანი უცვლელობის საუბარზე (უს) 
აკეთებს აქცენტს, ერთი კი ცვლილების საუბარს (ცს) უსვამს ხაზს.

კლიენტი: თავიდან შევშფოთდი, მაგრამ არა მგონია, მართლა დიაბეტი 
მქონდეს. ექიმმა მითხრა, რომ ესაა „ზღვრული მდგომარეობა“... თუ რაღაც 
ამგვარი... მე კი თავს კარგად ვგრძნობ.
უს: თქვენ თავს კარგად გრძნობთ.
უს: თქვენ არ გგონიათ, რომ მართლა გაქვთ დიაბეტი.
ცს: თქვენ არ გინდათ, დაავადდეთ დიაბეტით; ეს ძალიან გაღელვებთ.

კლიენტი: რა თქმა უნდა, მინდა, ჯანმრთელი ვიყო, რამდენადაც ეს შესაძ-
ლებლია, მაგრამ ღვთის გულისათვის, მე ხომ უკვე 68 წლის ვარ. ჩემი 
აზრით, რაღაც ცუდი ჩვევები შეიძლება მქონდეს კიდევაც. ისინი ბევრს 
ვეღარაფერს დამაკლებს. 
უს: თქვენ უკვე აღარაფერი გაქვთ დასაკარგი. 
უს: 68 წლის ასაკში დროა, მხოლოდ ცხოვრებით დატკბეთ.
ცს: გინდათ, რომ ჯანმრთელი იყოთ.

კლიენტი: ცუდი არაფერი გამიკეთებია! მხოლოდ გავყევი. არ ვიცოდი, რომ იმ 
ქალის ჩანთის მოპარვას აპირებდნენ. ახლა მეუბნებიან, რომ პრობაციის 
პირობები დავარღვიე. მესმის, რომ სისულელე იყო ღამის 2 საათზე 
სახლიდან გამოსვლა, მაგრამ ისე სწრაფად მოხდა ყველაფერი, ვერაფერს 
მივხვდი. მე კანონი არ დამირღვევია და ციხეში დაბრუნებას არ ვაპირებ.
უს: ეს არ იყო თქვენი ბრალი.
უს: თქვენ არაფერი დაგიშავებიათ.
ცს: ღამის 2 საათზე სახლიდან გასვლა არ იყო მაინცდამაინც კარგი აზრი.
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კლიენტი: ძალიან დამღლელია ერთდროულდ ამდენი წამლის სმა. უნდა 
მახსოვდეს, რომ დღეში ოთხჯერაა დალევა საჭირო, თანაც თითქმის 
არასოდეს არ მაქვს წამლები თან. მათი დალევაც ცუდად მხდის. ვიცი, 
რომ საჭიროა ამ წამლების მიღება, მაგრამ არ შემიძლია. 
უს: თქვენ შეუძლებლად მიგაჩნიათ ამის გაკეთება.
უს: ამდენი წამლის დალევა ნამდვილად მოუხერხებელია.
ცს: თქვენ იცით, რომ მნიშვნელოვანია მათი მიღება.

ზოგადად, თქვენ პასუხად იღებთ იმას, რის რეფლექსიასაც აკეთებთ. თუ 
უცვლელობის საუბარზე გააკეთებთ რეფლექსიას, მეტ უცვლელობის საუბარს 
მოისმენთ (თუმცა, ზოგჯერ ადამიანები ამას ცვლილების საუბრით პასუხობენ). 
გააკეთეთ რეფლექსია ცვლილების საუბარზე და მეტ ცვლილების საუბარს 
მოისმენთ. ორმხრივ რეფლექსიაში (ერთი მხრივ... და მეორე მხრივ...) უფრო 
ხშირად იმას მოისმენთ, რასაც ბოლოს ახსენებთ.

ზოგჯერ უცვლელობის საუბარზე რეფლექსია აუცილებელია და მე-15 თავში 
ჩვენ ავხსნით, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს სტრატეგიულად. ზოგჯერ კლიენტები უც-
ვლელობის საუბარზე რეფლექსიას გამაწონასწორებელი ცვლილების საუბ  რით 
პასუხობენ. მხოლოდ იმაზე იზრუნეთ, რომ გაიგოთ ცვლილების საუბარი მაშინაც 
კი, როცა ის უცვლელობის საუბარშია ჩაკარგული, რადგან ის წარმოადგენს 
ადამიანის არგუმენტებს ცვლილებისათვის. როდესაც ამბივალენტურობის 
შრეებს ხედავთ (უს/ცს/უს), შეეცადეთ, რეფლექსია ცვლილების საუბარზე 
გააკეთოთ.

შეჯამება

მოტივაციურ ინტერვიუირებაში სპეციალისტის ერთ-ერთი უმთავრესი უნარია 
კლიენტის ნათქვამის რეფლექსიური შეჯამება. თუმცა კლიენტზე ორიენტირებულ 
კონსულტირებაში თითქმის არ არსებობს მითითებები იმის თაობაზე, თუ რა 
უნდა შედიოდეს ასეთ შეჯამებაში და რა უნდა გამოირიცხოს. ცხადია, კლიენტის 
ნალაპარაკევს სრულად ვერ გაიმეორებთ. შეჯამებისას აუცილებელია, ადამიანის 
ნათქვამიდან ძალიან კონკრეტული ნიუანსები გამოარჩიოთ.

აქ ცოტა უფრო ხანგრძლივი დისკუსია ჩავრთეთ, რადგან მასში კარგად ჩანს 
მოტივაციური ინტერვიუირების შესაბამისი შეჯამებების ტექნიკა და ხელოვნება. 
ჯერ წარმოგიდგენთ დიალოგს მოტივაციური ინტერვიუირების საწყისი სესიიდან, 
შემდეგ კი გიჩვენებთ მისი შეჯამების რამდენიმე გზას.

დოქტორ კლარკის მიმართვა

ქვემოთ მოყვანილია კლინიკური  მოტივაციური ინტერვიუირების სტილში 
კონსულტირების მაგალითი, რომელიც ნამდვილ შემთხვევას ეფუძნება17.  
სტან დარტული  ფიზიკური შემოწმების შემდეგ, დოქტორმა კლარკმა სილვია 
ქცე ვითი ჯანდაცვის სპეციალისტთან ალკოჰოლის სმის ჩვევის განსახილველად 
17  როგორც ამ წიგნში მოყვანილ სხვა შემთხვევებში, აქაც შეცვლილია კლიენტის სახელი 

და საიდენტიფიკაციო დეტალები ანონიმურობის და კონფიდენციალურობის დასაცავად, 
ზოგი დეტალი კი რამდენიმე შემთხვევიდანაა აღებული.
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გაგზავნა. ექიმის მიმართვაში ჩანს, რომ მან გასინჯვისას სილვიას სუნთქვაში 
ალკოჰოლი იყნოსა და საჭირო ლაბორატორიული ტესტების ჩამონათვალში 
ალკოჰოლის შემოწმებაც ჩართო. ლაბორატორიულმა ანალიზმა უჩვენა, 
რომ სისხლში ალკოჰოლის დონე 90 მგ%-ს აღწევდა, ღვიძლის ფერმენტი 
კი მომატებული იყო. დიალოგის შემდეგ ჩვენ  ამ ერთი და იმავე შინაარსის 
სხვადასხვა შესაძლო შეჯამებას შემოგთავაზებთ. 

ინტერვიუერი: სილვია, ამ მიმართვაში ბევრი ინფორმაცია არ არის. იქნებ, 
თქვენ მითხრათ, რატომ უნდოდა დოქტორ კლარკს, რომ ჩემთან მოსუ-
ლიყავით.

კლიენტი: მეც გამიკვირდა, ეს რომ მითხრა.  გასინჯვის შემდეგ ტელეფონზე 
დამირეკა და მითხრა, რომ თქვენთან უნდა მოვსულიყავი, რადგან ჩემმა 
პრობლემამ შეაშფოთა.

ინტერვიუერი: დოქტორმა კლარკმა თვითონ დაგირეკათ.
კლიენტი: აჰა. ამან შემაშინა კიდეც. ვიფიქრე, ცუდი პასუხები მაქვს-მეთქი.
ინტერვიუერი: და რა გითხრათ?
კლიენტი: იმ დილით, როცა მსინჯავდა, აღნიშნა, რომ სასმლის სუნი ეცა. პირში 

სავლები სითხე მქონდა გამოვლებული და ვუთხარი. მეტი აღარაფერი 
უთქვამს.

ინტერვიუერი: მაგრამ მალე დაგირეკათ.
კლიენტი: როგორც ვხვდები, ალკოჰოლის ტესტიც მოითხოვა. არ ვიცოდი, 

რომ ამასაც მიკეთებდნენ. მან მითხრა, რომ მანქანის მართვისთვის 
დასაშვებზე მეტი ალკოჰოლი გამოჩნდა სისხლში. მაგრამ, გეფიცებით, 
არაფერი დამილევია.

ინტერვიუერი: ამან გაგაოცათ.
კლიენტი: დიახ. დილაობით არასოდეს ვსვამ. დოქტორმა კლარკმა ისიც 

მითხრა, რომ ერთ-ერთი, მგონი, ღვიძლის ანალიზი არ მქონდა წესრიგში, 
და ამიტომ უნდოდა, რომ თქვენ გაგსაუბრებოდით. 

ინტერვიუერი: დარწმუნებული ვარ, ამაზე დიდხანს ფიქრობდით. რას იტყვით 
იმის შესახებ, რაც მან გითხრათ?

კლიენტი: გულახდილად გითხრათ, არ მომწონს, აქ რომ მომიყვანა. არც ის 
მომეწონა, ასე რომ შემამოწმა, ჩემი აზრით, ეს მას არ ეხება, არც თქვენ. 
ნამდვილად არ მინდოდა აქ მოსვლა.

ინტერვიუერი: და მაინც მოხვედით.
კლიენტი: ცოტა შემაშინა მისმა ნათქვამმა. არ განუმარტავს ლაბორატორიული 

ანალიზის პასუხები, არაფერი უთქვამს იმის გარდა, რომ ძალიან ბევრს 
ვსვამ. თქვენ აგიხსნათ რამე?

ინტერვიუერი: ანალიზის პასუხები გამომიგზავნა, ტესტს, რომელიც თქვენ 
გაინტერესებთ,  GGT ჰქვია. მართალი ხართ, ეს ღვიძლის ფუნქციის სინჯია. 
მისი მაჩვენებელი მაღალია, როცა ადამიანი ბევრს სვამს. ეს დაახლოებით, 
იგივეა, მანქანაში რომ გამაფრთხილებელ სიგნალი ირთვება როცა, 
ვთქვათ, ბენზინი თავდება. თქვენ რა აზრის ხართ ამაზე?

კლიენტი: არ მომწონს ეს ამბავი. დოქტორი კლარკიც ალბათ ამან შეაშფოთა. 
ვიცი, რომ ჩემთვის კარგი უნდა.

ინტერვიუერი: ის ზრუნავს თქვენზე. ამიტომ აღელვებს თქვენს ორგანიზმში 
აღმოჩენილი ალკოჰოლი. რომელ საათზე გაიკეთეთ ეს ანალიზები?
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კლიენტი: დილით, სანამ სამსახურში წავიდოდი. ავდექი, ვიბანავე, გავემზადე 
და წავედი. არც კი მისაუზმია, რადგან სისხლის ანალიზი უნდა გამეკეთებინა. 

ინტერვიუერი: ამიტომაც გაგიკვირდათ, როგორ აღმოჩნდა ალკოჰოლი 
სისხლში დილით.

კლიენტი: ალბათ, ნარჩენები იყო. ეს შესაძლებელია? მე არ ვსვამ ასე ბევრს.
ინტერვიუერი: რა თქმა უნდა. ღვიძლს დრო სჭირდება, რომ ალკოჰოლი 

დაშალოს, ამიტომ ის გარკვეული ხნის განმავლობაში რჩება ორგანიზმში.
კლიენტი: მაგრამ ექიმმა მითხრა, რომ ზომაზე მეტად ვიყავი ნასვამი!  ქალაქის 

დასავლეთ ნაწილში ვცხოვრობ, ცენტრში ვმუშაობ და ყოველ დილით 
საშინელ საცობში მიწევს მგზავრობა. თავს კარგად ვგრძნობდი.

ინტერვიუერი: უჩვეულო არაფერი მომხდარა.
კლიენტი: არა. მაგრამ მან მითხრა, თუ გაგაჩერეს, დაგაპატიმრებენო.
ინტერვიუერი: ეს თქვენთვის შოკისმომგვრელი აღმოჩნდა.
კლიენტი: დიახ. მერიაში ვმუშაობ, ასე რომ მომხდარიყო, სამსახურს დავ-

კარგავდი.
ინტერვიუერი: მივხვდი, რატომაც მოხვედით და მიხარია, აქ რომ ხართ. ეს 

ყველაფერი უცხოა  თქვენთვის და აქ ყოფნა არ მოგწონთ, მაგრამ თქვენ 
დოქტორ კლარკის ყურადღება მიიპყარით. შეიძლება, ცოტა ვისაუბროთ 
ამის შესახებ?

კლიენტი: კარგი, მაგრამ არ მინდა, რომ სმის შესახებ ლექციები მიკითხოთ.
ინტერვიუერი: გპირდებით, ლექციას არ წაგიკითხავთ. თუ თქვენთვის რთული 

არ იქნება, მომიყევით, როგორ სვამთ ალკოჰოლს ერთი ჩვეულებრივი 
დღის მანძილზე.

კლიენტი: ჩვეულებრივი დღე... მე გრძელი სამუშაო დღე მაქვს, სახლში 
დაქანცული  ვბრუნდები და დასვენება მჭირდება. სანამ სადილს მო-
ვამზადებ, ღვინოს ვსვამ. როცა ბავშვები ჩემთან არ არიან, რამეს უცბად 
შევჭამ და ვისვენებ.

ინტერვიუერი: ბავშვების თქვენთან ყოფნა სურათს ცვლის.
კლიენტი: სადილის მომზადების და სადილობის დროსაც ყოველთვის ვსვამ 

ღვინოს, მაგრამ როცა ბავშვები ჩემთან არიან, უკეთეს სადილს ვამზადებ. 
განქორწინებული ვარ. ბავშვები უმეტესად მამასთან არიან. მართალია, ასე 
არ უნდა იყოს, მაგრამ იმას ყოველთვის ყველაფრის კონტროლი უყვარდა. 

ინტერვიუერი: სადილის შემდეგ ისვენებთ.
კლიენტი: სწორედ ასეა. ტელევიზორს ვუყურებ ხოლმე. სხვა არაფრისთვის 

არ მყოფნის ენერგია.
ინტერვიუერი: ალკოჰოლი რა როლს ასრულებს ამ დროს?
კლიენტი: დალევა მეხმარება მოდუნებაში, რეალობას ვწყდები. ტელევიზორის 

ყურებისას ღვინოს, ან მარტინის ვსვამ ხოლმე. ვიღლები, ვიძინებ, ვიღვიძებ 
და ყველფერი თავიდან მეორდება. ასე ხდება, როცა ბავშვები ჩემთან არ 
არიან. 

ინტერვიუერი: და როცა არიან...
კლიენტი: თუ საშინაო დავალება არ აქვთ, ერთად ვუყურებთ ტელევიზორს, თუ 

აქვთ, ვეხმარები შესრულებაში. ნაკლებს ვსვამ, როცა ისინი ჩემთან არიან. 
დილით, სამსახურში წასვლამდე, ბავშვები მიმყავს სკოლაში, მოკლედ, 
დიდ ფაციფუცში ვარ. მაგრამ მაინც მომწონს, როცა ჩემთან არიან. 

ინტერვიუერი: ყოფილ ქმართან შეთანხმება გაქვთ.
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კლიენტი: ერთობლივ მეურვეობაზე შევთანხმდით, წესით, ბავშვები ორ-
შაბათიდან ოთხშაბათის ჩათვლით და ორ კვირაში ერთხელ შაბათ-კვირას, 
ჩემთან უნდა იყვნენ, მაგრამ ასე ჯერ არ მომხდარა. როგორც გითხარით, 
მას მბრძანებლობა უყვარს. მუდამ ისე იქცევა, როგორც თვითონ უნდა. 
თუ თქვა, რომ ბავშვებს არ მომიყვანს, ესე იგი, არ მომიყვანს. ამიტომ 
ბავშვები ხშირად არ არიან ჩემთან.

ინტერვიუერი: ისე არაა, როგორც სასამართლომ გადაწყვიტა.
კლიენტი: სწორია. მაგრამ არ შემიძლია, სასამართლოში მივიყვანო. ვერ 

შევძლებ კარგი ადვოკატის დაქირავებას. თანაც მეუბნება, თუ იჩივლებ, 
ვიტყვი, რომ ლოთი ხარ და ერთპიროვნულ მეურვეობას მოვითხოვო. არ 
შემიძლია მასთან ბრძოლა (პაუზა, ცრემლით სავსე თვალები). მე მიყვარს 
ჩემი შვილები და თავს გაცილებით უკეთ ვგრძნობ, როცა ჩემთან არიან. 
ისინი ჩემთან უნდა იყვნენ.

ინტერვიუერი: როგორ გრძნობთ თავს, როცა ისინი თქვენთან არიან?
კლიენტი: უფრო ენერგიულად. საქმე მიჩნდება. საერთოდ, დილით რომ 

ვიღვიძებ, თავს საშინლად ვგრძნობ, გაღიზიანებული ვარ, ძალა გა მოც-
ლილი, ლოგინიდან ადგომა არ მინდა, მაგრამ მაინც ვდგები. როცა 
ბავშვები სახლში არიან ადგომის მიზეზი მაქვს.

ინტერვიუერი: და როცა ბავშვები თქვენთან არიან, ამ დღეებში ნაკლებსაც 
სვამთ.

კლიენტი: ოჰ, მივხვდი, რასაც გულისხმობთ. თქვენი აზრით, დილაობით თავს 
ცუდად იმიტომ ვგრძნობ, რომ ძალიან ბევრს ვსვამ.

ინტერვიუერი: ეს მხოლოდ ერთი-ერთი ვარაუდია.
კლიენტი: კი, ამაში არის სიმართლე, მაგრამ მე მენატრება კიდევაც ჩემი 

შვილები.
ინტერვიუერი: გული გტკივათ, რომ ისინი თქვენთან არ არიან. და ამავე 

დროს, ფიქრობთ, დილით ცუდად ყოფნა წინა ღამით დალევის ბრალი 
ხომ არ არის.

კლიენტი: არა მგონია, არ ვარ ხოლმე ნაბახუსევი, მაგრამ თავს მაინც ძა-
ლიან ცუდად ვგრძნობ. ან იქნებ მაგის ბრალიცაა, მაგრამ მე არ ვარ 
ალკოჰოლიკი.

ვინაიდან, მოტივაციური ინტერვიუირების პრინციპების შესაბამისი შეჯამება  
ძნელი საქმეა, შემოგთავაზებთ, ვიდრე კითხვას გააგრძელებდეთ, ასეთი რამ 
სცადოთ: იფიქრეთ, თქვენ როგორ შეაჯამებდით იმას, რაც ამ ინტერვიუირებისას 
მოხდა. სილვიასთვის რომ შეგეთავაზებინათ შემკრები შეჯამება, რას აირჩევდით 
ამ შეჯამებაში შესატან პუნქტებად და რატომ? დაწერეთ მაქსიმუმ შვიდი წი-
ნადადება და დაასრულეთ თქვენი შეჯამება შეკითხვით, რომელიც პროცესის 
გაგრძელების საშუალებას მოგცემთ. მას შემდეგ, რაც საკუთარ შეჯამებას 
შეადგენთ, წაიკითხეთ ქვემოთ მოყვანილი მაგალითები.

შეჯამება 1

ეს პირველია, ზემოთ მოყვანილი დიალოგის ოთხი შეჯამებიდან, რომლებითაც 
სილვიას დახმარებას ვცდილობთ. თითოეული მათგანის წაკითხვის შემდეგ 
დაფიქრდით, რას ვაქცევთ ყურადღებას შეჯამებაში. რის საფუძველზე აირჩია 
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ინტერვიუერმა, რა ჩაერთო შეჯამებაში და რა გამოეტოვებინა? რამდენად 
შეესაბამება თითოეული ეს შეჯამება მოტივაციური ინტერვიუირების სტილსა 
და მის არსს? რატომ? იმაზეც იფიქრეთ, როგორ მიიღებს კლიენტი თითოეულ 
ამ შეჯამებას და როგორ უპასუხებს მას?

„კეთილი, ჩანს, სტრესში გიწევთ ცხოვრება. დილაობით თავს ხშირად 
ცუდად გრძნობთ. სამსახურში მიმავალი სტრესს განიცდით ტრანსპორტით 
გადაჭედილ ქუჩებში. სამუშაოზე  ძალიან დიდ დროს ატარებთ. სახლში 
დაქანცული ბრუნდებით. ამჟამად მარტოხელა დედა ხართ და მუდმივი 
ბრძოლა გიწევთ ყოფილ ქმართან, რომ ბავშვებთან მეტი დრო გაატაროთ.  
ძალიან გენატრებათ შვილები, როცა თქვენთან არ არიან, და თავს უმწეოდ 
გრძნობთ, რადგან ამის შეცვლა არ შეგიძლიათ. საღამოობით ძირითადად 
ტელევიზორს უყურებთ და ალკოჰოლი მოდუნებაში გეხმარებათ. სწორად 
გავიგე?“

კლიენტზე ცენტრირებული პერსპექტივიდან ეს კარგი შეჯამებაა, რადგან 
ფოკუსს სილვიას მიერ გამოხატულ განცდებზე აკეთებს. სპეციალისტებს ხში-
რად ავარჯიშებენ, რომ ფოკუსი კლიენტის ემოციებზე გააკეთონ. შეჯამებაში 
აღნიშნულია მისი (ძირითადად უარყოფითი) განცდები, სავარაუდოდ, იმ 
მიზნით, რომ დავეხმაროთ მას, უკეთ გააცნობიეროს და მიიღოს საკუთარი 
მდგომარეობა. ამგვარ შეჯამებას კლიენტთან გაერთიანების ფუნქციაც აქვს. ჩვენ 
ვაჩვენებთ კლიენტს, რომ გვესმის მისი და ვიღებთ მას. ამ თვალსაზრისით, შე-
ჯამება შეესაბამება მოტივაციური ინტერვიუირების კეთილგანწყობის მო პოვების 
პროცესს, მაგრამ მას აკლია გაღვივების პროცესის მიზანზე ორიენტირებული 
მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ამიტომ ვერ გამოიწვევს ცვლილების მიმარ-
თულებით მოძრაობას. ჩვენი აზრით, ამ შეჯამების ბოლოს სილვია ისევ გულგა-
ტეხილად იგრძნობს თავს.

შეჯამება 2

„მოდი, გეტყვით, როგორ გავიგე ეს ყველაფერი. თქვენი ლაბორატორიული 
ტესტების შედეგებმა დოქტორ კლარკს აფიქრებინა, რომ ძალიან ბევრს 
სვამთ და ჩემთან მოსვლა გთხოვათ. თქვენ გაინტერესებთ, რას ნიშნავს 
ეს ტესტი, თანაც გიკვირთ, როგორ შეიძლებოდა,  იმ დილით ნასვამი 
ყოფილიყავით. ზოგჯერ დილაობით თავს შეუძლოდ გრძნობთ.  ალკოჰოლი 
გეხ მარებათ მოდუნებაში. მაგრამ არ გგონიათ, რომ ძალიან ბევრს 
სვამთ. დილაობით არ სვამთ და თქვენი აზრით, ნამდვილად არ ხართ 
ალკოჰოლიკი. აქ მოსვლა არ გინდოდათ. არც ის გინდათ, რომ დალევის 
მავნებლობაზე ლექციები გიკითხონ. სწორად მესმის?“

ესეც ძალიან დასაბუთებული, კლიენტზე ცენტრირებული შეჯამებაა. ამ შემთ-
ხვევაში, სპეციალისტი ფოკუსს განცდებზე კი არ აკეთებს, ცდილობს, სილვიას 
ამბივალენტურობის ორივე მხარე - ცვლილების საუბარი  და უცვლელობის 
საუბარი - თანაბრად აღნიშნოს. სპეციალისტი ცდილობს, შეაჯამოს სილვიას 
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მიერ  გამოხატული ცვლილების დადებითი და უარყოფითი მხარეები და 
შეძლებისდაგვარად თანაბარი ფოკუსი გააკეთოს თითოეულზე. უცვლელობის 
საუბრის ბოლოში მოქცევა მას სიახლოვის ეფექტს მატებს, ამიტომ კლიენტი 
სწორედ მას უპასუხებს. ამგვარი მიდგომის საფუძვლად მდებარე მენტალური 
მოდელი იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანებმა ნათლად დაინახონ და 
გა მოიკვლიონ ცვლილების ორივე მხარე. შეჯამების ეს ტიპი მისაღებია, 
რო დესაც სპეციალისტი არ ცდილობს კლიენტის წაყვანას კონკრეტული მი-
მართულებით: მაგალითად, როცა კლიენტი არჩევნის გაკეთებას ცდილობს, 
სპეციალისტს კი ნეიტრალურობის შენარჩუნება უნდა და არც ერთ პოზიციას 
არ ემხრობა (იხილეთ მე-17 თავი). პირველი შეჯამების მსგავსად, ამასაც 
აკლია მოძრაობის მიმართულების მიცემა, რაც მოტივაციური ინტერვიუირების 
გაღვივების პროცესისთვისაა საჭირო. ამგვარი შეჯამების მოსალოდნელი 
შედეგი ამბივალენტურობის გაგრძელება იქნება.

შეჯამება 3 

„ჩემი აზრით, თქვენ სერიოზული პრობლემა გაქვთ ალკოჰოლთან დაკავ-
შირებით. ამბობთ, რომ არც ისე ბევრს სვამთ, მაგრამ ღამღამობით იმდენს 
სვამთ ხოლმე, რომ  დილით  შეიძლება ანალიზმა  სისხლში ალკოჰოლის 
კანონით დაშვებულზე მაღალი დონე უჩვენოს, როგორც ამას წინათ მოხდა.  
თქვენ კი მანქანით დადიხართ სამსახურში, ან ბავშვები მიგყავთ სკოლაში.  
დილით რომ  ცუდად გრძნობთ თავს, ეგ ორგანიზმიდან ალკოჰოლის 
გამოსვლის ნიშნებია. თქვენ სასმელს დამამშვიდებელი წამალივით სვამთ, 
რომ მოგადუნოთ და სტრესი მოგიხსნათ. თქვენი ყოფილი ქმარი ფიქრობს, 
რომ პრობლემა გაქვთ და არ უნდა, ბავშვები თქვენთან იყვნენ. თქვენ კი 
ტელევიზორს უყურებთ და სვამთ, თანაც უარყოფთ, რომ პრობლემა გაქვთ. 
ჩემი აზრით ეს ალკოჰოლიზმია! თქვენ რას ფიქრობთ?“

კლიენტზე ცენტრირებული სპეციალისტი ამგვარ შეჯამებას არ გააკეთებდა, 
თუმცა, ალკოჰოლიზმის პრობლემის მქონე ადამიანებს სწორედ ასეთი კონ-
სულტაციები უტარდებოდათ ხოლმე გასული ათწლეულების განმავლობაში 
(White & Miller, 2007). ასეთი შეჯამება დაპირისპირებაა და საერთო არაფერი აქვს 
მო ტივაციურ ინტერვიუირებასთან. სავარაუდოდ, ასეთი შეჯამების საფუძველი 
დეფიციტის მოდელია, რომლის მიხედვითაც კლიენტი ვერ აღიქვამს რეალობას 
და დარწმუნება სჭირდება. ამ შეჯამებაზე კლიენტის მოსალოდნელი პასუხი 
იქნება თავდაცვა, უცვლელობის საუბარი და უთანხმოება.

შეჯამება 4

„აი, თქვენ რა მიამბეთ. დოქტორმა კლარკმა სისხლის ანალიზში შეამჩნია 
ცვლილება, რასაც ხშირად სმა იწვევს და იმდენად შეწუხდა, რომ პირადად 
დაგირეკათ. ამან ცოტა შეგაშინათ. იმანაც გაგაკვირვათ, რომ დილით 
დალეული არ გქონდათ, მაგრამ თქვენს სისხლში დასაშვებზე მეტი ალ-
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კოჰოლი აღმოჩნდა და რომ გაეჩერებინეთ, მთვრალ მდგომარეობაში 
მანქანის მართვის გამო დაგაპატიმრებდნენ. ასე რომ მომხდარიყო, 
სამსახურს დაკარგავდით. დი ლაობით, ახალგამოღვიძებულზე თავს 
ხშირად გრძნობთ ცუდად − თავის ტკივილი, დაღლილობა  და შფოთვა 
გაწუხებთ. ასე ძირითადად მაშინ ხდება, როცა ბავშვები თქვენთან არ არიან 
და ღამღამობით უფრო მეტს სვამთ. კიდევ რა შეამჩნიეთ?“

ეს არის მოტივაციური ინტერვიუირების კლასიკური შეჯამება. იგი მოიცავს   
სილვიას ცვლილების საუბარს. ძალიან მოქმედებს, როდესაც საკუთარი ცვლი-
ლების საუბრის ნაკრებს ისმენ, ასეთი შეჯამება სტრატეგიულია და გამიზნულად 
ცვლილებისკენაა მიმართული. ეს შემკრები შეჯამება ღია კითხვით სრულდება, 
რომელმაც შემდგომი ცვლილების საუბარი უნდა გამოიწვიოს. კლიენტის 
ჩვეულებრივი პასუხი ამ შეჯამებაზე იქნება ცვლილების საუბრის გაგრძელება.

ოთხივე ზემოთ მოყვანილი შეჯამება შვიდ-შვიდი წინადადებისგან შედგება 
და შეკითხვით მთავრდება, მაგრამ მათ განსხვავებული გავლენის მოხდენა 
შეუძლიათ! მოტივაციური ინტერვიუირების გაღვივების პროცესში  სტრატეგიული 
მნიშვნელობა აქვს იმას, რას ჩავრთავთ შეჯამებაში. ცვლილების საუბრის 
ყოველი ფრაზა ყვავილს ჰგავს, ინტერვიუერი კი ყველას ერთ თაიგულად 
კრავს. სპეციალისტი, რომელსაც ხელში უკვე  რამდენიმე ყვავილი უჭირავს, 
აჩვენებს ამ თაიგულს კლიენტს და კიდევ სთხოვს ყვავილებს. გაღვივების 
პროცესის განმავლობაში, დროდადრო შეიძლება ასეთი შემკრები შეჯამების 
მიწოდება, საბოლოოდ მიღებულ დიდ თაიგულს კი განსაკუთრებული ფუნქცია 
აქვს დაგეგმვაზე გადასვლისათვის (იხილეთ თავი მე-19).

ძირითადი  პუნქტები

9 როდესაც კლიენტი ცვლილების საუბარს იწყებს, ინტერვიუერის მომ-
დევნო ნაბიჯი  მისი ამოცნობა და გაძლიერება უნდა იყოს. მან უნდა 
მოითხოვოს დეტალიზაცია, განამტკიცოს, გააკეთოს რეფლექსია, ან 
შეაჯამოს.

9 შეჯამება განამტკიცებს იმ შინაარსს, რასაც შეიცავს: იქნება ეს დე მო-
რალიზაცია, ამბივალენტურობა, თავდაცვა თუ ცვლილების მოტივაცია.

9 მოტივაციური ინტერვიუირების შესაბამისი შეჯამების ჩვეულებრივი 
სტრუქტურაა კლიენტის ცვლილების საუბრის „თაიგული“.
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„საიდან მოიტანეს, რომ ადამიანს ნორ მალური, 
მაღალზნეობრივი სურვილები უნდა ჰქონ -
დეს? რატომ ჰგონიათ, რომ მას უსათუოდ კე-
თილგონივრული და სასარგებლო რამ სწადია? 
ადამიანს, მხოლოდ და მხოლოდ, დამოუკიდებელი 
ნება სურს, რადაც გინდა დაუჯდეს და სადაც გინდა 
მიიყვანოს ამ დამოუკიდებლობამ“. 

ფიოდორ დოსტოევსკი

„იპოვეთ აურზაურში სიმარტივე, უთანხმოებაში - ჰარ-
მონია. შესაძლებლობა სირთულეების შუაგულშია“.

ალბერტ აინშტაინი

რა თქმა უნდა, ცვლილების შესახებ კონსულტირებისას სირთულეებიც იჩენს 
თავს. ადამიანები პრობლემებს ხშირად უმნიშვნელოდ თვლიან: „ნამდვილად 
არ ვფიქრობ, რომ საქმე ასე ცუდადაა“. ხშირად უთანხმოებაც ჩნდება. ზოგჯერ 
სპეციალისტის სანდოობაც ეჭვქვეშ დგება: „თქვენ ვინ ხართ, რომ მკარნახობთ, 
რა გავაკეთო?“ საუბარი საპირისპიროდ დამუხტული ძალების ბრძოლად 
გადაიქცევა: „არ ვაპირებ ამის გაკეთებას და ვერავინ მაიძულებს!“

ჩვენი დაკვირვებით, მსგავსი დაძაბულობები გაცილებით იშვიათია, თუკი 
ინტერვიუერი წინა თავებში აღწერილ მოტივაციური ინტერვიუირების არსსა და 
სულისკვეთებას არ ღალატობს. და მაინც, ეს დაძაბულობა ბუნებრივია, როცა 
ცვლილების რთულ თემებზე ვსაუბრობთ, ამიტომ გირჩევთ, ასეთ შემთხვევაშიც 
მოტივაციური ინტერვიუირების შესაბამისად უპასუხეთ. ამ თავის დედააზრიც 
სწორედ ესაა.

„წინააღმდეგობის“ დაშლა

როდესაც ამ წიგნის პირველ გამოცემაზე ვმუშაობდით, ტერმინი „წინააღმდეგო-
ბა“ (რე ზისტენტობა) გამოვიყენეთ კლიენტის ცვლილების გზიდან ნებისმიერი 
გადახვევის აღსანიშნავად. მეორე გამოცემაში უკვე გვეხამუშა ეს ტერმინი, 
მაგრამ კარგად ვერ მივხვდით მიზეზს და ვერც გონივრული სინონიმი მოვძებნეთ 
მის ჩასანაცვლებლად. 

ბოლო ხანებში კიდევ უფრო გაიზარდა წინააღმდეგობის ცნებით ჩვენი 
უკმაყოფილება, კერძოდ, იმის გამო, რომ ამ ფენომენის ლოკუსი და მასზე 
პასუხისმგებლობა თავად კლიენტშია. ისე გამოდის, თითქოს კლიენტს ვა-



201პასუხი უცვლელობის საუბარსა და უთანხმოებაზე

დანაშაულებდეთ „სირთულეში“. მაშინაც კი, როცა ეს განზრახ არ კეთდება 
და გაუცნობიერებელ თავდაცვას წარმოადგენს, წინააღმდეგობის ცნება ყო-
ველთვის კლიენტის პათოლოგიაზე ფოკუსირდება და ანგარიშს არ უწევს 
ინტერპერსონალურ ფაქტორებს. ფენომენები, რომელთა აღწერასაც ჩვენ 
ვაპირებთ, კონსულტირების სტილის პროდუქტია, ან მისი გავლენით იქმნება. 
ისინი სპეციალისტის ქმედების შესაბამისად იმატებს და იკლებს. 

ცნებათა შორის განსხვავება კარგად გამოჩნდა ტერეზა მოიერსის მიერ 
მოტივაციური ინტერვიუირების ინტერაქციული პროცესების კვლევაში. მან 
აღნიშნა, რომ ჩვენ „წინააღმდეგობაში“ განვაზოგადეთ ის, რასაც ახლა 
უც  ვლელობის საუბარს ვუწოდებთ, ანუ კლიენტის საკუთარი სტატუს-კვოს 
მხარდამჭერი მოტივაცია და გამონათქვამები. უცვლელობის საუბარში  თა-
ვისთავად პათოლოგიური და წინააღმდეგობრივი არაფერია. ის მხოლოდ 
ამბივალენტურობის ერთი მხარეა. მოუსმინეთ ამბივალენტურ ადამიანს და 
ერთდროულად მოისმენთ როგორც ცვლილების, ისე უცვლელობის საუბარსაც. 
ამბივალენტურობის დროს ადამიანები უცვლელობის საუბრით ბუნებრივად 
პასუხობენ ცვლილების თაობაზე საკუთარ ან სხვის არგუმენტებს. ამისთვის 
„წინააღმდეგობის“ დარქმევა ცვლილების პროცესის ბუნებრივი მახასიათებლის  
პათოლოგიზებას ნიშნავს.

რა დაგვრჩება, თუკი იმას, რასაც მანამდე წინააღმდეგობას ვუწოდებდით, 
უცვლელობის საუბარს გამოვაკლებთ? დარჩენილი ნაწილი თვისობრივად 
განსხვავდება უცვლელობის საუბრისაგან და უფრო უთანხმოებას, შეუთან-
ხმებლობას, სხვადასხვა მიზნის ქონას ან ურთიერთობის მოშლას წააგავს. ჩვენ 
გადავწყვიტეთ, ამ ფენომენისთვის უთანხმოება გვეწოდებინა. მაგალითად, 
უთანხმოებაა, როცა კლიენტი გეკამათებათ, გაწყვეტინებთ, ყურადღებას არ 
გაქცევთ, ან ანგარიშს არ გიწევთ.

მიაქციეთ ყურადღება, ამ წინადადებაში არის სიტყვა „თქვენ“. უცვლელობის 
საუბარი ეხება სამიზნე ქცევას ან ცვლილებას. უთანხმოება გეხებათ თქვენ, ან 
უფრო ზუსტად, თქვენს ურთიერთობას კლიენტთან − უთანხმოება ჩნდება თქვენს 
სამუშაო ურთიერთობაში. უთანხმოების გაჩენას, სულ მცირე, ორი მონაწილე 
სჭირდება. ერთ ხმაში დისონანსი ვერ გაჩნდება. უთანხმოება ცეცხლს ჰგავს (ან 
კვამლს მაინც) თერაპიულ ურთიერთობაში. 
ამ გამოცემაში განზრახული გვაქვს, უარი 
ვთქვათ წინააღმდეგობის ცნებაზე და მის 
ნაცვლად ორი მნიშვნელოვანი, მაგრამ 
განსხვავებული ფენომენი შემოგთავაზოთ: 
უცვლელობის საუბარი და უთანხმოება.

უცვლელობის საუბარი

უცვლელობის საუბარი ეხება სამიზნე ქცევას ან ცვლილებას და ამბი ვა ლენ-
ტურობის ერთ მხარეს ასახავს. ეს ნიშნავს, რომ თუ ცვლილების მიზანი (მიზნები) 
არ იცით, შეუძლებელია როგორც ცვლილების, ასევე, უცვლელობის საუბრის 
ამოცნობა. განმარტების თანახმად, ფოკუსის იდენტიფიცირებამდე უცვლელობის 
საუბარი ვერ შედგება.

უცვლელობის საუბარი 
ეხება სამიზნე ქცევას ან 
ცვლილებას. უთანხმოება 
ეხება კლიენტთან თქვენს 
ურთიერთობას.
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უცვლელობის საუბარი თავისთავად არ ნიშნავს უთანხმოებას, თუმცა სპე-
ციალისტის პასუხს შეუძლია მისი სწრაფად გადაქცევა უთანხმოებად. ასეა 
თუ ისე, უცვლელობის საუბარი ანგარიშგასაწევია. რაც უფრო  განავრცობენ 
ადამიანები უცვლელობის საუბარს, მით  მეტად შორდებიან ისინი ცვლილებას. 
ვინაიდან უცვლელობის საუბარი ამბივალენტურობის ჩვეული ნაწილია,  ნუ 
იფიქრებთ, რომ უცვლელობის საუბარი არ შედგება, და ნუ შეგაშინებთ მისი აღ-
მოცენება. მოტივაციური ინტერვიუირების კურსის განმავლობაში, ჩვეულებრივ, 
ცვლი ლების საუბარსა (დადებითი მხარეები) და უცვლელობის საუბარს (უარ-
ყოფითი მხარეები) შორის თანაფარდობა იზრდება. დასაწყისში მათ შორის 
თანაფარდობა შეიძლება იყოს 1/1-ზე და და სწორედ ესაა ამბივალენტურობის 
ჩვეული გამოვლინება. შეიძლება, ცვლილების უარყოფითი მხარეები დადებითს 
სჭარბობდეს. მოტივაციური ინტერვიუირების მიმდინარეობისას, ჩეულებრივ,  
დადებითი მხარეები იმატებს და უარყოფითი იკლებს და სესიის ბოლოსთვის 
ცვლილების საუბარსა და უცვლელობის საუბარს შორის ფარდობა 2/1-ზე ან 3/1-
ზეც კი იცვლება. ეს ტრაექტორია  შემდგომში ქცევის ცვლილებას უკავშირდება. 

მაშ, როგორ უნდა ვუპასუხოთ უცვლელობის საუბარს? პირველ რიგში, ნუ 
ეცდებით მის ამოქექვას მოტივაციურ ინტერვიუირებაში. არც აუცილებელია და 
არც სასურველი, რომ აღვძრათ და გამოვიკვლიოთ ყველა  შესაძლო მიზეზი, 
რის გამოც კლიენტი ცვლილებას ეწინააღმდეგება. თუკი ცვლილებისგან 
თავშეკავების მიზეზები მნიშვნელოვანია,  კლიენტი თვითონ გეტყვით ამის 
შესახებ. თუ დაჟინებით შეეცდებით ცვლილების დადებითი და უარყოფითი 
მხარეების გამოკვლევას, შედეგად შეიძლება ამბივალენტურობის გაგ რძე-

ლება და განმტკიცებაც კი მიიღოთ. „გა-
დაწყვეტილების სასწორის“ სტრატეგია 
სა ჭირო მიდგომაა იმ შემთხვევაში, 
როცა თქვენ არ გსურთ, რომ ცვლილება 
რომელიმე კონკრეტული მიმართულებით 
განხორციელდეს (იხილეთ მე-17 თავი), 
მაგრამ ლოგიკურად ამას  მოტივაციურ 
ინტერვიუირებაში საწინააღმდეგო შედეგი 
მოაქვს, როდესაც ცვლილების ხელშეწყობა 
გვსურს.

რეფლექსიური პასუხები უცვლელობის საუბარზე

უცვლელობის საუბარზე მოტივაციური ინტერვიუირებისთვის მისაღები ერთ-
ერთი პასუხი არის რეფლექსიური მოსმენა (იხილეთ მე-5 თავი). აქ განვიხილავთ 
ცალსახა რეფლექსიასა და რეფლექსიის ორ ვარიაციას: გაძლიერებულსა და 
ორმხრივ რეფლექსიას.

ცალსახა რეფლექსია
მოტივაციურ ინტერვიუირებაში უცვლელობის საუბარზე პასუხის ყველაზე 
გავრცელებული ფორმაა ამ სამიდან ერთ-ერთი ფორმით რეფლექსია. პირველია 
მარ ტივი ან რთული რეფლექსიის გაკეთება ადამიანის ნათქვამზე. ზოგჯერ ეს 

მოტივაციურ 
ინტერვიუირებაში არც 
აუცილებელია და არც 
სასურველი, რომ აღვძრათ 
და გამოვიკვლიოთ ყველა 
შესაძლო მიზეზი, რის გამოც 
კლიენტი ცვლილებას 
ეწინააღმდეგება.
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თავისთავად გამოიწვევს ცვლილების საუბარს, ანუ ამბივალენტურობის მეორე 
მხარეს. ასეთ დროს ძალიან ხშირია ხოლმე ცვლილების საუბარი, ამიტომ - 
დაელოდეთ.

კლიენტი: არა მგონია, ბრაზი ჩემი პრობლემა იყოს.
ინტერვიუერი: ბრაზს არ შეუქმნია თქვენთვის რეალური სირთულეები.
კლიენტი: რასაკვირველია, შეუქმნია. თუ ადამიანი იმდენს დავობს, რამდენსაც 

მე, შედეგებისთვისაც მზად უნდა იყოს.

გაძლიერებული რეფლექსია

უცვლელობის საუბარზე მეორე ტიპის რეფლექსიური პასუხია გაძლიერებული 
რეფლექსია. ეს არის კლიენტის ნათქვამის ცოტათი გაზვიადება. ამგვარი 
რეფლექსია ზუსტად ასახავს ადამიანის ნათქვამს, მაგრამ მეტ ინტენსივობას 
და დარწმუნებულობას მატებს მას. ამგვარი გაზვიადების მიზანია ამბივალენტუ-
რობის მეორე მხარის − ცვლილების საუბრის გაღვივება. 

კლიენტი: ჩემი აზრით, ჩვენს ოჯახში ყველაფერი რიგზეა.
ინტერვიუერი: გასაუმჯობესებელი მასში არაფერია.
კლიენტი: მე არ ვგულისხმობ, რომ ყველაფერი სრულყოფილადაა, მაგრამ 

კმაყოფილი ვარ იმით, რაც მაქვს.
ინტერვიუერი: შეუძლებელია, თქვენი ქორწინება იმაზე უკეთესი ყოფილიყო, 

ვიდრე არის.
კლიენტი: მე კმაყოფილი ვარ, მაგრამ, როგორც ჩანს, ორივე არ ვართ 

კმაყოფილი.

გაძლიერებული რეფლექსია არა მხოლოდ იმას აღიარებს, რასაც ადამიანი 
ამბობს, არამედ ინტენსივობას სძენს ამ ნათქვამს ამბივალენტურობის მეორე 
მხარის ძიებაში.

ორმხრივი რეფლექსია

პასუხის მესამე გზაა ორმხრივი რეფლექსია. ამ ტიპის რეფლექსია აღიარებს 
უცვლელობის საუბარს და აერთიანებს მას მანამდე გაჟღერებული ცვლილების 
საუბართან.

აქ ორგვარი - ოსტატური და  ფაქიზი მოქმედებაა  საჭირო. პირველი ეხება 
ორმხრივი რეფლექსიის ორ ელემენტს შორის მაკავშირებელს. ეს უნდა იყოს 
„მაგრამ“ ან „და“,  რომლებიც სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებენ. „და“  ხაზს 
უსვამს ამბივალენტურობას, თანაბარ  ღირებულებას ანიჭებს ორივე ელემენტს. 
„მაგრამ“ საშლელს ჰგავს, რომელიც მანამდე ნათქვამს უარყოფს. ოდესმე თუ 
მოგისმენიათ სამუშაოს შესრულების ასე დაწყებული  შეფასება?

„წელს თქვენ ნამდვილად კარგად იმუშავეთ. ძალიან პროდუქტიული 
იყავით და შესრულებული სამუშაოს ხარისხიც გვაკმაყოფილებს, მაგრამ...“

ან წარმოიდგინეთ შეყვარებული, რომელიც გეუბნებათ:
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„მე მართლა გიფრთხილდები და არაჩვეულებრივ ადამიანად გთვლი, 
მაგრამ...“

მაგრამ თითქოს ნიშნავს: „არ მიაქციო ყურადღება იმას, რაც აქამდე გითხარი. 
მნიშვნელოვანი ამბავი ახლა იწყება“. ამის გამო, გირჩევთ, ორმხრივ 
რეფლექსიებში  და კავშირი გამოიყენოთ, რათა აღიაროთ ამბივალენტურობის 
ბუნება და მისი ორივე მხარე. ადამიანი ერთდროულად ფიქრობს X-სა და Y-ს. 
ერთდროულად უნდა კიდეც და - არც უნდა. ეს ბუნებრივია. გამოიყენეთ მაგრამ 
იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ, სტრატეგიულად ნაკლები მნიშვნელობა მიანიჭოთ 
ორმხრივი რეფლექსიის პირველ ელემენტს. 

გარდა ამისა, ჩვენი აზრით, ნებისმიერ შემთხვევაში (მაგრამ იქნება ეს თუ 
და), ჯობია უცვლელობის საუბრით დაწყება (მისი დაუყოვნებლივ აღნიშვნით) 
მაკავშირებელ სიტყვამდე, მერე კი ცვლილების საუბრით გაგრძელება, რითაც  
მასზე პასუხს გამოვიწვევთ.

„ფიქრობთ, რომ ნამდვილად გაგიჭირდებათ საჭმლის მომზადებისა 
და კვების ჩვევების შეცვლა, თუმცა იმასაც ხვდებით, რამდენად 
მნიშვნელოვანია თქვენთვის სისხლში შაქრის დონის დარეგულირება“.

„რა ადვილი და კომფორტულია ტახტზე ჯდომა და ტელევიზორში 
საყვარელი გადაცემების  ყურება.  თან ამ დროს, უნდა მოიფიქროთ, 
როგორ გახდეთ უფრო აქტიური და დაიწყოთ ვარჯიში“.

ძალიან ბევრს ნუ იფიქრებთ ნიუანსებზე. შეგიძლიათ, გამოიყენოთ „მაგრამ“, ან 
„და“, დააყენოთ უცვლელობის საუბარი პირველ, ან მეორე ადგილზე, და მაინც  
კარგი ორმხრივი რეფლექსია მიიღოთ. კლიენტი მიგანიშნებთ, თავს ართმევთ 
თუ არა საქმეს. თუ კლიენტის პასუხებში უცვლელობის საუბარი და უთანხმოება 
მატულობს, შეგიძლიათ ამის გამოსწორება. მთავარია, რამდენჯერმე არ სცადოთ 
უცვლელობის საუბრის გაღვივება, როგორც ამ მაგალითშია ნაჩვენები:

კლიენტი: ნამდვილად არ მინდა, კვებაში დიდი ცვლილებების შეტანა.
ინტერვიუერი: თქვენ მოგწონთ, როცა იმას ჭამთ, რაც გინდათ. რის ჭამა 

გიყვართ?
კლიენტი: ნაყინის. მაკდონალდსის ბურგერების და კარტოფილის. სქლად 

კარაქწასმული პურის. ყველაფრის, რაც დიაბეტის დროს არ შეიძლება. 
ინტერვიუერი: ეს საჭმელი მნიშვნელოვანია თქვენთვის.
კლიენტი: დიახ! თან გემრიელია, არც მომზადება სჭირდება. არ მიყვარს 

საჭმლის კეთება.
ინტერვიუერი: საჭმლის კეთება ხათაბალაა, არ ღირს. კიდევ რა მოგწონთ 

ამჟამინდელ კვების რეჟიმში?
კლიენტი: ეს სულაც არაა რეჟიმი. როგორც თქვენ თქვით, მე მომწონს 

თავისუფლება, ვჭამ ყველაფერს, რაც მინდა და  როცა მინდა.

აშკარაა, რომ ამ დიალოგში უცვლელობის საუბარზე ფოკუსირება არ წაგვიყვანს 
ცვლილების მიმართულებით, ანუ, შორს არ წაგვიყვანს.
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სტრატეგიული პასუხები

აღნიშნულის გარდა, უცვლელობის საუბარზე სხვა ტიპის პასუხებიც არსებობს. 
მიზანი იგივეა, რაც რეფლექსიით პასუხებში: კლიენტის ნათქვამის აღიარება 
და არა მის წინააღმდეგ წასვლა, რაც უცვლელობის საუბარს გამოიწვევდა. ამ 
მიმართულებით, რეფლექსიითაც ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ 
სხვა შესაძლებლობებიც არსებობს.

ავტონომიის ხაზგასმა

კლიენტი: მე ნამდვილად არ მინდა ვარჯიში.
ინტერვიუერი: ეს თქვენი გადასაწყვეტია. ვერავინ გაიძულებთ ამის გაკეთებას. 

რა მოხდა აქ? ის, რომ სპეციალისტმა სიმართლე თქვა. მხოლოდ კლიენტის 
გადასაწყვეტია, განახორციელებს ცვლილებას თუ არა. ამ საკითხს სხვა ვერავინ 
გადაწყვეტს. სპეციალისტის პასუხი აღიარებს და პატივს სცემს პიროვნულ 
ავტონომიას.

„ეს ნამდვილად თქვენი გადასაწყვეტია“.
„მაინტერესებს, რის გაკეთებას გადაწყვეტთ!“
„მართალი ხართ. მხოლოდ თქვენი საქმეა, რას გადაწყვეტთ. შეგიძლიათ, 

შეწყვიტოთ, შეამციროთ, უცვლელად დატოვოთ, ან გაზარდოთ კიდეც,  
თუ ასე გსურთ“.

„რომც მინდოდეს, თქვენ მაგივრად ვერ გადავწყვეტ“. 

ეს ფრაზები სარკაზმის გარეშეა ნათქვამი. ცოტაოდენი ცინიზმი დაუმატეთ თქვენს 
ტონს და სრულიად განსხვავებულ პასუხს მიიღებთ. დამრიგებლურ ან დამცინავ 
ინტონაციას ადვილად შეუძლია კონფრონტაციის გამოწვევა. წარმოთქვით 
რომელიმე ფრაზა სხვადასხვა ინტონაციით და მოისმინეთ, რა განსხვავებულად 
ჟღერს ისინი, მიუხედავად იმისა, რომ დაწერილი ერთნაირად გამოიყურება.

არჩევის თავისუფლების ხაზგასმა ადამიანისთვის უფრო შესაძლებელს 
ხდის  ცვლილების არჩევას. როგორც მე-11 თავში იძულების ლექსიკასთან 
დაკავშირებით აღვნიშნეთ, ადამიანებისთვის იმის თქმა, რომ მათ „უნდა“ ან 
„არ უნდა“ გააკეთონ რაღაც, მათში წინააღმდეგობას იწვევს.

ახლებური ფორმულირება

კოგნიტური ფსიქოთერაპევტებისთვის ცნობილია ხედვის კუთხის შეცვლის 
იდეა: ნათქვამისთვის სხვა მნიშვნელობის ან სხვაგვარი რაკურსის დამატება.

კლიენტი: არ ვიცი, შევძლებ თუ არა ამის გაკეთებას.
ინტერვიუერი: ეს დიდი გამოწვევაა თქვენთვის − რთული სამუშაო!
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კლიენტი: ჩემი ცოლი სულ მეკამათება ამის თაობაზე.
ინტერვიუერი: ის ნამდვილად წუხს თქვენ გამო.

კლიენტი: ჩემი ნაცნობებიდან ყველა იმდენს სვამს, რამდენსაც მე.
ინტერვიუერი: თქვენ ამ საქმის ჩემპიონებთან ერთად სვამთ!

კლიენტი: ამ ბოლო დროს იმდენი გადავიტანე... არც ვიცი, დანებება მინდა 
თუ არა.

ინტერვიუერი: ბევრი გადაგიტანიათ.

რა აქვს საერთო ამ პასუხებს? ისინი ამ სიტუაციების ახლებურ აღქმას 
გვთა ვაზობენ. შესაძლებელია ამ სიტუაციების სხვადასხვაგვარად აღქმა. 
გაურკვევლობა რთული პრობლემაა. კამათი სიყვარულის გამოხატულებაა. 
ნორმალური გამონაკლისი ხდება. გასაჭირი სიძლიერეს ასახავს.  ხედვის კუთხის 
შეცვლა არ ნიშნავს კამათს იმის გამო, რომელია სწორი აღქმა − ის მხოლოდ 
ხედვის განსხვავებული კუთხის შესახებ დაფიქრებას სთვაზობს ადამიანს.

დათანხმება ბრუნით

ახლებური ფორმულირების გავლენა იზრდება, თუ მას წინ უძღვის რეფლექსია, 
რომელიც ადამიანის ნათქვამს იმეორებს და ეთანხმება. ძნელია, ეკამათო 
ისეთ ვინმეს, ვინც გეთანხმებათ. ცვლილება, ხედვის სხვაგვარი კუთხე შე-
მოთავაზებულია განსაკუთრებული ფოკუსის გარეშე, თითქოს სხვათა შორის 
და, რა თქმა უნდა, სარკაზმის გარეშე. 

კლიენტი: ვერ წარმომიდგენია საკუთარი თავი, მოწევის გარეშე. მოწევა  ჩემი 
ყოველდღიურობის ნაწილია.

ინტერვიუერი: ამის გარეშე თქვენ ვერ იქნებით თქვენ!  მოწევა იმდენად 
მნიშვნელოვანია, რაც გინდ მოხდეს, მაინც მოწევთ.

კლიენტი: მართლაც, სმას შემიძლია თავის დავანებო. დალევა ჩემზე ისე არ 
მოქმედებს, როგორც სხვებზე. სხვები ითიშებიან, მე კი ისევ ფეხზე ვარ.

ინტერვიუერი: როგორც ჩანს, თქვენზე ალკოჰოლი მაინცდამაინც დიდ გავლენს 
არ ახდენს. ვხვდები, რატომ შეიძლება ეს წუხილის მიზეზი გახდეს. კიდევ?

აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ლექსიკური ბალანსის დაცვა. თანავუგრძნობთ ჩვენს 
მთარგმნელებს, რადგან ასეთი ნიუანსები განსხვავდება სხვადასხვა ენებსა და 
კულტურებში. ამოსავალი წერტილი სიმართლის თქმაა. მწეველი ან მსმელი 
ეწინააღმდეგება ხოლმე შედეგების აღიარებას. შედეგებთან შეგუება რისკის 
ფაქტორია ალკოჰოლზე დამოკიდებულებისთვის. დათანხმება ბრუნით - შეიცავს 
რეფლექსიის დადებით თვისებებს და, ამავე დროს, სთავაზობს ადამიანს, 
სხვაგვარად დაინახოს სიტუაცია.

მომზადება კარგი სტარტისთვის

რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ საერთოდ ვერ ისმენთ ცვლილების საუბარს 
და მხოლოდ უცვლელობის საუბრები გესმით? აქ ერთ-ერთი სტრატეგიაა - 
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უარყოფითი მხარეების მოსმენის გზით ცვლილების დადებითი შედეგების შესა-
ხებ სტარტისთვის კარგად მომზადება. გარკვეულწილად, ეს გადაწყვეტილების 
სასწორს წააგავს, თუმცა უფრო  ცვლილების საუბრის გამოწვევის სტრატეგიაა 
უცვლელობის მოტივაციის მოსმენით. ეს ეხება კონკრეტულად იმ სიტუაციებს, 
როცა ცვლილების საუბარი ძალიან იშვიათია. თუ თქვენ უკვე გაქვთ საკმარისი 
რაოდენობით ცვლილების საუბარი, აზრი აღარ აქვს უცვლელობის საუბრების 
გავრცობას ისე, როგორც ქვემოთ მოცემულ მაგალითშია:

კლიენტი: მე ნამდვილად მჭირდება სამსახურის შოვნა. დროა.
ინტერვიუერი: გასაგებია, მაგრამ ყველაზე მეტად რა მოგწონთ უმუშევრობაში? 

პრობლემების ძიებას აზრი არ აქვს. კარგი სტარტისთვის მომზადება გუ-
ლისხმობს უცვლელობის ძირითადი მოტივაციის მოსმენას იმ შემთხვევაში, 
როცა ცვლილების საუბარი აგვიანებს, შემდეგ კი სტატუს-კვოს უარყოფითი 
მხარეებისა და ცვლილების უპირატესობების შესახებ გამოკითხვას:

ინტერვიუერი: კარგად მესმის, რომ არ გსურთ აქ ყოფნა.
კლიენტი: მე მხოლოდ შვილების დაბრუნება მინდა. მოსამართლეს არ აქვს 

მათი წართმევის უფლება. 
ინტერვიუერი: ვერ აგიხსნიათ, რატომ გააკეთა ეს მოსამართლემ. 
კლიენტი: ვიკამათეთ, მაგრამ სერიოზული არაფერი ყოფილა. უბრალოდ 

ძალიან გააზვიადეს ყველაფერი.
ინტერვიუერი: თქვენი აზრით, არაფერი იყო სერიოზული.
კლიენტი: მშვენივრად ვცხოვრობდით. ჩემი საქმეა, როგორ მოვუვლი ჩემს 

ოჯახს.
ინტერვიუერი: ნამდვილად არ მოგწონთ, როცა ვინმე თქვენს საქმეში ერევა. 

და გიწევთ ჩემთან მოსვლა და საუბარი მაშინ, როცა, თქვენი აზრით, 
არაფერი ცუდი არ მომხდარა.

კლიენტი: მართალია. ეს უსამართლობაა.
ინტერვიუერი: ანუ, ამ სიტუაციაში არ მოგწონთ, მითითებებს რომ გაძლევენ, 

სხვა ადამიანებთან ოჯახის საქმეებზე საუბარი გიწევთ, ყველაფერი ძალიან 
გაზვიადებულია და სხვები იღებენ გადაწყვეტილებას თქვენ ნაცვლად. 
არის  კიდევ რამე?

კლიენტი: მგონი, ყველაფერი ასეა. 
ინტერვიუერი: და მაინც, რა სარგებლობის მომტანი შეიძლება იყოს თქვენთვის 

აქ მოსვლა? 
კლიენტი: აქ იმიტომ ვარ, რომ შვილები დავიბრუნო. მინდა, მთელი ოჯახი 

ისევ ერთად ვიყოთ. 
ინტერვიუერი: ეს თქვენთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანია. კიდევ?
კლიენტი: მინდა, ეს მოსამართლე თავიდან მოვიშორო, რომ ჩემი პირადი 

ცხოვრებიდან გაქრეს.
ინტერვიუერი: აქ ყოფნა შეიძლება იმაშიც დაგეხმაროთ, რომ სიტუაცია 

გამოსწორდეს. იქნებ გაუმჯობესდეს კიდეც?
კლიენტი: შეიძლება.
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კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, ჩვენ არ გირჩევთ, რომ კარგი სტარტისთვის 
მომზადება მოტივაციური ინტერვიუირების რუტინულ პროცედურად აქციოთ. 
ეს ხერხი საჭიროა, თუ ადამიანს არ სურს ცვლილების მიზეზების განხილვა. ის 
მაშინაც საჭიროა, როცა ცვლილების საუბრის არარსებობა იმაზე მიანიშნებს, 
რომ კლიენტი ნამდვილად არ არის ცვლილების მიმართ ამბივალენტური. 
მე-18 თავი ეხება სიტუაციას, რომელშიც თქვენი ამოცანა ამბივალენტურობის  
გამოწვევა იქნება.

გვერდით გაყოლა

როდესაც სხვა მცდელობები არ წარმოქმნის ცვლილების საუბარს,  გვერდით 
გაყოლა სცადეთ. ეს ფაქტიურად დათანხმებაა ბრუნის გარეშე. სულ მცირედი 
გაძლიერებითაც თუ შეუერთდებით ადამიანის უცვლელობის საუბარს, შეიძლება 
ცვლილების საუბარი გამოიწვიოთ. 

კლიენტი: მე თვითონაც ვცადე ეს „შოკური თერაპია“, მაგრამ არაფერი გა-
მომივიდა. ძალიან ვღელავ ხოლმე. ვცდილობ, შიში მოვთოკო და თავს ისე 
ვგრძნობ, თითქოს ვკვდები, ამიტომ მიწევს, უკან დავიხიო. ეს არაა საჩემო.

ინტერვიუერი: ეს თქვენთვის ძალიან რთული აღმოჩნდა. ეს მეთოდი ყვე-
ლასთვის არ გამოდგება, ის გულისხმობს შიშის განცდას და მის გადალახვას, 
და შეიძლება, მეტისმეტ დისკომფორტსაც იწვევს. იქნებ ჯობდეს, შეეშვათ.

უთანხმოება

ახლა გადავდივართ უთანხმოების ფე ნო-
მენზე, რაც თქვენს თანამშრომლურ ურ-
თიერთობაში დისჰარმონიის მა ნიშნებელია. 
კი დევ რა მიუთითებს თქვენს სამუშაო ალი-
ანსში ცეცხლის გაჩენაზე?

კვამლის სიგნალი

როგორც კვამლი მიანიშნებს ჰაერში არსებულ ცვლილებებზე, ასევე უნ და 
გაარჩიოს დისონანსის სიგნალები თქვენმა ყურმა და ჩაწვდეს მათს მნი-
შვნელობას.

თავდაცვა

როცა კლიენტი თავდაცვის საჭიროებას გრძნობს, ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი 
რიგზე არაა. კლენტის მხრიდან თავდაცვას შეიძლება სხვადასხვა ფორმა 
ჰქონდეს: 
• დადანაშაულება − „ეს ჩემი ბრალი არაა“.
• მინიმიზაცია − „ეს არც ისე ცუდია“.
• გამართლება − „მე რასაც ვაკეთებ, გამართლებულია“.

თქვენმა ყურმა უნდა 
გაარჩიოს დისონანსის 
სიგნალები და ჩაწვდეს მათს 
მნიშვნელობას.
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ეს ფრაზები, გარკვეულწილად, გადაფარავს უცვლელობის საუბარს, მაგრამ, 
ამავე დროს, ცალსახად გულისხმობს ადამიანის პიროვნებას, ავტონომიას, 
ან თვითშეფასების დაცვას. რა თქმა უნდა, ადამიანები თავს თავდასხმის ან 
შეტევის საპასუხოდ იცავენ. მსგვსი ნიშნების გაჩენა მიუთითებს, რომ ამ დროს 
კლიენტი საფრთხეს გრძნობს.

ჩხუბის დაწყება

სამუშაო ალიანსში ცეცხლის გაჩენის აშკარა ნიშანია საწინააღმდეგო პოზიცია, 
რომელიც აჩვენებს, რომ თქვენ მოკავშირედ კი არა, მოწინააღმდეგედ აღ-
გიქვამენ. ამ ფრაზებში მთავარია „თქვენ“:

„თქვენ არ გადარდებთ ჩემი ბედი“.
„თქვენ ვინ ხართ, რომ მეუბნებით, რა გავაკეთო?“
„თქვენ არ გესმით, რაზე საუბრობთ“.
„თქვენ წარმოდგენა არ გაქვთ, რას ნიშნავს ეს ჩემთვის“.
„თქვენ ცდებით“.

აქ არის გამოწვევა ძალთა დაპირისპირებისაკენ, კამათისკენ, ან დარწმუნებისკენ. 
თუმ ცა, რადგან საუბრის თემა პიროვნული ცვლილებაა, კლიენტი უფრო ძალთა 
დაპირისპირებისკენ იხრება.

შეწყვეტინება

უთანხმოების ნიშანი ისიცაა, როცა კლიენტი საუბარს არ გაცლით, გაწყვეტინებთ 
ლაპარაკს. შინაარსს მნიშვნელობა არ აქვს, მანიშნებელი სწორედ შეწყვეტინების 
ფაქ ტია. რას გვეუბნება ეს? შეწყვეტინება შეიძლება ნიშნავდეს:

„თქვენ არ გესმით“.
„თქვენ არ მისმენთ“.
„თქვენ ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ. მე მომისმინეთ“.
„არ გეთანხმებით“.

ზოგიერთი ადამიანი ხშირად აკეთებს ამას და ეს მათთვის დამახასიათებელია: 
მოუსმენენ (ან არც უსმენენ) მხოლოდ იმდენს, რამდენიც საკმარისია იმის 
გადასაწყვეტად, რა უნდა თქვან  და მაშინვე იწყებენ ლაპარაკს; მაგრამ გა-
ნიხილეთ ის ვარიანტი, როცა შეწყვეტინება უთანხმოების ნიშანია, კერძოდ, 
როცა ეს საუბრის ზოგადი რიტმიდან გადახვევაა.

ჩართულობის შემცირება

კვამლის მეოთხე სიგნალი საუბარში ჩართულობის შეწყვეტაა. კლიენტი 
ინტერესს არ იჩენს, დაბნეულია, ყურადღება გადააქვს, თემას ცვლის, ან სხვა 
მიმართულებაზე გადადის, თვალები აქეთ-იქით გაურბის, ან საათს დაჰყურებს. 
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ნუ ეცდებით იმის გარკვევას, უთანხმოების რომელი კონკრეტული სიგნალია 
ის, რაც თქვენ შეამჩნიეთ. კლიენტის ნათქვამი შეიძლება მოიცავდეს ორ, 
სამ, ან ოთხივე ამ თემას. ყურადღება მიაქციეთ კვამლს, რომელიც თქვენს 
ურთიერთობაში გაჩენილ ცეცხლზე მიგანიშნებთ. 

რატომ არის უთანხმოება პრობლემა? ზოგიერთები ამ სიგნალს კარგ 
ნიშნად მიიჩნევენ, რადგან ამით „განცდებს აღუძრავენ“ კლიენტს. უთანხმოება 
პრობლემაა, რადგან ის ნიშნავს მარცხს სამუშაო ალიანსში და უარყოფითად 
მოქმედებს შემდგომ ცვლილებაზე (Miller et al., 1993; Patterson & Chamberlein, 
1994; Safran, Crocker, McCain, & Murray, 1990). 

აქვე ისიც უნდა დავამატოთ, რომ უთანხმოების ნიშნები კულტურების 
მიხედვით განსხვავებულია. ის, რაც ერთ კულტურაში ან სუბკულტურაში 
თანამშრომლობის მარცხზე მიუთითებს, საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი 
მეორეში. ეს პრობლემა არსებობს კულტურათშორისი კონსულტირების 
დროს, როცა განსხვავებების გაგების საუკეთესო საშუალებაა რეფლექსია და 
მნიშვნელობების შესახებ გამოკითხვა.

თქვენ მიერ შეტანილი წვლილი

უთანხმოება მოსდევს ხოლმე სპეციალისტის განწყობას ან მიდგომასაც. 
უთანხმოება უფრო ხშირია, როცა დაღლილი, დაძაბული, ან გაფანტული ხართ, 
ან პირიქით, ზედმეტად მობილიზებული ხართ, რომ ადამიანს მნიშვნელოვანი 
პრობლემის გადაჭრაში დაეხმაროთ. ამ დროს წყვეტთ მოსმენას, გიაქტიურდებათ 
გამოსწორების რეფლექსი, იწყებთ მტკიცებას, რომ ცვლილება საჭიროა და  მზა 
გადაწყვეტილებებს სთავაზობთ კლიენტს. ასე ეძებთ მასში დამატებით რეაქციას, 
რის  გამოც თქვენი ურთიერთობა ზარალდება.

ინტერვიუერი: ჩემი აზრით, დროა, სერიოზულად მოეკიდოთ ამ საკითხს და 
რამე მოიმოქმედოთ. 

კლიენტი: ეს არ არის ჩემთვის პრიორიტეტული. ჩემი აზრით, ყველაფერი 
ისედაც კარგად იქნება.

ინტერვიუერი: მიჭირს წარმოდგენა, როგორ მოგვარდება ყველაფერი, თუკი 
თქვენ არაფერს შეცვლით. რასაც აკეთებდით, იმავეს აკეთებთ, მაგრამ 
განსხვავებულ შედეგს ელოდებით!

კლიენტი: მოიცა, მე კარგად ვარ. თავადაც შემიძლია თავს მივხედო, არა? 
ახლა შეიძლება, წავიდე?

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ამ შემთხვევაში უთანხმოება უცვლელობის საუბრის 
ფორმას იღებს და ის ნამდვილად არ არის კარგად მოსმენის შედეგი, რაც 
მოტივაციური ინტერვიუირებისთვისაა საჭირო. სპეციალისტი იწყებს დაჩქარებას 
და კლიენტს უკან ჩამოიტოვებს. 

თქვენ თავად შეამჩნევთ საკუთარ თავს უთანხმოების სიგნალებს, რაც 
ფიზიკურად  შეიძლება მუცლის კუნთების დაჭიმვაში ან სახის წამოწითლებაში 
გამოიხატოს. შეიძლება ჩუმად საკუთარ თავსაც კი  უთხრათ: „არ მჯერა, ზის 
და მეუბნება, პრობლემა არ მაქვსო. რა სჭირს? რამდენჯერ ვისაუბრეთ ამაზე?“ 
შინაგან საუბარს შფოთვა აჩენს: „რა მოხდება, თუკი არაფერს შეცვლის? ჩემი 
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ბრალი ხომ არ იქნება?“ თუ თქვენ შინაგან მონოლოგს უსმენთ, კლიენტის 
მოსმენა შეგიწყვეტიათ. 

უთანხმოების წყაროები

უთანხმოება მოტივაციური ინტერვიუირების ოთხივე პროცესში სხვადასხვა 
მიზეზის გამო ხდება ხოლმე. ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა კონტექსტის 
მოკლე მიმოხილვა, რომლებშიც ის მჟღავნდება.

უთანხმოება კეთილგანწყობის მოპოვების პროცესში

ზოგიერთი ადამიანი კონსულტაციაზე გაბრაზებული და თავდაცვის განზრახვით 
მოდის, თუმცა სპეციალისტი ჯერ არც  გასაუბრებია. ამგვარად, უთანხმოება, 
როგორც საწყის ეტაპზე ჩართულობის დამაბრკოლებელი პირობა, საკმაოდ 
ადრე იჩენს თავს. ეს შეიძლება იყოს  წინა კონსულტირებისას განცდილი 
იძულების, იმედგაცრუების, ან არასასურველი მოპყრობის შედეგი. მოტივაციურ 
ინტერვიუირებაში კარგი ისაა, რომ ცვლილებას  დასაწყისშივე არსებული 
პასუხისმგებლობის ხარისხი კი არ განსაზღვრავს, არამედ კურსის განმავლობაში 
კლიენტის მოტივაციის გაძლიერება (Amrhein et al., 2003). თქვენ არ ხართ 
პასუხისმგებელი კლიენტის საწყის მდგომარეობაზე, მაგრამ შეგიძლიათ, 
გავლენა მოახდინოთ  იმაზე, რა მოხდება შემდეგ. მოტივაციური ინტერვიუირება 
განსაკუთრებით ეფექტური მიდგომაა იმ კლიენტთან სამუშაოდ, ვინც თავიდანვე 
გაბრაზებული მოდის და თავის დასაცავადაა მომართული (Karno & Longabaugh, 
2004; Waldron, Miller, & Tonigan, 2001). 

მკურნალობის კონტექსტში ბევრი ფაქტორი არსებობს, რომელსაც კლიენტის 
ჩართულობის გაუარესება შეუძლია. ერთ-ერთი ჩვენგანი მტკივნეულ სამედიცინო 
პროცედურას და, სავარაუდოდ, ცუდ დიაგნოზს ელოდა, მაგრამ მისი ექიმი 
შეფასების ხაფანგში გაება: „დილა მშვიდობისა. რამდენიმე შეკითხვა უნდა 
დაგისვათ და მხოლოდ „დიახ“ ან „არა“ მიპასუხეთ“. ასე გავეხვიეთ დახურული 
კითხვების კორიანტელში. კეთილგანწყობის მოპოვება ასეთნაირად ვერ 
მოხდება და, შედეგად, კლიენტის პასიურობა გარანტირებულია. 

არსებობს ამაზე ძნელად შესამჩნევი ფაქტორებიც, რომლებითაც 
ჩვენ   დაუნებურად ვუწყობთ ხელს უთანხმოებას. იარლიყების მიწებება და 
დადანაშაულება (იხილეთ მე-4 თავი) გაუცხოებას უწყობს ხელს. როდესაც 
პირველ ინტერვიუს ატარებთ მსმელ ადამიანთან, ტერმინ ალკოჰოლიკის 
გამოყენება მაშინვე წარმოქმნის უთანხმოებას და კეთილგანწყობის მოპოვება 
ძალიან გართულდება. მხოლოდ იმის თქმაც კი, რომ მას  „პრობლემა“ აქვს, 
ადამიანში თავდაცვის რეაქციას წარმოშობს მყისიერად.

უთანხმოება ფოკუსირებისას

ფოკუსირების პროცესში უთანხმოება შეიძლება გაჩნდეს იმის თაობაზე, რაზე 
ვიმსჯელოთ და რა ავირჩიოთ ცვლილების მიზნად. ადამიანს, რომელიც 
სპეციალიზებულ კლინიკაში შედის, ბევრი პრობლემა აქვს და ის, რაც სპე-
ციალისტს მნიშვნელოვნად მიაჩნია, მისთვის შეიძლება, სულაც არ იყოს 
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პრიორიტეტული. ნაადრევი ფოკუსის მახე ნიშნავს ადამიანის დაჩქარებულად 
მიყვანას ცვლილების ისეთ მიზანთან, რომელსაც ის ჯერ არ იზიარებს. ქალების 
პროგრამის ფარგლებში აღმოჩნდა, რომ კლიენტებს ნამდვილად ჰქონდათ 
პრობლემა ალკოჰოლის ან სხვა ნარკოტიკების გამო, მაგრამ ამას მხოლოდ 
მეოთხე თუ მეხუთე ადგილი ეკავა ისეთი პრობლემების ჩამონათვალში, 
რო გორიცაა: სამსახურის შოვნა, საცხოვრებელი, ბავშვის მოვლა და პი-
რადი უსაფრთხოება. მხოლოდ ერთ პრობლემაზე შემოფარგლულმა და 
სწორხაზოვანმა ფოკუსირებამ   შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას კარგი სამუშაო 
ალიანსის დამყარებას.

უთანხმოება გაღვივებაში

არ არსებობს მარტივი გამყოფი ხაზი უცვლელობის საუბარსა და უთანხმოებას 
შორის. თუ თქვენ წარმატებით მოიპოვეთ კლიენტის კეთილგანწყობა და 
შეთანხმდით ფოკუსზე, მაინც ძალიან ბუნებრივად შეიძლება გაჩნდეს უცვლე-
ლობის საუბარი. ნუ განიხილავთ ამას პრობლემად ან უთანხმოების სიგნალად, 
რადგან უცვლელობის საუბარი ამბივალენტურობის დამახასიათებელი ნაწილია. 
თუმცა შეამჩნევთ, რომ საუბრის არასასურველი მიმართულებით წაყვანისას 
ან მოვლენების დაჩქარებისას, თუკი კლიენტი ჯერ მზად არაა, უთანხმოება 
წარმოიქმნება. უთანხმოება გამოსწორების რეფლექსის ჩვეული შედეგია. 
სპეციალისტი, რომელიც ცვლილებისკენ ეწევა კლიენტს, პასუხად ამის თანამდევ 
რეაქციას იღებს და თუ მოვლენები ასე გაგრძელდა, საქმე ურთიერთობის 
გაფუჭებამდე მივა. 

გაღვივების პროცესის განმავლობაში უთანხმოება იმ შემთხვევაშიც ჩნდება, 
თუ დროზე ადრე შევეცდებით დაგეგმვაზე გადასვლას. ცვლილების გეგმისკენ 
ბიძგება, სანამ კლიენტი მზად არ იქნება, გაღვივების დროს მიღწეულ პროგრესს 
უკან შემოაბრუნებს:

ინტერვიუერი: თქვენ მითხარით მიზეზები, რომელთა გამოც ღირს ამ ცვლი-
ლების მოხდენა. რის გაკეთებას აპირებთ ცვლილების მისაღებად?

კლიენტი: არ ვიცი. კარგი იქნებოდა, შემძლებოდა რამის გაკეთება, მაგრამ 
ეს არ არის ადვილი საქმე.

ინტერვიუერი: კარგი, მოდი, ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. 
რა იდეები გაქვთ?

კლიენტი: საქმეც ეგაა. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ამისთვის მზად ვარ.
ინტერვიუერი: რით შემიძლია, დაგეხმაროთ, მზაობის მიღწევაში? ვერ ხედავთ, 

რა სიკეთის მოტანა შეუძლია ამას?
კლიენტი: ამაში არაა საქმე. მე ვიცი, რომ ამ ნაბიჯს რაღაც სიკეთე მოჰყვება, 

მაგრამ გულახდილად გითხრათ, თავს ისე ვგრძნობ, თითქოს ამისკენ 
მიბიძგებდნენ.

კლიენტი ნამდვილად გრძნობს ძალდატანებას. მასთან ჯერ კიდევ საჭიროა 
გაღვივებაზე მუშაობა. სიგნალი აშკარაა: ჯერ ძალიან ადრეა პასუხისმგებლო-
ბაზე ან გეგმებზე საუბარი. თუ ინტერვიუერი ზეწოლას არ შეწყვეტს, სულ მალე 
კეთილგანწყობის მოპოვების პროცესის თავიდან დაწყება მოუწევს. 



213პასუხი უცვლელობის საუბარსა და უთანხმოებაზე

უთანხმოება დაგეგმვაში

დაბოლოს, უთანხმოება ჩნდება დაგეგმვის პროცესშიც. კეთილგანწყობის 
მოპოვების, ფოკუსირებისა და გაღვივების პროცესების წარმატებით გავლის 
შემდეგ სპეციალისტი ფიქრობს: „მაშ ასე, ყველაფერი რიგზეა. ახლა ვეტყვი, 
რა უნდა გააკეთოს“. დაგეგმვაც თანამშრომლური პროცესი უნდა იყოს. მიმარ-
თულების ჩვენების ნაცვლად წარმართვას თუ დავიწყებთ, ცეკვა არ გამოვა. 
მიუხედავად იმისა, რომ კლიენტი და სპეციალისტი თანხმდებიან ცვლილების 
მიზნისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ,  უთანხმოება შეიძლება გაჩნდეს 
გაგრძელების გზასთან დაკავშირებით. 

უთანხმოების ყველა ამ პოტენციურ წყაროს საერთო ის აქვს, რომ, საბოლოო 
ჯამში, ცეკვა არ გამოდის. ერთად მოძრაობისა და მუშაობის ნაცვლად, ის 
ჭიდილს ემსგავსება და მონაწილეები ფეხზეც ხშირად აბიჯებენ ერთმანეთს. 
როგორც წესი, ეს  შედეგად მოსდევს სპეციალისტის გამოსწორების რეფლექსისა 
და კლიენტის ამბივალენტურობის შეჯახებას.

პასუხი უთანხმოებაზე

პასუხები უთანხმოებაზე, რომლებიც მოტივაციური ინტერვიუირების შესაბამისია, 
წააგავს უცვლელობის საუბრის პასუხებს. რეფლექსია რჩება გაგებისა და 
სამუშაო ალიანსის აღდგენის ძირითად საშუალებად. 

კლიენტი: რამდენი წლის ხართ? რანაირად შეგიძლიათ თქვენ ჩემი გაგება?
რეფლექსია: თქვენ გაინტერსებთ, ნამდვილად შემიძლია თუ არა თქვენი 

დახმარება.
გაძლიერებული რეფლექსია: როგორც ჩანს, შეუძლებლად მიგაჩნიათ, 

რომ მე რაიმეთი დაგეხმაროთ.
ორმხრივი რეფლექსია: თქვენ დახმარება გჭირდებათ და არ ხართ 

დარწმუნებული, რომ მე ეს ნამდვილად შემიძლია.

ზემოთ განხილული სტრატეგიული მიდგომები  უთანხმოების პასუხად გამოგ-
ვადგება. განვიხილოთ ეს სამი მაგალითი: 

კლიენტი: მე არ ვუსმენ მათ, ვისაც ეს არ გამოუცდია და არ დაუძლევია.
ინტერვიუერი: თქვენ აშკარად გინდათ, რომ გაგიგონ, ამიტომ, მოდი, მე 

მოგისმენთ [დათანხმება ცვლილებით].
კლიენტი: მე არ ვაპირებ თავის დანებებას [უცვლელობის საუბარი] და თქვენ 

ვერ მაიძულებთ ამას [უთანხმოება].
ინტერვიუერი: სწორია. ვიცი, რომც მინდოდეს, მე ვერ მივიღებ გადაწყვე-

ტილებას თქვენ მაგივრად [ავტონომიის ხაზგასმა].
კლიენტი: ვერ ვიტან, როცა მეუბნებიან, რომ ვერ შევჭამ იმას, რაც მინდა.
ინტერვიუერი: ძნელია, მუდმივად აკეთო საჭმლის არჩევანი [ხედვის კუთხის 

შეცვლა].

ამას გარდა, უთანხმოებაზე პასუხის სხვა გზებიც არსებობს, რომლებიც, შეიძ-
ლება, გა მოგვადგეს. აი, სამი მაგალითი: 
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ბოდიშის მოხდა

როდესაც ვინმეს ფეხზე დააბიჯებთ, ზრდილობიანად მოიქცევით, თუ ბოდიშს 
მოუხდით. ეს  ძვირი არ ჯდება, თან მაშინვე აცნობებს კლიენტს, რომ თქვენ 
შორის თანამშრომლური დამოკიდებულებაა. 

„ბოდიში. მგონი, არასწორად გაგიგეთ“.
„ვფიქრობ, ჩემმა ნათქვამმა თავი შეურაცხყოფილად გაგრძნობინათ“.
„თქვენთვის ლექციის წაკითხვა არც მიფიქრია“.

აფირმაცია

აფირმაცია დაგვეხმარება თქვენს სამუშაო ალიანსში არსებული დაძაბულობის 
მოხსნაში. გულწრფელი განმტკიცების შედეგად შემცირდება თავდაცვის ტენ-
დენცია და დამყარდება პატივისცემით სავსე ურთიერთობა.

კლიენტი: მე თვითონაც შემიძლია ამის გაკეთება თქვენი დახმარების გარეშე!
ინტერვიუერი: თუ თქვენ რაიმეს გაკეთებას გადაწყვეტთ, აუცილებლად ას-

რულებთ.
კლიენტი: თქვენ არ იცით, რაზე ლაპარაკობთ.
ინტერვიუერი: თქვენ ნამდვილად ბევრი გიფიქრიათ ამაზე.

ფოკუსის გადატანა

უთანხმოებაზე კიდევ ერთი შესაძლო პასუხია მტკივნეული თემიდან ფოკუსის 
გადატანა და არა მისი მეტად გამწვავება. 

კლიენტი: იმის თქმა ხომ არ გინდათ, რომ ეს ჩემი ბრალია და მე არ ვარ 
კარგი ქმარი?

ინტერვიუერი: სულაც არა. მე არ მაინტერესებს ვინმეს დადანაშაულება ან 
დამნაშავის ძებნა. ჩემთვის მნიშვნელოვანი ის არის, როგორ გინდათ 
ურთიერთობების გაუმჯობესება და როგორ შეიძლებთ ამის გაკეთებას.

კლიენტი: თქვენ ფიქრობთ, რომ სმის პრობლემა მაქვს?
ინტერვიუერი: მე არ მაინტერესებს იარლიყები. ჩემთვის თქვენ ხართ მნიშვ-

ნელოვანი.

დაბოლოს, არ არსებობს უცვლელობის საუბარსა და უთანხმოებაზე 
პასუხის ერთადერთი ფორმულა. მთავარია, ვუპასუხოთ თანამშრომლობითა 
და მიმღებლობით, პატივი ვცეთ მათს ავტონომიას და არ გამოვიწვიოთ სტატუს-
კვოს დაცვის სურვილი. ამის კარგად გაკეთების უამრავი გზა არსებობს.
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ცვლილების დრამა

უცვლელობის საუბარსა და უთანხმოებაზე კარგი პასუხი ძალიან მნიშვნელო-
ვანია წარმატებული მკურნალობისთვის, თუ თქვენ მას შესაძლებლობად 
აღიქვამთ და სწორად გამოიყენებთ. სტატუს-კვოს დაცვის ან უთანხმოების 
გამოხატვისას კლიენტი იმეორებს სცენარს, რომელიც მანამდეც ბევრჯერ 
გათამაშებულა. თქვენც გაქვთ განსაზღვრული როლი − რომელიც წარსულში 
ბევრ ვინმეს შეუსრულებია. თქვენი პასუხები ადვილი გამოსაცნობია. თუ იმავე 
სიტყვებს გაიმეორებთ, რასაც სხვები ამბობდნენ, სცენარი ისევე დასრულდება, 
როგორც ადრე სრულდებოდა ხოლმე.

მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი როლის გადაკეთება. თქვენი ფრაზები 
ამ სპექტაკლში არ უნდა იყოს მშრალი. არ უნდა თქვათ ის,  რასაც თქვენგან 
კლიენტი ელოდება. მოტივაციური ინტერვიუირება უფრო იმპროვიზაციის 
თეატრს წააგავს. ორი სესია არასოდეს მიმდინარეობს ზუსტად ერთნაირად. 
თუკი ერთი მსახიობი მაინც შეცვლის როლს, სცენარი ახალი მიმართულებით 
განვითარდება. დაძაბულობა სიცოცხლეს მატებს სპექტაკლს. ცვლილებას 
დრამატულობა და მღელვარება შეაქვს სცენარში. სამწუხარო შეცდომა იქ-
ნება, თუ უცვლელობის საუბარს ან უთანხმოებას პერსონაჟის ხარვეზად 
ჩავთვლით, რადგან ეს სწორედ ისაა, რაც ადამიანის ცვლილების საფუძველს 
წარმოადგენს. ისინი მსახიობის მოტივებისა და ბრძოლების შედეგად ჩნდება 
და წინასწარმეტყველებს კონკრეტულ დასასრულს, რომლამდეც სპექტაკლი 
შეიძლება მივიდეს ან ვერ მივიდეს. სპეციალისტის ოსტატობა ამგვარი და-
ძაბულობების ამოცნობით და მათი გამკლავებით მოწმდება. სწორედ ამ ეტაპზე 
ვითარდება ცვლილების დრამა.

ძირითადი პუნქტები

9 უცვლელობის საუბარი ამბივალენტურობის დამახასიათებელი ნაწილია 
და არ უნდა განვიხილოთ, როგორც „წინააღმდეგობა“.

9 უთანხმოების ფენომენი მიგვანიშნებს სამუშაო კავშირში გაჩენილ 
დისონანსზე.

9 როგორც უცვლელობის საუბარი, ასევე უთანხმოება ძალიან იზრდება, 
ან მცირდება იმის მიხედვით, როგორ პასუხობს მათ ინტერვიუერი.

9 უთანხმოება მოტივაციური ინტერვიუირების ოთხივე პროცესში სხვა-
დასხვა მიზეზით ჩნდება. 
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„არ არსებობს ყალბი იმედი“.
მერი პაიპერი

„იმ ფრთოსანს მოჰგავს იმედი, სულში რომ გადგამს 
საძირკველს,
უსიტყვო მელოდიებით ჟივის, არარა არინდებს“.

ემილი დიკინსონი

მოტივაციური ინტერვიუირება თავიდან აღიქმებოდა, როგორც ცვლილების 
მოტივაციის გაღვივების მეთოდი ისეთ სიტუაციებში, რომლებშიც ცვლილების 
მნიშვნელობა სპეციალისტისთვის უფრო აშკარა იყო, ვიდრე კლიენტისთვის. 
აქამდე ჩვენი დისკუსიები ძირითადად შეეხებოდა კლიენტებისთვის ცვლილების 
მნიშვნელობის განცდის გამყარებას, მაგრამ არსებობს სხვა კლინიკური პრობ-
ლემაც, რომელსაც ასევე ხშირად ვხვდებით და რომელშიც მოტივაციური 
ინტერვიუირება ძალიან გვეხმარება. ეს არის სიტუაცია, როცა კლიენტი მკაფიოდ 
ხედავს და აღიარებს ცვლილების მნიშვნელობას, მაგრამ აკლია საკუთარი 
თავის რწმენა, რომ შეძლებს ამას.

„უკეთეს სამსახურს ვიშოვიდი, დიპლომი რომ მქონოდა, მაგრამ უკვე 
ძალიან დიდი ხანია, რაც სკოლა დავამთავრე და არა მგონია, ახლა 
სწავლის გაგრძელება შემეძლოს“.

„ვიცი, რომ მოწევა მავნებელია, რამდენჯერმე ვცადე კიდეც თავის დანებება, 
მაგრამ არა მგონია, ოდესმე მართლა შევძლო ამის გაკეთება“.

„ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება უკეთესი კომუნიკაცია, მაგრამ არა მგონია, 
ჩემი ოჯახი მზად იყოს ამისთვის“.

„მინდა, უკეთესი ჯანმრთელობა მქონდეს, მაგრამ ვარჯიში ძალიან დამ-
ღლელია“.

ყურადღება მიაქციეთ, რომ ყოველი ამ წინადადების შუაში არის სიტყვა „მაგრამ“. 
ისინი იწყება სურვილის, მიზეზის, ან საჭიროების აღნიშვნით, შემდეგ კი გადადის 
პრობლემაზე: „მაგრამ არ მჯერა, რომ შევძლებ ამის გაკეთებას“.

იმედი არის რწმენა იმისა, რომ ცვლილება შესაძლებელია. გამოცდილ სპე-
ციალისტს შეუძლია იმედის ჩასახვა მაშინ, როცა თავად კლიენტი უიმედოდაა. 
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საკუთარი ძალების რწმენა წინგადადგმული ნაბიჯია და გულისხმობს არა 
მხოლოდ იმას, რომ ცვლილება შესაძლებელია, არამედ იმასაც, რომ მე 
შემიძლია ამ ცვლილების განხორციელება. ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს იმედი, 
რომ რაღაც მოხდება მისგან დამოუკიდებლად − იღბლის (ქარის მოტანილი), 
ან ღვთის წყალობით, ანდა გარემოებათა ცვლილების შედეგად − და არ 
სჯეროდეს, რომ თვითონ შეუძლია რამის გაკეთება ამასთან დაკავშირებით. 
მოტივაციური ინტერვიუირება ახდენს პიროვნული ცვლილების აქტივაციას და 
განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს საკუთარი ძალების რწმენაზე.

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ადამიანები  ცვლილების განხორციელებას 
შეუდგებიან, თუ არ სჯერათ, რომ ეს შესაძლებელია. სინამდვილეში, საკუთარ 
ძალებში რწმენის ნაკლებობა შესაძლოა დაბრკოლებას წარმოადგენდეს 
ცვლილების მნიშვნელობის აღიარების თვალსაზრისითაც. ვის მოეწონება 
ასეთი აზრები: „მე ნამდვილად უნდა შევიცვალო, მაგრამ არ შემიძლია?“ 
ადამიანისთვის კარგი სამსახური ვერ გაგიწევიათ, თუკი დააჯერეთ, რომ 
ცვლილება აუცილებელია, მაგრამ ის მას ვერ განახორციელებს. შედეგი იქნება 
შფოთვა და იმედგაცრუება, რაზეც ნორმალური რეაქციაა სტრესის შემცირება 
რაიმე ხერხით (მაგ., მასზე ფიქრის შეწყვეტა ან პრობლემის მინიმალურად 
წარმოჩენა). როგორც ცვლილების მნიშ-
ვნელობა, ისე საკუთარი ძალების რწმენა 
ცვლილების მოტივაციის ძირითად ელე-
მენტებს წარმოადგენს (R. W. Rogers, 1975; 
Rollnick, Miller, & Heather, 1998) და ამიტომ 
წარმატებულ მოტივაციურ ინტერვიუირებას 
ორივე უნდა ახლდეს. 

რა არის პრობლემა?

საჭირო მიმართულების დადგენის მარტივი გზაა ოთხუჯრიანი ცხრილი, რომე-
ლიც 16.1 სქემაზეა ნაჩვენები. რამდენად მნიშვნელოვნად თვლის ადამიანი ამ 
პრობლემის (ან შესაძლებლობის) მოგვარებას და რამდენად დარწმუნებულია, 
რომ შეუძლია ამის გაკეთება? ეს ქმნის ოთხ შესაძლო სიტუაციას.

ადამიანისთვის კარგი 
სამსახური ვერ გაგიწევიათ, 
თუკი დააჯერეთ, რომ 
ცვლილება აუცილებელია, 
მაგრამ ის მას ვერ 
განახორციელებს.

სქემა 16.1. მნიშვნელობა და საკუთარი ძალების რწმენა
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პირველი სიტუაცია ნებისმიერი სპეციალისტის ოცნებაა. ადამიანმა იცის, 
რომ ცვლილება მნიშვნელოვანია და იმაშიც დარწმუნებულია, რომ თავად 
შე უძლია მისი განხორციელება. ეს არის მოტივაციური ინტერვიუირების 
სა სურვე ლი შედეგი. ეს ისეთი სიტუაციაა, რომელშიც ადამიანს ყველაზე 
ნაკლებად სჭირდება პროფესიონალის დახმარება. მე-2 სიტუაციაში ადამიანს 
სჯერა, რომ ცვლილება შესაძლებელია (შემიძლია ამის გაკეთება), მაგრამ 
არ აღიქვამს მნიშვნელოვნად მის განხორციელებას (მაგრამ რატომ უნდა 
მინდოდეს?). აქ იწყება მოტივაციური ინტერვიუირება. მე-3 სიტუაცია იწვევს, 
სულ მცირე, დროებით დემორალიზებას. ცვლილების აღქმული მნიშვნელობა 
მაღალია, მაგრამ საკუთარი ძალების რწმენა დაბალი. ამ უჯრაში ყოფნის ერთ-
ერთი დამახასიათებელი ნიშან-თვი სებაა სიტყვა „შევეცდები“. ეს მიუთითებს 
ცვლილების საკმაოდ დიდ მნიშ ვნელობაზე (საიმისოდ, რომ  ღირდეს მისი 
განხორციელების ცდა), და, ამავდროულად, წარმატების მცირე რწმენაზე. 
რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, საკუთარი ძალების რწმენა იმდენად  მცირე 
იყოს, რომ ადამიანს ცდაც კი აღარ მოუნდეს. დაბოლოს, მე-4 სიტუაცია არის 
სპეციალისტისთვის ყველაზე ნაკლებად სა სურველი სცენარი: კლიენტი არ 
აღიქვამს ცვლილებას არც მნიშვნელოვნად და არც შესაძლებლად.

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ეს ეხება არა მხოლოდ ისეთ სიტუაციებს, 
რომლებშიც ხდება პრობლემური სტატუს-კვოდან გაქცევა, არამედ ისეთ სი-
ტუაციებსაც, სადაც ცვლილება არის შესაძლებლობა, რომელიც კიდევ უფრო 
გააუმჯობესებს დამაკმაყოფილებელ სტატუს-კვოს. დილემა შეიძლება იყოს 
მიდგომაში და არა კონფლიქტის თავიდან არიდებაში (იხილეთ მე-12 თავი).

მე-2 და მე-3 სიტუაცია სპეციალისტის წინაშე განსხვავებულ ამოცანას აყენებს. 
მე-2 სიტუაციაში მნიშვნელოვანია კლიენტის ცვლილების აუცილებლობაში 
დარწმუნება. მე-3 სიტუაციაში ცვლილების მნიშვნელობის აღქმა საკმარისია 
და არსებობს მოტივაციის პრობლემა − საკუთარი ძალების მცირე რწმენა. 
მე-4 სიტუაციაში დაბალია როგორც მნიშვნელოვნების აღქმა, ისე საკუთარი 
ძალების რწმენა. შეიძლება მნიშვნელობის გაცნობიერება სწორედ იმიტომ არ 
ხდება, რომ საკუთარი ძალების რწმენაა ძალიან მცირე.

თვითდარწმუნებულობის ხელშეწყობა

კლიენტის ცვლილებების პროგნოზირებასთან  ასოცირებულ კლიენტისეულ  
ფაქტორებს შორის, იმედი ყველაზე გავლენიანი ფაქტორია (Bohart & Tall-
man, 1999; Hubble, Duncan, & Miller, 1999; Snyder, 1994; Yahne & Miller, 
1999). კონკრეტული ქცევის დონეზე საკუთარი ძალების რწმენას ტერმინ 
„თვითეფექტურობით“ აღნიშნავენ და ის წარმატებული შესრულების პრე-
დიქტორია (Bandura, 1982, 1997). კლიენტის თვითეფექტურობაზე ზემოქ-
მედება ერთ-ერთი გზაა, რომლითაც მოტივაციური ინტერვიუირება ცვლი-
ლებას განაპირობებს (Chariyeva et al., იბეჭდება). უფრო ზოგადად, იმედი 
დემორალიზებას უშლის ხელს (Frank & Frank, 1993). საბედნიეროდ, კლიენტის 
იმედი ისეთი რამაა, რისი გაძლიერებაც თერაპიული ურთიერთობით შეიძლება. 
კოგნიტურ-ქცევითი სტრატეგია გულისხმობს კლიენტისთვის ხელის შეწყობას 
ახალი უნარების სწავლაში ან არსებული უნარების გაძლიერებაში, რომლებიც 
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დამაბრკოლებელი სიტუაციების დაძლევაში გამოადგებათ (მაგ., Linehan, 1993; 
Monti, Kadden, Rohsenow, Cooney, & Abrams, 2002). მეორეა ცვლილების იმ 
უნარების გააქტიურება, რომლებიც უკვე არსებობს (DeShazer et al., 2007; Hib-
bard et al., 2007; Lewis & Osborn, 2004). ამ თავში ლაპარაკია იმაზე, თუ როგორ 
უნდა გამოვიყენოთ მოტივაციური ინტერვიუირება იმედის გასაძლიერებლად, 
როდესაც საკუთარი ძალების მცირე რწმენა ხელს უშლის ცვლილებას. როგორც 
ზოგადად მოტივაციის შემთხვევაში ხდება, იმედმაც კლიენტში უნდა გაიღვიძოს. 
მასში უკვე არის იმედის ნაპერწკალი, რომელიც აღმოჩენასა და გაღვივებას 
ელოდება.

საკუთარი ძალების რწმენის საუბარი

გაიხსენეთ, რომ მე-12 თავში მოყვანილი ცვლილებისათვის მოსამზადებელი 
საუბრის (DARN) ოთხი მაგალითიდან ერთ-ერთი უნარებს ეხება. ამგვარი 
ფრაზების (ანუ საკუთარი ძალების რწმენის საუბრის) გაღვივება იმედის ჩა-
ნერგვის ერთ-ერთი მიდგომაა. ის ეყრდნობა უკვე არსებულ რესურსებს. იმედს კი 
არ უნერგავენ, არამედ აღვივებენ. კლიენტი თავად არის იდეების პირველწყარო, 
თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ცვლილება. დასვით ღია კითხვები, რომელთა 
პასუხი საკუთარი ძალების რწმენის საუბარი იქნება, შემდეგ კი რეფლექსიური 
მოსმენა მოაყოლეთ. 

„როგორ შეიძლება განახორციელოთ ეს ცვლილება?“
„რა იქნებოდა კარგი პირველი ნაბიჯი?“
„იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც საკუთარი თავის შესახებ იცით, 

როგორ შეძლებდით ცვლილების წარმატებით განხორციელებას?“
„რა დაბრკოლებებს ხედავთ და როგორ ფიქრობთ მათს დაძლევას?“
„რა გაძლევთ საკუთარი ძალების რწმენას, რომ შეგიძლიათ ამის გაკეთება?“

აქვე მოვიყვანთ მწეველთან საუბრის კლინიკურ მაგალითს:

კლიენტი: თქვენი აზრით, როგორ უნდა დავანებო თავი მოწევას? ადრეც ვცადე 
და არაფერი გამომივიდა.

ინტერვიუერი: შემიძლია გაგიზიაროთ, როგორ შეძლეს ეს სხვებმა, მაგრამ 
მთავარია, თქვენ რა გამოგადგებათ. თქვენ საკუთარ თავზე უკეთ არავინ 
გიცნობთ. ამიტომ მაინტერესებს, იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, 
რაც საკუთარი თავის შესახებ იცით, როგორ ფიქრობთ, რას შეუძლია 
მიგიყვანოთ წარმატებამდე. როგორ გააკეთებდით ამას?

კლიენტი: არ ვიცი. ადრე როცა ვცადე, ძალიან ბუზღუნა და აუტანელი გავხდი. 
ჩემთან ურთიერთობა არავის სიამოვნებდა. 

ინტერვიუერი: ადვილად ღიზიანდებით, როცა ნიკოტინი გამოდის ორ გა-
ნიზმიდან.

კლიენტი: ჰო. მე ვიცი, რომ არსებობს ნიკოტინის კევი და სხვა საშუალებები, 
მაგრამ მინდა, ერთხელ და სამუდამოდ დავანებო თავი და აღარ 
დავუბრუნდე.
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ინტერვიუერი: ყველაზე მეტად ასეთი გამოსავალი გსურთ. მაინც როგორ 
გააკეთებთ ამას?

კლიენტი: ჩემი აზრით, ერთი-ორი კვირით ადამიანებს უნდა მოვშორდე 
(იცინის), ალბათ, სადმე უდაბნოში მომიწევს განმარტოება.

ინტერვიუერი: სხვა ადამიანების დასაცავად.
კლიენტი: საკუთარი თავის დასაცავად, თუ მინდა, რომ კიდევ მყავდეს ცოლი 

და მეგობრები, როცა ეს ყველაფერი დასრულდება!
ინტერვიუერი: როცა სიგარეტს თავს ანებებთ, თქვენთან ცხოვრება ძალიან 

რთული ხდება.
კლიენტი: მხოლოდ 2-3 დღით შევწყვიტე მოწევა, მაგრამ ძალიან ცუდად 

გავხდი.
ინტერვიუერი: ესე იგი, ზუსტად არ იცით, რამდენ ხანს გაგრძელდება ნიკოტინის 

გამოსვლა ორგანიზმიდან და რას გააკეთებდით ამ დღეების განმავლობაში.
კლიენტი: ვიცი, რომ რაღაცით უნდა დავკავდე და საკუთარი ხელით გავაკეთო 

რამე. მიყვარს კარადების, ავეჯის კეთება. ალბათ, მთელ სახლს გავავსებ 
ავეჯით, სანამ გადამივლის!

ინტერვიუერი: ეს ნამდვილად იცით  საკუთარი თავის შესახებ − ანუ ის, რომ 
საქმის კეთება ძალიან დაგეხმარებათ რთულ პერიოდში. არ გსურთ 
მდგომარეობის შესამსუბუქებლად ნიკოტინის კევის გამოყენება. 

კლიენტი: არა, მინდა, ერთხელ და სამუდამოდ დავანებო თავი და სისუ-
ლელეებზე დრო არ ვკარგო.

ინტერვიუერი: თუ გადაწყვეტთ რამის გაკეთებას, დროულად გინდათ ამის 
სისრულეში მოყვანა.

კლიენტი: როცა ეს რამე არასასიამოვნოა, დიახ. მაგრამ როცა ლამაზ ავეჯს 
ვამზადებ, შემიძლია, არ ვიჩქარო. მუშაობა სიამოვნებას მანიჭებს. 

ინტერვიუერი: ეს გიტაცებთ და დრო გაგყავთ.
კლიენტი: სინამდვილეში, კარგიც კი იქნებოდა, თუ სამსახურიდან ცოტა ხნით 

წამოვიდოდი და ავეჯს დავამზადებდი.
ინტერვიუერი: შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ ამას მოწევისთვის თავის 

დასანებებლად აკეთებთ  და ამით დატკბეთ. 
კლიენტი: დიახ. ჩემს ცოლს ცოტა ხნით დედამისთან გავგზავნიდი, ტელეფონს 

კი არ ვუპასუხებდი. მგონი, ამან უნდა გაჭრას.
ინტერვიუერი: ყოველ შემთხვევაში, ასე მოიქცეოდით, ვიდრე ნამდვილად 

რთული დღეები გადაივლიდა. რამდენად დარწმუნებული ხართ, რომ ეს 
ნამდვილად გამოგივათ?

კლიენტი: ჩემი აზრით, გამომივა. მე მხოლოდ ის მინდა, ერთი-ორი კვირის 
განმავლობაში საქმე მქონდეს  და არ ვხვდებოდე სხვა ადამიანებს, 
განსაკუთრებით, მწეველებს.

ინტერვიუერი: შემიძლია, რამე გავაკეთო, რომ დაგეხმაროთ ამაში − ვთქვათ, 
ტელეფონით გესაუბროთ კრიზისულ ვითარებაში?

კლიენტი: (იცინის) არა, მე მხოლოდ თარიღის დათქმა მჭირდება და ყველა-
ფერს მო ვაგვარებ.

რასაც თქვენ უსმენთ და რის გაძლიერებასაც ცდილობთ არის უნარიანობის 
ლექსიკა, საკუთარი ძალების რწმენის საუბარი (შემიძლია, შევძლებ, შესაძ-
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ლებელია) და ადამიანის საკუთარი იდეები, თუ როგორ უნდა გააკეთოს ეს. ღია 
კითხვები კარგი საშუალებაა კლიენტის აზრების გასაგებად: „როგორ ფიქრობთ, 
რა გზითაა შესაძლებელი წარმატების მიღწევა?“

საკუთარი ძალების რწმენის საზომი

მე-13 თავში წარმოდგენილი საზომი იმისთვისაც გამოგვადგება, რომ კლიენტის 
საკუთარი ძალების რწმენის საუბარი შევაფასოთ: „რამდენად გჯერათ, 
რომ თუ მოინდომებთ, ამის გაკეთებას შეძლებთ? შემიფასეთ 0-დან 10-მდე 
სკალით, სადაც 0 ნიშნავს − სრულ თავდაუჯერებულობას, და 10 კი − სრულ 
თავდაჯერებულობას, თქვენი აზრით, რა ადგილას იმყოფებით?“ შემდეგ მე-13 
თავში განხილული შეკითხვები გამოგვადგება კლიენტის აზრების გასაგებად 
საკუთარი ძალების რწმენის შესახებ:

„რატომ ხართ _____ და არა 0?“ (ან დასახელებულზე ნაკლები რიცხვი)
„რა დაგჭირდებათ იმისთვის, რომ _____-დან [მეტი რიცხვი]-ზე გადახ-

ვიდეთ?“
„რით შემიძლია დაგეხმაროთ, რომ _____-დან [მეტი რიცხვი]-ზე გადახ-

ვიდეთ?“

ამ კითხვების პასუხები იქნება თვითდარწმუნებულობის საუბარი. როგორც 
ადრე ვთქვით, არ დაგავიწყდეთ და არ შეაბრუნოთ შეკითხვები: „რატომ ხართ 
_____ და არა 10?“

ინფორმაციისა და რჩევის მიცემა

ზოგჯერ ადამიანებმა არ იციან, საით წავიდნენ და ინფორმაციას გთხოვენ, 
ან რჩევას გეკითხებიან. როგორც ზემოთ მოყვანილ მაგალითშია ნაჩვენები, 
ასეთ კითხვაზე ჩვენი საწყისი რეაქცია კითხვის შებრუნება და ჯერ კლიენტის 
საკუთარი აზრების გარკვევაა. თუმცა ამის შემდეგ ნამდვილად გონივრულია, 
მივცეთ საჭირო ინფორმაცია ან რჩევა. თუ კლიენტმა გთხოვათ ამის შესახებ, 
ეს ნიშნავს, რომ მან ნება დაგრთოთ. როგორც მე-11 თავში ვნახეთ, როცა საქმე 
რჩევას ეხება, ჯობია კლიენტს ერთი შესაძლებლობა კი არა, შესაძლებლობათა 
ჩამონათვალი შესთავაზოთ. 

ძლიერი მხარეების იდენტიფიცირება და განმტკიცება

საკუთარი ძალების რწმენის ჩანერგვის კიდევ ერთი გზაა მეტი ძლიერი მხარისა 
და იმ რესურსების იდენტიფიცირება, რომლებიც ადამიანს ცვლილების 
პრო ცესში დაეხმარება. ძლიერი მხარეების განმტკიცებით თვითშეფასებისა 
და საკუთარი ძალების რწმენის გამყარება შეიძლება. ადამიანის ძლიერი 
მხარეების განმტკიცება ერთ-ერთი ხერხია იმედისა და თვითდარწმუნებულობის 
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გასაძლიერებლად. როგორც წინა თავებში განვიხილეთ, ადამიანს პირდაპირ 
შეგიძლიათ ჰკითხოთ თავისი დადებითი თვისებების შესახებ და რეფლექსიური 
მოსმენით გამოიკვლიოთ ისინი. ბევრი ადამიანი თავს უხერხულად გრძნობს 
საკუთარ ძლიერ მხარეებზე საუბრისას, ამიტომ უფრო სტრუქტურირებულ 
პროცედურასაც ვიყენებთ ხოლმე, რომელსაც „ცვლილების წარმატებულ 
განმხორციელებელთა თვისებები“ ვუწოდეთ. სქემა 16.2-ზე ნაჩვენები ზედსარ-
თავი სახელების ჩამონათვალი არის იმ 100 დადებითი თვისების ნაკრები, 
რომლებიც ადამიანებმა შეიძლება გამოამჟღავნონ. ყველას შეუძლია ამ სიაში 
საკუთარი მახასიათებლის პოვნა, ჩვენც სწორედ ამას ვთხოვთ: „დახედეთ ამ 
სიას  და შემოხაზეთ თქვენთვის დამახასიათებელი რამდენიმე ძლიერი მხარე“. 
ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათ ხუთი თვისება მაინც შემოხაზონ. შემდეგ ვიკვლევთ 
ამ ძლიერ მხარეებს ღია კითხვებითა და რეფლექსიური მოსმენით.

ინტერვიუერი: ახლა მინდა, გესაუბროთ იმის შესახებ, თუ როგორ დაგეხმარე-
ბათ ეს ძლიერი მხარეები გულ-სისხლძარღვთა სისტემის გამაჯანსაღებელ 
პროგრამაში, რომ გულის შეტევა აღარ დაგემართოთ. როგორც ვხედავ, 
თქვენ შემოხაზეთ „მომავალზე ორიენტირებული“. მომიყევით ამის შესახებ.

კლიენტი: ვფიქრობ, რომ მოვლენების დადებითი მხარეების დანახვა შემიძლია. 
ყოველთვის ვხედავდი შესაძლებლობებს და არა მხოლოდ არსებულ 
სიტუაციას.

ინტერვიუერი: გასაგებია. თქვენ ოპტიმისტი ხართ.
კლიენტი: გარკვეულწილად. არასოდეს ვწუხვარ წარსულზე: „უნდა მომხდარი-

ყო, უნდა ყოფილიყო, უნდა მქონოდა“, მხოლოდ წინ ვიყურები. წარსულში 
ვერაფერს შევცვლი, მომავალი კი ჯერ არ დამდგარა. მე მომავალში 
შემიძლია რაღაცის შეცვლა. 

ინტერვიუერი: ეს ნამდვილად ძლიერი მხარეა. იმაზე კი არ ფიქრობთ, თუ რა 
ცუდადაა საქმე, ის უფრო გაინტერესებთ, რა შეიძლება გაკეთდეს სიტუაციის 
გამოსასწორებლად.

კლიენტი: დიახ, მართალია.
ინტერვიუერი: ესე იგი, ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად თქვენთვის 

მნიშვნელოვანია ყურადღების გამახვილება იმაზე, თუ რისთვის გსურთ 
სიცოცხლე და რა გელოდებათ წინ. სწორია?

კლიენტი: სწორედ ასეა. სიცოცხლე ჯერ არ დამიმთავრებია. კიდევ ბევრი 
რამის გაკეთება მინდა.

ყურადღება მიაქციეთ იმასაც, რომ აქ პაციენტის ნათქვამში დიდი რაოდენობი-
თაა ცვლილების საუბარი და, ამავდროულად, ხდება ცვლილებისთვის სა ჭირო 
კონკრეტული ძლიერი მხარის განმტკიცებაც. როდესაც კლიენტი პიროვ-
ნულ თვისებას დაასახელებს, სთხოვეთ აზრის უფრო გავრცობა. როგორ 
ახასიათებს მას ეს თვისება? სთხოვეთ, მოიყვანოს მაგალითები და მოაყოლეთ 
რეფლექსიური მოსმენა. 

აქ გამოგვადგება იმის გარკვევაც, სოციალური მხარდაჭერის რა წყაროებს 
ფლობს კლიენტი ცვლილების განხორციელებისას. არსებობენ თუ არა ადა-
მიანები, რომელთა მხარდაჭერის იმედიც ექნება? რა სახის მხარდაჭერის იმედი 
აქვს? კიდევ ვინ დაეხმარება ცვლილების განხორციელებაში?
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წარსული წარმატებების განხილვა

იმედის კიდევ ერთი წყაროა იმ ცვლილებების განხილვა, რომლებიც ადა-
მიანმა წარსულში წარმატებით განახორციელა: „რა რთული ცვლილებები 
განგიხორციელებიათ ცხოვრებაში? ან რა გაგიკეთებიათ ისეთი, რაშიც თავიდან 
არ იყავით დარწმუნებული?“ ერთი ან ორი მაგალითის მოსმენის შემდეგ კი 
ეკითხებით: „როგორ გააკეთეთ ეს?“ შემდეგ კი ისევ ყურადღებით უსმენთ 
და რეფლექსიას აკეთებთ იმ კონკრეტულ უნარებსა და ძლიერ მხარეებზე, 
რომლებიც ამ მონათხრობში ჩანს. დაწვრილებით განიხილეთ წარსულში 
მომხდარი პოზიტიური ცვლილებები. რა გააკეთა ამ ადამიანმა ისეთი, რაც 

სქემა 16.2. ცვლილების წარმატებულ გამხორციელებელთა 
ზოგიერთი თვისება

 

ადაპტაციისუნარიანი მიმღები
ალალი მიმწოლი
ამბიციური მომავალზე ორიენტირებული
ასერტიული მომთმენი
აქტიური მოსიყვარულე
ბედნიერი მოქნილი
ბეჯითი მოწადინებული
გაბედული მოწესრიგებული
გადამწყვეტი მშვიდი
გამოცდილი მცოდნე
მხიარული გონიერი 
ნიჭიერი გულმოდგინე 
ოპტიმისტი გულღია 
ორგანიზებული გულწრფელი 
დადებითი პოზიტიური
დაჟინებული რისკიანი
დარწმუნებული საიმედო
ენერგიული სანდო
ერთგული საქმიანი
თავგადასავლების მოყვარული სწრაფი
თავდადებული უნარიანი
თავდაჯერებული უშიშარი
თავისუფალი ფრთხილი
თბილი ფხიზელი
იმედიანი ღვთისმოსავი
ინიციატივიანი ყურადღებიანი
კომპეტენტური შედეგიანი
მამაცი შემოქმედებითი
მგრძნობიარე ჩამოყალიბებული
მზრუნველი ცოცხალი
მიზანდასახული ძლიერი
მიზანზე ორიენტირებული ჭკვიანი
მიმტევებელი ჯანმრთელი
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გამოადგა? განსაკუთრებულად მოემზადა ცვლილებისთვის? თქვენ უნდა 
მოძებნოთ ის კონკრეტული პიროვნული თვისებები და ძლიერი მხარეები, 
რომლებიც განზოგადდება და ამ სიტუაციაშიც გამოგვადგება. მხოლოდ იმის 
შეკითხვა: „მითხარით, როგორ გააკეთეთ ეს?“ საკმარისი არ არის, ჯობია, 
დეტალურად გამოვკითხოთ, რა ცვლილება განხორციელდა და როგორ. 
რატომ გადაწყვიტა ამ ცვლილების განხორციელება? რა გააკეთა ცვლილების 
წამოსაწყებად და შესანარჩუნებლად? რა დაბრკოლებები შეხვდა და როგორ 
გადალახა ისინი? რას მიაწერს კლიენტი საკუთარ წარმატებას? რას გვეუბნება 
ეს მის რესურსებზე, უნარებსა და ძლიერ მხარეებზე? გახსოვდეთ, რომ სა-
კუთარი ძალების რწმენის არგუმენტები თქვენ კი არა, თავად კლიენტმა უნდა 
ჩამოაყალიბოს. 

გონებრივი იერიში

პრობლემის გადაჭრის კლასიკური მიდგომაა გონებრივი იერიში, რაც ნიშნავს, 
შეძლებისდაგვარად, მეტი იდეის მოფიქრებას იმასთან დაკავშირებით, თუ 
როგორ უნდა განხორციელდეს ცვლილება. ჩამონათვალი დგება კრიტიკის 
გარეშე − ყველა აზრი მისაღებია, რაც უნდა სულელური და არარეალური 
მოგეჩვენოთ. მთავარი მიზანია შემოქმედებითი, განსხვავებული აზროვნების 
სტიმულირება ცვლილების მიღწევის ხერხების შესახებ. შეიძლება, თქვენც 
შესთავაზოთ მოსაზრებები, მაგრამ ძირითადად კლიენტის შემოქმედებითობასა 
და შესაძლებლობების მოფიქრების უნარს უნდა დაეყრდნოთ. ჩაიწერეთ აზრები.

როდესაც ჩამონათვალი შედგება, ჰკითხეთ კლიენტს, რომელი აზრები 
მიაჩნია უფრო გამოსადეგად და მისაღებად, და რატომ თვლის ასე. არ დაგა-
ვიწყდეთ, რომ იმედის გამომწვევი ყველა ამ მეთოდის გამაერთიანებელი 
ძირითადი თემა - კლიენტის საკუთარი ძალების რწმენის საუბრის გამოწვევა და 
გაძლიერებაა. მოტივაციური ინტერვიუირების კონტექსტში გონებრივი იერიში 
არა მხოლოდ იდეების მოსაფიქრებლად, არამედ თვითდარწმუნებულობის 
საუბრის გამოსაწვევადაც გამოიყენება.

ხედვის კუთხის შეცვლა

ზოგჯერ ადამიანი მარცხის მომასწავებელი თვისებების ტყვეობაში ექცევა და 
საჭირო ხდება ხედვის ცვლილება ან ხელახალი ფორმულირება. როგორც წესი, 
ამბობენ ხოლმე: „რამდენჯერმე ვცადე და არც ერთხელ არ გამომივიდა“, ამ 
დროს ზოგადი სტრატეგიაა, „მარცხის“ ხედვის კუთხის შეცვლა და ისე დანახვა, 
რომ ცვლილების მცდელობებს ხელი კი არ შეუშალოს, პირიქით, წაახალისოს 
ისინი. 

აქ „ცდის“ კონცეფცია დაგვეხმარება. პატარა ნაბიჯია საჭირო, რომ „მარცხი“ 
„ცდად“ გადავაქციოთ. არ არის საჭირო მორალის კითხვაზე გადასვლა („თუ 
თავიდანვე არ გამოგივიდა, კიდევ და კიდევ სცადე“), უმჯობესია კლიენტის 
წარსული წარმატებული მცდელობების გახსენება - მათი, რომლებმაც შედეგი 
გამოიღო. აქ გამოგვადგება ცვლილების გამოკვლევის ცოდნა. მაგალითად, 
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მოწევაზე დამოკიდებული ადამიანები შეწყვეტის პირველი მცდელობისას 
წარმატებას ვერ აღწევენ ხოლმე. საშუალოდ, სამი ან ოთხი სერიოზული 
მცდელობაა საჭირო, რომ მწეველი სამუდამოდ გათავისუფლდეს თამბაქოზე 
დამოკიდებულებისაგან. ზოგჯერ კი ექვსი ან შვიდი მცდელობაც სჭირდებათ 
ხოლმე. თითოეული მცდელობის შემდეგ ადამიანი ერთი ნაბიჯით უახლოვდება 
წარმატებას. „მარცხი“ ისე ჟღერს, თითქოს რაღაც სასირცხვილო მოხდა, 
„ცდა“ კი მისასალმებელია. თუ ადამიანმა რამდენჯერმე სცადა და წარმატებას 
ვერ მიაღწია, ეს მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ ჯერ სწორი სტრატეგია არ 
გამოუყენებია. შეიძლება იმავე სტრატეგიამაც გაამართლოს, თუ კიდევ ერთხელ 
ცდის. მცდელობა რუტინული და აუცილებელი ნაბიჯია წარმატებული ცვლი-
ლების გზაზე.

საკუთარი ძალების რწმენის განმტკიცებას ხედვის კუთხის სხვა ცვლილებებიც 
უწყობს ხელს. „მარცხის“ ახსნა შინაგანი, სტაბილური ფაქტორების (როგორიცაა 
უუნარობა: „არ შემიძლია“) ნაცვლად, შეიძლება მივაწეროთ ისეთ გარეგან და 
არასტაბილურ ფაქტორებს, როგორებიცაა ძალისხმევა ან იღბალი: „დრო 
არ იყო სწორად შერჩეული“ „ჯერ არ გამიკეთებია“ „მზად არ ვიყავი“ „არ 
გამიმართლა“, „ძალიან არ შევეცადე, ან დიდხანს არ ვეცადე“. მიბაძეთ აზარტულ 
მოთამაშეებს, რომლებიც ცნობილი არიან დაჟინებულობით: შემდეგ ჯერზე 
გამიმართლებს.

ჰიპოთეზური აზროვნება

თუ ადამიანს უჭირს  პრაქტიკული ამოცანების გადაჭრა, სასარგებლო იქნება 
„ჰიპოთეზური სივრცის“ წარმოდგენა, ჰიპოთეზურად აზროვნება. აქ ძალიან 
გამოსადეგია კავშირებითი კილო:

„წამით დავუშვათ, რომ უკვე მიაღწიეთ წარმატებას და ახლა წარსულს 
იხსენებთ. ყველაზე მეტად რამ გაამართლა? როგორ?“

„დავუშვათ, ეს დაბრკოლება არ არსებობს. ეს დაბრკოლება რომ არ 
არსებობდეს, როგორ მოახდენდით ცვლილებას?“

„თქვენ გულგატეხილობას გრძნობთ, დემორალიზებული ხართ. გამოიყენეთ 
წარმოსახვის უნარი: ხელახლა რომ გეცადათ, რა იქნებოდა საუკეთესო 
მე თოდი?“

ზოგჯერ ჰიპოთეზური აზროვნების დისტანციურობა კლიენტის შემოქმედებით 
უნარს ათავისუფლებს. ერთ-ერთი ასეთი მეთოდია „წერილი მომავლიდან“, 
რომელსაც საშინაო დავალების სახით ვაძლევთ თვითრეფლექსიის უნარის 
მქონე კლიენტებს. აი ამის მაგალითი:

„მინდა, წარმოიდგინოთ, ვითომ დღევანდელი დღიდან უკვე 5 წელია 
გასული და თქვენ წარმატებულად განახორციელეთ სასურველი 
ცვლილება. მისწერეთ საკუთარ თავს წერილი მომავლიდან. შე გიძ-
ლიათ ამის წარმოდგენა? დაე, თქვენმა მომავალმა, უფრო ჭკვი ანმა 
პიროვნებამ გაგამხნევოთ. დაწერეთ, როგორ მოახერხეთ ამ ცვლილების 
განხორციელება“.
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ასეთი შემოქმედებითი ჰიპოთეზური აზროვნება მკურნალობის სესიების დროსაც 
გამოიყენება. ერთხელ, როცა ვიგრძენით, რომ კონსულტირების სესია ჩიხში 
შედიოდა, კლიენტს ვთხოვეთ, ჩვენი „სპეციალისტი“ გამხდარიყო:

„პიტერ, თუკი დამთანხმდებით, მინდა, რაღაც განსხვავებული ვცადო. 
ერთი წუთის შემდეგ გთხოვთ, რომ გადაჯდეთ აი, იმ სკამზე და ჩემი 
სპეციალისტის როლი შეასრულოთ. როდესაც ადგილებს შეიცვლით, 
თქვენი სიტუაციის შესახებ ისე ვისაუბრებთ, თითქოს ჩემი სპეციალისტი 
იყოთ და უნდა მომაფიქრებინოთ, რა გავაკეთო. საკუთარ თავზე საუბრისას 
არ გამოიყენოთ სიტყვები „მე“ და „ჩემი“ - მესამე პირში ისაუბრეთ: „ის“. 
გასაგებია?“

როდესაც კლიენტი სკამს შეიცვლის, შეგიძლიათ, უთხრათ:

„ვფიქრობ, რომ პიტერთან მუშაობა ცოტა ხნით შეფერხდა და ამის გამო 
თქვენი რჩევა მჭირდება. ნამდვილად მინდა, დავეხმარო, მაგრამ მიჭირს 
მომდევნო ნაბიჯის მოფიქრება. თქვენი აზრით, რა ემართება პიტერს, რა 
მეთოდი ვცადო?“

საუბრის შემდეგ მადლობას ვუხდით „სპეციალისტს“, თავის სკამზე ვაბრუნებთ 
და ვცდით იმის გაკეთებას, რაც მან გვირჩია. ამგვარი დისტანცირება ყველა 
კლიენტს არ გამოსდის, მაგრამ ზოგჯერ 
კლიენტებს გასაოცარი მიგნებები და აზრები 
აქვთ. რო გორც მთლიანად მოტივაციურ 
ინტერ ვიუირებაში, აქაც მოქმედებს სამუშაო 
ჰი პო თეზა, რომ კლიენტს აქვს სიბრძნე, 
მიხვედრილობა და შემოქმედებითობა, რაც 
აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ.

პასუხი თვითდარწმუნებულობის საუბარზე

აქ მოყვანილი ყველა მეთოდის საერთო მიზანი ისაა, რომ კლიენტმა ცვლი-
ლების მოხდენის გზებზე, საკუთარი ძალების რწმენაზე უნდა ისაუბროს: რო-
გორ და რატომ შეუძლია მას ცვლილების განხორციელება. მოტივაციური 
ინტერვიუირების თანახმად, კლიენტისთვის სასარგებლოა ასეთი არგუმენტების 
მოფიქრება. როდესაც საკუთარი ძალების რწმენის ასეთი საუბარი იწყება, 
მნიშვნელოვანია,  ისე ვუპასუხოთ, რომ მხარი დავუჭიროთ და გავაძლიეროთ 
იგი. აქ გამოგვადგება იგივე, ერთმანეთის შემავსებელი, ოთხი პასუხი (OARS), 
რომლებიც მე-14 თავში განვიხილეთ, რადგან ეს გახლავთ ცვლილების საუბარზე 
პასუხის ერთ-ერთი კერძო შემთხვევა:

• ღია კითხვა, რომლითაც ვითხოვთ მაგალითებს ან დეტალებს
• კლიენტის ძლიერი მხარეებისა და მისი უნარების განმტკიცება (აფირ-

მაცია)
• რეფლექსია კლიენტის საკუთარი ძალების რწმენაზე
• კლიენტის ცვლილების მიმართ ოპტიმისტური დამოკიდებულების 

შეჯამება

აქ მოქმედებს სამუშაო 
ჰიპოთეზა, რომ 
კლიენტს აქვს სიბრძნე, 
მიხვედრილობა და 
შემოქმედებითობა, რაც 
აუცილებლად უნდა 
გამოვიყენოთ.
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აქაც ძირითადი უნარი რეფლექსიური მოსმენაა. მოუსმინეთ თემებს, გამოც-
დილებას, იდეებსა და აღქმას, რომლებიც საკუთარი ძალების რწმენას გულის-
ხმობს და გამოხატავს ადამიანის უნარს, მოახდინოს სასურველი ცვლილება. 
გააკეთეთ ამის რეფლექსია მაშინვე, როგორც კი მოისმენთ და შემდეგაც, 
რეფლექსიურ შეჯამებაში. შესაბამისად განამტკიცეთ კლიენტის მიერ საკუთარი 
ძალების რწმენის გამოხატვა.

როცა საკუთარი ძალების რწმენის საუბარი იწყება, შესაძლო პრობლემები 
და გამოწვევებიც უნდა გაიხსენოთ და კლიენტს მათი გადაწყვეტის გზების 
შესახებ ჰკითხოთ:

„რას მოიმოქმედებდით, თუ... ?“
„როგორი რეაქცია გექნებოდათ, თუ... ?“
„თქვენი აზრით, რა მოხდებოდა, თუ... ?“

თავის მხრივ, ეს კითხვები ცვლილების საუბარს გამოიწვევს. სინამდვილეში, 
ეს ზუსტად იმის საპირისპიროა, თქვენ რომ შეგეთავაზებინათ გადაწყვეტის 
გზები, კლიენტს კი სირთულეებზე ესაუბრა. აქ თქვენი ფუნქცია ის კი არაა, რომ 
კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოთ კლიენტის ცვლილების საუბარი, არამედ ის, 
რომ სტიმული მისცეთ აზრების გავრცობასა და დაკონკრეტებას.

რადიკალური ცვლილება ბევრი პრობლემით

არის შემთხვევები, როცა საჭირო ცვლილება არ არის ცალსახა და პასუხი  
საპოვნელი გვაქვს  ერთმანეთთან დაკავშირებულ რამდენიმე პრობლემაზე, 
რომლებიც მარტივად ვერ გადაწყდება. მაგალითად, წარმოვიდგინოთ 
რამდენიმე სახის ნივთიერებაზე დამოკიდებული სექს-მუშაკი ქალაქში, სადაც 
პროსტიტუცია არალეგალურია. ბევრი სხვა ქალის მსგავსად, მასაც ძალიან 
მნიშვნელოვნად მიაჩნია ამ მდგომარეობიდან თავის დაღწევა, მაგრამ გზას ვერ 
პოულობს. ეს რთული ამოცანაა, თუმცა ამ შემთხვევაში მთავარი მაინც საკუთარი 
ძალების რწმენაა. ცვლილების განსახორციელებლად საჭიროა საშიში და 
გავლენიანი პარტნიორებისგან გაქცევა; დროებითი თავშესაფრისა და საკვების 
შოვნა; საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა; ნივთიერებებისგან დეტოქსიფიკაცია 
და განკურნება; სამართლებრივი პრობლემების მოგვარება; ახალი სამუშაო 
უნარების შეძენა; სამსახურის, ბავშვის მომვლელისა და საცხოვრებლის 
შოვნა. ამ პრობლემებიდან ცვლილების  მხოლოდ ერთ-ერთში (როგორიცაა, 
ვთქვათ ადიქცია) განხორციელებაზე საუბარი და დანარჩენი პრობლემების 
უყურადღებოდ დატოვება არარეალისტურია და თვითდარწმუნებულობის 
ნაკლებობაც ადვილი ასახსნელი იქნება. ასეთ დროს თითო-თითო რამის 
თანდათანობით შეცვლა არ გამოგვადგება, რადგან პრობლემები ერთმანეთზეა 
გადაჯაჭვული და ერთმანეთს ემატება.

ამ დროს ერთადერთი გამოსავალი, რისთვისაც ადამიანს საკუთარი ძალების 
რწმენა დასჭირდება, არის რადიკალური ცვლილება, რომელიც ერთდროულად 
რამდენიმე პრობლემას ეხება. ასეთი რადიკალური ცვლილების მოფიქრება 
შესაძლებელია, თუ მის სირთულეს სათანადოდ შევაფასებთ. ამას კონკრეტული 
ქცევის ცვლილება კი არა, ერთიანი დიდი ცვლილების მოფიქრება სჭირდება.
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კლინიკური მაგალითი

ქვემოთ მოყვანილი კლინიკური დიალოგი გვაჩვენებს მოტივაციური ინტერ-
ვიუირების მიდგომას საკუთარი ძალების რწმენის განსამტკიცებლად ახლახან 
აღწერილი რადიკალური ცვლილების სცენარის გამოყენებით. დიალოგი 
იწყება ცვლილების მნიშვნელობის განხილვის შემდეგ, რასაც კლიენტი ისე 
მოკლედ აჯამებს, რომ ინტერვიუერს აღარ აქვს ამის გაკეთების საჭიროება. 
ვიდრე ცვლილების კონკრეტულ გეგმაზე გადავიდოდეთ, საკუთარ ძალებში 
დაურწმუნებლობა ნამდვილ გამოწვევას წარმოადგენს18. 

კლიენტი: აღარ შემიძლია ამ სამუშაოს 
შეს რულება. ეს ძალიან სახიფათოა 
და ვაპირებ, ერთხელ და სამუდამოდ 
შევწყვიტო. ჩემს ქალიშვილზეც უნდა 
ვიზრუნო. არ მინდა, ჩემნაირი ცხოვრება 
ჰქონდეს. როგორც დედა, სრულიად 
უვარგისი ვარ. წამალს სააბაზანოში 
ვიჩხირავ, ბავშვმა რომ არ დამინახოს 
და ნახევარ ღამეს გარეთ ვატარებ. ახლა 
სოციალური მუშაკი მემუქრება, რომ ისევ 
წამართმევენ შვილს. არც ვადანაშაულებ. 
ასე გაგრძელება აღარ შემიძლია. 

მნიშვნელოვნების 
საზომზე 9 ქულით 
აფასებს.

ინტერვიუერი: თქვენ რთულ სიტუაციაში ხართ 
და ნამდვილად გსურთ გამოსავლის პოვნა.

კლიენტი: ერთ ღამეს კინაღამ ყველაფერი 
დასრულდა, მაგრამ არა ისე, როგორც 
ვისურვებდი − კინაღამ ციხეში ამოვყავი 
თავი.

ინტერვიუერი: თქვენ თქვით, რომ კინაღამ 
მოგკლეს.

კლიენტი: ადრეც მქონია დაახლოებით ასეთი 
შემთხვევები, მაგრამ ამან ნამდვილად 
შემაშინა... აი, იმ კაცმა, წეღან რომ 
გითხარით. 

ინტერვიუერი: მაშ, რა იქნება შემდეგი ეტაპი? 
როგორ შეძლებთ თავის დაღწევას?

კლიენტი: საქმეც სწორედ ესაა. რა 
გავაკეთო?...

თხოვნა, გამოსავალი 
მიკარნახეთო...

ინტერვიუერი: თქვენ თავს ისე გრძნობთ, 
თითქოს გამოსავალი არ გაქვთ 

...რაზეც ინტერვიუერი 
მხოლოდ რეფლექსიას 
აკეთებს.

18 საკმარის საფუძველზე დაყრდნობით ჩვენ კომენტარს ვუმატებთ ამ კლინიკურ მაგალითს. 
ჯულიას შემთხვევა, შესაბამისი კომენტარებით, მთლიანად იხილეთ ვებ-გვერდზე www.
guilford.com/p/miller2.



229იმედისა და საკუთარი ძალების რწმენის ჩასახვა

კლიენტი: არანაირი! ფული არ მაქვს. 
პრობაციონერი ვარ. CC ქორივით 
მდარაჯობს, მცემს და წამალს 
მართმევს, თუ ჩათვალა, რომ რაიმეში 
ვეწინააღმდეგები. იაფფასიან მოტელში 
ვცხოვრობთ. როგორ მოვიქცე?

შეგიძლიათ აქ 
წარმოიდგინოთ 
შეთავაზებების, ან 
გამოსავლის კარნახის 
შედეგები („რა 
მოხდებოდა, თუ... ?“).

ინტერვიუერი: ეს სწორედ ის შეკითხვაა, 
რასაც უნდა გასცეთ პასუხი. თავის დაღწევა 
გინდათ, მაგრამ როგორ უნდა გადალახოთ 
ამდენი ურთულესი დაბრკოლება?

ინტერვიუერი კიდევ 
რეფლექსიას აკეთებს, 
პასუხების გაცემას კი არ 
ჩქარობს.

კლიენტი:  ვერ ვხედავ გამოსავალს. სხვა 
შემთხვევაში აქ არ ვიქნებოდი

საკუთარი ძალების 
რწმენის საზომი = 1 ან 2

ინტერვიუერი: მე არ მაქვს მზა პასუხები 
თქვენთვის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, 
თავად გაქვთ ეს პასუხები და ერთად 
მუშაობით ჩვენ ვიპოვით გამოსავალს 

იმედის მიცემა

კლიენტი: რას გულისხმობთ?

ინტერვიუერი: კარგი, პირველ რიგში, თქვენ 
წარმოუდგენლად ბევრი რესურსი გაქვთ. 
პირდაპირ დაუჯერებელია, რამდენად 
ძლიერი ხართ, ამ ყველაფერს რომ 
გაუძელით და კიდევ ცოცხალი გადარჩით. 
თან შეგიძლიათ, აქ იჯდეთ და მესაუბროთ 
იმაზე, როგორი ცხოვრება გინდათ 
გქონდეთ მომავალში. ვფიქრობ, მე ვერ 
გადავიტანდი იმას, რაც თქვენ გამოიარეთ.

ნამდვილად 
გულწრფელი აფირმაცია 
და ხედვის კუთხის 
შეცვლა

კლიენტი: ადამიანი იმას აკეთებ, რაც 
გასაკეთებელია.

ინტერვიუერი: როგორ მოახერხეთ, რომ 
ამხელა განსაცდელის გამოვლის 
შემდეგ მაინც შეგრჩათ სიყვარულისა 
და თანაგრძნობის უნარი. ამას ცხადად 
ვხედავ თქვენში  − არა მხოლოდ თქვენი 
შვილის, არამედ იმ ქალების მიმართაც, 
ვისთან ერთადაც მუშაობთ და საერთოდ, 
ადამიანების მიმართ? როგორ ახერხებთ 
ამას?

 აფირმაცია და ღია 
კითხვა

კლიენტი: როგორც ამბობენ, დღევანდელ 
დღეზე იფიქრეო. უბრალოდ საკუთარ 
თავში ვიკეტები, როცა, ვთქვათ, 
კლიენტთან ვწვები. ვცდილობ, არაფერი 
მეტკინოს.  საკუთარ თავს ვუფრთხილდები.
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ინტერვიუერი: ისევე, როგორც ზრუნავთ 
საკუთარ ქალიშვილზე.

მაკავშირებელი 
რეფლექსია

კლიენტი: იმედი მაქვს, მასზე უკეთ ვიზრუნებ, 
ვიდრე საკუთარ თავზე. მაგრამ ასეა, ჩემს 
თავზეც ვზრუნავ. სხვა არავინ ფიქრობს 
ჩემზე. 

ინტერვიუერი: ესე იგი, თქვენ გაქვთ 
გასაოცარი შინაგანი ძალა, მკვრივი 
ბირთვი, რომლის შიგნითაც ვერავინ 
გტკენთ.

კლიენტი: ან არ ვაძლევ საკუთარ თავს იმის 
უფლებას, რომ მეტკინოს.

ინტერვიუერი: მართალია! ისე არაა, თითქოს 
ვერაფერს გრძნობდეთ, სწორედაც 
რომ გრძნობთ. თქვენ შეგიძლიათ, 
შეინარჩუნოთ თქვენში ეს მოყვარული 
ქალი, ზიანი არ მიაყენოთ მას. ესე იგი, 
ერთი, რაც შეგვიძლია, თამამად ვთქვათ, 
ისაა, რომ ძლიერი ხართ. კიდევ როგორ 
აღწერდით საკუთარ თავს? კიდევ რა 
თვისებები გაქვთ ისეთი, რომლებმაც 
გადაგარჩინათ? 

აფირმაცია. 
დამაფიქრებელი 
შეკითხვა. პიროვნული 
ძლიერი მხარეების 
შესახებ კითხვა.

კლიენტი: ჩემი აზრით, ჭკვიანი ვარ. ერთი 
შეხედვით, ამას ვერ შეამჩნევთ, მაგრამ 
შემიძლია, მივხვდე, რა ხდება ჩემ 
გარშემო, თანაც თითქმის არაფერი 
გამომრჩება.

იწყება საკუთარი 
ძალების რწმენის 
საუბარი.

ინტერვიუერი: თქვენ ძლიერი და 
მოსიყვარულე ქალი ხართ, თანაც ჭკვიანი. 
კიდევ? 

შემკრები შეჯამება

კლიენტი: არ ვიცი.

ინტერვიუერი: რას იტყოდა თქვენზე ვინმე, 
ვინც კარგად გიცნობთ? რა თვისებებს 
ხედავენ თქვენში ისეთს, რაც სასურველი 
ცვლილების განხორციელებაში 
დაგეხმარებოდათ?

კლიენტი: დაჟინებული ადამიანი ვარ. 
შეურაცხადი ვხდები, როცა რამე მინდა.

ინტერვიუერი: თქვენ ვერაფერი შეგაჩერებთ, 
როცა რამეს გადაწყვეტთ.

კლიენტი: როცა რამე მინდა, საწადელს 
ვაღწევ.
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ინტერვიუერი: ძლიერი და მოყვარული, 
ჭკვიანი, დაჟინებული. როგორც ჩანს, 
თქვენ ბევრი ისეთი თვისება გაქვთ, რაც 
დიდი ცვლილებებისთვისაა საჭირო. რას 
იტყვით ამის შესახებ? მომიყევით, როდის 
მოხდა ბოლოს, რომ ძალიან მოგინდათ 
რაღაც და ამას მიაღწიეთ

წარსული წარმატების 
განხილვა.

კლიენტი: ეს ამბავი არ მოგეწონებათ.

ინტერვიუერი: სცადეთ.

კლიენტი: წინა კვირას ნარკოტიკი გა-
მითავდა და ძალიან მინდოდა გა კეთება. 
CC ფიქრობდა, რომ ვატ ყუებდი, ფული 
მქონდა და ვუ მა ლავდი. ამიტომ მთელი 
ფული წა მართვა. ყველას ვთხოვე და 
ვე რა ვინ მასესხა. შუადღე იყო და ქუ-
ჩაში არაფერი მესაქმებოდა. წა ვიყვანე 
ჩემი გოგო და ტრასის გად მოსახვევთან 
დავდექი. დაველოდე, სანამ CC 
სასადილოდ წავიდოდა. შემდეგ მუყაოზე 
დავწერე, მშია, ვიმუშავებ საჭმლისთვის-
მეთქი. სულ რაღაც ერთ საათში საკმარისი 
ფული მქონდა, რომ რაც მჭირდებოდა, 
ისიც მეშოვა, და ცოტა საჭმელიც მეყიდა. 
CC-მ ვერაფერი გაიგო.

ინტერვიუერი: ეს ყველაფერი საკმაოდ 
რთული გასაკეთებელი იქნებოდა. ზუსტად 
უნდა გაგეთვალათ დრო. მაგრამ ისე 
კარგად იცით, რა ხდება თქვენ გარშემო, 
რომ ადვილად შეძელით ამის გაკეთება. 
თქვენ სწრაფად ფიქრობთ. ამიტომაც 
სწრაფად  მიიღეთ გადაწყვეტილება და 
სწრაფადვე გადახვედით საქმეზე. როგორ 
დაამზადეთ აბრა? 

კლიენტი: მუყაო სანაგვეზე ვიპოვე, მარკერი კი 
მოტელის მისაღებში ვითხოვე. 
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ინტერვიუერი: თითქოს წვრილმანებია, 
მაგრამ ჩემზე შთაბეჭდილება მოახდინა 
იმან, რა სწრაფად მოახერხეთ ეს. რა 
თქმა უნდა, სამწუხაროა, რომ მთელი 
კრეატიული მუხტი მხოლოდ ნარკოტიკის 
მოსაპოვებლად დაიხარჯა, მაგრამ 
ეს მხოლოდ ერთი მაგალითია იმისა, 
რომ თუკი რაიმეს განიზრახავთ, საქმის 
ბოლომდე მიყვანა შეგიძლიათ.

ძლიერი მხარეების 
შემკრები შეჯამება.

კლიენტი: კიდევ ერთი რამ... ნარკოტიკებზე 
მიჯაჭვულობას რა მოვუხერხო? 
ნარკოტიკის ზემოქმედებიდან გამოსვლა 
ძალიან ცუდი რამაა.

ინტერვიუერი: თუმცა, ეს ადრეც გამოგიცდიათ.

კლიენტი: დიახ. ციხეში, ქუჩაში, ერთხელ 
დეტოქსიფიკაციაც გამოვცადე, მაგრამ 
კიდევ ერთხელ ამის გავლა არ მინდა.

ინტერვიუერი: მიამბეთ დეტოქსიფიკაციის 
შესახებ. როდის მოხდა ეს?

კლიენტი: შარშან. ძალიან ცუდად ვიყავი 
და სასწრაფოთი წამიყვანეს, იქიდან კი 
დეტოქსიფიკაციაზე მოვხვდი. თითქმის 
5 დღე დავრჩი, მაგრამ როგორც კი 
გამოვედი, ისევ ნარკოტიკზე გადავედი.

ინტერვიუერი: როგორი იყო 
დეტოქსიფიკაცია?

კლიენტი: არა უშავდა. კარგად მექცეოდნენ, 
წამლებს მაძლევდნენ, თავს ცუდად არ 
ვგრძნობდი. თუმცა, როგორც კი ქუჩაში 
გამოვედი, ნარკოტიკი დამჭირდა.

ინტერვიუერი: მაშასადამე, შესაძლებელია, 
რომ ნარკოტიკის ზემოქმედებიდან 
გამოსვლამ კომფორტულადაც ჩაიაროს. 
პრობლემა მაშინ დადგა, როცა ეს კურსი 
შეწყვიტეთ. მოდი, ახლა ამას გკითხავთ. 
წარმოიდგინეთ, რომ მოხდა სასწაული და 
ქუჩაში აღარ ხართ.

ჰიპოთეზური დაშვება.
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თქვენ ნარკოტიკების ზემოქმედებიდან 
გამოდიხართ და ქუჩაშიც აღარ გიწევთ 
მუშაობა, აღარც CC-ს მოუწვდება თქვენზე 
ხელი. საერთოდ სხვაგან ხართ. ახლა ნუ 
იფიქრებთ იმაზე, იქ როგორ აღმოჩნდით 
− ამას კიდევ დავუბრუნდებით − მაგრამ 
თავისუფალი ხართ თქვენ და თქვენი 
გოგონა. რას გააკეთებდით? როგორ 
ცხოვრებას აირჩევდით? 

წინ გახედვა.

კლიენტი: ნამდვილი სამუშაოს მოძებნა 
დამჭირდებოდა. იქნებ სწავლა 
გამეგრძელებინა და შემდეგ კარგი 
სამსახური მეშოვა. ქალაქიდან წასვლა 
მინდა − სადმე, სოფელში, სიწყნარეში 
ცხოვრება

ცვლილების საუბარი.

ინტერვიუერი: გარემოს სრული შეცვლა.

კლიენტი: სწორედ ეს იქნება საჭირო.

ინტერვიუერი: და თქვენ შეგიძლიათ 
წარმოიდგინოთ, როგორ იწყებთ ახალ 
ცხოვრებას სადმე, ქალიშვილთან ერთად.

კლიენტი: დიახ, მე შემიძლია ამის 
წარმოდგენა. მაგრამ როგორ მოვხვდები 
იქ? 

თხოვნა, გამოსავალი 
მიჩვენეთო...

ინტერვიუერი: ეს ისეთი დიდი ცვლილებაა და 
იმდენი დაბრკოლებაა გადასალახი, რომ 
თქვენ გგონიათ, ამას ვერ შეძლებთ.

გვერდით მიყოლა.

კლიენტი: არ ვიცი. იქნებ შევძლო კიდეც. დიდი 
ხანია, ამაზე არ მიფიქრია.

საკუთარი ძალების 
რწმენის საზომი = 3 თუ 
4?

ინტერვიუერი: იქნებ მთელი ძალის, ჭკუის, 
კრეატიულობისა და ჟინის მოშველიებით 
მოძებნოთ გამოსავალი. სწორედ ეს არ 
გინდათ? ასე არაა?

კლიენტი: ჰო, ძალიან კარგი იქნებოდა, 
ქუჩისთვის თავი რომ დამეღწია. 

ინტერვიუერი: ეს აუხდენელი ოცნებაა? 
თუ ფიქრობთ, რომ  შეგიძლიათ ამის 
გაკეთება?

კლიენტი: ეს არარეალური მგონია... ყოველ 
შემთხვევაში, ასე მეჩვენება.
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ინტერვიუერი: თქვენ გეჩვენებათ. მაგრამ 
იქნებ ეს შესაძლებელია...

კლიენტი: ჩემს გოგონაზე ვფიქრობდი. ან 
რომელიმე ჩემს ნაცნობ ქალზე, თუმცა, მეც 
ისეთივე შანსი მაქვს, როგორიც მათ.

ინტერვიუერი: შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ 
როგორ აკეთებთ ამას, სხვების მსგავსად. 
მოდი, კიდევ ერთ რამეს გკითხავთ, 
ვიდრე უფრო კონკრეტულ საკითხებზე 
გადავიდოდეთ. მოდი, მოვიფიქროთ, 
რამ შეიძლება, მოგაშოროთ ქუჩას და 
თქვენ მიერ წარმოდგენილ ადგილას 
გადაგიყვანოთ. მოდი, კრეატიულად 
ვიაზროვნოთ. მოდი, მოვიფიქროთ გზები, 
რომელთა საშუალებითაც ეს შესაძლებელი 
გახდებოდა. რაც შეიძლება მეტი ასეთი 
გზა მოვიფიქროთ. თუნდაც, ისინი ძალიან 
არარეალისტური და დაუჯერებელი 
გეჩვენებოდეთ. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. 
ჩვენ მხოლოდ ბევრი იდეა გვჭირდება. 
კარგი? 

გონებრივი იერიშის 
იდეის შეთავაზება.

კლიენტი: კარგი, რატომაც არა.

ინტერვიუერი: აბა, როგორ შეიძლებოდა, ეს 
მომხდარიყო?

კლიენტი: ვთქვათ, მდიდარი საყვარელი 
გამეჩინა, როგორც იმ კინოში... 
„ლამაზმანი“ ხომ გახსოვთ?

ინტერვიუერი: კარგი. ეს ერთი. კიდევ?

კლიენტი: ან სასწაული მომხდარიყო (იცინის).

ინტერვიუერი: სწორია. ერთი სასწაული 
გვიახლოვდება. კიდევ?

კლიენტი: შეიძლება, დედაჩემს 
დავლაპარაკებოდი, რომ დავეხსენი 
აქედან. თუ ჩათვლის, რომ ამას 
სერიოზულად ვამბობ, დამეხმარება.

ინტერვიუერი: ესე იგი, დედათქვენს შეუძლია, 
ფული გადაიხადოს და აქედან გაღწევაში 
დაგეხმაროთ.

კლიენტი: ვიცი, რომ ის წუხს თავის 
შვილიშვილზე. ალბათ, ცოტა ხნით 
მასთანაც შეგვეძლო ცხოვრება, მაგრამ არ 
ვიცი, ოდესმე თუ დავიბრუნებ მის ნდობას.
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ამ 10-წუთიანი საუბრის განმავლობაში თანდათანობით ჩნდება საკუთარი ძალების 
რწმენის საუბარი და იწყება ცვლილების შესაძლო გეგმის ჩამოყალიბება. 
სპეციალისტი წინ არ უსწრებს   მოვლენებს (კითხვით „როგორ გავაკეთოთ ეს“) 
ამ ქალთან, რომელსაც აკლია თვითრწმენა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვნად 
მიაჩნია ცვლილების განხორციელება, და  ამის ნაცვლად, გარკვეულ დროს, 
მისი ადაპტაციური უნარების რწმენის გაღრმავებას ანდომებს. გარდა ამისა, 
ინტერვიუერი უყურადღებოდ ტოვებს კლიენტის თხოვნას და არ სთავაზობს მას 
გამოსავალს. ეს ამზადებს ნიადაგს კონკრეტული ცვლილების გეგმის შემდგომი 
განვითარებისა და პასუხისმგებლობის გაჩენისათვის (იხილეთ მე-20 თავი).

იმედის პოვნა

ადამიანები უამრავ რესურსს ფლობენ. მოტივაციური ინტერვიუირების მიდ-
გომის უკან ადამიანთა გადაწყვეტილებების ნდობა და პატივისცემა დგას. 
დამხმარისთვის დიდი ცდუნებაა, შესთავაზოს კლიენტს გამოსავალი და იმედი 
და საკუთარი ძალების რწმენა ჩაუნერგოს. როგორც ჯერ მე-10 თავში და 
შემდეგ V ნაწილში ვიმსჯელეთ, თქვენი ექსპერტული ცოდნის გაზიარებაც 
საჭიროა, მაგრამ პირველ რიგში, თვითონ კლიენტში უნდა მოვძებნოთ  ძალა 
და გადაწყვეტილებები. შედეგად, ჯერ ერთი, მარტოს არ მოგიწევთ პასუხების 
ძებნა; და მეორე - ეს არ გაჭრის, როცა საქმე პიროვნულ ცვლილებას ეხება. 
იმედის პოვნა ნიშნავს არა მის ცარიელ ადგილზე შექმნას, არამედ მის მოძებნას 
იქ, სადაც ის უკვე არსებობს. იმედი არის 
თანამშრომლური ინტერპერსონალური 
პროცესი, მასში მონაწილეობის მიღება 
დიდი პრივილეგიაა.

ძირითადი პუნქტები

9 ადამიანებს არ სურთ, იკისრონ ცვლილების განხორციელების პა-
სუხისმგებლობა, თუკი არ სწამთ, რომ ეს შეუძლიათ.

9 კლიენტებს, რომლებიც ცვლილებას მაღალ მნიშვნელობას ანიჭებენ, 
მაგრამ ნაკლებად არიან დარწმუნებული საკუთარ ძალებში, გან სხვა-
ვებული სახის დახმარება ესაჭიროებათ, ვიდრე მათ, ვინც ცვლილე ბას 
მცირე მნიშვნელობას ანიჭებს და საკუთარ ძალებში დარწმუნებულია.

9 მოტივაციური ინტერვიუირების კლინიკური სტილი შეიძლება იმედისა 
და საკუთარი ძალების რწმენის გასაძლიერებლად გამოვიყენოთ.

იმედის პოვნა ნიშნავს მის 
მოძებნას იქ, სადაც ის უკვე 
არსებობს.



236

თავი 17

კონსულტირება ნეიტრალურობის 
დაცვით

„ის რაზეც ვოცნებობ, არის ბალანსის ხელოვნება“.
ანრი მატისი

„გზაგასაყარს თუ მიადგებით, გვერდს ნუ აუვლით “.
იოგი ბერა

მოტივაციური ინტერვიუირება კონკრეტული მიზნით -  ადამიანებში  ცვლილების  
მოსახდენად საჭირო მოტივაციისა და პასუხისმგებლობის გასაძლიერებლად - 
შეიქმნა. ამ მხრივ,  მოტივაციური ინტერვიუირება  გავლენას ახდენს არჩევანზე, 
მაგრამ თვითონ არჩევანი, ანუ განახორციელებს თუ არა ადამიანი პიროვნულ 
ცვლილებას, ყოველთვის კლიენტის გასაკეთებელია.

ზოგიერთ სიტუაციაში, უკეთესია, თუკი კლიენტის არჩევანზე რაიმე 
კონკრეტული მიმართულებით არ იქონიებთ გავლენას.  იმიტომ, რომ  ჯერ 
არ იცით, რომელი მიმართულება იქნება ამ ადამიანისთვის უმჯობესი, ან 
იმიტომ, რომ საკუთარი შეხედულების მიუხედავად, არ გინდათ, მის არჩევანზე 
ზემოქმედება. შესაბამისად, საჭიროა ბალანსის  დაცვა, რომ ნებით თუ უნებლიეთ, 
არ მოახდინოთ გავლენა კლიენტის ამბივალენტურობაზე.

წარმოიდგინეთ კლინიკური სიტუაციები, რომლებშიც  ცვლილების 
შესაძლებლობებს განიხილავთ და თქვენი სავარაუდო კლიენტები არიან:

წყვილი, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს, იშვილებს თუ არა ბავშვს.
ზრდასრული ადამიანი, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს, გადაუნერგოს თუ 

არა თირკმელი ნათესავს.
ქალი, რომელიც ყოყმანობს, გაიკეთოს თუ არა აბორტი.
მოზარდი, რომელიც ფიქრობს, გამოიყენოს თუ არა სექსის დროს 

პრეზერვატივი.
მამაკაცი, რომელიც ნარკოტიკებს იღებს (ჰეროინსა და მეტამფეტამინს).
ქალი, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს, მიატოვოს თუ არა მოძალადე ქმარი.
უსახლკარო მამაკაცი, რომელსაც მოსწონს ქუჩაში ცხოვრება.
ქალი, რომელიც ფიქრობს, მიიღოს თუ არა მონაწილეობა თქვენ მიერ 

ჩატარებულ კვლევაში. 
მამაკაცი, რომელიც ორგაზმის გასაძლიერებლად თოკით თვითასფიქსიას 

მიმართავს.
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ქალი, რომელსაც  მკურნალობა დაუნიშნეს ნასვამ მდგომარეობაში 
მანქანის მართვის მესამე შემთხვევის შემდეგ.

ჯარისკაცი, რომელიც მოწყენილობისა და სასოწარკვეთის გამო 
პერიოდულად „რუსულ რულეტკას“ თამაშობს.

ადამიანი, რომელიც კრიზისული დახმარების ცხელ ხაზზე რეკავს და 
შენობიდან გადმოხტომით იმუქრება.

სექსუალური მოძალადე, რომელიც ახალ მსხვერპლს ირჩევს.

სპეციალისტთა უმეტესობის მსგავსად, ალბათ თქვენც გაგიჩნდათ კლიენტის 
არჩევნის მიმართულებაზე გავლენის მოხდენის  სურვილი. ზოგჯერ  პროფესიულ 
და ეთიკურ მოვალეობას იგრძნობთ, რომ თავი არ დაზოგოთ, და კლიენტს 
კონკრეტული მიმართულებით აარჩევინოთ ცვლილება. ხანაც ეთიკურად 
გაუმართლებლად ჩათვლით, კლიენტის არჩევანში ჩარევას. ზოგი შემთხვევა 
კი თქვენთვის ყოველთვის „რუხ ზონად“ (დილემურ საკითხად) დარჩება. 

ამ თავში წარმოგიდგენთ კონსულტირების მოტივაციური ინტერვიუირების 
გზას, როდესაც განზრახული გაქვთ, თავი აარიდოთ კლიენტის არჩევანზე 
ზემოქმედებას. ეს უფრო რთული ამოცანაა, ვიდრე რომელიმე ერთი 
მიმართულებით წასვლა. ცვლილების ფსიქოლინგვისტიკის შესახებ რაც 
ვისწავლეთ, საკმაოდ რელევანტურია ამ შემთხვევაში. ნეიტრალურობის დაცვით 
კონსულტირება გულისხმობს აღნიშნული დინამიკის მუდმივად გათვალისწინებას 
შესაძლებლობათა განხილვის მთელი პროცესის განმავლობაში.

ძალთა და ინტერესთა წონასწორობა  
(equipoise)

არჩევნის გაკეთების მთლიანად კლიენტისათვის მინდობის განზრახვაში ახალი 
არაფერია. სამედიცინო პრაქტიკაში ამას ძალთა და ინტერესთა წონასწორობა 
ეწოდება. სპეციალისტს ან არ გააჩნია მოსაზრება იმის შესახებ, რომელი 
არჩევანია უკეთესი (მაგ., კიბოს მკურნალობის კონკრეტული მეთოდებიდან), ან 
ფიქრობს, რომ ეს გადაწყვეტილება პაციენტის მისაღებია. ექიმმა პაციენტს უნდა 
მიაწოდოს ინფორმაცია მეცნიერების მიღწევების შესახებ (იმისათვის, რომ ამ 
უკანასკნელმა ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს), მაგრამ პირდაპირ 
ან ირიბად, თავს არ უნდა მოახვიოს, რომელიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება 
(Charles & Whelan, 1997; Elwyn, Edwards, Kinnersley, & Grol, 2000). 

რას გულისხმობს ზუსტად ძალებისა და ინტერესების წონასწორობა? 
რაც მთავარია, ეს არ არის პიროვნული ან პროფესიული თვისება. ზოგიერთ 
სპეციალისტს ახასიათებს ზოგადი გაწონასწორებულობა. ასეთი სპეციალისტი, 
ჩვეულებრივ, ძალიან მომთმენი, ემოციურად სტაბილური და მობილიზებული, 
ობიექტური, მშვიდი და გაწონასწორებულია  ადამიანებთან, ნებისმიერ დროსა 
და სიტუაციაში. ძალებისა და ინტერესების წონასწორობა კი ეხება კონკრეტულ 
კლიენტსა და კონკრეტულ სიტუაციას. ცვლილების საუბრის მსგავსად, ძალებისა 
და ინტერესების წონასწორობაც მხოლოდ კონკრეტულ გადაწყვეტილებასთან, 
ან ცვლილების მიზანთან მიმართებაში განისაზღვრება. ამგვარ წონასწორობას 
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ინარჩუნებ არა ადამიანის, არამედ მის მიერ გასაკეთებელი კონკრეტული 
არჩევნის ან ცვლილების მიმართ.

გარდა ამისა ძალებისა და ინტერესების წონასწორობა განსხვავდება თქვენი 
საკუთარი მოსაზრებებისა თუ მისწრაფებებისაგან. შეიძლება, თქვენ გქონდეთ 
გარკვეული  მოსაზრება იმის თაობაზე, რა იქნებოდა  საუკეთესო არჩევანი 
კლიენტისთვის, მაგრამ მაინც წონასწორობა აირჩიოთ, რადგან ფიქრობდეთ, 
რომ კლიენტის გადაწყვეტილებაზე გავლენას არ უნდა ახდენდეთ. ვთქვათ, 
გყავთ  კლიენტი, რომელსაც ვერ გადაუწყვეტია,  შეინარჩუნოს თუ დაანგრიოს 
10 წლის ოჯახი. იქნებ თქვენი პროფესიული ინტუიცია ან პირადი მორალური 
ღირებულებები კიდევაც გკარნახობთ,  რომელი გადაწყვეტილებაა უკეთესი, 
მაგრამ მაინც ფიქრობთ, რომ უმჯობესია კლიენტმა თავად გააკეთოს არჩევანი. 
ამგვარად, საკუთარი მოსაზრებებისა და სურვილების მიუხედავად, ასეთ 
სიტუაციაში თქვენ აღნიშნული წონასწორობა გამოიყენეთ. 

მაშასადამე, ჩვენ ვამბობთ, რომ ძალ თა 
და ინტერესთა წონასწორობა არის ცნო-
ბიერი განზრახვა ან პოზიცია, რომელიც 
აისახება პრაქტიკაში კონკრეტულ დროს 
კონკრეტულ კლიენტთან და სიტუაციასთან 
მიმართებაში. იგი არის არჩეული პრაქტიკა 
და არა განცდა, ან პიროვნული თვისება. 
კლიენტის ცვლილებებთან დაკავშირებულ  
გადაწყვეტილებაზე გავლენის მოსახდენად   
საკუთარი პროფესიული მდგომარეობისა 
და უნარების არგამოყენება არის სპე ცი-
ალისტის გააზრებული და მიზან მი მართული 
გადაწყვეტილება.

შეგვიძლია თუ არა ამ არჩევანზე გავლენის მოხდენა?

რა თქმა უნდა, წონასწორობის ამ განმარტებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია, 
სპეციალისტმა მოახდინოს გავლენა ამბივალენტური ადამიანის მიერ არჩევნის 
გაკეთებაზე. თქვენ ვერ წაართმევთ ადამიანს არჩევნის უფლებას, ვერ მიიღებთ 
გადაწყვეტილებას მის ნაცვლად. მაშინაც კი, როცა კლიენტი „ნებას გრთავთ“,  
მის მაგივრად აირჩიოთ, ეს უკვე მისი არჩევანია. მაგრამ ისიც აშკარაა, რომ 
ინტერპერსონალურ გავლენას შეუძლია იმის განსაზღვრა, თუ რა არჩევანს 
გააკეთებს ადამიანი. თუმცა ადამიანთა უმრავლესობა სათანადოდ ვერ აფა სებს, 
რამდენად განსაზღვრავს მათს ქცევას გარეგანი ფაქტორები (Bargh & Char-
trand, 1999; Bargh & Ferguson, 2000). არსებობს ბევრი ფაქტორი, რომლებიც 
გავლენას ახდენს ჩვენს დამოკიდებულებებზე, არჩევანსა თუ ღირებულებებზე. 
ეს ფაქტორები რეგულარულად გამოიყენება რეკლამებში, მარკეტინგსა და 
პოლიტიკაში (Cialdini, 2007). ბევრი რამ დაწერილა იმის თაობაზეც, როგორ 
ზემოქმედებენ (ნებით თუ უნებლიეთ) სპეციალისტები კლიენტთა ფასეულობებზე, 
რაც ღირებულებების მიმართ ნეიტრალური ფსიქოთერაპიის არსებობას ეჭვქვეშ 
აყენებს (Bergin, 1980; Truax, 1966).

ძალთა და ინტერესთა 
წონასწორობა არის 
გააზრებული და  
მიზანმიმართული 
გადაწყვეტილება, არ 
გამოვიყენოთ ცვლილების 
შესახებ საკუთარი 
პროფესიული მდგომარეობა 
და უნარები  კლიენტის 
გადაწყვეტილებაზე 
გავლენის მოსახდენად.
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ეს ფრიად შემაშფოთებელია როგორც პროფესიონალების, ასევე  საზო-
გადოებისთვისაც. დასავლურ კულტურებში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება 
ადამიანის პირად გადაწყვეტილებას, რაც სამედიცინო ეთიკის ქვაკუთხედადაა 
მიჩნეული (იხილეთ მე-10 თავი). კანონებსა და საჯარო პოლიტიკაშიც ხაზ-
გასმით წერია: რომ ადამიანები არიან  (ან უნდა იყვნენ) ავტონომიურები, 
ინდივიდუალურ ღირებულებებზე დაყრდნობით, დამოუკიდებლად და თავისი 
ნებით იღებენ გადაწყვეტილებებს საკუთარი ქმედებებისა და ცხოვრების 
შესახებ  (Baer, Kaufman, & Baumeister, 2008). თუმცა, როგორც მილტონ 
როკიჩის კვლევებმა (1973) აჩვენა, ძალიან მარტივი ექსპერიმენტული ჩარევის 
შედეგად,  ეს ღირებულებები შეიძლება შეიცვალოს.  ეს ცვლილება კი, თავის 
მხრივ, გავლენას ახდენს სხვადასხვა ქცევისა თუ არჩევნის დიდ დიაპაზონზე 
მომდევნო თვეებისა და წლების განმავლობაში. ამგვარად, სპეციალისტის 
გადაწყვეტილება, მოახდინოს თუ არა გავლენა კლიენტის არჩევანზე, სწორედ 
იმიტომ არის სერიოზული და საპასუხისმგებლო საკითხი, რომ გავლენის 
მოხდენა სავსებით შესაძლებელია.

ნეიტრალურობის არჩევა

როდესაც კლიენტს ცვლილების მიზნის მიმართ ამბივალენტური დამო კი-
დებულება აქვს, წინასწარ გადაწყვიტეთ, ნეიტრალურობას შეინარჩუნებთ, 
თუ მის  რომელიმე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას წაახალისებთ. ეს ალ-
ტერნატიული გზები სხვადასხვა კლინიკურ მიდგომას მოითხოვს. წინა თა-
ვებში ვისაუბრეთ იმაზე,  როგორ დავაჩქაროთ ცვლილების მიზნისკენ სვლა 
კლიენტის ამბივალენტურობის ერთი მხარის გაძლიერებით. თუმცა გავლენის 
იგივე პრინციპების გამოყენება შეგვიძლია, თუ წონასწორობის დაცვა და 
პროფესიული ნეიტრალიტეტის შენარჩუნება გვსურს. ამ თავში სწორედ ამის 
შესახებ ვისაუბრებთ. 

პროფესიული ნეიტრალიტეტის დაცვის შესახებ სასურველია, კლიენტსაც 
გაესაუბროთ. საქმე ისაა, რომ ემოციურად დატვირთული ამბივალენტურობის 
განხილვისას სპეციალისტის მხრიდან ნეიტრალური დამოკიდებულება კლიენტში 
გარ კვეულ დისკომფორტს იწვევს ხოლმე. ამბივალენტურობა ძალიან უსიამოვნო 
მდგომარეობაა, როდესაც ცვლილება ფსიქოლოგიურად მნიშვნელოვანია 
ადამიანისთვის.  არავის სურს ამ მდგომარეობაში დარჩენა. როცა ადამიანს 
შინაგანი კონფლიქტის ორივე მხარის შესახებ ცნობიერებას ვუმაღლებ, ამით 
სტრესულ პირობებში ვაყენებთ. ზოგჯერ კლიენტს ძლიერ ამბივალენტურ 
მდგომარეობაზე ფიქრს რომელიმე მიმართულებით სვლა ურჩევნია. ჩვენი 
აზრით, ინფორმირების ძირითადი ელემენტები უნდა იყოს:

1. თქვენი სურვილი, დაეხმაროთ ადამიანს მის წინაშე მდგარი დილემის 
გააზრებაში.

2. თქვენი განზრახვა, დარჩეთ ნეიტრალური, ვიდრე ადამიანი თავად 
მიიღებდეს გადაწყვეტილებას.

3. იმის ხაზგასმა, რომ ამგვარი დილემის გააზრება შეიძლება უსიამოვნო, 
ან გამაღიზიანებელი აღმოჩნდეს, რაც ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც 
ადამიანი ამბივალენტურ მდგომარეობაში რჩება.
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4. თქვენი სურვილი, დაეხმაროთ ადამიანს დილემაზე მუშაობასა და 
დისკომფორტის გადალახვაში, საკუთარი გადაწყვეტილების მიღებასა 
და არჩეულის განხორციელებაში.

ინფორმაცია კლიენტს  შეიძლება ასე მიაწოდოთ: 

„როგორც ვხედავ, გსურთ ამ დილემის გადაწყვეტა, მაგრამ რაღაც გა-
კავებთ. წინ ვერ მიდიხართ. ასე ხშირად ხდება ხოლმე. რომელიმე ალ-
ტერნატივის არჩევა ადვილი საქმე არაა, ამიტომ ადამიანებს ხშირად 
ურჩევნიათ, არ იფიქრონ ამის შესახებ. თუმცა არც ესაა გამოსავალი, 
რადგან ამით პრობლემა არ გვარდება და არაფერი იცვლება. გთავაზობთ,  
დილემის ორივე მხარე დაწვრილებით გავიაზროთ. მინდა, იცოდეთ, 
რომ მე სრულიად ნეიტრალური ვიქნები იმის მიმართ, რის გაკეთებასაც 
აირჩევთ. არც რჩევებს მოგცემთ, მხოლოდ იმაში დაგეხმარებით, რომ 
კარგად დაინახოთ, რა ალეტრნატივა გაქვთ. ბევრის მსგავსად, ეს პროცესი 
თქვენთვის შესაძლოა არ იყოს კომფორტული,  მაგრამ, ვფიქრობ,  სწორედ 
ეს  გჭირდებათ ადგილიდან დასაძვრელად. ჩვენ ერთად ვიმუშავებთ,  მე 
თქვენ გვერდით ვიქნები, სანამ გადაწყვეტდეთ, რა უნდა გააკეთოთ, შემდეგ 
კი ყველანაირად დაგეხმარებით არჩეული მიმართულებით წასვლაში. 
კითხვები ხომ არ გაქვთ?  გავაგრძელოთ?“

უნებლიე წინამძღოლობის თავიდან არიდება

ზოგჯერ სპეციალისტი შეიძლება სულ არ აპირებდეს რომელიმე მხარის დაცვას 
ან პოზიციის დაფიქსირებას, მაგრამ უნებლიეთ აღმოჩნდეს გზის მაჩვენებლის 
როლში. განვიხილოთ კონსულტირების ორი მაგალითი, რომლებიც ამ ბი-
ვალენტურ მდგომარეობაში არჩევნის გაკეთებას ეხება − კლიენტმა უნდა 
გადაწყვიტოს, იყოლიოს თუ არა შვილი.

კლიენტი: ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ოჯახია. 30-ს გადავცდი  და, 
ვფიქრობ, დროა,  შვილი მყავდეს.

ინტერვიუერი: ასაკი გემატებათ.
კლიენტი: დიახ. დროზე უნდა გადავწყვიტო. 
ინტერვიუერი: და რას ფიქრობთ?
კლიენტი: ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ შვილები მეყოლებოდა. მაგრამ ჯერ 

უმაღლესი  უნდა დაგვემთავრებინა ორივეს, მერე მუშაობა დავიწყეთ. 
ამასობაში კი  34-ის გავხდი. 

ინტერვიუერი: ამ ბოლო დროს თქვენზე უფროსი ქალებიც აჩენენ შვილს.
კლიენტი: ეს სარისკო არაა?
ინტერვიუერი: კი, რისკი ნამდვილად მატულობს, მაგრამ არც ისე მაღალია. 

ბავშვის გაჩენამდე გამოკვლევების ჩატარებაც ხომ შესაძლებელია.
კლიენტი: ორსულობაში რომ პრობლემებმა იჩინოს თავი, არც კი ვიცი, რას 

ვიზამ. 
ინტერვიუერი: რამდენიმე შესაძლებლობა არსებობს.
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კლიენტი: ვიცი, მაგრამ იმას ვგულისხმობ, რომ  მთლად დარწმუნებული არ 
ვარ, მინდა თუ არა, ვცადო.

ინტერვიუერი: რატომ არა?
კლიენტი: იმიტომ, რომ ეს ძალიან ხანგრძლივი პასუხისმგებლობაა. ცხოვრების 

20 წელი უნდა  დათმო − არა, მეტიც, დედობა ხომ არასდროს მთავრდება.
ინტერვიუერი: კი, მაგრამ ამას ხომ დადებითი მხარეებიც აქვს. ეს სრულიად 

განსაკუთრებული ურთიერთობაა, რაც ვერასოდეს გექნება სხვა ადამიანთან.
კლიენტი: არ ვარ დარწმუნებული, რომ ასეთი ურთიერთობა მხოლოდ ერთ, ან 

ორ ბავშვთან მინდა მქონდეს. მასწავლებელი ვარ და 20 წლის მანძილზე 
შეიძლება ბევრად მეტი  გავაკეთო  ბავშვებისთვის, თუ  შვილის აღზრდით 
არ ვიქნები დაკავებული. თანაც ბავშვის გაზრდა ისეთი ძვირი ჯდება ჩვენს 
დროში! 

ინტერვიუერი: და მაინც, ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, თითქოს რაღაც 
გაკლიათ.

კლიენტი: ორივე შემთხვევაში მაკლია რაღაც. შვილები თუ მეყოლება, ხელიდან 
გავუშვებ შესაძლებლობებს, რაც შვილებისთვის დათმობილ დროში 
შემეძლო, განმეხორციელებინა. 

ინტერვიუერი: მხოლოდ ერთი შვილი რომ იყოლიოთ?
კლიენტი: ჩემი აზრით, უსამართლობაა, ბავშვს დედისერთობა მიუსაჯო. მას 

სჭირდება და ან ძმა. ეს განსაკუთრებული ურთიერთობაა.
ინტერვიუერი: სწორედ ისეთივე, როგორც დედობა.
კლიენტი: მთლად ასეც არაა. ცხოვრების საუკეთესო პერიოდს  და-ძმის 

აღზრდაში ხომ არ ატარებ.
ინტერვიუერი: იმის თქმა მინდა, რომ − მაწუხებს,  ბავშვის გაჩენის ბიოლოგი-

ური შე საძლებლობა თუ ხელიდან გაუშვით, შეიძლება ძალიან ინანოთ.
კლიენტი: სჯობს, ასე მოხდეს, ვიდრე - პირიქით. ვიცნობ მშობლებს, რომლებიც 

ნანობენ ბავშვების გაჩენას. არ ამბობენ ხოლმე, მაგრამ გულის სიღრმეში 
ხშირად ფიქრობენ,  როგორი იქნებოდა მათი ცხოვრება, შვილები რომ არ 
ჰყოლოდათ. ჩემი აზრით, ამგვარ დამოკიდებულებას  ბავშვებიც  გრძნობენ.

ინტერვიუერი: დარწმუნებული ვარ, ზოგჯერ ასეც ხდება, მაგრამ მშობლების 
უმეტესობისთვის შვილის ყოლა ძალიან დიდი ბედნიერებაა. დედობა დიდ 
ძალისხმევას მოითხოვს, მაგრამ, ამავე დროს, არაჩვეულებრივ განცდას 
განიჭებს...

ახლა იგივე კლიენტი და სცენარი წარმოვიდგინოთ, მაგრამ ამჯერად დავუშვათ, 
რომ სპეციალისტი, რაიმე მიზეზით, მეორე არჩევანს ემხრობა:

კლიენტი: ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ოჯახია. 30-ს გადავცდი  და, 
ვფიქრობ, დროა,  შვილი მყავდეს. 

ინტერვიუერი: ასაკი გემატებათ.
კლიენტი: დიახ. დროზე უნდა გადავწყვიტო.
ინტერვიუერი: და გაინტერესებთ, ნამდვილად გინდათ თუ არა შვილების ყოლა.
კლიენტი: ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ ოდესმე მეყოლებოდა შვილები. 

მაგრამ ჯერ უმაღლესი უნდა დაგვემთავრებინა ორივეს, მერე მუშაობა 
დავიწყეთ, ამასობაში კი 34-ის გავხდი.
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ინტერვიუერი: იქნებ ცოტა დაგვიანებულიცაა შვილებზე ფიქრი.
კლიენტი: არ ვიცი. ბოლო ხანებში ბევრი ჩვენზე უფროსი წყვილი აჩენს შვილს. 

ეს ჩვეულებრივი ამბავია. 
ინტერვიუერი: არ მითქვამს, რომ უჩვეულოა. უბრალოდ ყოყმანი შევნიშნე 

თქვენს ხმაში. 
კლიენტი: რა თქმა უნდა, ვყოყმანობ კიდევაც. ეს ცხოვრების ძირეული ცვლი-

ლებაა, მაგრამ ყოველთვის ვიცოდი, რომ ოდესმე მეყოლებოდა შვილები, 
ახლა კი უკვე დროა. 

ინტერვიუერი: რატომ? რატომ გინდათ ეს?
კლიენტი: ძნელი სათქმელია, უბრალოდ, ასეთი გრძნობა მაქვს. ჩემი აზრით, 

კარგია, როცა ასაკში გარშემო შვილები გახვევია. გყავს ვიღაც, ვინც შენზე 
იზრუნებს.

ინტერვიუერი: თუმცა, ყოველთვის ასე არ ხდება.
კლიენტი: ვიცი. თან არ მინდა, ასეთი გამოცდილების ხელიდან გაშვება. 

ცხოვრება მხოლოდ სამსახური ხომ არაა. ვგრძნობ,  დედობა კარგი იქნება.
ინტერვიუერი: კიდევ რა უპირატესობებს ხედავთ?
კლიენტი: სინამდვილეში ეს უპირატესობები არაა.
ინტერვიუერი: ესე იგი, ბავშვების ყოლა რაიმე  უპირატესობის გამო არ გინდათ.
კლიენტი: ასეა! რაღაც არის განსაკუთრებული იმაში, რომ ახალი სიცოცხლის, 

მომავლის ნაწილი ხარ. 
ინტერვიუერი: საკმაოდ რომანტიკულად ჟღერს.
კლიენტი: არის კიდევაც რომანტიკული! ვიცი, რომ ეს გზა არაა ვარდებით 

მოფენილი და ძალიან ძვირიც ჯდება... ბევრი ტკივილიც ახლავს თან. 
ბავშვების გაზრდას დიდი დრო სჭირდება. ბევრი რამის  დათმობა მომიწევს.

ინტერვიუერი: ეს ძვირი დაგიჯდებათ − მხოლოდ ფულს არა, დროსაც ვგუ-
ლისხმობ.

კლიენტი: და მაინც, ჩემი აზრით, ეს ამად ღირს...

პირველი სესიიდან კლიენტი იმ განზრახვით წამოვა, რომ არ სჭირდება ოჯახი. 
მეორე მაგალითში იმავე ადამიანის ცვლილების საუბარი (რაც სპეციალისტის 
მიერ ერთ-ერთი მხარის გაუაზრებელმა არჩევამ წარმართა), მიიყვანს გადაწ-
ყვეტილებამდე, რომ ბავშვების ყოლა სურს.

ამბივალენტურობის გააზრება

ნეიტრალურობის დაცვით კონსულტირების ძირითადი პროცესია შესაძლო 
ალტერნატივების როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მხარეების ზედმიწევნით 
გააზრება, თანაც ამის დაბალანსებულად გაკეთება (Janis & Mann, 1977). 
გავრცელებული მეთოდია თითოეული არჩევნის დადებითი და უარყოფითი 
მხარეების განხილვა. სიტუაციაში, რომელშიც არჩევანი ურთიერთობის გაწ-
ყვეტასა და შენარჩუნებას შორის უნდა გაკეთდეს, 2x2 გადაწყვეტილების მატრიცა 
ისე გამოიყურება, როგორც ეს სქემა 17.1-ზეა ნაჩვენები. დიაგონალური უჯრები 
(მაგ., შენარჩუნების უპირატესობები და გაწყვეტის უარყოფითი მხარეები) 
ერთმანეთის შემავსებელია და ერთსა და იმავე შინაარსს შეიცავს. ზოგ კლი-
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ენტს უჭირს კიდეც მათი განსხვავება. 
ასეთ დროს უმჯობესია, დადებითი და 
უარყოფითი მხარეების  მარტივი ჩა-
მონათვალი გამოიყენოთ. მთავარი ისაა, 
რომ უჯრებს ერთნაირი ყურადღება მი-
ექცეს და კლიენტის ყველა მოსაზრება თა-
ნაბრად გააქტიურდეს. ყველა ელემენტს 
თანაბრად ვიკვლევთ და ვითხოვთ მათს 
დეტალიზაციასა და რეფლექსიას (იხილეთ  
მე-14 თავი).

ნეიტრალურობის დაცვით 
კონსულტირების ძირითადი 
პროცესია შესაძლო 
ალტერნატივების როგორც 
დადებითი, ისე უარყოფითი 
მხარეების ზედმიწევნით 
გააზრება, თანაც ამის 
დაბალანსებულად 
გაკეთება.

სქემა 17.1. გადაწყვეტილების სასწორის მაგალითი

შენარჩუნების უპირატესობები გაწყვეტის უპირატესობები

გაწყვეტის უარყოფითი მხარეები შენარჩუნების უარყოფითი მხარეები

ემოციური მხარდაჭერის შეთავაზება

დისკომფორტის წარმოქმნისას მხარდაჭერის ძირითადი სტრატეგია არის 
მისი აღიარება და რეფლექსია, აგრეთვე, იმის ახსნა, რომ გადაწყვეტილების 
მიღებამდე ყოყმანის უსიამოვნო განცდა ნორმალურია. 

კლიენტი: წარმოდგენა არ მაქვს, რა გავაკეთო.  რა საშინელებაა!
ინტერვიუერი: ვიცი, რომ ეს რთულია თქვენთვის. დიდია ცდუნება, ამაზე 

ფიქრს შეეშვათ. 
კლიენტი: თუმცა, არც ასე გამოვა რამე.



244 გაღვივება: ცვლილებისთვის მომზადება

ინტერვიუერი: მართალია. თქვენ რასაც განიცდით, ძალიან ნორმალურია. 
ვწუხვარ, რომ ეს ასეთი უსიამოვნოა თქვენთვის. ალბათ, კარგა ხანია, 
რაც ამ მდგომარეობაში ხართ.

კლიენტი: დიახ! თითქმის წელიწადია. არ ვიცი, რა ვქნა.
ინტერვიუერი: მესმის, რა დამაბნეველია ეს ყველაფერი, და მინდა, რომ 

დაგეხმაროთ. რთულია, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ამის დაძლევა. ჩვენ 
კი ამას იმდენ დროს დავუთმობთ, რამდენიც დაგვჭირდება.

კლიენტი: ოჰ, არ მინდა, რომ ეს დიდხანს გაგრძელდეს. მინდა, რომ დას-
რულდეს.

ინტერვიუერი:  ძალიან გინდათ, რომ მიიღოთ გადაწყვეტილება და ცხოვრება 
განაგრძოთ.

კლიენტი: დიახ, ასეა. აღარ შემიძლია ასე გაგრძელება. თქვენი აზრით, რა 
უნდა გავაკეთო?

სხვათა შორის, ზოგი ადამიანი ამბივალენტურობაში ძალიან კომფორტულად 
გრძნობს თავს.  მათ დისკომფორტის განცდა გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ 
ეწყებათ. ამ ფენომენს „გადაწყვეტილების შემდგომი სინანული“ ეწოდება. 
ესეც ერთ-ერთი ნორმალური, ზოგიერთი ადამიანისთვის დამახასიათებელი 
რეაქციაა, ამიტომ ვის რა ახასიათებს, მხოლოდ მუშაობის პროცესში ხდება 
ცნობილი (Quenk, 2009). 

არ შეიძლება, უბრალოდ მითხრათ, რა უნდა გავაკეთო?

ზოგჯერ კლიენტები ამბივალენტურობით გამოწვეული დისტრესის პირობებში 
რჩევას გთხოვენ: „რას გააკეთებდით ჩემს ადგილას?“ მათ უნდათ, გაექცნენ 
შემაწუხებელ დისკომფორტს. როგორც მე-11 თავში აღვნიშნეთ, ჩვენ გვაქვს 
საკუთარი აზრი, ან ვფლობთ რელევანტურ ინფორმაციას, და ხშირად ვაძლევთ 
რჩევას, თუკი კლიენტი გვთხოვს. თუმცა ამგვარი წონასწორობის სიტუაციაში 
განზრახული გვაქვს ბალანსის დაცვა და არც ერთი პოზიციის მიმხრობას არ 
ვაპირებთ. იქნებ გულის სიღრმეში გვინდოდეს კიდეც, მოვუხსნათ კლიენტს 
ძლიერი სტრესი, მაგრამ წონასწორობის დაცვა გვაქვს გადაწყვეტილი. ასეთ 
სიტუაციაში კარგი პასუხი იქნება მისი გრძნობების ხაზგასმა და რეფლექსია, 
და კლიენტისთვის იმის შეხსენება, რომ თქვენ ნეიტრალურობის  შენარჩუნება 
გაქვთ გადაწყვეტილი.

„თქვენ გინდათ, რომ გადაწყვეტილება თქვენ მაგივრად მე მივიღო. 
გარკვეულწილად, მეც მინდა, რომ ამის გაკეთება შემეძლოს. თუმცა, მე არ 
ვარ თქვენს ადგილას, და ეს გადაწყვეტილება არ არის ჩემი მისაღები. მე 
ისიც არ შემიძლია, რომელიმე არჩევნისკენ მიგითითოთ. გადაწყვეტილება  
თქვენი მისაღებია. გამოსავალი ის იქნება, რომ გააკეთოთ ეს ურთულესი 
არჩევანი და განაგრძოთ სვლა არჩეული მიმართულებით. რას ფიქრობთ 
და გრძნობთ ამ ეტაპზე? იხრებით თუ არა რომელიმე მიმართულებისკენ?“

ეს უკანასკნელი შეკითხვა მე-19 თავში აღწერილი „ძირითადი კითხვის“ მსგავსია. 
შეიძლება, მას წინ უძღოდეს კლიენტის მიერ გამოთქმული დადებითი და 
უარყოფითი მხარეების მიმოხილვა და შეჯამება. 
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გახანგრძლივებული ამბივალენტურობა

რა არის წონასწორობის დაცვით კონსულტირების დადებითი შედეგი? კლიენ-
ტისთვის ეს არის გადაწყვეტილების მიღება და მოქმედების გაგრძელება იმის 
გარეშე, რომ თქვენ გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად წარმართეთ 
მისი არჩევანი რომელიმე მიმართულებით. მაგალითად, განვიხილოთ ორ-
განოს დონორობის გადაწყვეტილება: მისცემს თუ არა ეს ადამიანი ნათესავს 
გადასანერგად თირკმელს? გადაწყვეტილების მიღებამდე პოტენციური 
დო ნორიცა და მიმღებიც გაურკვევლობაში არიან.  მართალია, არსებობს 
დონორის სასწრაფო საჭიროება, მაგრამ ჯანდაცვის სპეციალისტები თვლიან, 
რომ არ შეიძლება ადამიანის წაქეზება ერთი რომელიმე მიმართულებით. 
გადაწყვეტილება თავად პოტენციურმა დონორმა უნდა მიიღოს. ამ სიტუაციაში 
შესაძლებელია გადაწყვეტილების დაჩქარება, მაგრამ არ შეიძლება რომელიმე 
არჩევნისთვის უპირატესობის მინიჭება. 

თუმცა რომელიმე გადაწყვეტილების არჩევა არ ნიშნავს შინაგანი კონ-
ფლიქტის აღმოფხვრას. შეიძლება, ადამიანს დარჩეს ამბივალენტურობის ან 
სინანულის განცდა მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ორგანოს 
დონაციის შემთხვევაში  ამბივალენტურობა  ქირურგიულ და ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებულ საკითხებს უკავშირდება (Simmons, Marine, & Simmons, 1987; 
Switzer, Simmons, & Dew, 1996). ამიტომ მნიშვნელოვანია, დავეხმაროთ 
ადამიანებს ამ გადაწყვეტილების მშვიდად მიღებაში, რასაც ზოგჯერ არჩევნის 
გადასინჯვა მოსდევს ხოლმე19. 

წონასწორობის დაცვით კონსულტირებას ისიც შეიძლება მოჰყვეს შედე-
გად, რომ კლიენტმა  გადაწყვეტილება ვერ მიიღოს. ეს მოსალოდნელი შე-
დე გია, როცა გადაწყვეტილების სასწორის სავარჯიშოს ვაკეთებთ, რადგან 
დადებითი და უარყოფითი მხარეებისთვის თანაბარი ყურადღების დათმობა 
და მნიშვნელობის მინიჭება ამბივალენტურობის ოპერაციული განმარტებაა. 
ეს არ არის აუცილებლად არასასურველი შედეგი. შეიძლება, ადამიანი  მზად 
არ იყოს გადაწყვეტილების  მისაღებად და  სამოქმედოდ. შეიძლება, მას მეტი 
ინფორმაცია, დისკუსია, ან დრო სჭირდებოდეს.

ზოგჯერ ასეთ სიტუაციაში საჭიროა განმტკიცების კონკრეტული ფორმა − 
რომ ადამიანის ღირებულება უცვლელი რჩება და არ არის დამოკიდებული 
მის მიერ მიღებულ რაიმე გადაწყვეტილებაზე. სულიერი მრჩევლები ხშირად 
ეუბნებიან ადამიანს ამ დროს: „რომელი გზაც გინდა აირჩიო, ღმერთს უყვარხარ 
და ყოველთვის შენთან იქნება“. შეიძლება, სპეციალისტმა ადამიანის ძლიერი 
თვისებების რწმენა გამოხატოს: „რომელი გზაც არ უნდა აირჩიოთ, თქვენ 
შეძლებთ ამ გზაზე ჯანსაღ და სიყვარულით სავსე ცხოვრებას“. ამგვარი გან-
მტკიცება ათავისუფლებს ადამიანს და ეხმარება მას, მოსწყდეს უშუალო სი-
ტუაციას და ფართო, ცხოვრებისეული ხედვით აღიქვას მოვლენები. ასევე, 
შეგვიძლია ვუთხრათ: „რაც გინდა აირჩიოთ, მე თქვენთან ერთად ვიმუშავებ და 
მხარს დაგიჭერთ“. რა თქმა უნდა, თუ ამას ეტყვით, ასეც უნდა მოიქცეთ. ზოგიერთ 
სპეციალისტს ან პროგრამას  პასუხისმგებლობა აქვს ნაკისრი რომელიმე 

19 მადლობას ვუხდით ალან ზუკოფს აღნიშნული დაკვირვებისთვის.
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არჩევნის მიმართ. ისტორიულად, ადიქციის სამკურნალო ზოგიერთი პროგრამა, 
მხოლოდ ისეთ კლიენტებთან მუშაობდა, რომელთაც  გადაწყვეტილი ჰქონდათ 
სამუდამოდ შეეკავებინათ თავი ნარკოტიკებისგან. ორსულობის კრიზისის 
ზოგიერთი ცენტრი კი  აბორტების თავიდან აცილებას ისახავს მიზნად. ასეთ 
სიტუაციებში სპეციალისტი ვერ შეძლებს ნეიტრალურობის დაცვას.

არის ეს მოტივაციური ინტერვიუირება?

ამგვარად, თუ ნეიტრალურობა პროფესიულ პოზიციად განზრახ აირჩიეთ და არ 
გსურთ,  კლიენტი რომელიმე კონკრეტული მიმართულებისკენ  წარმართოთ, 
არის ეს მოტივაციური ინტერვიუირება თუ არა? ერთი მხრივ, საერთოდ არ აქვს 
მნიშვნელობა, ეს მოტივაციური ინტერვიუირებაა თუ არა, მთავარია, მიდგომა 
იყოს სწორი. ცხადია,  ზემოთ ჩამოთვლილი რეკომენდაციები ნეიტრალურობის 
დაცვით კონსულტირების თაობაზე შემუშავებულია ცვლილების  საუბრის 
ფსიქოლინგვისტიკის შესახებ მოტივაციური ინტერვიუირების კვლევების  
სა ფუძველზე. ადრეულ დაკვირვებებშიც (Miller, 1983) აღნიშნულია, რომ მო-
ტივაციური ინტერვიუირება სტრატეგიულად აღძრავს კლიენტებში ცვლი-
ლების სასარგებლო არგუმენტებს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა არსებობს 
კონკრეტული შედეგისკენ წაყვანის 
გაცნობიერებული მიზანი. ნეიტრალურობის 
დაცვით კონსულტირების სასურველი შე-
დეგია, დავეხმაროთ ადამიანს რთული გა-
დაწყვეტილების მიღებაში მისი არჩევნის 
მიმართულებაზე გავლენის მოხდენის გა-
რეშე, ანუ გეზი გადაწყვეტილების მი ღებისკენ მივმართოთ.

ზოგჯერ გადაწყვეტილების სასწორის სავარჯიშო ეხმარება კლიენტს, 
გააცნობიეროს, რომ რეალურად, ან უპირატესობები გადაწონის უარყოფით 
მხარეებს, ან პირიქით. ეს აჩქარებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. თუკი 
დადებითი და უარყოფითი მხარეები თანაბრად ნაწილდება, ადამიანი, სულ 
მცირე, იმას მაინც იაზრებს, რა თავსატეხთან აქვს საქმე და ამან შეიძლება ხელი 
შეუწყოს გადაწყვეტილების მიღებას, ამბივალენტურობის მიუხედავად. ჩვენი 
აზრით, ინტერპერსონალური გავლენის დინამიკის გაცნობიერება გვეხმარება 
ნეიტრალურობის დაცვით კონსულტირებისას. კლასიკურ „არადირექტიულ“, 
კლიენტზე ცენტრირებულ კონსულტირებაში არ არსებობს მითითებები იმას-
თან დაკავშირებით, რაზე უნდა გაკეთდეს რეფლექსია, რის შესახებ უნდა 
ვიკითხოთ, რა უნდა შევაჯამოთ კლიენტის მიერ მოწოდებული მასალიდან. 
გადაწყვეტილების სასწორის მეთოდი  ნეიტრალურობის დაცვით ბალანსის 
შენარჩუნების სისტემურ კონცეფციას გვთავაზობს.

ნეიტრალურობის დაცვით 
კონსულტირებისას 
გეზი გადაწყვეტილების 
მიღებისკენაა მიმართული.
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ძირითადი პუნქტები

9 ნეიტრალურობა ან „ინტერესთა და ძალთა წონასწორობა“ არ არის 
სპეციალისტის თვისება, ეს არის მისი  გაცნობიერებული გადაწყვეტილე-
ბა, არ მოახდინოს გავლენა იმაზე, თუ რა მიმართულებით გადაიხრება 
ამბივალენტურობა.

9 ცვლილების ლინგვისტური დინამიკის გაგება გვეხმარება კონსულტირე-
ბის ნე იტრალურად წარმართვაში.

9 გადაწყვეტილების სასწორი შესაფერისი სტრატეგიაა, როცა კონკრეტუ-
ლი მი მართულებით ცვლილების წახალისებას კი არა, ნეიტრალურობის 
დაცვით კონსულტირებას ვირჩევთ.



248

თავი 18

შეუთავსებლობის განვითარება-
გაღრმავება

„სარკემ საგანი ისეთი უნდა ასახოს, როგორიც 
არის, ნაკლისა თუ ღირსების გადაჭარბების გა-
რეშე. სარკისგან ჩვენ ანარეკლს ველოდებით და 
არა ქადაგებას. იქნებ არც მოგვეწონოს, რასაც 
და ვინახავთ; მაგრამ მაინც, გვირჩევნია, თავად 
გადავწყვიტოთ, გვჭირდება თუ არა კოსმეტიკური 
ჩარევა...  ჩვეულებრივ თუ გრძნობათა სარკეში 
დანახული გამოსახულების სიცხადე, საშუალებას 
გვაძლევს, დავიწყოთ შეცვლა და გალამაზება.

ხაიმ გინოტი

„აღმოჩნდა, რომ ნელა უნდა გვეჩქარა“.
ბილ უილსონი

შეუთავსებლობის ჩამოყალიბების იდეა თავიდანვე მოტივაციური ინტერვი-
უირების ნაწილი იყო. თავდაპირველად ის აღიქმებოდა, როგორც კოგნიტური 
დისონანსი (Festinger, 1957; Miller, 1983), მაგრამ ამ მოტივაციური ფაქტორის 
კონცეპტუალიზაციის უფრო მარტივი გზაა ახლანდელ და სასურველ მდგო-
მარეობებს შორის შეუთავსებლობა, მანძილი პიროვნულ მიზანსა და სტატუს-კვოს 
შორის. მიზანსა და აწმყო მდგომარეობს შორის შეუთავსებლობა ცვლილების 
მოტივაციის ერთ-ერთი მთავარი ძალაა (Ford, 1992).

შეუთავსებლობა შეიძლება იყოს პოზიტიური ან ნეგატიური. ის შეიძლება 
გან ვიცადოთ როგორც ამჟამინდელი მდგომარეობით უკმაყოფილების დროს 
(Baumeister, 1994), ასევე  გაუმჯობესების შესაძლებლობის არსებობის დროსაც 
(ან ორივე შემთხვევაში ერთად). პოტენციური შენაძენით მოხიბვლით ან 
არა სასურველი შედეგების თავიდან აცილების ხაზგასმით ადამიანში შე-
უთავსებლობის გამოწვევა გავრცელებული სტრატეგიაა მარკეტინგსა და 
რეკლამირებაში.

ზოგიერთ კლიენტს კონსულტაციაზე მოსვლამდე უკვე გაცნობიერებული 
აქვს შეუთავსებლობა, რის გამოც შეწუხებულია და რცხვენია. მწეველების 
უმრავლესობამ კარგად იცის მოწევის საფრთხეები და უარყოფითი მხარეები. 
ჭარბწონიანი ადამიანების უმრავლესობას დღეში რამდენჯერმე ახსენდება 
ეს შეუთავსებლობა: როცა სარკეში იყურებიან, როცა სკამზე ვერ ეტევიან, ან 
სუნთქვა არ ჰყოფნით მცირე დატვირთვის დროსაც კი. რატომ არ იწვევს ეს 
შეუთავსებლობა ცვლილებას? ამის ასახსნელად სამ ურთიერთდაკავშირებულ 
მიზეზს გთავაზობთ.
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უპირველეს ყოვლისა, შეუთავსებლობა შეიძლება, დაუძლეველი ჩანდეს. 
ამ სიტუაციაში მოქმედებს „ოქროს შუალედის“ პრინციპი: შეუთავსებლობა არც 
ძალიან დიდი და არც ძალიან მცირე, ზუსტად „საჭირო ზომის უნდა იყოს“. თუ 
შეუთავსებლობა ძალიან მცირეა, გვგონია, რომ მოქმედების წამოწყებას აზრი არ 
აქვს. თუ ძალიან დიდია, ცვლილება მიუწვდომელი გვეჩვენება. სკანდინავი ელებს 
აქვთ ამის აღმნიშვნელი სიტყვა, რომელსაც ინგლისურში ზუსტი შესატყვისი არ 
მოეპოვება: შვედურად - lagom - ნიშნავს სწორ თანფარდობას, საკმარისს, 
ზომიერს. იმისათვის, რომ შეუთავსებლობა მამოტივირებელი გახდეს, ის უნდა 
იყოს lagom.

სწორედ ასეა, როდესაც ადამიანი აღიქვამს ხოლმე სერიოზულ შე-
უთავ სებლობას, მაგრამ თვლის, რომ არაფრის შეცვლა არ ძალუძს. თვით-
ეფექტურობის ნაკლებობის მიზეზი შეიძლება იყოს შეუთავსებლობის სიდიდე, 
ან ის, რომ ადამიანს არ ხელეწიფება მისი შემცირება: „წარმოდგენა არ მაქვს, 
ეს როგორ უნდა გავაკეთო“. შეუთავსებლობა მამოტივირებელი რომ გახდეს, 
ადამიანებს სჭირდებათ საკმარისი რწმენა იმისა, რომ მათ   შეუძლიათ რაღაცის 
გაკეთება ამ შეუთავსებლობის შესამცირებლად ან აღმოსაფხვრელად.

გარდა ამისა, შეუთავსებლობა შეიძლება  უსიამოვნო განცდებს აღძრავდეს 
და ადამიანი თავდაცვის მიზნით  არიდებდეს თავს მასზე ფიქრს. სარკეში ჩახედვა 
ზედმეტად მტკივნეულია. თუ შეუთავსებლობა ძალიან დიდი გვეჩვენება და მისი 
გამოსწორება შეუძლებლად მიგვაჩნია, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემას ამწვავებს. 
უცნაური მოსაზრებაა, რომ „ადამიანები შეიცვლებიან, თუ თავს საკმარისად 
ცუდად იგრძნობენ“. გაჭირვება რომ უსაქციელობას კურნავდეს, გაცილებით 
ნაკლები უსაქციელობა იქნებოდა ამქვეყნად.

თვითრეგულაცია: ცვლილების თერმოსტატი

თერმოსტატი მუდმივად აკონტროლებს სივრცის ტემპერატურას და პასუხის-
მგებელია მასზე. თუ ოთახის ტემპერატურა მისაღებ ფარგლებშია, არაფრის 
გაკეთებაა არაა საჭირო. მაგრამ თუ ტემპერატურა მისაღებ ნიშნულს ზემოთ ან 
ქვემოთ ასცდება, დაიწყება ცვლილება. ზოგიერთი თერმოსტატი საშუალოდან 
მცირე გადახრის დროს იწყებს რეაგირებას; ზოგს კი უფრო დიდი შუალედი 
აქვს მანამ, სანამ რეაგირებას დაიწყებდეს.

ასე იქცევიან ადამიანებიც. როდესაც ტემპერატურა ზღვარს გადასცდება, 
სხეული იწყებს შეგუებას ოფლიანობით ან კანკალით. თვითრეგულაციის თეორია 
ამავე ანალოგიას იყენებს იმის  ასახსნელად, თუ როგორ იღებენ ადამიანები 
გადაწყვეტილებას ქცევის ცვლილების საჭიროებაზე (Brown, 1998; Kanfer, 
1970b). არსებობს შეგუების ზონა, როდესაც ქცევა და გარემოებები ნორმალურ 
საზღვრებშია. ადამიანები მუდმივად აკონტროლებენ გარემოს და, ცოტა 
უფრო ნაკლები ინტენსივობით, საკუთარ თავსაც, მიღებულ ინფორმაციას კი 
შეგუების არსებულ სტანდარტებს ადარებენ. მაგალითად, სწორ გზაზე მძღოლი 
„ავტოპილოტივით“ მოძრაობს, მაგრამ თუ რაიმე დაბრკოლებას შეამჩნევს, 
მისი ყურადღება და კუნთები მაშინვე მობილიზდება, ან მაშინვე ამუხრუჭებს, 
ან შეჯახების თავიდან ასაცილებლად გზიდან გადადის. ჩვენმა შეგრძნების 
ორგანოებმა დააფიქსირეს რაღაც უჩვეულო, რასაც ყურადღება და რეაგირება 
სჭირდება.
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ეხება თუ არა თვითრეგულაციის თეორია ნებელობით ქცევასაც, ანუ გაც-
ნობიერებულ არჩევანსაც? დიახ, მნიშვნელოვანწილად (Baumeister et al., 
1994; Miller & Brown, 1991). ადამიანები სტატუს-კვოს ადარებენ იმას, როგორ 
უნდა იყოს ყველაფერი სინამდვილეში, მათი განცდით. თუ შეუთავსებლობა 
შეგუების ზონის მიღმაა, ეს მას ცვლილებისკენ წააქეზებს და ის ალტერნატივათა 
ძიებას დაიწყებს. თუ გამოსავალი ნაპოვნია, ადამიანი გამოიყენებს მას და 
გააკონტროლებს, შემცირდა თუ არა შეუთავსებლობა.  მძღოლის შემთხვევაში, 
რომელიც ცდილობს შეჯახება აიცილოს თავიდან, ეს ყველაფერი წამებში 
ხდება. როდესაც საქმე ცხოვრების წესის მნიშვნელოვან ცვლილებას ეხება, 
პროცესი შეიძლება თვეების ან წლების მანძილზეც კი გაგრძელდეს. ხშირად 
ეს გაცნობიერებული, რაციონალური გადაწყვეტილებების პროცესი არც არის 
და ადაპტაციის მცდელობებია, რომლებიც მთელი ცხოვრების მანძილზე 
მიმდინარეობს.

შეუთავსებლობა გარკვეულ ფარგლებში

მე-10 თავში ჩვენ განვიხილეთ კლიენტის ნებელობაზე გავლენის მოხდენის 
ეთიკურობა, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ მოტივაციურ ინტერვიუირებას 
გარკვეულ ფარგლებში შეუძლია ადამიანის მზაობის და სურვილის მიმარ-
თულებაზე ზემოქმედება. რას გულისხმობს ეს ფარგლები? მაგალითად, შეუძლია 
თუ არა მოტივაციურ ინტერვიუირებას, გამოიწვიოს კლიენტის ისეთი ქცევა, 
რაც  მისივე შინაგან ძირითად ღირებულებებს უპირისპირდება? გვჯერა, 
რომ ამ კითხვის პასუხია „არა“, ნაწილობრივ, მოტივაციური ინტერვიუირების 
პრინციპებიდან გამომდინარე. შინაგანი შეუთავსებლობის გამოწვევის იდეა 
აუცილებლად ბადებს შეკითხვასაც: „რასთან შეუთავსებლობა?“ ეს არის შე-
უთავსებლობა ადამიანის ღირებულებებსა და მიზნებთან. თუ მიმდინარე 
„პრობლემური“ ქცევა არ ეწინააღმდეგება რაიმეს, რასაც ადამიანი უფრო 
მეტად აფასებს, მოტივაციური ინტერვიუირება ვერ იმუშავებს. ამ დროს აქცენტი 
კეთდება ცვლილების შინაგან მოტივაციაზე.  შეუთავსებლობას კლიენტის 
ქცევასა და სხვა ადამიანის ღირებულებებს შორის მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვს 
მნიშვნელობა, თუ 1) ეს ადამიანი მისთვის ავტორიტეტს და ძალიან პატივსაცემ 
პიროვნებას წარმოადგენს; ან 2) ეს ადამიანი ფლობს იძულების ძალაუფლებას, 
რომელზედაც მომდევნო აბზაცში ვისაუბრებთ. მოტივაციური ინტერვიუირება 
ვერ გამოიწვევს ქცევის ცვლილებას, თუ ადამიანი ვერ აცნობიერებს ცვლილების 
შინაგან ღირებულებას და იმას, რომ ცვლილება მის საუკეთესო ინტერესებს 
ემსახურება. 

შინაგან ღირებულებებთან შესაბამისობის პირობა არ არის სახეზე იძულების 
მიდგომებისას. ზოგჯერ ადამიანებს საკუთარი ღირებულებების საწინააღმდეგოდ 
მოქცევას აიძულებენ.  ეს არის წამებისა და ტვინის გამორეცხვის იდეოლოგიის 
ერთ-ერთი ფორმა, და სწორედ ამიტომ არსებობს ეთიკური საბჭო, რომელიც 
ექსპერიმენტის ცდის პირებს იცავს იძულების პირობებისგან (როგორიცაა 
მაცდუნებლად დიდი ანაზღაურება სარისკო ქმედებებში მონაწილეობის სა-
ნაცვლოდ). კონსულტირების სფეროში გამოიყენება მეთოდი, რომელსაც 
„კონსტრუქციული იძულება“ ეწოდება. ეს არის დამსაქმებლის მიერ დასაქმებუ-
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ლის  მკურნალობაზე მოტივირება, რადგან ის სხვაგვარად არ იმკურნალებდა. 
(Smart, 1974; Trice & Beyer, 1984). ამგვარი „ინტერვენცია“, როგორც მას 
თავდაპირველად ჯონსონის ინსტიტუტმა (Johnson, 1986) უწოდა, გულისხმობდა 
ოჯახის წევრების (ზოგჯერ მეგობრებისა და თანამშრომლებისაც კი) მიერ 
დაგეგმილ და გათამაშებულ ჯგუფურ კონფრონტაციას იმ ადამიანის მიმართ, 
რომელსაც, მათი აზრით, პრობლემა ჰქონდა. თანაგრძნობისა და წუხილის  
გამოხატვასთან ერთად, ჯგუფის წევრები იმ ნეგატიურ შედეგებსაც აცნობენ 
ადამიანს, რასაც  ჯგუფის სურვილების დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში 
მიიღებს. ამ სურვილებში კი ხშირად სწორედ ადამიანის მიერ მკურნალობის 
კურსის გავლა იგულისხმება. ამგვარ ინტერვენციებს, ჩვეულებრივ, პიროვნების 
თანხმობის გარეშე ახორციელებენ, რადგან სიკეთის კეთების ეთიკურ პრინციპს, 
თუნდაც დროებით, მეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ, ვიდრე ავტონომიას.

ჩვენ ვადასტურებთ, რომ მოტივაციურ ინტერვიუირებას როგორც მეთოდს, 
რომელიც  შინაგან ღირებულებებთან შეუთავსებლობას ეფუძნება, არ შეუძლია 
ადამიანის ავტონომიურობის შელახვა. მას შეუძლია, მოანდომოს ადამიანს რა-
მე, მაგრამ მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ მოსალოდნელი ცვლილება აუცილებლად 
შეესაბამება მისთვის მნიშვნელოვან მიზნებსა და ღირებულებებს. შესაბამისად, 
მოტივაციური ინტერვიუირება განსხვავდება იძულების სტრატეგიებისგან, 
რომლებიც არ ითვალისწინებს ადამიანის სურვილებს.

შეუთავსებლობის გაღრმავება

მოდი, მანამ, სანამ ვიმსჯელებდეთ, როგორ გამოვიწვიოთ შეუთავსებლობის 
განცდა მისი არარსებობის შემთხვევაში, განვიხილოთ უაღრესად მნიშვნელო-
ვანი საკითხი, როგორ შევეხოთ შეუთავსებლობას ისე, რომ თავდაცვის რე-
აქცია არ გამოვიწვიოთ, რაც, თავის მხრივ, პროცესს შეაფერხებდა. თქვენ 
უქმნით ადამიანებს უსაფრთხო გარემოს და ამით ეხმარებით, ჩაიხედონ 
სარკეში, დაინახონ მწარე (ხშირ შემთხვევაში) სიმართლე და შეცვალონ 
სინამდვილე. საკვირველია, მაგრამ ცვლილების განხორციელება სწორედ 
მაშინაა შესაძლებელი, როცა ადამიანი გრძნობს, რომ მას ისეთად იღებენ, 
როგორიც  სინამდვილეშია. თუკი ადამიანი თავს ცუდად და გარიყულად 
გრძნობს, სტატუს-კვო მეტად მყარდება. თქვენ ადამიანებს იღებთ განუსჯელად 
(როგორც მე-2 თავშია აღწერილი) და ამით  მათ სირცხვილის გრძნობის გარეშე  
უფრო დიდ შეუთავსებლობაზე დააფიქრებთ. გახსოვდეთ, რომ მიღება არ 
ნიშნავს მოწონებას, ან დათანხმებას. მე-2 თავში აღწერილი მიღების ოთხი 
ელემენტი არის ზუსტი ემპათია (ადამიანის გამოცდილების ზუსტად გაგება), 
ავტონომიურობა (ადამიანის არჩევნისა და მიზანდასახულობის პატივისცემა), 
ადამიანის აბსოლუტური ღირებულება და აფირმაცია.

აფირმაციას დიდი გავლენის მოხდენა 
შეუძლია განსხვავებულობისა და ცვლი-
ლებისადმი გახსნილობის გაზრდის თვალ-
საზრისით (Linehan, 1997; Linehan et al., 
2002). თქვენგან  მომდინარე განმტკიცებაზე 
უფრო ძლიერია თვითგანმტკიცება, რის 

ცვლილების 
განხორციელება სწორედ 
მაშინაა შესაძლებელი, 
როცა ადამიანი გრძნობს, 
რომ მას ისეთად იღებენ, 
როგორიც  სინამდვილეშია. 
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გამოწვევაც შეგიძლიათ კლიენტში (იხილეთ მე-16 თავი). ძლიერი მხარეებისა 
და კარგი თვისებების განმტკიცება (მაშინაც კი, თუ ამ თვისებებს საერთო 
არაფერი აქვს გადასაჭრელ პრობლემასთან), ამცირებს თავდაცვის სურვილს 
და ეხმარება ადამიანს, ყურადღება პოტენციური საფრთხის სიგნალებზე გა-
ამახვილოს (Critcher et al., 2010; Klein & Harris, 2010; Sherman et al., 2000; 
Steele, 1988). ზოგჯერ ისიც შესაძლებელია, რომ  შეუთავსებლობის ახლებური 
ფორმულირება მოვახდინოთ და სირცხვილი ან პესიმიზმი შესაძლებლობის 
ჭრილში განვიხილოთ.

ზოგიერთი რეალობის შეცვლას მისი მიღება სჯობს. თუ შევეცდებით, 
„არ განვიცადოთ“ ემოციები, ისინი შეიძლება გამძაფრდეს (Hayes, Stro-
sahl, & Wilson, 1999). დიდი სიბრძნე დევს რაინოლდ ნაიბურის მიერ მეორე 
მსოფლიო ომის დროს შეთხზულ ლოცვაში: „ვითხოვ წყალობას, რომ მშვიდად 
მივიღო ის, რისი შეცვლაც შეუძლებელია, სიმამაცეს, რომ შევცვალო ის, რაც 
შესაცვლელია და სიბრძნეს, რომ განვასხვავო ისინი ერთმანეთისგან“. მიღებისა 
და აფირმაციის ატმოსფერო დაგვეხმარება ამის განხორციელებაში. ამგვარად, 
მოტივაციური ინტერვიუირება შეიცავს დიალექტიკურ დაძაბულობას მიღებასა 
და შეუთავსებლობას შორის.

შეუთავსებლობის გაღვივება

ამ წიგნში ჩვენ მიერ განხილული შემთხვევები უკავშირდებოდა ისეთ ადამიანებ   თან 
მუშაობას, რომლებიც ამბივალენტურად არიან განწყობილი ცვლილებისადმი: 
მათ თან სურთ, და თანაც არ სურთ ცვლილების განხორციელება. ამ შემთხვევაში 
მოტივაციური ინტერვიუირება ემსახურება კლიენტში უკვე არსებულ, ცვლილების 
მომხრე არგუმენტების გაღვივებასა და გაძლიერებას. იგი აძლიერებს ადამიანის 
ამბივალენტურობის ცვლილების მომხრე მხარეს და, ამის შემდეგ, დაგეგმვასა 
და განხორციელებაზე გადადის.

მაგრამ რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი არ არის ამბივალენტური? 
უსაფრთხო და ემპათიურ გარემოშიც კი ვერ მოისმენთ მათგან ცვლილების 
საუბარს, რომლის გაღვივებასაც შეძლებდით. ცვლილების ტრანსთეორიულ 
მოდელში ეს ადამიანები ფიქრისწინა ეტაპზე მყოფებად ითვლებიან. ისინი 
არ ფიქრობენ ცვლილებაზე, არც არასოდეს უფიქრიათ. ისინი არ არიან ამ-
ბივალენტურნი, ყოველ შემთხვევაში, ჯერჯერობით.

ამ ადამიანებთან ცვლილების შესახებ მხოლოდ იმიტომ საუბრობთ, რომ 
მათი შეცვლის საჭიროებას სხვა ვიღაც ხედავს. ეს შეიძლება იყოს დამსაქმებელი, 
სასამართლო, ან შეწუხებული ოჯახის წევრები, რომლებმაც ეს ადამიანი 
სამკურნალოდ გამოგზავნეს. ასევე შეიძლება, თქვენ ან რომელიმე სხვა 
სპეციალისტმა ჩათვალოთ, რომ კლიენტი, რომელიც რაღაც სხვა მიზეზების 
გამო ეძებს დახმარებას, კონკრეტულ ცვლილებას საჭიროებს. განვიხილოთ 
ეს მაგალითები:

• მშობელი, რომელსაც ბავშვებთან ძალადობრივი მოპყრობისთვის 
სასამართლომ კონსულტაციებზე სიარული მიუსაჯა, თავად კი ცუდს 
ვერაფერს ხედავს აღზრდის საკუთარ მეთოდებში.
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• პაციენტი, რომელმაც ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მანქანის მარ-
თვისას ავარია მოახდინა და ტრავმატოლოგიურ ცენტრში მოხვდა 
სხეულის დაზიანებების სამკურნალოდ, მაგრამ ყველაფერში მეორე 
მძღოლს ადანაშაულებს და სმას პრობლემად არ თვლის.

• თინეიჯერი, რომელიც მშობლებმა მოიყვანეს იმის გამო, რომ მის ოთახში  
მარიხუანა და მისი მოსაწევი ატრიბუტები უპოვეს. ის ძალიან ბრაზობს 
ოთახი რომ გაუჩხრიკეს და მარიხუანაც უვნებელი ჰგონია.

• ჭარბწონიანი პაციენტი, რომელსაც მე-2 ტიპის დიაბეტი აქვს და მხნედ 
აცხადებს, უკვე წლებია, შაქარი 200-ზე ქვემოთ არ მქონიაო, და არ 
ეტყობა, რომ ქცევის შეცვლას აპირებდეს.

• სტუდენტი, რომელმაც ვერ ჩააბარა შესავალი კურსის პირველი შუ-
ალედური გამოცდა, მაგრამ სულაც არ წუხს ამის გამო და არც სხვანა-
ირად მე ცადინეობას აპირებს.

• ფეხმძიმე ქალი, რომელიც არ აპირებს მოწევის ან დალევის შეწყვეტას.

ხშირად ასეთი აშკარად „არამოტივირებული“ ადამიანები ცვლილების საუბარს 
მოტივაციური ინტერვიუირებისას იწყებენ. მაშინაც კი, როცა ვინმე ჭეშმარიტად 
ფიქრისწინა სტადიაში იმყოფება, საწყისი წერტილი უნდა იყოს იმის დაშვება, 
რომ შეუთავსებლობა უკვე არსებობს და საჭიროა მისი პოვნა. მაგრამ როგორ 
უნდა მოვიქცეთ იმ შემთხვევაში, თუ ცვლილების ვერანაირ გააზრებულ სურვილს 
ან საჭიროებას ვერ აღმოვაჩენთ და, მოტივაციური ინტერვიუირების ტექნიკების 
გამოყენების მიუხედავად, ცვლილების საუბარი არ იჩენს თავს? რა ხდება ამის 
შემდეგ?

ასეთ შემთხვევაში საჭიროა შეუთავსებლობის გამოწვევის, ანუ გაღვივების 
პროცესის წამოწყება. ჩვენ მოგვწონს ზმნა „გაღვივება“, რადგან ის ნელა, 
თანდათანობით, გამოწვევას ნიშნავს. ამისგან განსხვავებით, ზოგი საჭიროდ 
თვლის ადამიანების შეუთავსებლობებით დახუნძვლას  (Johnson, 1986), რაც 
ყოველთვის რჩება ალტერნატიულ სტრატეგიად, თუ სხვა არაფერმა გაამართლა, 
მაგრამ ჩვენი აზრით, უფრო ფაქიზი და წამახალისებელი მიდგომა მეტად 
ეფექტურია და ნაკლებად იწვევს უკუშედეგებს (Meyers, Miller, Smith, & Tonigan, 
2002; Miller et al., 1999). ეს სულაც არ გულისხმობს სიმართლის სახეში მიხლასა 
და კონფრონტაციას. პირიქით, სწორედ ამის საპირისპიროა. შეუთავსებლობის 
გაღვივება არის იმ მიზეზების ერთად განხილვის პროცესი, რის გამოც შეიძლება 
ამ ადამიანს ცვლილებაზე ეფიქრა.

ინფორმაციის გაცვლა

ფიქრისწინა მდგომარეობაში მყოფ კლიენტთან მუშაობისას ხშირია ცდუნება,  
ჭკუა დავარიგოთ ადამიანს, გავანათლოთ იგი და ვცადოთ მისი დარწმუნება. 
კლიენტის მოტივაციის აშკარა ნაკლებობა გამოსწორების რეფლექსს იწვევს 
ჩვენში. თუმცა ფიქრისწინა მდგომარეობაში დარწმუნება ისევე არაეფექტურია, 
როგორც ფიქრის ეტაპზე. ინფორმაციის მიცემა (ნებართვის შემდეგ) სასარ-
გებლოა, მაგრამ საქმე ამით არ უნდა დავიწყოთ.
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ასეთ სიტუაციაში სასარგებლო იქნება, თუ კლიენტს ვკითხავთ, თავად რა 
იცის ამ პრობლემის შესახებ. ამ სტრატეგიას ფეხმძიმე მსმელებთან მუშაობისას 
მივაკვლიეთ (Handmaker, Miller, & Manicke, 1999). ჩვენ, ალკოჰოლის მავ-
ნებლობის შესახებ ჭკუის დარიგების ნაცვლად, მათ შეკითხვას ვუსვამდით: 
„რა იცით ალკოჰოლისა და ფეხმძიმობის შესახებ?“ ამ პროცესში ბევრი მნიშ-
ვნელოვანი რამ აღმოვაჩინეთ. პირველ რიგში, ამ ქალებმა უკვე იცოდნენ იმის 
90%, რის თქმასაც მათთვის ვაპირებდით. ჩვენ მხოლოდ მცირეოდენი რამის 
დამატება ან ერთი-ორი არასწორი ინფორმაციის შესწორებაღა შეგვეძლო, 
მაგრამ  ძირითადი ცოდნა მათ უკვე ჰქონდათ. ჩვენი აზრით, იგივე ეხებათ 
ადამიანებს, რომლებიც ბევრს ეწევიან, ან სვამენ. თუკი მათ ჰკითხავთ, რა იციან 
ამის შესახებ, მთელს ლექციას წაგიკითხავენ თავიანთი ქცევის არასასურველი 
შედეგების შესახებ. ადიქცია ცოდნის ნაკლებობას არ უკავშირდება. ქრონიკული 
დაავადების მქონე ადამიანებსაც, როგორც წესი, კარგად ესმით, რა შედეგებს 
მიიღებენ, თავს თუ არ მოუვლიან. 

გარდა ამისა, აღმოვაჩინეთ, რომ კლიენტებს მოსწონთ, როცა ეკითხებიან, თუ 
რა იციან. ეს არის პატივისცემის გამომხატველი და თანამშრომლური მოქმედება, 
ამიტომ ადამიანები მაშინ უფრო კარგად რეაგირებენ, როცა რაღაცას ეკითხე-
ბიან, ვიდრე მაშინ, როცა რაღაცას ეუბნებიან. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვე ნი 
სიტყვების კონტექსტი და დამოკიდებულება. თუ თქვენი კომუნიკაცია მიანიშნებს, 
რომ ამ ინფორმაციას მათ წინააღმდეგ გამოსაყენებლად ეკითხებით, კლიენტები 
მაშინვე ჩუმდებიან. ამიტომ ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ გამოსწორების 
რეფლექსი არ გამოავლინოთ და არ გაიფიქროთ, ან არ ჰკითხოთ: „თუკი იცით 
ეს ყველაფერი, რატომ არ... ?“ ეს მათ გააჩუმებს და ჩაკეტავს საკუთარ თავში, 
და ამის შემდეგ მათგან მხოლოდ უცვლელობის საუბრის მოსმენა მოგიწევთ.

ამ მიდგომაში ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიგნება ისაა, რომ კლიენტის 
პასუხებში ძალიან ბევრი იყო ცვლილების საუბარი. ჰიპოთეზურზე საუბარი 
უფრო უსაფრთხოა − კლიენტები საკუთარ დალევაზე კი არ ლაპარაკობენ, 
არამედ იმაზე, რაც იციან, რაც შეუმჩნევიათ.

ინფორმაციის გაცვლის „აღძვრა-მიწოდება-აღძვრის“ თანმიმდევრობაში 
(იხილეთ მე-11 თავი), შემდეგი ეტაპი გულისხმობს კლიენტისთვის ინფორმაციის 
შეთავაზებას  ნებართვის მოპოვების შემდეგ: „შეიძლება, გითხრათ ამასთან 
დაკავშირებული ახალი კვლევების შესახებ?“ „შეიძლება, დავამატო რაღაც, 
რაც გამოგრჩათ? წინააღმდეგი ხომ არ იქნებით?“ გახსოვდეთ, რომ ნებართვის 
მესამე ფორმაა (გარდა იმისა, რომ გთხოვეს, ან თქვენ სთხოვეთ ნების დართვა) 
იმის აღიარება, რომ ადამიანს აქვს თქვენი შეთავაზების უგულებელყოფის 
პიროვნული თავისუფლება. „ეს შეიძლება, თქვენც გეხებოდეთ, ან არ გეხე-
ბოდეთ...“; „არ ვიცი, ეს თქვენ გეხებათ თუ არა...“; „არ ვარ დარწმუნებული, რომ 
ეს თქვენს სიტუაციას შეესაბამება...“

შესაძლებელია, მხოლოდ ისეთი ინფორმაცია შევარჩიოთ, რაც ყველაზე 
მნიშვნელოვანია იმ კონკრეტული ადამიან(ებ)ისთვის (მაგ., Miller, Toscova, 
Miller, & Sanchez, 2000). ეს გაცილებით უკეთესია, ვიდრე ერთი და იმავე 
ინფორმაციის შემცველი „მომზადებული სიტყვა“. მაგალითად, რა შეაწუხებდა 
ამ ადამიანს ყველაზე მეტად მისი ასაკის, სქესის, სამეგობრო წრის, ცხოვრების 
ეტაპის გათვალისწინებით? 
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როგორც ყოველთვის ხდება მო ტი-
ვაციურ ინტერვიუირებაში, აქაც ინ ფორ-
მაციის მიწოდების საფუძველი პარ-
ტნიორობის, მიღებისა და თანაგრძნობის 
სულისკვეთება უნდა იყოს. ადამიანებს არ 
მოსწონთ, როცა მათ თავს ახვევენ რაიმეს. 
საჭიროა პირადი არჩევნის ხაზგასმა („ეს ნამდვილად თქვენი გა დასაწყვეტია...“; 
„თქვენ ერთადერთი ხართ, ვისაც ამ გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია...“) და 
ეს უნდა გაკეთდეს გულწრფელად, ყოველგვარი ირონიის ან სარკაზმის გარეშე.

აქ გამოგვადგება რჩევა წიგნიდან „მენეჯერი ერთ წუთში“ (Blanchard & John-
son, 1982): თუ თქვენ მაკორექტირებელი ინფორმაციის მიწოდებას აპირებთ, 
უთხარით მოკლედ. თუ რამდენიმე ინფორმაცია გაქვთ მისაწოდებელი, დაყავით 
მცირე ნაწილებად (იხილეთ მე-11 თავი), რასაც დასჭირდება აღძვრა − მიწოდება 
− აღძვრა ციკლის მესამე ეტაპი: აღძვრა კიდევ ერთხელ, ანუ კლიენტის რეაქციის 
შემოწმება თქვენს ნათქვამზე: „რას ფიქრობთ?“ „ეს თქვენ რამეს გეუბნებათ?“ 
„გინდათ, უკეთ აგიხსნათ?“

უკუკავშირის შეთავაზება

მოტივაციის გაძლიერების თერაპია (Motivation Enhancement Therapy - MET), 
ანუ მოტივაციური ინტერვიუირებისა და შეფასების უკუკავშირის გაერთიანება, 
განსაკუთრებით სასარგებლოა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ცვლილების-
თვის ნაკლებ მზაობას ავლენენ. MET-ის „შემოწმების“ ფორმატი სწორედ 
ამისთვის შეიქმნა: სპეციალისტისთვის საუბრის თემის მისაცემად, თუ კლიენტებში 
ცვლილების საუბარი არ არსებობს. თავიდან მეთოდი „მსმელის შემოწმება“ 
(იხილეთ 27-ე თავი) ისეთ საზომებს შეიცავდა, რომლებიც სასმლის ჭარბად 
მიღების ადრეულ ეფექტებს უკავშირდებოდა  (Miller et al., 1988; Miller, Zweben, 
et al., 1992). მეთოდმა საშუალება მისცა თერაპევტს, მიეწოდებინა კლიენტისთვის 
სასმლის გავლენასთან დაკავშირებული უკუკავშირის გააზრების საშუალება. 
მოტივაციური ინტერვიუირების არაკონფრონტაციული სტილი აორმაგებდა 
კლიენტებში ცვლილების საუბრებს და ანახევრებდა წინააღმდეგობას (Miller 
et al., 1993). ზემოთ მოყვანილი ინფორმაციის გაცვლის წესების მიხედვით, 
ფსიქოთერაპევტი თითო ჯერზე თითო შეფასებას აწოდებდა, შემდეგ კი არკვევდა 
კლიენტის რეაქციას. შედეგად ხშირად იღებდა ცვლილების საუბარს ისეთ 
ადამიანებში, რომლებიც დასაწყისში არც კი ფიქრობდნენ, რომ სმასთან 
დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდათ.

ზოგიერთი კლიენტი (ისინი, რომლებიც უკვე არიან ამბივალენტურად 
განწყობილები) ადვილად იწყებს ცვლილების საუბარს. თუ ცვლილების საუბარი 
სპონტანურად არ იწყება, კარგი იქნება, ვკითხოთ ადამიანს, აღგვიწეროს 
თავისი ცხოვრების ერთი ჩვეულებრივი დღე. ეს საშუალებას მოგვცემს, უფრო 
დეტალურად გავიგოთ მისი ქცევისა და ხასიათის შესახებ. ასეთ საუბარში 
პრობლემებიც თავისთავად გამოიკვეთება ხოლმე. საფუძვლიანი შეფასებისა 
და უკუკავშირის გამოხატვის პროცესები გვაძლევს ობიექტურ ინფორმაციას 
მსჯელობისათვის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, უკუკავშირი არ გამოიყენება 

პირად არჩევანს ხაზი 
გაუსვით გულწრფელად, 
ყოველგვარი ირონიის ან 
სარკაზმის გარეშე.
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კლიენტის წინააღმდეგ, როგორც დასტური იმისა, თუ რა „უნდა“ გააკეთოს. ხშირ 
შემთხვევაში, უკეთესი იქნება, თუ დასკვნების გამოტანას კლიენტს მივანდობთ. 
ასეთი უკუკავშირი ეფექტურია მაშინაც, როცა მას წერილობითი ფორმით 
ვაწვდით - პირისპირ განხილვის გარეშე (Agostinelli et al., 1995; Juarez et al., 
2006; van Keulen et al., 2011).

მართალია, შეფასების ზოგიერთი ინსტრუმენტი განსაკუთრებით მწვავე 
შემთხვევების გამოსავლენადაა განკუთვნილი, მაგრამ ასევე სასარგებლოა 
ისეთი ინსტრუმენტების ფლობა, რომლებიც ადრეული ეტაპის სირთულეებისა 
და ნაკლებად გართულებულ სიტუაციების იდენტიფიცირებაში დაგვეხმარება. 
ნორმატიული ინფორმაციის მიწოდება (ანუ ამ ადამიანის ქულების შედარება 
სხვა ადამიანების მონაცემებთან) შესაძლოა, განსაკუთრებით მიზანშეწონილი 
იყოს შეუთავსებლობის აღსაქმელად და ცვლილების სურვილის გამოსაწვევად 
(Brown, 1998; Reid, Cialdini, & Aiken, 2010).

გახსოვდეთ, რომ ამბივალენტურობა არის მოცემული სიტუაციის სასურველი 
შედეგი. ის ცვლილებასთან ერთი ეტაპით მიახლოებას ნიშნავს და გვაძლევს 
მასალას, ვიმუშავოთ წინა თავებში აღწერილი სტრატეგიების გამოყენებით.

სხვათა წუხილის გარკვევა

როდესაც კლიენტები იმის გამო გესაუბრებიან, რომ სხვებს აღელვებს მათი 
საქციელი და კეთილდღეობა, არსებობს კიდევ ერთი გზა იმის გამოსაკვლევად, 
თუ როგორ ესმის კლიენტს ამ ადამიანთა წუხილი და ამ წუხილის მიზეზები. 
უმჯობესია, ეს ცნობისწადილით, და ცოტა დაბნეულადაც ვიკითხოთ: „თქვენი 
აზრით, რატომ წუხს თქვენი ცოლი? როგორ ფიქრობთ, რას ფიქრობს ის?“ 
იდეალურ შემთხვევაში კლიენტი სხვა ადამიანების გადასახედიდან შეხედავს 
პრობლემას და თქვენთან ერთად დაინტერესდება მათი წუხილის მიზეზებით. 
ამ პროცესში ცვლილების საუბარი წარმოიშვება.

ინტერვიუერი: როგორ ფიქრობთ, რატომ ღელავს თქვენი ცოლი, როცა 
ნარკოტიკს მოიხმართ? თქვენი აზრით, რატომ წუხს იგი ამაზე?

კლიენტი: ის ყველაფერში ძალიან ფრთხილია. მაგრამ ნარკოტიკები ჩემი 
არჩევანია და მისი საქმე არ არის.

ინტერვიუერი: ის არაა ისეთი რისკიანი, როგორიც თქვენ.
კლიენტი: ნამდვილად ასეა. მას არ მოსწონს ისეთი რამეები, რაც ოდნავ 

მაინც სარისკოა, მისი აზრით, ნარკოტიკების მოხმარებაც რისკთანაა 
დაკავშირებული.

ინტერვიუერი: თქვენი აზრით, რატომ ფიქრობს ის ასე?
კლიენტი: ჯერ ერთი, იმიტომ, რომ ეს არალეგალურია. მას აწუხებს, რომ 

დამიჭერენ და პრობლემები შემექმნება, ან სამსახურს დავკარგავ.
ინტერვიუერი: მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის მისი საქმე.
კლიენტი: არა, ახლა ვხედავ, რომ მის წუხილს აქვს საფუძველი, სამსახურს 

თუ დავკარგავ,  ეს მასაც შეეხება.
ინტერვიუერი: თუ ეს მასზეც უარყოფითად იმოქმედებს, მაშინ მასაც ჰქონია 

წუხილის საფუძველი. 
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კლიენტი: დიახ, მეც ასე ვფიქრობ.
ინტერვიუერი: მაგრამ თუ ეს მხოლოდ თქვენზე იმოქმედებს უარყოფითად, 

ეს არაა მისი პრობლემა.
კლიენტი: ის ამ შემთხვევაშიც იდარდებდა.
ინტერვიუერი: იმიტომ, რომ...
კლიენტი: იმიტომ, რომ ჩემზე ზრუნავს. ის ჩვენი ოჯახის განგაშის ზარია.
ინტერვიუერი: თქვენ ორში ისაა ადამიანი, რომელიც უფრთხის ყველაფერს, 

რამაც შეიძლება ზიანი მოგაყენოთ. ის ღელავს მანამდეც კი, სანამ პრობ-
ლემა სერიოზულ სახეს მიიღებდეს. ის ფრთხილია.

კლიენტი: მე კი არა. მე რისკიანი ტიპი ვარ.
ინტერვიუერი: ამაში დიამეტრალურად განსხვავებულები ხართ.
კლიენტი: კი, და როგორც იცით, საპირისპირო ხასიათის ადამიანები იზიდავენ 

ერთმანეთს.
ინტერვიუერი: ეს ერთი იმ თვისებათაგანია, რასაც მასში აფასებთ.
კლიენტი: კი. მაგრამ არა მგონია, ის აფასებდეს ჩემს რისკიანობას.
ინტერვიუერი: მაგალითად, ნარკოტიკების  მოხმარებას.
კლიენტი: დიახ.
ინტერვიუერი: თქვენი აზრით, კიდევ რაზე წუხს იგი? კიდევ რას გეუბნებათ?
კლიენტი: ის წუხს იმის გამო, რომ ძალიან ბევრ ფულს ვხარჯავ.
ინტერვიუერი: არ მოსწონს, რომ ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავთ ნარკოტიკებში. 

თქვენ კი თვლით, რომ ეს თანხა ზომიერია.
კლიენტი: ჰო, ვაღიარებ, რომ ზოგჯერ ზღვარს გადავდივარ და ცოტა მიჭირს 

ხოლმე გადასახადების გადახდა.
ინტერვიუერი: ზოგჯერ. ხშირად არა.
კლიენტი: უფრო ხშირად, ვიდრე ვისურვებდი, და ცალსახად უფრო ხშირად, 

ვიდრე ჩემს ცოლს მოეწონებოდა.
ინტერვიუერი: დამისახელეთ მაგალითი. როდის მოხდა ეს ბოლოს?

აქ ინტერვიუერი რეფლექსიურ მოსმენას იყენებს. ზოგჯერ კლიენტის უც-
ვლე ლობის საუბრის რეფლექსია იწვევს საწინააღმდეგო მოსაზრებებს, გან-
საკუთრებით მაშინ, როცა სიტუაცია საყვარელი ადამიანის წუხილის კონტექსტში 
განიხილება.

მიზნებისა და ღირებულებების გარკვევა

ჩვენ უკვე ვიმსჯელეთ იმაზე, როგორ გვეხმარება კლიენტის მიზნებისა და 
ღირებულებების გარკვევა ურთიერთგაგების დამყარებასა (იხილეთ მე-7 თავი)  
და ცვლილების საუბრის გაღვივებაში (იხილეთ მე-13 თავი). როდესაც ცვლილე-
ბის საუბარი თავს არ იჩენს, კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად სასურველია, 
მივხვდეთ, რა სურს სინამდვილეში ჩვენს კლიენტს. დაუთმეთ დრო ადამიანის 
მიზნებისა და მომავლის იმედების გამოკვლევას. ეს პროცესი კეთილგანწყობის 
მოპოვებას უწყობს ხელს, ის კი, რასაც უსმენთ - თუნდაც ამაზე დაუყოვნებლივ 
რეაგირებას არ ახდენდეთ - წარმოადგენს ასპექტებს, რომლებშიც აწმყო ქცევა 
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ეწინააღმდგება მნიშვნელოვან მიზნებსა და ღირებულებებს, ხოლო ამ ქცევის 
ცვლილებამ შეიძლება მიზნების მიღწევა გამოიწვიოს.

ზემოთ აღწერილ სიტუაციებში ადამიანები ხშირად განიცდიან თავიანთი 
საქციელით გამოწვეულ არასასურველ გართულებებს, მაგრამ ამ შედეგებს 
საკუთარ ქცევასთან არ აკავშირებენ და შემთხვევითობად, უსამართლობად, 
ან უიღბლობად თვლიან. მაგალითად, ნარკოტიკების მოხმარებისთვის ნასა-
მართლევის მთავარი პრიორიტეტი ასეთია: „მინდა, ჩემი პრობაციის ოფიცერი 
თავიდან მოვიშორო“. პიროვნული თავისუფლების ხელყოფა წინააღმდეგობას 
აღძრავს, ამიტომ გვექმნება შესაძლებლობა, მოლაპარაკება ვაწარმოოთ ქცევის 
ცვლილებაზე, როგორც თავისუფლების აღდგენის გზაზე. მე-7 თავში განხილული 
მეთოდები გამოგვადგება, როგორც კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად, ასევე   
სტატუს-კვოს შედეგების კლიენტის ღირებულებებთან დასაკავშირებლად. თუ 
კლიენტი განსაზღვრავს მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ღირებულებებს, 
გამოკვლევის პროცესი სტიმულის მიმცემიც გახდება: „რატომ დაასახელეთ ეს 
ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ღირებულებად?“

„რა თვალსაზრისით არის ეს თქვენთვის მთავარი ღირებულება?“
„რატომაა ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანი?“
„როგორ აისახება ეს ღირებულება თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე?“
„რა შეგიწყობთ ხელს, რომ უფრო მეტად უერთგულოთ ამ ღირებულებას 
თქვენს ცხოვრებაში?“

ღირებულებათა გამოკვლევის პროცესი თავად შეიძლება კეთილგანწყობის 
მოპოვებისა და ფოკუსირების ხერხად ჩაითვალოს. მას შეუძლია ცვლილების 
მოტივაციის გაღვივების კონტექსტის შექმნა. როდესაც განსაზღვრული 
ცვლი ლების მიზანი მოწევისთვის თავის დანებებაა, სპეციალისტს შეუძლია, 
ღირებულებათა გარკვევის შემდეგ იკითხოს:

„როგორ შეესაბამება მოწევა თქვენს ყველაზე მნიშვნელოვან ღი რე-
ბულებებს? როგორ გგონიათ, გეხმარებათ ის მათს დაცვაში, ეწინააღმდეგება 
მათ, თუ არანაირ კავშირში არაა მათთან? გადაავლეთ თვალი ჩვენ მიერ 
იდენტიფიცირებულ ღირებულებებს და მითხარით, რას ფიქრობთ“.

მოწევისთვის თავის დანებების ერთ-ერთ კვლევაში მოტივაციური ინტერ-
ვიუირების ღირებულებებზე დაფუძნებული ინტერვენცია ყველაზე შედეგიანი 
იმ ადამიანებისთვის აღმოჩნდა, ვინც თავიდან  მოწევასა და საკუთარ ღი-
რებულებებს შორის შეუთავსებლობას ვერ აცნობიერებდა (Sanders, 2011). სხვა 
სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის დაგვეხმარა ფარული შეუთავსებლობის აღმოჩენაში, 
რომელიც პოტენციურად არსებობდა, მაგრამ ადამიანს ის გაცნობიერებული 
არ ჰქონდა.

როგორც წესი, კლიენტის ქცევასა და ღირებულებებს შორის არსებულ 
შეუსაბამობებზე მითითება საჭირო არაა; ამას კლიენტი თვითონ ამჩნევს 
ხოლმე. შეეწინააღმდეგეთ გამოსწორების რეფლექსს: „ვერ ხედავ, რომ შენი 
ქცევა შენს ცხოვრებისეულ მიზნებს ანადგურებს?“ საშუალება მიეცით კლიენტს, 
თავად დაინახოს კავშირები.
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ავტონომიის პატივისცემა

მთელი ძალისხმევის მიუხედავად, მაინც გამოჩნდებიან ისეთი კლიენტები, 
რომლებიც სტატუს-კვოს აირჩევენ. ძალიანაც რომ გინდოდეთ ამის გაკეთება, 
კლიენტისთვის არჩევის თავისუფლების წართმევა დაუშვებელია. ადამიანის 
მიღებაში იგულისხმება იმის აღიარებაც, რომ მხოლოდ ამ ადამიანის გადა-
საწყვეტია, შეცვლის თუ არა რამეს. ეს ართულებს მოტივაციური ინტერვიუირების 
გამოყენებას იმ შემთხვევაში, როცა თქვენ, როგორც მშობელს, პირადი ინ-
ვესტიცია გაქვთ ადამიანის არჩევანში.

თუ კონსულტირების პროცესის შემდეგ ცვლილების მოტივაცია მაინც 
ძალიან მცირეა, დატოვეთ კარი ღია. „მე ვხვდები, რომ თქვენ ახლა სრუ-
ლებით არ ხართ დაინტერესებული მო-
წევის შეწყვეტით, ეს თქვენი არჩევანია. 
თუ როდისმე დაფიქრდებით ამის შე სა-
ხებ, ჩემი კარი ღიაა და ყოველთვის სი-
ამოვნებით გაგესაუბრებით“. ვინ იცის, 
იქ ნებ მაინც მოახერხეთ და ჩაყარეთ ამ-
ბივალენტურობის მარცვლები.

ძირითადი პუნქტები

9 ცვლილება უფრო ხშირად მაშინ ხდება, როცა ადამიანი იაზრებს შეუთავ-
სებლობას მნიშვნელოვან მიზნებს, ან ღირებულებებსა და სტატუს-კვოს 
შორის.

9 მამოტივირებელი შეუთავსებლობა უნდა იყოს საკმარისად დიდი სა-
იმისოდ, რომ ცვლილება წაახალისოს, მაგრამ არც ისე დიდი, რომ 
დემორალიზაცია გამოიწვიოს.

9 მოტივაციური ინტერვიუირების მრავალფეროვანი სტრატეგიები შე-
იძლება ადამიანის ღირებულებათა ფარგლებში  შეუთავსებლობის 
გასაღვივებლად გამოვიყენოთ.

ადამიანის მიღებაში 
იგულისხმება იმის 
აღიარებაც, რომ 
მხოლოდ ამ ადამიანის 
გადასაწყვეტია, შეცვლის თუ 
არა რამეს.
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როგორც მე-16 თავში აღვნიშნეთ, თუ თქვენ მხოლოდ ცვლილების აუცი-
ლებლობას გამოიწვევთ ადამიანში, მაგრამ ვერ ჩაუნერგავთ რწმენას, რომ 
ცვლილების განხორციელება შესაძლებელია, ამით მას ვერაფერს შემატებთ. 
შეშფოთება იმედის გარეშე სრულიად უსარგებლოა. ადამიანში იმიტომ ვა-
ყალიბებთ შეუთავსებლობას და ცვლილებისთვის იმიტომ ვაღვივებთ მის 
მოტივაციას, რომ დავეხმაროთ ცვლილების რეალურად განხორციელებაში. თუ 
თქვენ დაგეგმვის პროცესზე ვერ მოილაპარაკებთ, ადამიანი რაიმე სხვა გზით 
შეამცირებს დისტრესს და შესაძლებლობები გაქრება. ამის გამო მან შეიძლება 
აღარასოდეს სცადოს ცვლილებების განხორციელება.

ადამიანები უფრო ხშირად მაშინ იწყებენ ცვლილების რეალიზებას, როცა 
აქვთ კონკრეტული გეგმა და ვინმეს უმხელენ მისი შესრულების განზრახვას 
(Gollwitzer, 1999; Gollwitzer & Schaal, 1998). მოტივაციური ინტერვიუირების 
დაგეგმვის პროცესის არსი სწორედ ცვლილების მნიშვნელობის შესახებ მსჯე-
ლობიდან კონკრეტული გეგმის ჩამოყალიბებაზე გადასვლაა. ამ ნაწილის 
ოთხი თავი აღწერს: გაღვივებიდან დაგეგმვაზე გადასვლის პროცესს (იხილეთ 
მე-19 თავი), მოტივაციური ინტერვიუირების შესატყვისი გზებით ცვლილების 
გეგმაზე მოლაპარაკებას (იხილეთ მე-20 თავი), კლიენტში გეგმისადმი პა-
სუხისმგებლობის გაძლიერებას (იხილეთ 21-ე თავი) და ცვლილების პროცესის 
მხარდაჭერას (იხილეთ 22-ე თავი).





263

თავი 19

გაღვივებიდან დაგეგმვამდე

„ჩვენი გეგმები არ ხორციელდება, რადგან მათ მი-
ზანი არ აქვთ. თუ ადამიანმა არ იცის საით წავიდეს, 
მაშინ არც ერთი ქარი მისთვის ზურგის ქარი არ 
იქნება“.

ლუციუს ანეუს სენეკა

„საქციელი სიტყვებზე ხმამაღლა ლაპარაკობს. თუმ-
ცა არც ისე ხშირად“.

მარკ ტვენი

როდის დგება გაღვივებიდან დაგეგმვაზე გადასვლის დრო? როგორ ვხვდებით, 
რომ კლიენტი უკვე მზადაა, იმსჯელოს არა მხოლოდ იმაზე, რატომ არამედ 
იმაზეც, როგორ უნდა განახორციელოს ეს ცვლილება? რასაკვირველია, 
შეფასებაც კეთდება, მაგრამ, როგორც წესი, კლიენტი თავად გეტყვით ამის 
შესახებ. ამ თავში ჩამოვთვლით ნიშნებს, რომლებიც დაგეგმვისთვის მზაობის 
სიგნალს წარმოადგენს. ვისაუბრებთ იმაზეც, როგორ „მოვსინჯოთ ნიადაგი“, 
იმის გასარკვევად ნამდვილად უნდა თუ არა კლიენტს ჩვენთან ერთად იმის 
განხილვაზე გადასვლა, თუ როგორ აპირებს ცვლილების განხორციელებას.

ცვლილებისთვის საკმარისი მოტივაციის გაღვივება (რასაც ადრე მო-
ტივაციური ინტერვიუირების პირველ ფაზას ვუწოდებდით) აღმართზე ასვლას 
ჰგავს. ზოგჯერ აღმასვლა სწრაფია, მაგრამ კეთილგანწყობის მოპოვება, 
ფოკუსირება და გაღვივება შეიძლება თოვლიან მთაზე ასვლასავით ნელი, 
თანდათანობითი პროცესი იყოს. პროგრესი დიდ ძალისხმევად გიჯდებათ, 
რამდენჯერმე დაცურდით კიდეც, ამიტომ მუდამ ყურადღებით დააკვირდით, 
საით მიდიხართ.

დაგეგმვა გაღვივებასთან შედარებით გართობაა. ის ფერდობზე თხილა-
მურებით დაშვებას ჰგავს (გაიხსენეთ მე-12 თავში მოცემული გორაკის დიაგრამა). 
მართალია, აქაც არსებობს ხესთან შეჯახების, ტრასიდან გადახვევის, კლდიდან 
გადავარდნის საფრთხეები და ყურადღების მოდუნება არ შეიძლება, მაგრამ 
ეს პროცესი მაინც აღმართზე აცოცებისგან განსხვავებულად აღიქმება. მნიშ-
ვნელოვანია, გახსოვდეთ, რომ ეს მაინც მოტივაციური ინტერვიუირებაა, 
იგივე თანამშრომლური პროცესია, რომელშიც თქვენ კლიენტის მოსაზრებები 
უნდა აღძრათ. გახსოვდეთ, არჩევანი მხოლოდ მისი გასაკეთებელი და გან-
სახორციელებელია.

იცოდეთ, აქ ერთი საფრთხე არსებობს, როგორც კი თავში გაგიელვებთ: 
„მოტივაციასთან დაკავშირებით ყველაფერი დამთავრდა! ახლა შემიძლია, 
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წარვმართო და ვუხელმძღვანელოო“, მაშინვე ორი პრობლემა იჩენს თავს. 
ჯერ ერთი, ამ ეტაპზე მოტივაციის საკითხები სულაც არ დასრულებულა. ამბი-
ვალენტურობა კიდევ გამოჩნდება, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ცვლილების 
გეგმა თავად კლიენტის მიერ არაა შედგენილი. მერე მეორე, დაგეგმვაში 
ჯერ კიდევ შედის გაღვივება, შეკითხვა და კლიენტის მოსმენა, რა იმუშავებს 
მის შემთხვევაში. დაგეგმვა არის მოლაპარაკებისა და თანამშრომლობის 
პროცესი, რომელიც კლიენტის ცოდნასაც ისევე იყენებს, როგორც თქვენს 
საკუთარს, რადგან სწორედ კლიენტმა უნდა განახორციელოს (ამის იმედი 
გაქვთ) ცვლილების გეგმა.

როდესაც მზაობა საკმარისია, ცვლილების გეგმის ჩამოყალიბება აუმჯობე-
სებს შედეგებს (Lee et al., 2010). თუმცა თუკი ცვლილების გეგმის ჩამოყალიბებას 
მანამ შეეცდებით, სანამ კლიენტი საკმარისად მოემზადებოდეს ამისთვის, 
კეთილგანწყობის მოპოვების, ფოკუსირებისა და გაღვივების საშუალებით 
მიღწეულ პროგრესს საფრთხეს შეუქმნით. მე-13 თავში (სქემა 13.1) ჩვენ 
გაჩვენეთ მოტივაციური ინტერვიუირების სესიების დროს პასუხისმგებლობის 
გამომხატველი ფრაზების განაწილება კლიენტების ორ მესამედთან, რომლებმაც 
შემდგომში უარი თქვეს არალეგალური ნარკოტიკების გამოყენებაზე (სქემა 19.1-
ში იგივე  უწყვეტი ხაზითაა ნაჩვენები). ახლა ვისაუბრებთ კლიენტების დარჩენილ 
მესამედზე, რომლებმაც ვერ მიაღწიეს წარმატებას, მაგრამ ნარკოტიკების 
მოხმარება საშუალოდ ორჯერ შეამცირეს. სქემა 19.1 აჩვენებს (წყვეტილი ხა  ზით), 
რა ემართება ცვლილების საუბარს (კერძოდ, პასუხისმგებლობის გამომხატველ 
ფრაზებს) იმ კლიენტებთან, რომლებმაც არ შეწყვიტეს ნარკოტიკების მიღება 
(Amrhein et al., 2003). რატომ არის ეს გრაფიკები ასე განსხვავებული? ვერც 
იმას ვიტყვით, რომ მათ ცვლილების მოტივაცია საერთოდ არ ჰქონდათ. ამ 
ადამიანების ცვლილების მოტივაცია ძალიან მერყეობდა სესიის განმავლობაში.

აი, ჩვენი აზრით, რა მოხდა. ამ კვლევაში ფსიქოთერაპევტები - MET სესიის 
თანმიმდევრულობის დასაცავად - ინსტრუქციას მიჰყვებოდნენ. კლიენტებმა 
ადიქციის მკურნალობა მოტივაციური ინტერვიუირების მოკლე პერიოდით 
(სეგმენტები 1 – 2 სქემაზე 19.1) დაიწყეს. შემდეგ თერაპევტმა უზრუნველყო 
სტრუქტურული შეფასების უკუკავშირი (სეგმენტები 3 – 5), როგორც ეს MET-
შია რეკომენდებული (Miller, Zweben, DiClemente, & Rychtarik, 1992). ამ ამო-
ცანის დასასრულს, თერაპევტი გადავიდა გახანგრძლივებულ მოტივაციურ 
ინტერვიუირებაზე (სეგმენტები 6 – 9). სესიის ბოლოს ყველა ფსიქოთერაპევტს 
უნდა შეემუშავებინა ცვლილების კონკრეტული გეგმა კლიენტთან ერთად 
(სეგმენტები 9 – 10). კლიენტების ორი მესამედისთვის (უწყვეტი ხაზი) ამ 
თან მიმდევრობამ გაამართლა. მაგრამ მიჰყევით წყვეტილ ხაზს, რომელიც 
ნაკლებად წარმატებული შედეგების მქონე კლიენტებს აღნიშნავს. დასაწყისში 
ისინი წარმატებული კლიენტებივით პასუხისმგებლობის დაბალ დონეზე იყვნენ, 
მაგრამ უკუკავშირის პროცესში ცვლილების საუბარმა იმატა წარმატებულ ჯგუფში 
და არ შეცვლილა ნაკლებად წარმატებულში. როდესაც უკუკავშირის პროცესი 
დასრულდა, ნაკლებად წარმატებული ჯგუფის წევრები მიჰყვნენ მოტივაციურ 
ინტერვიუირებას და მათი პასუხისმგებლობის დონემ ისევე იმატა, როგორც 
- მეორე ჯგუფისამ. შემდეგ კი დაიწყო ცვლილების გეგმა. როგორც ჩანს, ეს 
კლიენტები არ იყვნენ მზად კონკრეტულ გეგმაზე პასუხისმგებლობის ასაღებად, 
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სქემა 19.1. პასუხისმგებლობის გამომხატველი ლექსიკა 
მოტივაციური ინტერვიუირების სესიებზე წარმატებული და 

ნაკლებად წარმატებული შედეგების მქონე კლიენტებისთვის

შენიშვნა. უარყოფითი მნიშვნელობები ნარკოტიკების მოხმარების გაგრძელების განზრახვას 
აღნიშნავს; დადებითი მნიშვნელობები ასახავს ნარკოტიკების მოხმარების შეწყვეტის 
პასუხისმგებლობას. მონაცემები ეკუთვნით ამრაინსა და კოლეგებს (2003).

მაგრამ ფსიქოთერაპევტის ინსტრუქციის თანახმად, ნებისმიერ შემთხვევაში, 
იყვნენ მზად თუ არა, გეგმა უნდა შეედგინათ.  შედეგად მათი პასუხისმგებლობის 
დონე ნულამდე დაეცა.

მოტივაციური ინტერვიუირების პრაქტიკაში, როცა სპეციალისტი იწყებს 
უკუკავშირის გაცემას, ან ცვლილების გეგმაზე მსჯელობას და ხედავს, რომ 
კლიენტი უკან იხევს, ან თავდაცვით პოზიციაში გადადის, უნდა შეჩერდეს და 
უკან დაუბრუნდეს გაღვივების (ან კეთილგანწყობის მოპოვების) პროცესს. ჩვენი 
აზრით, აქ პრობლემა ისაა, რომ ამ კვლევაში ჩვენ არ მივეცით თერაპევტებს 
ასეთი კლინიკური გადაწყვეტილების მიღების საშუალება, და დაგეგმვაზე 
გადასვლა მოვითხოვეთ. თერაპევტებს რომ შეძლებოდათ, არ გაეგრძელებინათ 
პროცესი და მე-9 წერტილთან შეჩერებულიყვნენ, ცვლილების განხორციელება 
მეტად იქნებოდა მოსალოდნელი. კარგი მოტივაციური ინტერვიუირება ინ-
სტრუქციას კლიენტზე  მეტ ყურადღებას არ უთმობს. ერთ-ერთ მეტაანალიზში 
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აღმოვაჩინეთ, რომ მოტივაციური ინტერ-
ვიუირების სახელმძღვანელოს გარეშე ჩა-
ტარებულ კლინიკურ ცდებში (როცა სპე-
ციალისტი კარგად იყო მომზადებული), 
ორჯერ უკეთესი შედეგი მიიღეს, ვიდრე  
მიდგომის სტანდარტიზების მიზნით შექ-

მნილი სახელმძღვანელოს გამოყენების შემთხვევაში (Hettema et al., 2005). 
შეიძლება „გზის მანიშნებლების“ ზოგადმა მონახაზმაც კი შეუშალოს ხელი 
სპეციალისტს კლიენტის მიმართ ემპათიური ყურადღების გამოხატვაში (Wahab, 
Menon, & Szalacha, 2008). 

როგორ მიხვდებით, რომ დაგეგმვაზე გადასვლის დრო დადგა? ორ რე-
კომენდაციას შემოგთავაზებთ. პირველ რიგში, იმ ნიშნებს აღგიწერთ, რომლე ბიც, 
ჩვენი პრაქტიკული დაკვირვებებიდან გამომდინარე, დაგეგმვის პროცესისთვის 
მზაობას აღნიშნავს. ეს მიანიშნებს სპეციალისტს, რომ კლიენტის მოტივაციის 
დონე საკმარისად მაღალია ცვლილების განხორციელების შესახებ განხილვის 
დასაწყებად. ასევე, გირჩევთ „ნიადაგის მოსინჯვის“ პროცედურის (შეჯამება და 
ძირითადი შეკითხვა) გამოყენებას იმის დასადგენად, გააგრძელოთ პროცესი 
თუ არა. ამ მომენტისთვის კლიენტის პასუხიდან გამომდინარეობს, დაგეგმვა 
უნდა განაგრძოთ, თუ გაღვივებას უნდა დაუბრუნდეთ. კლიენტი ყოველთვის 
სწორ მიმართულებას გიჩვენებთ.

მზაობის ნიშნები

შეიძლება ინტუიციამაც  გიკარნახოთ, როდის უნდა გააგრძელოთ პროცესი. 
ქვემოთ აღვწერთ ნიშნებს, რომლებიც უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც 
გაღვივებიდან დაგეგმვაზე გადასვლას ვფიქრობთ.

ცვლილების საუბრების მომატება

შესაძლო მზაობის ერთ-ერთი ნიშანია ცვლილებისთვის მოსამზადებელი 
საუბრის სიხშირისა და ინტენსიურობის მომატება. რაც უფრო მეტს საუბრობენ 
ადამიანები ცვლილების სურვილზე, უნარზე, მიზეზებსა და საჭიროებაზე, მით 
მეტადაა შესაძლებელი იმის განხილვა, როგორ უნდა განხორციელდეს ეს 
ცვლილება. არ არის საჭირო, ცვლილების საუბრის ყველა ზემოხსენებული 
კატეგორია მოისმინოთ (თუმცა, ეს დაგეხმარებათ) და არც ისაა აუცილებელი, 
რომ ადამიანებმა ზუსტად თქვან, რის შეცვლა უნდათ, ან სჭირდებათ. თქვენ 
მხოლოდ უნდა მოისმინოთ საკმარისი ცვლილების საუბარი, შემდეგ კი შეაჯა-
მოთ. საკმარისი ცვლილების საუბარი მოისმინეთ იმაში დასარწმუნებლად, რომ 
ეს ადამიანი ცვლილებისკენ იხრება? ცვლილების ტრანსთეორიული ეტაპების 
ენაზე, ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ის ფიქრიდან მომზადების ეტაპზე გადადის?

რაც უფრო მეტ ცვლილებისთვის მოსამზადებელ საუბარს ისმენთ, მით 
მეტადაა მოსალოდნელი, რომ ცვლილების მობილიზების საუბარიც მოისმინოთ, 
ეს კი განსაკუთრებით კარგი ნიშანია. მთავარია, დაბალი ინტენსივობის 

კარგი მოტივაციური 
ინტერვიუირება 
ინსტრუქციას კლიენტზე მეტ 
ყურადღებას არ უთმობს.
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მანიშნებლები  არ დაგრჩეთ უყურადღებოდ. ძალიან ძლიერი პასუხისმგებლობის 
ან აქტივაციის ამოცნობა ძალიან ადვილია: 

„მზად ვარ ამის გასაკეთებლად!“
„დიახ, მინდა, რომ ვცადო“.
„პირობას ვდებ, რომ ამას გავაკეთებ“.
„გავაკეთებ, რადაც არ უნდა დამიჯდეს“.

დაბალი ინტენსივობის პასუხისმგებლობის ან აქტივაციის მოსმენაც, ასევე, 
მნიშვნელოვანია:

„შეიძლება, ეს გავაკეთო“.
„ვიფიქრებ ამაზე“.
„ალბათ, ოდესმე გავაკეთებ“.
„იმედი მაქვს“.
„ვფიქრობ, შეიძლება, ვცადო“.

გამოსწორების რეფლექსი მსგავს პასუხებს უყურადღებოდ დატოვებს და იქნებ  
დაპირისპირებაც კი გამოიწვიოს: „რას გულისხმობთ, როცა ამბობთ „შეიძლება“? 

სქემა 19.2. პირადი რეფლექსია:  
კერძო თვითმფრინავების გაყიდვა

1990-იან წლებში თვითმფრინავით ვმგზავრობდი. ჩემ გვერდით იჯდა ერთი 
კომუნიკაბელური ადამიანი, რომელსაც ევალებოდა გაყიდვების აგენტების 
შერჩევა და მომზადება, რომელთაც კერძო თვითმფრინავები უნდა მიეყიდათ 
დირექტორებისთვის. სანამ ჩრდილოეთის შტატებს გადავუფრენდით, მას ვე-
საუბ რებოდი. ვეკითხებოდი, როგორ უნდა მიჰყიდო თვითმფრინავი ადამიანს, 
რომელიც არ ფიქრობს, რომ თვითმფრინავი სჭირდება? რა გამოარჩევს გა-
ყიდვებში წარმატებულ ადამიანებს იმათგან, ვინც ვერ ახერხებს მიზნის მიღწევას? 
რა თვისებებს აკვირდებით გაყიდვების აგენტების დაქირავებისას? მისი პა-
სუხი უცნაურად ნაცნობი აღმოჩნდა ჩემთვის: „უნდა გაარკვიოთ, რა არის ამ 
დირექტორისთვის მთავარი და რა პრობლემებისა და უკმაყოფილებების დაძლევა 
უხდება ყოველდღიურად“. მომდევნო ეტაპია, მიახვედრო კლიენტი, როგორ 
დაეხმარება გასაყიდი პროდუქტი − ამ შემთხვევაში, თვითმფრინავები − მიზნების 
უკეთ მიღწევაში. არ არის საჭირო დაჟინებული ზეწოლა, თორემ „მაშინვე დაკარგავ 
მყიდველს“. ერთი თვისება, რაც გაყიდვების წარმატებულ აგენტს აუცილებლად 
სჭირდება, არის დროის შეგრძნების უნარი. „თქვენ უნდა შეძლოთ იმის შემჩნევა, თუ 
როდის მიიღებს ეს ადამიანი თვითმფრინავის ყიდვის შინაგან გადაწყვეტილებას. 
თუ ამ მომენტის შემდეგაც გააგრძელებთ მიწოლას, სავარაუდოდ, მყიდველს 
დაკარგავთ, მაგრამ თუ ამ ეტაპამდე ჯერ არ მისულა და დაჩქარებას შეეცდებით, 
მაინც დაკარგავთ მყიდველს“. მე კი ვფიქრობდი იმაზე, რას ვეუბნები ხოლმე 
ადამიანებს მოტივაციური ინტერვიუირების სწავლების პროცესში: არ დაუშვათ, რომ 
თქვენმა  მონდომებამ კლიენტის მონდომებას გაუსწროს. ზოგიერთი მისი რჩევა 
იმის თაობაზე, როგორ უნდა მიხვდე, რომ კლიენტმა „ყიდვა გადაწყვიტა“,  ჩემს 
კლინიკურ ინტუიციას დაემთხვა და  ამ თავშია ასახული. ასეა თუ ისე, ამან შემახსენა, 
რომ ინტერპერსონალური გავლენის პროცესები მხოლოდ ფსიქოთერაპევტების 
სამყაროში არ ხდება.

უილიამ რ. მილერი
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როგორ შეგიძლიათ, მშვიდად იჯდეთ და მხოლოდ „ფიქრობდეთ“ ამაზე? 
სერიოზულად ამბობთ ამას?“. რა თქმა უნდა, ამას შედეგად უცვლელობის საუბა რი 
და უთანხმოება მოჰყვება. როდესაც ცვლილების მობილიზების შესახებ თუნდაც 
მცირედ მინიშნებას ისმენთ, გაიხარეთ და ცნობისმოყვარეობა გამოამჟღავნეთ, 
მაგრამ ზედმეტსაც ნუ მოინდომებთ. თუ თქვენ მოყოყმანე ცვლილების საუბარს 
მოკრავთ ყურს და მყარ პასუხისმგებლობას მოითხოვთ, სავარაუდოდ, თქვენი 
კლიენტი უკან დაიხევს. ნუ გაუსწრებთ წინ თქვენი კლიენტის მზაობის დონეს.

ნებისმიერ შემთხვევაში, ცვლილების საუბარი მზაობის ერთ-ერთი ნი-
შანია. კერძოდ, ცვლილების მობილიზების საუბარი მენტალური მზაობის: 
პასუხისმგებლობის, გააქტიურებისა და ნაბიჯების გადადგმის ნიშანია.

ნაბიჯების გადადგმა

ზოგჯერ, როდესაც ადამიანები ცვლილებისკენ გადახრას იწყებენ, ერთი-ორ 
პატარა ნაბიჯს დგამენ ამ მიმართულებით. ეს ძალიან მცირე და მერყევი 
ნაბიჯები, მაინც ნაბიჯებია. სწორი მიმართულებით გადადგმული ნებისმიერი 
ნაბიჯი არის ოპტიმიზმის, ცნობისმოყვარეობისა და განმტკიცების საფუძველი. 
აქ გამოსწორების რეფლექსი გვათქმევინებდა: „სულ ეს არის?!“

კლიენტი: ამ კვირაში 2 დღე არაფერი დამილევია. 
მოტივაციური ინტერვიუირების შესაბამისი პასუხი: მართლა! რა 

კარგია. როგორ მოახერხეთ ეს?
მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან შეუსაბამო პასუხი: ესე იგი, ამ 

კვირაში 5 დღე სვამდით.
კლიენტი: ამ კვირაში გაზეთი ვიშოვე და სამუშაოს ვაკანსიები დავათვალიერე.

მოტივაციური ინტერვიუირების შესაბამისი პასუხი: რა ნახეთ ისეთი, 
რამაც დაგაინტერესათ?

მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან შეუსაბამო პასუხი: მხოლოდ 
გაზეთი წაიკითხეთ?

ჩვენი განზრახვაა, აღვნიშნოთ და განვამტკიცოთ სწორი მიმართულებით 
გადადგმული ყველა ნაბიჯი. ეს ნიშნავს ჭიქის ნახევრად სავსედ და არა ნახევრად 
ცარიელად დანახვას. 

უცვლელობის საუბრის შემცირება

ცვლილების საუბრების მატებასთან ერთად მცირდება უცვლელობის საუბა-
რი − ცვლილების წინააღმდეგი და სტატუს-კვოს მომხრე არგუმენტები. მზა-
ობაზე, გარკვეულწილად, ამ ორს შორის თანაფარდობა მიანიშნებს. ცვლი-
ლების საუბრისა და უცვლელობის საუბრის თანაბარი რაოდენობა არის 
ამბივალენტურობა. როდესაც ცვლილების საუბარი გადააჭარბებს უცვლელობის 
საუბარს, იწყება მოძრაობა ცვლილების მიმართულებით. ამ დროს თქვენ უფრო 
ნაკლებად გიწევთ უცვლელობის საუბარზე ან უთანხმოებაზე პასუხის გაცემა. 
ადამიანი თანდათან წყვეტს სტატუს-კვოს დაცვას. თუნდაც მხოლოდ ეს მოხდეს 
და ცვლილების საუბარი იმავე რაოდენობით დარჩეს, თანაფარდობა მაინც 
იცვლება.
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 გადაწყვეტა

გადაწყვეტის ამოცნობა გულისხმობს კლინიკურ ინტუიციას, რომლის გაზომვა 
ძალზე რთულია. როცა ადამიანი ამბივალენტურობას აცნობიერებს და ცდი-
ლობს მის დაძლევას, თითქოს სიმშვიდე ეუფლება.  ვითომ  ცვლილების 
გადაწყვეტილება მიეღოს, ან ხელი ჩაექნიოს,  გულჩათხრობილი და პასიური 
ხდება. ასეთი ჩუმი გადაწყვეტა ხშირად იგრძნობა ხოლმე ცვლილების მობი-
ლიზების საუბრის დაწყებამდე. ამ დროს უფრო ნაკლებს საუბრობენ ხოლმე 
პრობლემის თაობაზე.  ადამიანები ზოგჯერ ტირიან კიდეც. თითქოს რეალობა 
აშკარავდება და გონება რაღაც ახალზე ინაცვლებს.   

წარმოსახვა

წარმოსახვითი გამონათქვამები აჩვენებს, რომ ადამიანი ფიქრობს, როგორ 
განახორციელოს  ცვლილება. შესაძლო მომავლის წარმოდგენისას კლიენ-
ტებმა შეიძლება ისაუბრონ ცვლილებისა და უცვლელობის დადებით ან უარ-
ყოფით ასპექტებზე. წარმოსახვის დადებითი ფრაზები ისე ჟღერს, როგორც 
ცვლილებისთვის მოსამზადებელი საუბარი: „წარმოიდგინეთ, რისი გაკეთება 
შემიძლია დაზოგილი ფულით, რაც მოწევისთვის თავის დანებების შემდეგ 
დამრჩება!“ ეს ცვლილების მიზეზიცაა და რაღაც უფრო მეტიც. ადამიანი 
ამას წარმოიდგენს. „მაინტერესებს, ჩემი ოჯახი თუ მიმიღებს“ არა მხოლოდ 
მსჯელობა, არამედ ინტერესიცაა. გონება წარმოიდგენს შესაძლო დადებით 
შედეგებს. ნუ დატოვებთ წარმოსახვას უყურადღებოდ, თუ წარმოდგენილი 
შედეგები უარყოფითია: 

„როგორ უნდა მოვახერხო თავის შენახვა?“
„დალევას რომ თავი დავანებო, მეგობრები აღარ მეყოლება“.
„რა მოხდება, მე რომ ვცადო და მათ უარი მითხრან?“

აქ ადამიანი წარმოიდგენს, რომ განახორციელა ცვლილება და ითვალისწინებს 
პრობლემებს, რომლებიც შეიძლება წამოიჭრას. ეს დაბრკოლებები უნდა 
განიხილოთ, მაგრამ აქ ისაა მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანი  წარმოიდგენს 
ცვლილებას, თუნდაც ამას უცვლელობის საუბრის ფორმა ჰქონდეს.

შეკითხვები ცვლილების შესახებ

დაბოლოს, კლიენტები ხშირად სვამენ კითხვებს შესაძლო ცვლილების განხილვის 
პრო ცესში. ადამიანი შეიძლება წარმოიდგენდეს, ან არ წარმოიდგენდეს 
ცვლი ლებას. შეიძლება, წარმოდგენაც კი გაუჭირდეს, მაგრამ შეკითხვები 
შესაძლებლობათა ძიებას ეხება.

„რა ხდება აქ, მკურნალობის პროგრამაში?“
„როგორ შეიძლება, გავაუმჯობესოთ ჩვენი ცოლქმრული ურთიერთობა?“
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„რას აკეთებენ ადამიანები მოწევისთვის თავის დასანებებლად?“
„რამდენად არის შესაძლებელი, რომ მედიკამენტების გარეშე დავწიო 

სისხლში შაქრის შემცველობა?“

ინფორმაციისა და რჩევის დროში განაწილება და სწორად მიწოდება მე-11 თავ ში 
განვიხილეთ. არ არის აუცილებელი (არც კარგი აზრია), რომ ყველა კითხვაზე 
პასუხი გქონდეთ. მთავარია, რომ კლიენტი კითხვებს სვამს ცვლილების შესახებ, 
ეს კი  შესაძლებლობისადმი მეტ გახსნილობაზე მიანიშნებს.

ნიადაგის მოსინჯვა

როდესაც იგრძნობთ, რომ კლიენტი მზადაა ცვლილების გეგმაზე საუბრის 
დასაწყებად, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ. ნამდვილად 
დროა, რომ დაგეგმვის პროცესი დაიწყოთ? ამის გარკვევის ერთი ხერხია, 
პირდაპირ ჰკითხოთ კლიენტს (Magill, Apodaca, Barnett, & Monti, 2010):

„შეიძლება, ვიფიქროთ იმაზე, რის გაკეთება შეგიძლიათ _______?“
„გსურთ, იფიქროთ, როგორ შეძლებთ _______ თუ ჯერ ძალიან ადრეა?“

კიდევ ერთი პროცედურა, რომელსაც ნიადაგის მოსინჯვისთვის გთავაზობთ, 
არის შეჯამება და ძირითადი კითხვა. 

შეჯამება

ამ შემთხვევაში შეჯამება წარმოადგენს ყველა იმ ცვლილების საუბრის შემკრებ 
შეჯამებას, რაც კი აქამდე კლიენტს უთქვამს. ეს არის დიდი თაიგული, რომელშიც 
თქვენი შეგროვებული თითოეული ცვლილების საუბარი, ანუ „ყვავილებია“ 
შეკრებილი (იხილეთ მე-14 თავი). შეგვიძლია, შეჯამებას რამდენიმე სიტყვა 
წავუმძღვაროთ, რომლებიც ამცნობს კლიენტს, რომ შეჯამებას ვაკეთებთ, და 
მოვაყოლოთ მისი ცვლილების საუბრის ციტირება. კომენტარების ადგილი ამ 
შეჯამებაში არ არის. თქვენ მხოლოდ ამ ადამიანისგან მიღებულ ცვლილების 
მოტივაციას აჯამებთ. შესაძლოა, ადამიანი მთლიან თაიგულს პირველად 
ხედავდეს და ამან მასზე ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდინოს.

ცხადია, თქვენ მხოლოდ ცვლილების საუბრის ამოცნობა კი არა, მისი 
დამახსოვრებაც გევალებათ. ზოგ ადამიანს ეს კარგად გამოსდის, ყოველ 
შემთხვევაში, ერთი დიალოგის ფარგლებში, ამიტომ სესიის დასრულებისას 
აკეთებენ ჩანაწერებს, რომლებიც ცვლილების საუბარს შეახსენებთ. ზოგს კი 
ურჩევნია შენიშვნები სესიის მიმდინარეობისას დააფიქსიროს. ჩვენ გირჩევთ, 
არ აწარმოოთ ჩანაწერები მოტივაციური ინტერვიუირების დროს და მთელი 
ყურადღება კლიენტს დაუთმოთ, მაგრამ თუ მაინც გჭირდებათ ჩაწერა, შემდეგი 
მითითებები გაითვალისწინეთ: 

• მოკლედ აღნიშნეთ, რომ ჩანაწერების გაკეთებას აპირებთ: „თუ წინა-
აღ მდეგი არ იქნებით, დროდადრო ჩავიწერ, ეს თქვენი ნათქვამის 
გახსენებაში დამეხმარება“. ეს მარტივი წინადადება რამდენიმე პოზიტი-
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ურ დანიშნულებას ასრულებს: ის მიუთითებს, რომ თქვენ, ჩვეულებრივ, 
ჩანაწერებს აკეთებთ, ნებართვის თხოვნით კი პატივისცემას გამოხატავთ, 
და ხაზს უსვამთ, რომ კლიენტის ნათქვამი მნიშვნელოვანია თქვენთვის 
და ამიტომ გსურთ მისი დამახსოვრება.

• ჩაიწერეთ მოკლედ − მხოლოდ იმდენი სიტყვა, რაც შესახსენებლად 
არის აუცილებელი. ჩანაწერების კეთებამ კლიენტთან თვალის კონტაქტი 
რამდენიმე წამზე მეტხანს არ უნდა გაგაწყვეტინოთ.

• ჩანაწერების კეთებამ არ უნდა მოგწყვიტოთ ძირითად საქმიანობას. 
მოსმენა, განცდა და მომხდარზე რეაგირება უფრო მნიშვნელოვანია, 
ვიდრე დეტალური ჩანაწერების კეთება.

რა ოდენობის უნდა იყოს შეჯამებაში კლიენტის უცვლელობის საუბარი? ეს 
კლინიკური მსჯელობის საკითხია, თუმცა ჩვენი ზოგადი რჩევა ასეთია: არცთუ 
ბევრი. ნამდვილად არ გირჩევთ,  ჩამოთვალოთ კლიენტის ყველა არგუმენტი 
ცვლილების საწინააღმდეგოდ. თუ არსებობს უცვლელობის საუბრის რაიმე 
კონკრეტული პუნქტი, რასაც კლიენტი საგანგებოდ აღნიშნავს, შეიძლება, 
ჩართოთ იგი მთლიან თაიგულში (ოღონდ ერთი-ორი. გახსოვდეთ, ბევრი 
ფოთოლი დაფარავს ყვავილებს და ყურადღებას გადაგატანინებთ მათგან). 
შეჯამების ძირითადი შინაარსი უნდა შედგებოდეს კლიენტის ცვლილების 
საუბრებისგან.

ძირითადი კითხვა

დიდი თაიგულის შეკვრის შემდეგ დასვით მოკლე და მარტივი შეკითხვა, რასაც 
ჩვენ ძირითად კითხვას ვუწოდებთ. ძირითადი კითხვა ეხება კეთებას, მე-12 
თავში მოცემული მოტივაციური გორაკის ყველაზე შორეულ მხარეს (სქემა 
12.2). უამრავი გზა არსებობს იმისა, რომ ვიკითხოთ: „მერე რა მოხდება?“ 
სტანდარტული კითხვა, რომელიც ხშირად გამოიყენება, არის: „როგორ 
ფიქრობთ, რას გააკეთებთ?“ სხვა მაგალითებია:

„მაშ, რისკენ მივყავართ ამ ყველაფერს?“
„მაშ, რას ფიქრობთ [წუხილზე] ახლა?“
„მაინტერესებს, რის გაკეთებას გადაწყვეტთ“.

მიაქციეთ ყურადღება, ძირითადი კითხვა არ ეხება პასუხისმგებლობას. ამ 
კითხვას მოგვიანებით დავსვამთ. შეკითხვა პასუხისმგებლობის შესახებ  ზეწოლას 
ახდენს კლიენტზე, რაც მოტივირების პროცესში თავდაცვას გამოიწვევს და 
მოტივაციურ პროგრესს უკან დასწევს. არ ჰკითხოთ: „რის გაკეთებას აპირებთ?“ 
ეს უფრო მეტი ზეწოლის შემცველია, ვიდრე „თქვენი აზრით, რა შეიძლება 
გააკეთოთ?“ დახურული კითხვების გამოყენებაც არაა მიზანშეწონილი ძირითად 
კითხვად: „აპირებთ რამის გაკეთებას თუ არა?“

აი, რა არის შეჯამებისა და მთავარი კითხვის ძირითადი გზავნილი: „აქ 
თავმოყრილია, რაც კი მითხრით. თქვენი ცვლილების მოტივაცია, რაზეც 
მიამბეთ. აწი თქვენს ხელთაა, რის გაკეთებას გადაწყვეტთ. როგორ ფიქრობთ, 
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რა შეიძლება გააკეთოთ?“ თქვენ კრებთ ადამიანის  სურვილებს, უნარებს, 
მიზეზებსა და საჭიროებებს (რაც ქოქავს ცვლილების ძრავს) და შემდეგ გზიდან 
ეცლებით ძირითადი კითხვის დასმით.

ნაყოფიერი პაუზა

აქამდე ბევრი არაფერი გვითქვამს სიჩუ-
მის შესახებ, სიჩუმე კი მოტივაციურ ინტერ-
ვიუირებაში მნიშვნელოვანი ხერხია. ბევრ 
კლიენტს აქვს საუბრის საჭი როება. თუ 
სა  უბარში 5-დან 10 წამამდე სიჩუმე ჩა-

მოვარდა, ბევრს უჩნდება მისი შევსების სურვილი. სპეციალისტი არ უნდა 
აჰყვეს ამ სურვილს და არ იგრძნოს საუბრის დაწყების საჭიროება, თუ კლიენტი 
გარკვეული დროით გაჩუმდა. სიჩუმე გააზრების დროს აძლევს კლიენტს და 
იზრდება იმის ალბათობა, რომ ის რეფლექსიის შედეგზე დაიწყებს ლაპარაკს. 
ადამიანები განსხვავდებიან იმის მიხედვით, თუ რამდენ ხანს სჭირდებათ 
დაფიქრება ლაპარაკის დაწყებამდე. იუნგიანური თეორიის მიხედვით, ექს-
ტროვერტები ინფორმაციას საუბრით გადაამუშავებენ,  ინტროვერტებს კი 
ინფორმაციის გადამუშავება საუბრის დაწყებამდე ურჩევნიათ (Quenk, 2009). 
მიენდეთ პროცესს და მიეცით საშუალება, აზრები „დაილექოს“ და კლიენტმა 
რეფლექსია მოახდინოს. ნუ იჩქარებთ მოტივაციური ინტერვიუირების დროს, 
თუნდაც ძალიან მცირე დრო გქონდეთ. აუჩქარებელი აზროვნება მოტივაციური 
ინ ტერვიურების ძლიერი მხარეა. ზოგი სპეციალისტი გვეუბნება: „მე არ 
მაქვს ამის დრო!“, ჩვენ კი ვპასუხობთ ხოლმე, რომ თუკი კლიენტის ქცევის 
ცვლილებაა საჭირო და თქვენ ცოტა დრო გაქვთ, არ მისცეთ თავს მოტივაციური 
ინტერვიუირების არგამოყენების უფლება (Rubak, Sandbaek, Lauritzen, & 
Christensen, 2005). 

ჩვენ სიჩუმეს განვიხილავთ ნაყოფიერ პაუზად. ამ გარდამავალ მომენტში, 
შეჯამებისა და ძირითადი კითხვის დასმის შემდეგ, ცოტა შესვენება აუცილებელია. 
ზოგიერთი კლიენტი  პასუხს მაშინვე იძლევა. სხვებს მცირეოდენი დაფიქრება 
სჭირდებათ. დაფიქრების მომენტი კი ძალიან მრავლისმომცველია.

ჯულიას შემთხვევის შეჯამება

გავაგრძელოთ ჯულიას მაგალითი. მის შესახებ ბოლოს მე-13 თავში ვისაუბრეთ, 
როცა გაღვივების პროცესის მაგალითი გვჭირდებოდა. რა უნდა ჩართოს 
სპეციალისტმა შეჯამებაში ნიადაგის მოსასინჯად, რომ დაადგინოს, რამდენად 
მომ ზადებულია ჯულია ცვლილების კონკრეტული გეგმის შესადგენად? 
კლი ნიკოსის ამჟამინდელი უშუალო მიზანი ისაა, რომ ჯულიამ დეპრესიის 
შესამცირებლად რაიმე მოიმოქმედოს. 

აუჩქარებელი 
აზროვნება მოტივაციური 
ინტერვიურების ძლიერი 
მხარეა.



273გაღვივებიდან დაგეგმვამდე

ინტერვიუერი: კეთილი, გმადლობთ იმისთვის, 
რაც მიამბეთ, ჯულია. თქვენ ბევრი რამ 
გამოიარეთ ცხოვრებაში. მე ვაფასებ თქვენს 
გულწრფელობასა და გულახდილობას. ნე-
ბა მომეცით, თავი მოვუყარო ყველაფერს, 
რაც მითხარით და ვნახოთ, რა იქნება შემ-
დეგი ნაბიჯი. თქვენ ნამდვილად გინდათ, 
რომ თავს უფრო კარგად გრძნობდეთ, 
უკე თესი წარმოდგენა გქონდეთ საკუთარ 
თავზე, კვლავ გაგიჩნდეთ ცხოვრების ინ-
ტერესი. იმდენად ცუდად იყავით, რომ 
თავი დაისერეთ, ამან შეგაშინათ და 
თქვენი ყურადღება მიიპყრო. ამან მი-
გა ღებინათ გადაწყვეტილება, რომ 
რა ღაც უნდა იღონოთ. თავს ძალიან 
ცუ დად გრძნობდით. თითქოს მძიმე 
ტვირთს დაათრევდით, დაიღალეთ იმის 
განცდით, რომ მეგობრები თავს გა რი-
დე ბენ. თქვენთვის მნიშვნელოვანია მე-
გობრები. მომავალში ისიც გინდათ, რომ 
გახსნილი, თბილი და მოსიყვარულე ურ-
თიერთობა გქონდეთ მამაკაცთან. თქვენ 
ძა ლიან დიდი პიროვნული რესურსი გაქვთ. 
ირლანდიიდან გადმოხვედით და სრუ-
ლიად დამოუკიდებელი ცხოვრება და იწყეთ. 
სიჯიუტე და დაჟინებულობაც გა ხასიათებთ. 
თუ რაიმეს გაკეთებას გა დაწყვეტთ, 
აუცილებლად ასრულებთ. გინ დათ, გაიგოთ, 
რა იყო არასწორი თქვენს ურთიერთობებში, 
რადგან გულის სიღრმეში ოჯახის შექმნა 
გინდათ. ისიც ახსენეთ, რომ თქვენს გეგმებში 
უკეთესი სამსახურის მო ძებნაც შედის. ბევრი 
სულიერი ტკივილი გამოიარეთ და გინდათ, 
უფრო მშვიდი და ბედნიერი ცხოვრება 
გქონდეთ. მაშ, რის გაკეთება გსურთ? 

ჯულია: არ ვიცი, რა უნდა გავაკეთო, მაგრამ ის 
ვიცი, რომ ასე ვეღარ გავაგრძელებ. რაღაც 
უნდა შევცვალო.

ინტერვიუერი: როგორც ვხედავ, მზად ხართ, 
ყველაფერი იღონოთ, რომ თავი უკეთესად 
იგრძნოთ და ახალი ცხოვრება დაიწყოთ.

ჯულია: დიახ. არ მინდა, რომ ასე გავაგრძელო 
ცხოვრება.

ინტერვიუერი: მაშ, ვისაუბროთ შესაძლებლობებზე?
ჯულია: დიახ, თუ შეიძლება.

აფირმაცია
გადასვლაზე 
ორიენტაცია

ცვლილების საუბარი 
(სურვილი)

ცვლილების საუბარი 
(მიზეზი)
ცვლილების საუბარი 
(გააქტიურება)
ცვლილების საუბარი 
(მიზეზი)

ცვლილების საუბარი 
(მიზეზი) და შემდგომი 
ფოკუსირება
აფირმაცია

ცვლილების საუბარი 
(უნარი)

ცვლილების საუბარი 
(სურვილი)
ცვლილების საუბარი 
(მიზეზი)
ცვლილების საუბარი 
(მიზეზი)
ძირითადი კითხვა.
ცვლილების საუბარი 
(საჭიროება)

რეფლექსია და 
ნიადაგის მოსინჯვა

ცვლილების საუბარი 
(სურვილი)
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ამ შემთხვევაში, ჯულია ნათლად გამოხატავს დაგეგმვაზე გადასვლის მზაობას. 
რა თქმა უნდა, ყოველთვის ასე არ ხდება. შეიძლება, მწეველს შევთავაზოთ 
შეჯამება და ძირითადი კითხვა, მისგან კი პასუხად მივიღოთ: „არ ვიცი. დარ-
წმუნებული არ ვარ, რომ ნამდვილად მინდა მოწევისთვის თავის დანებება. 
მოწევა ჩემი ცხოვრების ნაწილია“. ეს გვაჩვენებს, რომ ადამიანი ჯერ არ არის 
მზად დაგეგმვაზე სასაუბროდ, ამიტომ გაღვივებაზე კიდევ ბევრი უნდა ვიმუშაოთ. 
ისიც შესაძლებელია, რომ კონსულტირების ფოკუსი შეიცვალოს. „ჩემი აზრით,  
მე მინდა, ვისაუბრო ...“ შეჯამება და მთავარი კითხვა არის ნიადაგის მოსინჯვა, 
თქვენი ჰიპოთეზის შემოწმება, რომ ადამიანი მზად არის გადავიდეს იმის 
განხილვაზე, როგორ უნდა შეიცვალოს. რაც გინდა მიგანიშნოთ კლიენტის 
ნათქვამმა, მიჰყევით მას.

ძირითადი პუნქტები

9 გაღვივებიდან დაგეგმვაზე გადასვლის მომენტის განსაზღვრა კლინიკური 
შე ფასების ნაწილია.  ამ მომენტზე კლიენტის მზაობა მიგვანიშნებს.

9 შეჯამება და ძირითადი კითხვა ერთ-ერთი ხერხია იმის დასადგენად, 
დროულია თუ არა დაგეგმვა.

9 ცვლილების დაგეგმვაზე გადასვლა არ არის გონივრული მანამ, სანამ 
კლიენტი არ იქნება მზად.
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„რწმენა ნიშნავს პირველი ნაბიჯის გადადგმას, თუნ-
დაც კიბეს მთლიანად ვერ ხედავდე“.

მარტინ ლუთერ კინგი (უმცროსი)

„მდინარეს უფრო ადვილად შეაცვლევინებ კალა-
პოტს, ვიდრე ადამიანს − ჩვეულებას“.

ჩინური ანდაზა

„ჩვევა ჩვევაა, ფანჯრიდან ვერ გადააგდებ, მხოლოდ 
კიბეზე თუ ჩაიყვან ნაბიჯ-ნაბიჯ“.

მარკ ტვენი

მსოფლიოში მომსახურების სფეროში ცვლილების გეგმების ჩამოყალიბების 
უამრავი ტექნოლოგია და ჩარჩო არსებობს. ინსტრუქციები, სამუშაო რვეულები, 
რუკები, თვითმონიტორინგის დღიურები და ცვლილების კომპიუტერული გეგმები  
ქცევითი მეცნიერების მიღწევებს ეფუძნება და   განზრახვის მოქმედებაში 
მოყვანას ისახავს მიზნად. ერთია, რომ კლიენტებს  სურთ შეცვლა, და სულ სხვა 
საკითხია, თქვენ როგორ უნდა დაეხმაროთ მათ ამის მიღწევაში.

ამ საქმეში მოტივაციური ინტერვიუირების წვლილი მოკრძალებული, 
თუმცა მნიშვნელოვანია. ცვლილების გეგმის შედგენაში დახმარების გაწევა 
არ არის  მარტივი პრაქტიკული საქმიანობა და უბრალო რჩევა იმის თაობაზე, 
რა უნდა გაკეთდეს. ამას ხომ კლიენტები თავადაც მოახერხებდნენ. მწერალ 
ტერი პრატჩეტის სევდანარევი იუმორით აღსავსე ციტატა, რომლითაც მე-14 
თავი დავიწყეთ, არ არის საფუძველს მოკლებული. ადამიანებს ხშირად რჩევა 
კი არ სჭირდებათ, ის უნდათ, რომ მათთან ერთად იყოთ, ვიდრე საკუთარ 
თავს ესაუბრებიან. მოტივაციურ ინტერვიუირებაში დაგეგმვის პროცესი არის 
ვინმესთან ერთად ყოფნა, სანამ ის ცვლილების ქმედით გეგმას ადგენს. რა 
თქმა უნდა, უმოქმედოდ არც თქვენ ზიხართ. კეთილგანწყობის მოპოვება 
ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ მუდმივად ცდილობთ, შეინარჩუნოთ ფართო 
ხედვა  და მოკრძალებულად სთავაზობთ თქვენს ცოდნას კლიენტს, როცა მას 
გეგმის შედგენაში დახმარება სჭირდება. აქ 
მნიშვნელოვანია  შეგეძლოთ მოქნილობა 
და გაურკვევლობასთან შეგუება. მოკლედ, 
მოტივაციურ ინტერვიუირებას წვლი ლი 
შეაქვს დაგეგმვაში და მისი გამოყენება 
შეიძლება ნებისმიერ სხვა პრაქტიკულ ხერ-
ხთან ერთად. 

მოტივაციურ 
ინტერვიუირებაში დაგეგმვის 
პროცესი არის ადამიანთან 
ერთად ყოფნა, სანამ ის 
ცვლილების ქმედით გეგმას 
ადგენს.
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ჩვენ უკვე ვახსენეთ, რომ არსებობს განსხვავება ცვლილების გეგმასა 
და მკურნალობის გეგმას შორის. ეს უკანასკნელი  ბევრ სხვადასხვა სახის 
მომსახურებაში გამოიყენება, მაგრამ „მკურნალობა“ ადამიანის ცვლილების 
გეგმის მხოლოდ ერთ, მცირე ნაწილს შეადგენს. ცვლილებების დიდ ნაწილს 
ადამიანები ფორმალური მკურნალობის გარეშე ახორციელებენ. ცვლილების 
გეგმა უფრო ფართოა, ის მოიაზრებს იმას, თუ როგორ გააგრძელებს ადამიანი 
ცხოვრებას და როგორ აისახება ცვლილება მის მომავალზე. რა წვლილს 
შეიტანს ამაში მკურნალობა (ან საერთოდ, შეიტანს წვლილს თუ არა), სურათის 
მხოლოდ ერთი ნაწილია. 

ამ თავში ნაჩვენებია,  როგორ შეუძლია ცვლილების გეგმის მხარდაჭერა და 
მოქმედების სიცხადის ასახვა ცვლილების ლექსიკასა და მასზე თქვენს პასუხებს. 
საუბრის შინაარსზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია,  როგორ ესაუბრებით ადამიანს 
ცვლილების გეგმის შესახებ.

ცვლილების საუბარი დაგეგმვის პროცესში

დაგეგმვის პროცესი მოტივაციური ინტერვიუირების ნაწილია. ამ დროს ისეთივე 
ყურადღება ექცევა ცვლილების საუბარს, თანამშრომლობას, OARS-ს და 
ცვლილების მიმართულების გარკვევას, როგორც სხვა ეტაპებზე. დაგეგმვის 
პროცესი იმავე უნარებს ემყარება, რომლებიც  კეთილგანწყობის მოპოვების, 
ფოკუსირებისა და გაღვივების დროს გამოიყენებოდა.

ცვლილების საუბარი თუ განსხვავდება ამ ეტაპზე? ცხადია, ინტერვიუერი 
ყურადღებით ისმენს ცვლილების საუბარს, რომელიც კონკრეტულ მოქმედებას 
ეხება და განხორციელების განზრახვას აღნიშნავს. ცვლილების მობილიზების 
საუბარი (CATs) სწორედ მოქმედებას ეხება, მაგრამ ამ შემთხვევაში DARN-
საც აქვს ადგილი (იხილეთ მე-12 თავი). მაგალითად, ქვემოთ მოცემულია 
ცვლილების საუბარი, რომელიც კონკრეტული მოქმედების განხორციელებას 
შეეხება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, უნივერსიტეტის სტუდენტს ყოველდღი-
ურად სჭირდება  სამეცადინო დრო:

„მინდა, ვიმეცადინო ყოველდღე 6-დან 8 საათამდე“ [სურვილი].
„ ვფიქრობ, შემიძლია ამის გაკეთება. რეალურად მეჩვენება“ [უნარი].
„მომწონს ეს აზრი.  8-ზე მოვრჩები და სხვა რამის გაკეთებასაც შევძლებ“ 

[მიზეზი].
„ამის გაკეთება მჭირდება, ლექციებს რომ არ ჩამოვრჩე“ [საჭიროება].
„აი, რას ვაპირებ: კვირაში 6 დღე 6:00-დან 8:00-მდე დროს მეცადინეობას  

დავუთმობ“ [პასუხისმგებლობა და განხორციელების განზრახვა].
„მზად ვარ, ვცადო“ [გააქტიურება].
„გუშინ ვცადე და კარგად გამომივიდა“ [ნაბიჯების გადადგმა].

ცვლილების საუბარი შეიძლება შეეხებოდეს მიზანს („უკეთესი ნიშნები უნდა 
მივიღო“), ზოგად გეგმას („საჭიროა,  მეტი ვისწავლო“), ან კონკრეტულ ქმედებას, 
რაც  ზემოთაა ნაჩვენები („6:00-დან 8:00-მდე ყოველდღე უნდა ვიმეცადინო, 
შაბათის გარდა“). ეს არ არის ცვლილების საუბრის განსხვავებული ტიპი. 
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საქმე ისაა, რომ გეგმის ზოგადიდან კონკრეტულისკენ ცვლილებასთან ერთად, 
ცვლილების საუბარიც უფრო მეტად ეხება კონკრეტული ცვლილების გეგმას.

კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ დაგეგმვისას, 
არის ფრაზები ეფექტურობის შესახებ. ფიქრობს თუ არა ეს ადამიანი, რომ 
კონკრეტული გეგმა იმუშავებს? ბანდურა (1982, 1997) განასხვავებდა ზოგად 
ეფექტურობას („მუშაობს ეს, ზოგადად, ვინმესთვის?“) და თვითეფექტურობას („მე 
თუ შევძლებ ამის გაკეთებას, იმუშავებს ეს ჩემთვის?“). მაგალითად, შეიძლება, 
ადამიანს  სჯეროდეს, რომ მოწევისთვის თავის დანებება  ჯანმრთელობისთვის 
სასარგებლოა და სიცოცხლეს ახანგრძლივებს (მაღალი ზოგადი ეფექტიანობა), 
მაგრამ იმაშიც დარწმუნებული იყოს, რომ თვითონ ამას ვერ გააკეთებს (დაბალი 
თვითეფექტიანობა).

დაგეგმვის დინამიკა

მიუხედავად იმისა, რომ გაღვივების პროცესზე მრავალი კვლევის მონაცემი 
არსებობს, შედარებით ნაკლები რამაა ცნობილი ცვლილების დაგეგმვაში 
მოტივაციური ინტერვიუირების როლის შესახებ. თუმცაღა დაგეგმვის პრო-
ცესის ინტერპერსონალური დინამიკა იგივეა, რაც ზოგადად მოტივაციური 
ინტერვიუირებისა. უფრთხილდით გამოსწორების რეფლექსს: „ახლა, ნება 
მომეცით, გითხრათ,  რა უნდა გააკეთოთ“. ყურადღება მიაქციეთ,  როგორ 
პასუხობს ადამიანი (ჩართულობის შემცირების ან დაეჭვების ნებისმიერ ნიშანს) 
და ნუ გაუსწრებთ წინ კლიენტის მზაობას, ჩამოაყალიბოს ცვლილების გეგმა 
და აიღოს მასზე პასუხისმგებლობა. თუ 
თქვენ ცვლილების დამცველის როლ-
ში გამოხვალთ, შედეგად მიიღებთ 
თავშეკავებას, უცვლელობის საუბარსა და 
უთანხმოებას. თქვენი ამოცანა კლიენტისგან ცვლილების გეგმის (და მასთან 
დაკავშირებული ცვლილების საუბრის) მიღებაა. ეს იმას  ნიშნავს, რომ თქვენ  
შეგიძლიათ მას დაეხმაროთ, მაგრამ გეგმა თვითონ კლიენტმა უნდა შეიმუშაოს 
და განახორციელოს.

დაგეგმვის სიცხადე დამოკიდებულია მიზნის სიცხადეზე. ზოგჯერ ფოკუსირე-
ბის პროცესშივე ჩნდება მკაფიო და გარკვეული მიზანი, მაგალითად, „მოწევას 
თავი დავანებო“, ან „სამსახური მოვძებნო“. ზოგიერთი იდენტიფიცირებული 
მიზანი უფრო გაურკვეველია, მაგალითად, „უკეთესად ვიკვებო“, ან „შვილს 
დავეხმარო, ისწავლოს პასუხისმგებლობა“. მიზანი  კონკრეტული უნდა იყოს. 
ეს, თავის მხრივ, მკაფიოდ დასახავს გასავლელ ეტაპებს და  პროგრესის 
დანახვასაც გააადვილებს.

დაგეგმვის სამი სცენარი

როდესაც მიზანი შეთანხმებულია, საუბარს ვიწყებთ ისეთ საკითხებზე, რომლებიც 
პასუხობს კითხვებს: „რატომ?“ და „რამდენად?“ და გადავდივართ კითხვებზე: 
„როგორ?“ და „როდის?“ ასეთ დროს ნებისმიერი ინსტრუქცია უსარგებლოა, 
რადგან კლიენტები სხვადასხვანაირები არიან და სხვადასხვანაირ მიდგომას 
საჭიროებენ. 

ნუ გაუსწრებთ წინ კლიენტის 
მზაობას.
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ამ თავში ვისაუბრებთ დაგეგმვის პროცესის სამ განსხვავებულ სცენარზე  და 
განვიხილავთ მაგალითებს. ისინი ასახავს შესაძლო სცენარების კონტინუუმს, 
რომელიც   მე-8 თავში ფოკუსირების პროცესზე საუბრისას აღვწერეთ. ეს 
უბრალო  დამთხვევა არაა. ფოკუსირება შეეხება ცვლილების საბოლოო 
დანიშნულების ადგილს, ხოლო დაგეგმვის პროცესი - იქამდე მისასვლელი 
გზის მარშრუტს.  ძალიან თუ გავამარტივებთ: 

კეთილგანწყობის მოპოვება გულისხმობს კითხვას: „ვიმოგზაუროთ ერთად?“
ფოკუსირება შეკითხვაა: „საით გაგვიწევია?“
გაღვივება ეხება: „საჭიროა?“ და „რატომ?“
დაგეგმვა კი ასახავს: „როგორ?“ და „როდის?“

მოგზაურობის შესახებ საუბარში ეს საკითხები ერთმანეთთანაა გადაჯაჭვული 
და დროდადრო იჩენს ხოლმე თავს. როგორც ქვემოთ აღვნიშნავთ, დაგეგმვის 
პროცესი ისევე ეფუძნება გაღვივებას, როგორც კეთილგანწყობის მოპოვებასა 
და მკაფიო ფოკუსს.

დაგეგმვის ეს სამი სცენარი განსხვავდება გეგმის სირთულის მიხედვით, 
თუმცა პროცესი მსგავსია. ყველაზე მარტივი სცენარის შემთხვევაში, როდესაც 
დაგეგმვის პროცესზე გადადიხართ, ერთი მკაფიო გეგმა უკვე არსებობს. ეს 
მაშინ ხდება, თუ მიზნის მიღწევა მხოლოდ ერთი გზითაა შესაძლებელი, ან 
როცა კლიენტებმა უკვე ზუსტად იციან,  რა მიმართულებით უნდა წავიდნენ და 
მხოლოდ იმაზე ფიქრობენ, უღირთ თუ არა ამის გაკეთება.

მე-2 სცენარის  შემთხვევაში რამდენიმე შესაძლებლობა არსებობს და  
მათ შორის არჩევანია გასაკეთებელი. ვთქვათ, ქალსა და მამაკაცს სურთ 
კონტრაცეფციის სანდო საშუალების შერჩევა. მათ აქვთ  შესაძლებლობების 
განსაზღვრული რაოდენობა. პროცესი მდგომარეობს იმ საშუალების შერჩევაში, 
რომელიც საუკეთესოდ მიაჩნიათ.

მე-3 სცენარში არსებობს გარკვეული მიზანი (სხვაგვარად, დაგეგმვის 
დრო არ დადგებოდა), თუმცა მასთან მისასვლელი გზა ჯერ გაურკვეველია. 
ამ შემთხვევაში მხოლოდ შესაძლებლობების ჩამონათვალიდან ამორჩევა არ 
არის საკმარისი. აქ საჭიროა, დავიწყოთ დაგეგმვა, თუმცა წინ მიმავალი გზა 
ბუნდოვანია.

სცენარი 1: როცა არსებობს მკაფიო გეგმა

ზოგჯერ, როცა ადამიანები უკვე შეთანხმებულები არიან ცვლილების მი-
მართულებაზე, გზა ნათელია. მათ იციან, როგორ და რა უნდა გააკეთონ. 
ცვლილების გზების შესახებ მსჯელობა ზედმეტია, რადგან მათ უკვე იციან, რა 
გზით იარონ. არ არის გამორიცხული, რომ გზა აებნეთ, მაგრამ იციან, როგორ 
მიაღწიონ იმას, რაც მიზნად დაისახეს.

„ვიცი, რის გაკეთება მჭირდება, რადგან მოწევისთვის თავი ადრეც დამი-
ნებებია. მარტო დარჩენა მინდა. ყველას უნდა გავერიდო, რადგან პირველი 
ერთი კვირა სრულიად აუტანელი ვხდები. ერთი ქოხი ვიცი მთებში. მიყვარს 
ხოლმე იქ ასვლა. იქ შემიძლია წასვლა ერთი კვირით სიგარეტის გარეშე. 
ახლოს მაღაზიას ვერ ნახავ − გარშემო სულ ტყეა. როცა ვიცი, რომ 
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სიგარეტს ვერ ვიშოვი, ისე ძალიან აღარ მინდება. წავიღებ წიგნებს ან 
უბრალოდ ვისეირნებ. ჩემი აზრით, გამომივა. ერთ კვირაში ყველაზე უარესი 
უკვე გადატანილი მექნება. ბოლო დანებებისას, მთელი კვირა გავძელი 
და მერე 3 წელი აღარ მომიწევია, მაგრამ ის ერთი კვირა კი აუტანლად 
ვექცეოდი საკუთარ თავსაც და სხვებსაც“.

გეგმა ნათელია. გვაქვს ცვლილების საუბარი გეგმის შესახებ, მაგრამ მიაქციეთ 
ყურადღება, აქამდე ეს ყველაფერი ცვლილების მოსამზადებელი საუბარი 
(DARN) იყო და ჯერ არ ყოფილა გამოყენებული მობილიზების ლექსიკა (CATs).

გეგმის შეჯამება

ამ ტიპის კონკრეტული გეგმის შედგენაში დახმარების პირველი ეტაპია მისი 
შეჯამების შეთავაზება, იმაში დასარწმუნებლად, რომ თქვენ და კლიენტი 
თანხმდებით ამის შესახებ.

„მაშასადამე, აპირებთ, წახვიდეთ იმ ქოხში და მთელი კვირა იქ გაატაროთ. 
თან, თამბაქოს გარდა, რაც გჭირდებათ, ყველაფერს წაიღებთ“.

CATs-ის გამოყენება: ცვლილების მობილიზების შესახებ 
საუბრის აღძვრა

მსგავსი შეჯამება მოითხოვს შეკითხვით დასრულებას. როგორი იქნება ეს 
შეკითხვა?   ჩამოვთვლით რამდენიმე შესაძლებლობას:

აქტივაციის საუბრის გაღვივება
„რამდენად ხართ მზად ამისთვის?“
„გსურთ, რომ სცადოთ?“

პასუხისმგებლობის შესახებ კითხვის დასმა
„აპირებთ ამის გაკეთებას?“
„ესაა თქვენი განზრახვა?“

უფრო დაკონკრეტება
„წასაკითხად რას წაიღებთ?“
„როგორ მოემზადებით?“

თარიღის დათქმა
„როდის შეძლებთ ამის გაკეთებას?“
„როგორ ფიქრობთ წასვლას?“

მომზადება
„რა იქნება პირველი ნაბიჯი?“
„რის წაღება დაგჭირდებათ?“

ეს არის შეკითხვები, რომლებზე სავარაუდო პასუხიც ცვლილების მობილიზების 
საუბარი იქნება: პასუხისმგებლობა, გააქტიურება, ან ნაბიჯების გადადგმა. იმასაც 
მიაქციეთ ყურადღება, რომ ზოგი მათგანი დახურული კითხვაა, რომლებზეც 
„დიახ“ ან „არა“ უნდა გიპასუხონ. („გსურთ, რომ ... ?“; „აპირებთ ამის გაკეთებას?“)
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სირთულეების დიაგნოსტირება

ამ ეტაპზე დახმარების კიდევ ერთი ფორმა გეგმის შესაძლო სირთულეების 
დიაგნოსტირებაა. რა შეიძლება, არ გამოვიდეს? რა დაბრკოლებები ან მო-
ულოდნელი სირთულეები შეიძლება გაჩნდეს? თუ ამ თემებს შეეხებით და 
ჰკითხავთ კლიენტს, როგორ აპირებს ამ სირთულეებზე რეაგირებას, პასუხად 
მიიღებთ ცვლილების მობილიზე ბის სა-
უბარს. შეეცადეთ, არ უკარნახოთ გა-
დაწ ყვეტის გზები. მოტივაციური ინ ტერ-
ვიუირების პრინციპების თანახმად, თუ 
კლი  ენტი ასახელებს პრობლემებს და თქვენ 
უთითებთ გადაჭრის გზებს, ესე იგი, როლები 
სწორად არ გაგინაწილებიათ.

კერძო შემთხვევის მაგალითი
პირველ სცენარში დაგეგმვის პროცესის მაგალითისთვის დავუბრუნდებით 
სტუდენტს, რომელიც ნიშნების გასაუმჯობესებლად გეგმავდა ყოველდღე 6:00-
დან 8:00 საათამდე მეცადინეობას. საუბარი შეიძლებოდა, ასე  გაგრძელებულიყო:

ინტერვიუერი: აბა ვნახოთ, სწორად გავიგე თუ არა თქვენი გეგმა. გსურთ, 
გააუმჯობესოთ ნიშნები და იცით, რომ სწავლას მეტი დრო უნდა დაუთმოთ. 
გადაწყვიტეთ, შაბათის გარდა, ყოველდღე 2 საათი, 6:00-დან 8:00-მდე, 
იმეცადინოთ. ხომ ასეა?

კლიენტი: დიახ. ჩემი აზრით, ეს დამეხმარება.
ინტერვიუერი: უნდა დაგეხმაროთ. შეიძლება, მეტის გაკეთებაც დაგჭირდეთ, 

მაგრამ ეს კარგი დასაწყისი იქნება.
კლიენტი: ნამდვილად. ეს თუ გავაკეთე, უკეთეს ნიშნებს მივიღებ.
ინტერვიუერი: კეთილი. რის გაკეთება შეგიძლიათ, რომ თქვენი გეგმა კარგად 

შეასრულოთ?
კლიენტი: მეგობარს, ვისთან ერთადაც ვცხოვრობ, უნდა დაველაპარაკო, რომ 

არ შემაწუხოს, ან მუსიკა არ ჩამირთოს მეცადინეობის დროს. შეიძლება, 
ბიბლიოთეკაში ან კაფეტერიაში გავიდე ხოლმე. 

ინტერვიუერი: სადმე, სადაც ყურადღების მოკრებას შეძლებთ და ხელს არ 
შეგიშლიან.

კლიენტი: ასეა. თორემ მეც მომინდება აყოლა და ვეღარ ვისწავლი. 
ინტერვიუერი: იცით, რომ ისეთი ადგილი გჭირდებათ, სადაც ყურადღების 

მოკრებას შეძლებთ. კიდევ არის რამე?
კლიენტი: მშივდება ხოლმე, ამიტომ უმჯობესი იქნება, თუ მეცადინეობის 

დაწყებამდე რამეს შევჭამ.
ინტერვიუერი: გასაგებია. ეს ხელს შეგიწყობთ სწავლაზე კონცენტრირებაში. 

მართლაც გიფიქრიათ ამ ყველაფრის განხორციელებაზე. დაწყებას როდის 
აპირებთ?

კლიენტი: ახლა ორშაბათია. ხვალ პაემანი მაქვს. ოთხშაბათ საღამოს კი 
შეხვედრა. ხუთშაბათიდან დავიწყებ. 

ინტერვიუერი: თქვენი აზრით, დაიწყებთ?

თუ კლიენტი ასახელებს 
პრობლემებს და თქვენ 
უთითებთ გადაჭრის გზებს, 
ესე იგი, როლები სწორად 
არ გაგინაწილებიათ.
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კლიენტი: კი, რატომაც არა. ხუთშაბათს. 
ინტერვიუერი: თუ შეიძლება, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს თქვენს გეგმასთან 

დაკავშირებით. წინააღმდეგი ხომ არ იქნებით?
კლიენტი: არა, რა თქმა უნდა, მკითხეთ.
ინტერვიუერი: თქვენ უამრავ ხალხს იცნობთ, ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, 

რომ ბიბლიოთეკაში, ან კაფეტერიაში ნაცნობი შეგხვდათ.
კლიენტი: ჩემს მეგობრებს ხშირად ვერ ნახავ ბიბლიოთეკაში (ეღიმება).
ინტერვიუერი: კარგი, ეგ უსაფრთხო ადგილი ყოფილა თქვენთვის, მაგრამ 

მაინც, დავუშვათ,  შეხვდით ვინმეს. შვიდის თხუთმეტი წუთია, მეგობარმა 
დაგინახათ, თქვენთან მოვიდა და გეუბნებათ: „გამარჯობა, რას შვრები?“ 
ასე რომ მოხდეს, რას იზამთ?

კლიენტი: ვეტყვი, გამიხარდა შენი ნახვა, მაგრამ 8:00 საათამდე ვმეცადინეობ 
და მერე ვისაუბროთ-მეთქი.

ინტერვიუერი: „კარგი რა! მართლა უნდა იმეცადინო ახლა?!“
კლიენტი: შეიძლება მართლა ასე მითხრას. ვეტყვი: „ახლა სამეცადინო მაქვს, 

მაგრამ მოგვიანებით სიამოვნებით შეგხვდებოდი“.
ინტერვიუერი: კარგი. მეგობრების უმრავლესობა პატივს სცემს თქვენს გა-

დაწყვეტილებას. როგორ მოიქცევით იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც მნიშ-
ვნელოვანი ხდება 6:00-დან 8:00-მდე, თანაც არა შაბათს, და თქვენც 
ძალიან გინდათ ამ ამბავში მონაწილეობის მიღება?

კლიენტი: დიახ, ამაზეც ვიფიქრე. არა მგონია, რომ ყოველთვის 100%-ით 
უნდა შევასრულო ჩემი გეგმა.

ინტერვიუერი: თქვენ ყოვლისშემძლე არ ხართ.
კლიენტი: ასეა. იქნებ ზოგჯერ სხვა რამის გაკეთება მომინდეს კიდეც, მე-

ცადინეობისთვის განსაზღვრულ დროს, მაგრამ თუ ასე დამემართა, მოგ-
ვიანებით, ან მეორე დღეს ავინაზღაურებ გაცდენილს. 

ინტერვიუერი: რომ საათების იგივე რაოდენობა დააგროვოთ, არა? როგორ 
ფიქრობთ, მზად ხართ საქმეს შეუდგეთ?

კლიენტი: დიახ, რა თქმა უნდა. მე სერიოზულად ვაპირებ ნიშნების გა მოს-
წორებას.

ეს არის პირველი სცენარის ძირითადი ელემენტები: გეგმის შეჯამება; ცვლილების 
მობილიზების შესახებ საუბრის მიღება; სირთულეების დიაგნოსტიკა. როდესაც 
ადამიანები კონკრეტული მოქმედების შესრულების განზრახვას ვერბალურად 
გამოხატავენ, დიდი ალბათობაა, რომ ეს მართლა განახორციელონ. იგივე 
ელემენტები არსებობს მე-2 და მე-3 სცენარებშიც, მაგრამ მათ სხვა დეტალებიც 
ემატება.

დაკონკრეტება

მაშინაც კი, როცა მიზანი მკაფიოა,  მის მისაღწევად ეტაპების დაკონკრეტებაა 
საჭირო. ეს გაგვიადვილებს დაგეგმვის პროცესს და იმის მიხვედრას, თუ როდის 
ვაღწევთ პროგრესს. მიზნის მიღწევის სკალირების მეთოდი (Kiresuk, Smith, 
& Cardillo, 1994) გვეხმარება მიზნის დახვეწაში ამ თავში აღწერილი სამივე 
სცენარის შემთხვევაში. თავიდან ეს მეთოდი გამოიყენეს, როგორც ფსიქიკური 
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ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემის მკურნალობის შედეგების შეფასების 
სტანდარტული გზა.

ამ მეთოდის არსი  მიზნის მიმართულებით მოხდენილი ცვლილებების 
საზომი ერთეულის პოვნაში მდგომარეობს. ჩვეულებრივი საუბრიდან უნდა 
მივიღოთ საჭირო ინფორმაცია, რის მიხედვითაც დავადგენთ, რა ადგილას დგას 
ადამიანი მიზნისაკენ მიმავალ გზაზე. ყველაზე  მოსახერხებლად მივიჩნიეთ 
სკალის შედგენა −3-დან +3-მდე. ამ სკალაზე ნული აღნიშნავს დასაწყისში 
(მაგალითად, სამკურნალოდ მოსვლისას) არსებულ სტატუს-კვოს. საუკეთესო 
შედეგია +3, მასთან მიახლოებულია +2 და +1. შესაბამისად, ყველაზე ცუდი 
შედეგია −3, და მასთან მიახლოებულია −2 და −1. მეცადინეობისთვის დროის 
გამოყოფის ზემოთ აღწერილი მაგალითით თუ ვიხელმძღვანელებთ, კვირის 
განმავლობაში სწავლისთვის დათმობილი საათების რაოდენობის სკალასთან 
შეხამება ასეთ სურათს მოგვცემს:

 +3 16 საათი და მეტი
 +2 10-15 საათი
 +1 5-9 საათი
 0 4 საათი (ახლანდელი დონე)
 −1 3 საათი
 −2 2 საათი
 −3 1 საათი ან ნაკლები

იდეალურ შემთხვევაში, ასეთი სკალით ნებისმიერ ინტერვიუერს (და კლიენტსაც) 
ადვილად შეუძლია პროგრესის განსაზღვრა კონკრეტული კვირების მიხედვით. 
სკალირების ეს მეთოდი ერთი და იმავე ადამიანის ცვლილების  სხვადასხვა 
მიზანთან მიმართებაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ.  ნიმუში სქემა 20.1-ზეა 
ნაჩვენები.

სცენარი 2: როდესაც არსებობს რამდენიმე 
კონკრეტული არჩევანი

დაგეგმვის მეორე სცენარში მიზნის მიმართულებით სამოქმედოდ  რამდენიმე 
კონკრეტული ალტერნატივა არსებობს, ჩვენ გვევალება, დავალაგოთ ისი ნი 
პრიორიტეტების მიხედვით  და მათგან რომელიმე ავარჩიოთ. ჩვენ მოგვ-
წონს ტერმინი „გზის დაგეგმვა“. ის განსხვავდება მთლიანი სამოქმედო გეგ-
მის შედგენისგან და რამდენიმე არსებული გზიდან საუკეთესოს  არჩევას 
გულისხმობს. ამ პროცესის შემადგენელი ამოცანებია: 

1. მიზნის (თუ საჭიროა, შემადგენელი მიზნების) დადასტურება
2. შესაძლებლობების ჩამონათვალის შედგენა, რომლებზეც  ადრე ვი-

საუბრეთ
3. კლიენტის ვარაუდებისა და მოსაზრებების აღძვრა საუკეთესო გზასთან 

დაკავშირებით
4. გეგმის შეჯამება და პასუხისმგებლობის გაძლიერება
5. პრობლემების დიაგნოსტირება − შესაძლო სირთულეების განხილვა
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მიზნის დადასტურება

ამ ეტაპზე მიზანი გარკვეულია, მაგრამ სანამ მოგზაურობას შევუდგებოდეთ, 
მიმართულება უნდა შევათანხმოთ. რა არის ის ცვლილება, რის მიღწევაც სურს 
კლიენტს? შეიძლება არსებობდეს მთავარი  მიზანი და მისი შემადგენელი უფრო 
მარტივი  მიზნები. კარგი გზის მაჩვენებელი ჯერ იმას გაარკვევს,  საით სურს 
კლიენტს წასვლა. შემდეგ კი, მასთან ერთად  განიხილავს გზების შესაძლო 
ვარიანტებს. თუკი რამდენიმე შემადგენელი მიზანი არსებობს, რომელი და-
ვაყენოთ პირველ ადგილზე?

შესაძლებლობების ჩამონათვალის შედგენა

თუკი მიზანი უკვე განსაზღვრულია, ჩამოთვალეთ ალტერნატიული გზები, 
რომლებსაც შეუძლია თქვენი ამ მიზნამდე მიყვანა. შესაძლებლობები უკვე 
ვახსენეთ წინა პროცესების აღწერისას. აქ თქვენი პროფესიული ცოდნა გა-
მოგადგებათ. ცვლილების მისაღწევად რომელი გზაა უფრო გონივრული და 
გამოცდილი? კლიენტს, მისგან ნებართვის (იხილეთ მე-11 თავი) მიღების შემდეგ, 
შეგიძლიათ,  შესაძლებლობათა არჩევანი შესთავაზოთ. ეს არ ჩაანაცვლებს 
მის მოსაზრებებსა და სურვილებს. თქვენი ცოდნა დაგეგმვის პროცესში გა-
მოსაყენებელი რესურსია, მაგრამ კლიენტსაც შეუძლია მნიშვნელოვა ნი რე-
სურსების შემოთავაზება. მთავარი ამოცანაა შესაძლებლობების სიის შედგენა 
გაკრიტიკების გარეშე. შემდეგი  ეტაპი  იქნება შეფასება.

მიზანი 1: მეტი 
ვარჯიში გულ-

სისხლძარღვთა 
დაავადების 

პრევენციის მიზნით

მიზანი 2: შვილებთან 
ერთად გატარებული 

ნაყოფიერი დრო

მიზანი 3: 
 სმის შემცირება

+3 200 წუთი ან მეტი 8 საათი ან მეტი 0-7 სტანდარტული 
ჭიქა

+2 131-199 წუთი 6-7 საათი 8-14 სტანდარტული 
ჭიქა

+1 61-130 წუთი 4-5 საათი 15-20 სტანდარტული 
ჭიქა

0 50-60 წუთი ამ კვირაში დაახლოებით 3 საათი 
ამ კვირაში

21-28 სტანდარტული 
ჭიქა / კვირაში

−1 31-49 წუთი 2 საათი 29-35 სტანდარტული 
ჭიქა

−2 11-30 წუთი 1 საათი 36-49 სტანდარტული 
ჭიქა

−3 10 წუთი ან ნაკლები 1 საათზე ნაკლები >50 სტანდარტული 
ჭიქა

სქემა 20.1. მიზნის მიღწევის სკალირების მაგალითი
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კლიენტის ვარაუდთა აღძვრა

თუკი გაქვთ შესაძლო გზების ჩამონათვალი, ჰკითხეთ კლიენტს, რომელი 
ურჩევნია  და, საერთოდ, რას ფიქრობს მათთან დაკავშირებით? კარგი გზის 
მაჩვენებელი იტყვის: „აი, სხვადასხვა მარშრუტი, რომელიმეს უნდა გავყვეთ. 
თქვენ რომელი უფრო მოგწონთ?“ რა არის თითოეული მარშრუტის კარგი 
და  ცუდი მხარეები? კარგი გიდის მსგავსად, თქვენც უნდა აღნიშნოთ (ახლაც 
ნებართვის შემდეგ), რომ, ვთქვათ, ესა თუ ის გზა უსაფრთხოდ არ გეჩვენებათ, 
ან ფიქრობთ, რომ დანიშნულების ადგილას არ მიგიყვანთ. 

არჩეულ გზას განვიხილავთ, როგორც გეგმა A-ს. ამ გზაზე შეიძლება გაუთ-
ვალისწინებელმა დაბრკოლებებმაც იჩინოს თავი. სწორედ ამიტომ, ყოველი 
შემთხვევისთვის, უნდა გვქონდეთ ალტერნატიული მარშრუტებიც. „რომელია 
საუკეთესო მარშრუტი, რომლითაც უნდა დავიწყოთ?“ ეს სასარგებლო მიდგომაა. 
თუკი არჩეული მარშრუტი არ გაამართლებს, თქვენ გექნებათ  ალტერნატიული 
გზით სარგებლობის საშუალება.

გეგმის შეჯამება

ეს ნაწილი ძალიან  ჰგავს პირველ სცენარს. გეგმის არჩევის მერე კლიენტს 
შესთავაზეთ შეჯამება. ის უნდა დარწმუნდეს, რომ ორივეს კარგად გესმით 
ყველაფერი. ამის შემდეგ კი  ცვლილების მობილიზების საუბარს აღძრავთ. 
პასუხისმგებლობის გაძლიერებაზე 21-ე თავში ისევ ვისაუბრებთ.

სირთულეების დიაგნოსტიკა

გეგმა A-ზე რომ შეთანხმდებით, იფიქრეთ, რა და რა დაბრკოლებებს შეიძლება 
გადააწყდეთ  გზაზე. კარგი გიდი ამბობს: „თუ ამ გზას ვირჩევთ, ამისა და ამისთვის  
უნდა ვიყოთ მზად“. რა უნდა ჰქონდეს ადამიანს თან? როგორ უნდა მოიქცეს, 
თუკი სირთულეების წინაშე აღმოჩნდება?

გახსოვდეთ, არ გამოიყენოთ კარნახი და წარმმართველი სტილი. გაღვივების 
პრო ცესი დაგეგმვით გრძელდება. კარგი იქნება, ვკითხოთ კლიენტს, როგორ 
მოიქცეოდა ამა თუ იმ დაბრკოლების წინაშე. თუკი ადამიანი აზრს გეკითხებათ 
და ხედავთ, რომ რჩევა სჭირდება - ურჩიეთ, მაგრამ არ შესთავაზოთ ერთი 
ვარიანტი  (ასე გამოიწვევთ პასუხს იმაზე, რა არ მოსწონს თქვენს რჩევაში). ეს, 
საბოლოოდ, აუცილებლად თავად კლიენტის გეგმა უნდა იყოს. ჰკითხეთ, როგორ 
გაუმკლავდებოდა დაბრკოლებებს და ამას მოჰყვება ცვლილების საუბარი.

კერძო შემთხვევის მაგალითი

მე-2 სცენარი ხშირად გვხვდება დიაბეტით დაავადებულთა მკურნალობისას. 
დიაბეტიანმა ადამიანებმა, ჯანსაღი და ხარისხიანი ცხოვრებისთვის, მუდმივად 
უნდა აკონტროლონ სისხლში გლუკოზის დონე. არსებობს სისხლში შაქრის 
დონის კონტროლის რამდენიმე ეფექტური სტრატეგია. ქვემოთ მოყვანილია 
დაგეგმვის პროცესის მაგალითი, რომელიც ემყარება კეთილგანწყობის მო-
პოვებას, ფოკუსირებასა და გაღვივებას.
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ინტერვიუერი: ვხედავ, აცნობიერებთ 
პრობლემებს, რომლებიც სისხლში 
შაქრის მაღალ შემცველობას 
მოსდევს და გინდათ, გლუკოზის დონე 
აკონტროლოთ. სწორია?

 მიზნის დადასტურება

კლიენტი: მართალია. მინდა, ვიყო 
ჯანმრთელი, რამდენადაც ეს 
შესაძლებელია.

უკეთესი ჯანმრთელობა, 
როგორც გრძელვადიანი 
მიზანი

ინტერვიუერი: კეთილი, ძალიან კარგი. 
გინდათ, რომ ჯანმრთელი იყოთ და ამის 
გამო ცვლილებების განხორციელებას 
აპირებთ.

ქცევის ცვლილებების 
სურვილის შემოწმება

კლიენტი: დიახ.

ინტერვიუერი: პირველ რიგში, გკითხავთ, 
როგორ ფიქრობთ, რას შეცვლით 
გლუკოზის დონის დასარეგულირებლად.

კლიენტის იდეების მიღება

კლიენტი: ამაზე ბევრი არ მიფიქრია. ეს 
ჩემთვის სიახლეა. მე მხოლოდ 46-ის 
ვარ.

ინტერვიუერი: თქვენ ნამდვილად არ 
გეგონათ, რომ ამ ასაკში დიაბეტის 
დიაგნოზს დაგისვამდნენ

რეფლექსია

კლიენტი: არა, რა თქმა უნდა! ვიცი, რომ 
უნდა შევცვალო კვების რეჟიმი

ცვლილების საუბარი

ინტერვიუერი: როგორ უნდა შეცვალოთ? დეტალიზაციის თხოვნა
კლიენტი: ბევრ გაზიან სასმელს ვსვამ, 

ძირითადად, კოკა-კოლას. მთელი დღე 
ვსვამ ცოტ-ცოტას, ის კი ბევრ შაქარს 
შეიცავს.

ინტერვიუერი: დიახ, საკმაოდ ბევრს. ეს 
ერთ-ერთი გზაა, რითაც შაქრის მიღებას 
შეამცირებთ.

„ერთ-ერთი გზა“ ნიშნავს, 
რომ  სხვა გზების 
მოძებნასაც სთხოვთ

კლიენტი: არ მომწონს უშაქრო კოკა-კოლის 
გემო, მაგრამ შევძლებ, შევეჩვიო.

უცვლელობის საუბარი
ცვლილების საუბარი

ინტერვიუერი: კიდევ? 

კლიენტი: ტკბილეული? როგორც ვხვდები, 
შაქრიანი არ უნდა ვჭამო, არა? 

ნებას რთავს ინფორმაციის 
გასაცვლელად
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ინტერვიუერი: უფრო ზოგადად, 
ნახშირწყლების მიღება უნდა 
შეზღუდოთ. იცით, რომელი პროდუქტი 
შეიცავს? 

კლიენტი: მაგალითად, პური, კარტოფილის 
ჩიპსები, მაკარონი? 

ინტერვიუერი: სწორია. ორგანიზმი მათ 
ადვილად გარდაქმნის შაქრად. კეთილი, 
საკვების მიღების ცვლილება კარგი 
სტრატეგიაა. კიდევ რა დაგეხმარებათ?

კლიენტი: შეიძლება, ძილის მოწესრიგება? 
რატომ არ მკარნახობთ გამოსავალს, 
თქვენ ხომ ექსპერტი ხართ.

ინტერვიუერი: მე ნამდვილად შემიძლია, 
გირჩიოთ რამდენიმე გზა, რასაც 
დიაბეტის მქონე ადამიანები მიმართავენ 
შაქრის დასარეგულირებლად, მაგრამ 
თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, ეს გზები 
გამოგადგებათ თუ არა. შეიძლება, 
გაგიზიაროთ ჩამონათვალი? 

პიროვნული კონტროლის 
აღნიშვნა
ნებართვის თხოვნა

კლიენტი: რა თქმა უნდა.

ინტერვიუერი: კვების ჩვევების შეცვლა, 
განსაკუთრებით, ნახშირწყლების 
შემცირება, კარგი აზრია. ვარჯიშიც 
მნიშვნელოვანია. ის ამცირებს 
ინსულინისადმი რეზისტენტობას. კარგი 
აზრია, სისხლში შაქრის შემცველობის 
რეგულარულად შემოწმება, რომ 
გაიგოთ, რომელი საკვები სწევს შაქარს 
მაღლა და რომელი  − დაბლა. თანაც 
ამის გაკეთება სახლშიც შეგიძლიათ 
მარტივი ხელსაწყოთი. ამას დაუმატეთ 
კარგი ძილი, რაც ცხოვრებისეული 
სტრესების შემცირებაში დაგეხმარებათ.  
შეგვიძლია, წამლებიც მივაშველოთ. ეს 
საკითხიც განვიხილოთ. მოკლედ, ხელთ 
გვაქვს ხუთი შესაძლებლობა: კვება, 
ვარჯიში, სისხლში შაქრის შემცველობის 
კონტოლი, სტრესის მართვა და 
წამლები. როგორ ფიქრობთ, რომელს 
გამოიყენებთ? 

შესაძლებლობათა 
ჩამონათვალი

კლიენტი: წამლებს რაც შეეხება − ადვილი 
მეჩვენება. უკუჩვენებები თუ აქვს?
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ინტერვიუერი: არსებობს რამდენიმე 
კარგი მედიკამენტი, რომლებიც 
ინსულინისადმი რეზისტენტობას 
ამცირებს, თანაც უკუჩვენებები თითქმის 
არ აქვს. ეს თქვენთვის მისაღები  ერთ-
ერთი გზაა. 

კლიენტი: ვფიქრობ, ასეა. ნეტა, საკმარისი 
იქნება? 

გააქტიურება (მონდომება)

ინტერვიუერი: გულახდილად რომ 
გითხრათ, წამლები გაცილებით უკეთ 
მუშაობს, როცა ცხოვრების სტილიც 
იცვლება. ჩემ მიერ ნახსენებ რომელიმე 
სხვა სფეროში ხომ ვერ შეძლებთ 
ცვლილებების შეტანას?

კლიენტი: ალბათ, კვებაში. ბევრს არ 
ვვარჯიშობ; არასოდეს მყვარებია 
სირბილი ან სავარჯიშო დარბაზში 
სიარული. მაგრამ იქნებ ესეც გავაკეთო.

ცვლილების საუბარი 
უცვლელობის საუბარი
ცვლილების საუბარი

ინტერვიუერი: გინდათ, რომ ცვლილებები 
შეიტანოთ კვებაში და წამლებიც 
სცადოთ. ცოტა  აქტიურობასაც თუ 
გაზრდით, კარგ შედეგებს მივიღებთ! 

შეჯამება

კლიენტი: პირველ რიგში რა გავაკეთო?

ინტერვიუერი: კარგი შეკითხვაა. ეგ 
თქვენი გადასაწყვეტია. გლუკოზის 
დონის დარეგულირება ხანგრძლივი 
პროცესია. ადამიანთა უმეტესობა ამ 
ცვლილებას თანდათანობით აღწევს. 
შეგიძლიათ, დაიწყოთ წამლის მიღებით. 
დიეტის ცვლილებასა და ვარჯიშს 
შორის რომელი უფრო რეალისტურად 
გეჩვენებათ?

პიროვნული კონტროლის 
აღნიშვნა
გეგმა A-ს ძებნა

კლიენტი: ალბათ, ჯერ კვების საკითხი უნდა 
მოვაწესრიგო, მაგალითად, კოკა-კოლის 
მიღება შევამცირო.

ინტერვიუერი: ესე იგი, შეგვიძლია, ამით 
დავიწყოთ. მე რეცეპტს გამოვწერ, 
შემდეგ კი  ვისაუბროთ, როგორ 
შეცვლით კვების რეჟიმს. რას იტყვით?

გეგმა A-ს შეჯამება

კლიენტი: კარგი.
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ეს მე-2 სცენარის ერთი მაგალითია. ამ შემთხვევაში არსებობს მკაფიო მიზანი 
და მისი მიღწევის რამდენიმე გამოკვეთილი გზა. ინტერვიუერმა დაადასტურა 
მიზანი, ჩამოთვალა შესაძლებლობათა ვარიანტები (ნებართვის შემდეგ) და 
დაეხმარა კლენტს გზის დაგეგმვაში. 

სცენარი 3:  
გეგმის შედგენა არაფრიდან

ზოგჯერ არ არსებობს არც ერთი მკაფიო გეგმა და არც შესაძლებლობათა 
განსაზღვრული არჩევანი. თუ დაუსვამთ კითხვას: „მაშ, რა იქნება თქვენი შემდეგი 
ნაბიჯი?“ კლიენტი გიპასუხებთ: „არ ვიცი“. დაგეგმვის პროცესის დასაწყისში კი 
თვითონაც არ გაქვთ მაინდამაინც ნათელი წარმოდგენა მომდევნო ნაბიჯებზე. 
აქ მთავარი ცვლილების გეგმის თანამშრომლურად შედგენაა. მსგავს სიტუაცი-
აში, შეიძლება, გამოსწორების რეფლექსი გაგიჩნდეთ: „კარგი, ახლა გეტყვით, 
როგორ უნდა მოიქცეთ“. კლიენტთა მცირე რაოდენობა  წავა ამ მიმართულებით 
(თუ შეეკითხებით, გეტყვიან), მაგრამ გეგმის განხორციელების მოტივაცია მაშინ 
უფრო მაღალია, როცა გეგმა კლიენტს ეკუთვნის.

საწყისი წერტილი აქაც იგივეა, რაც მე-2 სცენარში: მიზნ(ებ)ის დადასტურება. 
დარწმუნდით, რომ გესმით კლიენტის მიერ არჩეული მიმართულება. თუ მი-
მართულება არ არის გარკვეული, გჭირდებათ დამატებითი ფოკუსირება (იხი-
ლეთ მე-9 თავი) და გაღვივებაც, რომ მიზნის მიღწევის მოტივაცია განამტკიცოთ. 

აქ არ არსებობს მიზნის მიღწევის საშუალებათა წინასწარ განსაზღვრული 
ჩამონათვალი (როგორც მე-2 სცენარში აღწერილი მე-2 ტიპის დიაბეტის 
შემთხვევაში), ამიტომ შემდეგი საფეხურია შესაძლებლობების, ეტაპების, 
ან გეგმების შემუშავება. თქვენც და თქვენი კლიენტიც რესურსები ხართ 
ალ  ტერნატივების შესამუშავებლად. თქვენი ამოცანაა, შეადგინოთ ეს ალ-
ტერნატივები, მზა ალტერნატივების ჩამოთვლის ნაცვლად. ნაწილობრივ 
თქვენი ფორმულირება უნდა გამოიყენოთ (იხილეთ მე-9 თავი), ნაწილობრივ 
კი კლიენტი მიახვედროთ, რა შეიძლება იყოს მისი პრობლემის გამომწვევი 
მიზეზ(ებ)ი (Khalsa, McCarthy, Sharpless, Barrett, & Barberr, 2011). თუ თქვენს 
ვარაუდს გამოთქვამთ (ნებართვის შემდეგ), შეეცადეთ, არა ერთი, არამედ 
რამდენიმე ვარიანტი შესთავაზოთ, შემდეგ კი თანამშრომლურად განაგრძოთ 
პროცესი.

მე-2 სცენართან შედარებით ეს პროცესი უფრო მეტად ჰგავს ტრადიციულ 
გონებრივ იერიშს, როდესაც მთავარი ამოცანა სხვადასხვა იდეის შეგროვება 
და მათი შეფასების დროებით გადადებაა. ზოგჯერ ეს გასართობიცაა − შე-
მოქმედებითი ფიქრი ნებისმიერ, ერთი შეხედვით, თუნდაც  სულელურ ვერსიაზე. 
რა იდეებიც თავში მოგივათ, ჩაწერეთ,  ან დაიმახსოვრეთ.

შემდეგ, როცა უკვე გექნებათ შესაძლო ვარიანტების ჩამონათვალი, 
პროცესი კვლავ ემსგავსება მე-2 სცენარში აღწერილს. რა ურჩევნია კლიენტს, 
რას ფიქრობს იგი ყველა განხილულ შესაძლებლობაზე? თქვენ თვითონ რას 
ფიქრობთ? ამ ჩამონათვალიდან უნდა შეადგინოთ გეგმა A, პირველი საცდელი 
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ვარიანტი. თუ საჭიროა, დაშალეთ ის შესრულებად ნაწილებად. თუ საჭიროა, 
გააკეთეთ შესაძლო დაბრკოლებების დიაგნოსტირება.

ამ უფრო რთული სცენარის მაგალითისთვის ისევ ჯულიას შემთხვევას 
დავუბრუნდებით, რომელიც ბოლოს მე-19 თავში განვიხილეთ. ცვლილების 
გეგმის ჩამოყალიბება ითვალისწინებს კლიენტის მოსაზრებებს, აგრეთვე იმას, 
რას მიიჩნევს იგი პრობლემის მიზეზად (Khalsa et al., 2011). ეს არის ცვლილების 
დაგეგმვის პროცესის მაგალითი, რომელშიც ინტერვიუერისა და ჯულიას ცოდნა 
გაერთიანებულია საწყისი გეგმის მისაღებად.

ინტერვიუერი: ჯულია, პირველ რიგში, მინდა ვიცოდე, თქვენი აზრით, რა 
უნდა გააკეთოთ, რომ თავი უკეთ იგრძნოთ.  საკუთარ თავზე კარგად ხომ 
არავინ გიცნობთ, დარწმუნებული ვარ, წარსულშიც გიცდიათ რაიმე გუნების 
გამოსასწორებლად. მიამბეთ ამის შესახებ.

კლიენტი: ზოგჯერ სასაცილო, რომანტიკული ფილმის საყურებლად დავ-
დივარ. ეს ღიმილს მგვრის, მაგრამ იმასაც მახსენებს, რაც მე მაკლია 
ურთიერთობაში. 

ინტერვიუერი: ჰმ. სასიამოვნო ფილმის გარდა, კიდევ რას შეუძლია თქვენი 
განწყობის გამოკეთება? 

კლიენტი: სახლიდან გასვლას. შინ ჯდომას და ჩაბნელებულ ოთახში ტე-
ლევიზორის ყურებას ჩემთვის კარგი არაფერი მოაქვს.

ინტერვიუერი: იცით, რომ გარეთ გასვლა გშველით. რას აკეთებთ ხოლმე 
გარეთ?

კლიენტი: ზოგჯერ უბრალოდ ვსეირნობ, ზოგჯერ კი მეგობრებს ვხვდები, მაგრამ 
როგორც უკვე გითხარით, მგონია, რომ ისინი თავს მარიდებენ, რადგან ცუდ 
ხასიათზე ვაყენებ. თქვენი აზრით, რა უნდა გავაკეთო? გაქვთ რამე იდეა?

ინტერვიუერი: დიახ. რამდენიმე ვარიანტს შემოგთავაზებთ და შეგიძლიათ, 
სცადოთ. ჯერ   მაინცდამაინც კარგად არ გიცნობთ, სამაგიეროდ, თქვენ 
იცნობთ საკუთარ თავს, ამიტომ ვფიქრობ, ერთად რამეს მოვახერხებთ 
[სპეციალისტი ნერგავს იმედს, ხაზს უსვამს პარტნიორობას და ჯულიას 
მიერ საკუთარი თავის ცოდნას].

კლიენტი: როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გავაკეთო?
ინტერვიუერი: მოდი,  რამდენიმე შესაძლებლობა განვიხილოთ. თქვენ უკვე 

იცით, რომ წარსულში გუნების გამოკეთებაში  სეირნობა, მეგობრების 
ნახვა, ან სასიამოვნო ფილმის ყურება გეხმარებოდათ. მაინტერესებს, 
რას ფიქრობთ იმაზე, ახლა რა გჭირდებათ და რა დაგეხმარებათ. მოდი, 
რაღაც ვარიანტებზე შევჯერდეთ, შემდეგ კი ერთად გადავწყვიტოთ, რით 
დაიწყებთ, რას ჩათვლით უკეთესად.

კლიენტი: კეთილი.
ინტერვიუერი: ჩემთვის აშკარაა, რომ ახლა დეპრესიას ებრძვით. მიპასუხეთ, 

ჯულია, რა იცით დეპრესიის დაძლევის შესახებ? [ინფორმაციის გაცვლის 
აღძვრა − მიწოდება − აღძვრა თანმიმდევრობის დაწყება].

კლიენტი: ბევრი არაფერი. წამლების რეკლამები მინახავს.
ინტერვიუერი: კი, უკვე რამდენჯერმე აღნიშნეთ, ესეც ერთ-ერთი კარგი 

საშუალებაა. კიდევ თუ იცით რამე?
კლიენტი: არა − იქნებ, მის შესახებ ლაპარაკი? რა იწვევს დეპრესიას?
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ინტერვიუერი: კარგი ისაა, რომ არაერთი ეფექტური მიდგომა არსებობს. 
თუ გსურთ, მოკლედ აღგიწერთ მათ და შეგიძლიათ, მითხრათ, რომელი 
უფრო გამოგადგებათ.

კლიენტი: კარგი.
ინტერვიუერი: როგორც ჩანს, ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო ვარდებიან 

დეპრესიაში. ერთი მათგანია აზროვნების თავისებურება. ზოგი ადამიანი 
ზედმეტად კრიტიკულია საკუთარი თავის მიმართ. ისინი ხშირად დგებიან 
ცუდ ხასიათზე, ნეგატიურად აფასებენ ყველაფერს, რაც ხასიათს უფუჭებთ. 
ასეთი ხართ? არსებობს მიდგომა, რომელიც ეხმარება ადამიანებს, გადა-
სინჯონ და შეცვალონ ამგვარი აზროვნება [ინფორმაციის მიწოდება, 
რეაქციის მიღება].

კლიენტი: კი. ასეთი ვარ.
ინტერვიუერი: ხშირად აკრიტიკებთ საკუთარ თავს. კარგი. მოდი, გავაგრძელებ, 

რადგან სხვა შესაძლებლობებიც არსებობს. ზოგი ადამიანი ისეთ სიტუაციაში 
აღ მოჩნდება ხოლმე, ან ისეთი ცხოვრების სტილი აქვს, სადაც ძალიან 
ცოტა რამ არის პოზიტიური. მათ გარშემო სასიამოვნო და სასიხარულო 
არაფერი ხდება. სხვა ადამიანებისგან მუდმივად უარყოფით შეფასებებს 
ისმენენ, არ მოსწონთ თავიანთი საქმიანობა. ეს რამდენად შეგეფერებათ?

კლიენტი: არ ვიცი, თითქოს ეს  ჩემზე არაა. მე ნამდვილად მომწონს სეირნობა 
და მეგობრების მონახულება. როდესაც მამაკაცთან კარგი ურთიერთობა 
მაქვს, ესეც ძალიან მსიამოვნებს. ჩემი სამსახურიც, გადასარევი არაა, 
მაგრამ არა უშავს.

ინტერვიუერი: ესე იგი, ეს არ არის თქვენი სიტუაცია. 
კლიენტი: სწორია. თქვენ ექსპერტი ხართ და  უკეთ იცით.
ინტერვიუერი: მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთად ვიცით უკეთ, ამიტომ თქვენს 

შეფასებებს ვენდობი. გავაგრძელოთ?
კლიენტი: რა თქმა უნდა.
ინტერვიუერი: ზოგჯერ ადამიანებს აქვთ განცდა, რომ არ შეუძლიათ საკუთარი 

საჭიროებების, ან გრძნობების უკეთ გამოხატვა. ისინი ნებას აძლევენ სხვებს, 
გა მოიყენონ;  სხვა ადამიანების საჭიროებებს საკუთარზე გაცილებით მეტ 
დროს უთმობენ. ამის გამო ბრაზობენ და ღიზიანდებიან, მაგრამ ხშირად 
არ გამოხატავენ ამას.

კლიენტი: ოჰ, მე ყველაფერს კარგად გამოვხატავ. არა მგონია, ეს ჩემი 
პრობლემა იყოს.

ინტერვიუერი: მოდი, კიდევ ერთი რამ შევამოწმოთ. ადამიანები ხშირად 
უკიდურესობებისკენ იხრებიან. საკუთარი გრძნობებითა და უკმაყოფილე-
ბით იტანჯებიან, ან უცბად იფეთქებენ ხოლმე, ასეა როცა დაძაბულობა 
დიდხანს გროვდება და მერე  ერთბაშად ამოფეთქავს. ამაზე რას იტყვით?

კლიენტი: როგორც უკვე გითხარით, ხშირად ვფეთქდები ხოლმე, მაგრამ 
იმიტომ არა, რომ ჩემს საჭიროებებს ვერ გამოვხატავ. მშვენივრად ვითხოვ 
იმას, რაც მინდა, ზოგჯერ სწორედ ამის გამო მექმნება პრობლემები.

ინტერვიუერი: კარგი − კიდევ ერთი ვარიანტი განვიხილოთ. ზოგჯერ დეპრესია, 
ერთი შეხედვით, არაფრისგან ჩნდება. ადამიანს თანდათან უფრთხება ძი-
ლი, უმიზეზოდ ტირის, გადაღლილია, თავს ნაღვლიანად და უსარგებლოდ 
გრძნობს, მიუხედავად იმისა, რომ ამის თვალსაჩინო მიზეზი არ აქვს. თუ 
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მიზეზების პოვნას შეეცდები, შეიძლება რამე აღმოაჩინო კიდეც,  მაგრამ 
დეპრესია მაინც თავისი გზით მიდის.

კლიენტი: მგონი, რაღაც ეგეთი მჭირს. ამ დროს იწყებენ ხოლმე ადამიანები 
წამლის დალევას?

ინტერვიუერი: დიახ, ეს ერთ-ერთი მიზეზია, მაგრამ სხვა მიზეზების გამოც 
სვამენ წამლებს.

კლიენტი: მაინტერესებს, წამალი დამეხმარება თუ არა. ვფიქრობ, საკმარისზე 
მეტი მიზეზი მაქვს, რომ თავს ცუდად და გაღიზიანებულად ვგრძნობდე. 

ინტერვიუერი: ძალიან საჭირო ინფორმაციაა, გმადლობთ. დეპრესიის 
მიზეზებიდან გამომდინარე სხვადასხვა სახის მკურნალობა არსებობს. 
თქვენს შემთხვევაში, ჩემი აზრით,  ყველაზე დიდი მიზეზი, საკუთარი 
თავის მიმართ ზედმეტად კრიტიკული დამოკიდებულებაა. მკურნალობის 
მეთოდი, რომელიც ასეთ დროს გამოიყენება, არის კოგნიტური თერაპია. 
ის, რასაც საკუთარ თავს ეუბნებით, ცუდ განცდებს აღგიძრავთ საკუთარი 
თავის მიმართ.

კლიენტი: კი, სწორედ ასეა.
ინტერვიუერი: და გაინტერესებთ, დაგეხმარებათ თუ არა ანტიდეპრესანტები. 

ორივე გზა საკმაოდ ეფექტურია.
კლიენტი: რას მირჩევთ, რომელი გამოვიყენო?
ინტერვიუერი: თუ გნებავთ, ორივე. როგორც კვლევები გვიჩვენებს, კოგნიტური 

თერაპია და მედიკამენტები ერთნაირად ეფექტურია, ამიტომ ნებისმიერით 
შეგვიძლია დაწყება.

კლიენტი: ეს უკვე შვების მომგვრელია. არ მინდა წამლების მიღება, თუ 
აუცილებელი არაა − უამრავი უკუჩვენება აქვს. თუ თვითონ შევძლებ, 
უკეთესი იქნება.

ინტერვიუერი: ესე იგი, ჩვენი გეგმა იქნება კოგნიტური თერაპიის დაწყება და 
დაკვირვება, როგორ იმოქმედებს ის. სხვა საშუალებების გამოყენებას, 
თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით,  ყოველთვის შევძლებთ.

ძირითადი პუნქტები

9 ცვლილების გეგმის შემუშავება ზოგადი განზრახვიდან განხორციელების 
კონკრეტულ გეგმაზე გადასვლას გულისხმობს.

9 დაგეგმვის სამი სცენარი არსებობს: 1) ცვლილების გეგმა უკვე აშკარაა; 
2) არსებობს შესაძლებლობები, რომელთა შორისაც უნდა ამოვირჩიოთ 
გზის დაგეგმვა; 3) გზა არ არის გამოკვეთილი, ამიტომ ცვლილების 
გეგმის შედგენა ნულიდან უნდა დავიწყოთ.

9 დაგეგმვის პროცესი შეიცავს მოტივაციური ინტერვიუირების არსისა 
და უნარების ძირითად ელემენტებს და ემყარება  წინა პროცესებს: 
კეთილგანწყობის მოპოვებას, ფოკუსირებასა და გაღვივებას.
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„თუ ადამიანი პასუხისმგებლობას არ გრძნობს, მუდამ 
იარ სებებს ყოყმანისა და უკან დახევის საშუალება, 
უნიათობა, რაც სიახლისა და შემოქმედების ყველა 
შემთხვევაში გამოვლინდება. არსებობს მარტივი 
ჭეშმარიტება, რომლის უგულებელყოფაც სპობს 
ურიცხვ იდეასა და ბრწყინვალე გეგმას: როცა პა-
სუხისმგებლობას ნამდვილად გრძნობენ,  ბედიც 
იცვლება. ბევრი ისეთი რამ ხდება ადამიანის 
და სახმარებლად, რაც მანამდე არ მოხდებოდა. 
გადაწყვეტილების მიღებას მოვლენათა მთელი 
ნაკადის დაძვრა მოსდევს“.

იოჰან ვოლფგანგ ფონ გოეთე

„პასუხისმგებლობის აღებამდე არსებობს მხოლოდ 
დაპირებები და იმედები, არ არსებობს გეგმები“.

პეტერ დრუკერი

ცვლილებათა უმეტესობა თანდათანობით ხორციელდება. ესაა პროცესი, 
რომელსაც დრო სჭირდება. ზოგჯერ არსებობს ხოლმე გამორჩეული, დრა-
მატული მომენტი, როდესაც ცვლილების გადაწყვეტილება უცებ იკვეთება (Bau-
meister, 1994). ასე მოხდა, მაგალითად, მწეველის შემთხვევაში (აღწერილია 
მე-7 თავში (სქემა 7.3)), ან ანონიმური ალკოჰოლიკების საზოგადოების 
თანადამფუძნებლის, ბილ უ.-ს, მიერ ტრანსფორმაციული „თეთრი სინათლის“ 
განცდისას (Kurtz, 1991; Miller & C’de Baca, 2001). უფრო ხშირად, მაინც ისეა, რომ 
ადამიანის პასუხისმგებლობა კონკრეტული მოქმედების მიმართ ცვალებადობს  
და დროთა განმავლობაში მატულობს. მოტივაციური ინტერვიუირება ხელს 
უწყობს პასუხისმგებლობის ბუნებრივ ზრდას.

როდესაც ცვლილების გეგმა შედგენილია, სრულდება თუ არა ამით და-
გეგმვის პროცესი? არაა აუცილებელი. დაგეგმვიდან მოქმედებამდე კიდევ 
ერთი ნაბიჯია გადასადგმელი (Ajzen, 1985, 1991). მნიშვნელოვანი შეკითხვაა, 
ნამდვილად მოსწონს თუ არა ადამიანს არსებული გეგმა და განზრახული აქვს 
თუ არა მისი განხორციელება. ეს არის ამ თავის ძირითადი თემა.

მოუსმინეთ მობილიზების აღმნიშვნელ ფრაზებს

მე-12 თავში ჩვენ წარმოგიდგინეთ ცვლილების მობილიზების საუბრის კონ-
ცეფცია, ესაა ის ლექსიკა, რომელიც  ცვლილების გადაწყვეტილების მიღებას 
ახასიათებს. ეს არის ფრაზები, რომლებიც, თუ მე-12 თავის მეტაფორას გა-
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მოვიყენებთ, ამბივალენტურობის გორაკის მეორე მხარეს, ფერდობის ძირთან 
გვხვდება. ცვლილების მობილიზების საუბარი შეიცავს აქტივაციის ლექსიკას, 
მასში ნამდვილი პასუხისმგებლობა ჯერ არ ჩანს, მაგრამ უკვე გვიჩვენებს 
ცვლილებისთვის მზაობასა და გახსნილობას.

 „მსურს [მზად ვარ], რომ...“
„მინდა დავფიქრდე ამის გაკეთებაზე“.
„შეიძლება...“
„ალბათ, გავაკეთებ...“

ამ ფრაზებიდან არც ერთი არ იქნებოდა საკმარისი ქორწინების დასაკანონებლად, 
ან საქმიანი კონტრაქტის გასაფორმებლად, მაგრამ ისინი განზრახვასთან 
მიახლოებაზე მიგვანიშნებს. ამ ტიპის საუბარი განსხვავდება ცვლილების 
მოსამზადებელი საუბრის, ან სურვილისა-
გან („მინდა“), უნარისაგან („შემიძლია“), 
მიზეზებისგან („ასე თავს უკეთესად ვიგ-
რძნობდი“) და საჭიროებისგან („მე უნდა“). 
ცვლილების მობილიზების საუბარი კეთებას 
უკავშირდება. სიტყვა გავაკეთო ბუნებრივია ამ წინადადებაში: „მზად ვარ, 
[გავაკეთო]“; „დავფიქრდები [ამის გაკეთებაზე]“; „შეიძლება [გავაკეთო]“.

ცვლილების მობილიზების საუბრის კიდევ ერთი ფორმა, რომელიც უკვე 
განვიხილეთ, არის ნაბიჯების გადადგმა. ეს ასახავს იმას, რაც ადამიანმა უკვე 
გააკეთა და რაც ცვლილების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია. მიზნისკენ 
გადადგმული მცირე ნაბიჯიც კი მომავალში ცვლილებას საწინდარია.

ამისგან განსხვავებით, პასუხისმგებლობის აღმნიშვნელი მეტყველება 
გეგმის განხორციელების განზრახვას აღნიშნავს. ამგვარი ფრაზების ძალა 
ცვალებადობს, მაგრამ არსებითად, ამბობს: „დიახ, მე ამას გავაკეთებ“.

• ცოტათი სუსტი: „ვაპირებ“; „განზრახული მაქვს“.
• მყარი: „გავაკეთებ“.
• უფრო ძლიერი: „პირობას ვდებ“; „გარანტიას ვიძლევი“; „ვფიცავ“.

გორაკის მეორე მხარეს არსებობს სხვა სახის ფრაზებიც, რომლებიც 
ცვლი ლებისთვის მობილიზებას გამოხატავს, მაგრამ ზუსტად არ ჯდება ამ 
კატეგორიებში. მთავარია, შევძლოთ ყურის მიჩვევა და ამოვიცნოთ როგორც 
ცვლილებისთვის მოსამზადებელი საუბარი, ისე მობილიზების საუბარი. ეს 
არის ის მანიშნებლები, რომლებსაც ადამიანები იყენებენ ცვლილების შესახებ 
მოლაპარაკებების დროს.

როდესაც ცვლილების გეგმა ჩნდება, ყურადღებით მოუსმინეთ ფრაზებს 
მობილიზების შესახებ. რამდენად ძლიერია ადამიანის განზრახვა, განა-
ხორციელოს ეს გეგმა? რის გაკეთებას აპირებს და რისთვისაა მზად? რა 
ნაბიჯები გადადგა უკვე მიზნის მიმართულებით?

ცვლილების მობილიზების 
საუბარი კეთებას 
უკავშირდება.
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განხორციელების განზრახვები

კოგნიტური ფსიქოლოგიის კვლევებში ნაჩვენებია, როგორ აისახება მეტყ-
ველებაში მოქმედების მოხდენის ალბათობა. მეტყველების ერთ ასეთ ფორმას 
ეწოდება განხორციელების განზრახვა (Gollwitzer, 1999; Gollwitzer & Schaal, 
1998; Rise, Thompson, & Verplanken, 2003), რომელიც ორ კომპონენტს შეიცავს: 
1) მოქმედების კონკრეტულ გეგმას და 2) მისი განხორციელების განზრახვის 
სხვა ადამიანის (ან ადამიანების) წინაშე განცხადებას.

ორივე კომპონენტი მნიშვნელოვანია. ზოგადი განზრახვა (მაგ., გახდე 
უკეთესი ადამიანი) უფრო ნაკლებად წინასწარმეტყველებს ქცევას, ვიდრე 
კონკრეტული განზრახვა (მაგ., დღეს ილაპარაკო სიმართლე და არაფერი 
სიმართლის გარდა). კონკრეტულობა, როგორც კონტრაქტში არის ხოლმე 
გუ ლისხმობს კონკრეტული მოქმედების აღწერას, რომელიც გარკვეულ 
დრო   ში უნდა განხორციელდეს (მაგ., დღეს სამსახურიდან სახლში რომ დავ-
ბრუნდები, გზად  პური უნდა ვიყიდო). კონკრეტული მოქმედების აღწერას 
ახლავს პასუხისმგებლობის ამსახველი ზმნა, რომელიც ადამიანის განზრახვას 
მნიშვნელობას მატებს, რადგან ის კიდევ ერთმა ან მეტმა ადამიანმა გაიგო 
(„დიახ, ძვირფასო, მე მოვიტან დღეს პურს, სამსახურიდან რომ დავბრუნდები“). 
ეს ორი ელემენტი ერთად ქმნის განხორციელების განზრახვას. 

ცვლილების კონკრეტული გეგმის შესადგენად მოტივაციური ინტერვი-
უირე ბის სტილი მე-20 თავში იყო აღწერილი. კონკრეტულობის პრინციპის 
შესაბამისად, კლიენტისთვის ის უფრო ადვილია, დაეთანხმოს ერთ კონკრეტულ 
საფეხურს ცვლილების მიმართულებით, ვიდრე აიღოს პასუხისმგებლობა 
მთლიანი ცვლილების მიზანზე.

ნაბიჯის გადადგმა

„დღეს რეცეპტს განვაახლებ და 
წამლის დალევას დავიწყებ“.
„ამ თვეში 3 კილოს დაკლება მაქვს 
დაგეგმილი“.
„განზრახული მაქვს, დღეს არ 
დავლიო“.

საბოლოო მიზანი

„შევინარჩუნებ HbA1c-ს [გლუკოზა 
სისხლში] დონეს 7.0-ზე ქვემოთ“.
„20 კილო უნდა დავიკლო“.
„აღარასოდეს აღარ დავლევ“.

აქ მოყვანილი საბოლოო მიზნები საკმაოდ კონკრეტულია. ძნელი არ იქნება 
მათი განხორციელების გადამოწმება. მაგრამ ისინი მაინც დიდ ცვლილებებს 
გულისხმობს. განხორციელების განზრახვების დასახვა კი უფრო ადვილია 
შედარებით პატარა და იოლად მიღ-
წე ვადი მიზნებისათვის. თუ ცვლილების 
გეგ მა ძალიან ზოგადი, ან ამბიციურია, 
კარგი იქნება, თუ მას შედარებით პატარა 
ნაწილებად დაყოფთ. რა იქნება მომდევნო 
გონივრული  ნაბიჯი? როდის და როგორ 
გადავდგათ ეს ნაბიჯი?

თუ ცვლილების გეგმა 
ძალიან ზოგადი, ან 
ამბიციურია, კარგი იქნება, 
თუ მას შედარებით პატარა 
ნაწილებად დაყოფთ.
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განზრახვის გაღვივება

ცვლილების დაგეგმვა დასრულებულად განიცდება, როდესაც ადამიანი ამბობს 
„დიახ“-ს ამ გეგმის შესახებ. ეს „დიახ“ მოიცავს აქტივაციისა და პასუხისმგებლო-
ბის მრავალფეროვან ლექსიკას. აქტივაციის ლექსიკის შესახებ კითხვის დასმა 
უფრო ადვილია, ვიდრე პასუხისმგებლობის შესახებ: „რა ნაბიჯების გადადგმას 
აპირებთ ამ კვირაში?“ „თქვენი აზრით, ამ გეგმის რა ნაწილისთვის ხართ მზად?“ 
ეს დაგვაშლევინებს დიდ გეგმას კონკრეტულ, შესრულებად ნაბიჯებად.

პასუხისმგებლობის გასაძლიერებლად გამოგვადგება შეჯამებისა და ძი-
რითადი შეკითხვის იგივე პროცედურა, რომელიც მე-19 თავში გაგაცანით. 
შეჯამებაში გაერთიანდება ძირითადი მიზანი, ადრე განხილული კონკრეტული 
ეტაპ(ებ)ი და მოსმენილი ცვლილების მობილიზების საუბარი. აქვე შეიძლება 
კონკრეტული კლიენტის ცვლილების მობილიზების საუბარიც, რათა  გავახსენოთ 
ცვლილების „რატომ“ და „როგორ“ ასპექტები. შეჯამების შემდეგ შეგვიძლია 
დახურული „დიახ“/„არა“ შეკითხვის დასმა, რომელიც ფოკუსს გააკეთებს პა-
სუხისმგებლობაზე („ამის გაკეთებას აპირებთ?“) ან აქტივაციაზე („ამის გაკეთება 
გსურთ?“). შეგიძლიათ, ღია კითხვაც დასვათ („ხართ თუ არა მზად ამისთვის?“) 
და გაარკვიოთ, როგორ შეძლებთ მის დახმარებას თქვენ ან სხვები. 

პასუხისმგებლობის გაძლიერების პროცესის სადემონსტრაციოდ კიდევ 
ერთხელ დავუბრუნდებით ჯულიას შემთხვევას, შეჯამებას კი მე-20 თავში 
შედგენილი გეგმის მიხედვით გავაკეთებთ.

ინტერვიუერი: ჯულია, მოდი, ვნახოთ, სწორად მივხვდი თუ არა, რის გაკეთებას 
აპირებთ.  ჩვენი პირველი საუბრის დროს სიტუაცია უკონტროლოდ მი-
გაჩნდათ, შეშფოთებული იყავით, იმის გამო, რომ რეისთან  წყობიდან გა-
მოხვედით და მერე თავიც დაიჭერით. როგორც უკვე ვთქვით, რასაც თქვენ 
გა ნიცდით, დეპრესიის განმარტებას შეესაბამება და ამასთან გამკლავებაა 
ყველაზე პრიორიტეტული საკითხი. ვიცი, რომ სხვა მნიშვნელოვანი 
მიზნებიც გაქვთ, მაგალითად, გაინტერესებთ, რატომ გიფუჭდებათ ურთი-
ერთობები მამაკაცებთან. თუმცა, პირველ რიგში, დეპრესია უნდა დაძლიოთ 
− რომ  ენერგია მოგემატოთ, ძილი გაიუმჯობესოთ, საკუთარი თავის შესახებ 
უკეთესი წარმოდგენა შეგექმნათ. ხომ ასეა?

კლიენტი: დიახ.
ინტერვიუერი: დეპრესიის მიზეზებზე საუბრისას, დეპრესიულობის გამომწვევ 

ფაქტორად  აზრების პატერნი დაასახელეთ. მე ერთ-ერთი ქმედითი 
მიდგომა, კოგნიტური თერაპია, ვახსენე. სხვა საშუალებებზე, თუკი 
დაგვჭირდება, მომავალში ვიმსჯელებთ.  ჯერჯერობით არა უშავს?

კლიენტი: რამდენი ხანი დასჭირდება ამ ყველაფერს?
ინტერვიუერი: სხვადასხვა დრო სჭირდება ხოლმე. ჩვენ ერთმანეთს ორი 

თვის მანძილზე ყოველ კვირა შევხვდებით, თავიდან კვირაში ორჯერაც. 
კლიენტი: და რამდენ ხანში გამოვკეთდები?
ინტერვიუერი: ამასაც სხვადასხვა დრო სჭირდება. ერთ-ორ თვეში თავს უკეთ 

იგრძნობთ. თუ არა და, სხვა საშუალებებს ვცდით.
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კლიენტი: მაგალითად, წამლებს?
ინტერვიუერი: ცხადია, თუკი ამას ავირჩევთ მომდევნო შესაძლებლობად. 

ჩვენ ერთად ვიმუშავებთ, ვიდრე იმ საშუალებას არ მივაგნებთ, რაც თქვენ 
გამოგადგებათ. როგორც მივხვდი, სწორედ ასეთია ჩვენი გეგმა. გინდათ, 
დავიწყოთ  - იარეთ კვირაში ერთხელ ან ორჯერ, ორი თვის მანძილზე - 
ვიმუშაოთ ერთად და ვნახოთ, რა გამოვა?

კლიენტი: დიახ, კარგი იქნება.
ინტერვიუერი: ესე იგი, ვიწყებთ?
კლიენტი: კი.
ინტერვიუერი: მოახერხებთ ხუთშაბათს 4 საათზე მოსვლას?
კლიენტი: დიახ, კარგი დროა.

ფარული პასუხისმგებლობა

აქ ყველაფერი ძალიან ცალსახა და მოწესრიგებულია: მკაფიო გეგმის შემუშავე ბა 
და პასუხისმგებლობის მოთხოვნა, თითქოს კონტრაქტის ტექსტის შედგენასა და 
ხელმოწერასთან გვქონდეს საქმე. ის, რაც  ვთქვით განხორციელების განზრახვის 
შესახებ,  გულისხმობს იმას, რომ ცვლილება არ მოხდება, თუ ამ ადამიანისგან 
ვერ მიიღებთ პასუხისმგებლობის გამომხატველს ფრაზებს. ჩვენ არ მიგვაჩნია, 
რომ მოტივაციური ინტერვიუირე ბის 
ეფექტურობისთვის აუცილებლად უნდა 
მო ისმინოთ პასუხისმგებლობის გა მომ-
ხატველი ფრაზები. თქვენ მოისმენთ 
ყვე ლაფერს, რის სათქმელადაც მზადაა 
კლიენტი და სულაც არ იქნება შედე გიანი, 
თუ მისგან იმაზე მეტ პასუხისმგებლობას 
მოვითხოვთ, რისი აღებაც მას რეალურად 
შეუძლია. ახალ წელიწადს  („გაისად“) განსახორციელებელი იდეები სწორედ 
იმიტომ ვერ სრულდება ხოლმე, რომ პასუხისმგებლობის ლექსიკა არამყარია 
მოსამზადებელი სამოტივაციო სამუშაოების გარეშე. 

მიუხედავად იმისა, ეს გამოიხატება თუ არა მეტყველებაში, ადამიანში 
მიმდინარეობს შინაგანი საუბარი. თქვენ აგრძელებთ ცვლილებების ტყეში 
გზის გაკვლევას, ხიდან ხემდე  სწორ ხაზებს მიჰყვებით. ზედაპირს მიღმა 
ღვივდება პროცესი. ცვლილების მოსამზადებელი საუბრით შეიძლება, ვიწი-
ნასწარმეტყველოთ, როდის დაიწყება პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკი (მაგ., 
Baer, Beadnell, et al., 2008; Gaume, Gmel, Faouzi, & Daeppen, 2009; Moyers 
et al., 2007, 2009). ჩვენ ვისწავლეთ, რომ უნდა გვჯეროდეს მოტივაციური 
ინტერვიუირებისა  და ცვლილების ბუნებრივი პროცესების. ერთხელ სამუშაო 
შეხვედრისას ერთმა ექიმმა გვითხრა:

„ძალიან დამთრგუნველად მეჩვენებოდა ისეთ პაციენტებთან მუშაობა, 
ვისაც ძირფესვიანად უნდა შეეცვალა ცხოვრების წესი. თითქოს ქვის დიდ 
კედელთან ვიდექი. ვიცოდი, კედლის მიღმა წყალი იყო, მაგრამ ჩემს თავს 
ვეუბნებოდი, არ მაქვს დრო, ეს კედელი ქვა-ქვა ვანგრიო-მეთქი და არც 

მოტივაციური 
ინტერვიუირების 
ეფექტურობისთვის არ არის 
აუცილებელი, მოისმინოთ 
პასუხისმგებლობის 
გამომხატველი ფრაზები.
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მიცდია ამის გაკეთება. მაგრამ, როდესაც მოტივაციური ინტერვიუირების 
სწავლა დავიწყე, გავაცნობიერე, რომ ყველა ქვის აღება საჭირო არც 
იყო. მხოლოდ რამდენიმე უნდა მომეშორებინა და განზე გავმდგარიყავი. 
დანარჩენს წყალი იზამდა“20. 

ცვლილებას მხოლოდ ამ სიტყვების წარმოთქმა არ იწვევს. ასე რომ იყოს, 
დავურიგებდით სცენარებს ადამიანებს, წავაკითხებდით ხმამაღლა და ცვლილე-
ბაც მოხდებოდა. ცვლილების მოსამზადებელი და მობილიზების საუბრები 
ერთგვარი ფარული პროცესია, რომელიც  ცვლილების განსახორციელებლად 
მიმდინარეობს. ფარული ძვრები გამოიხატება როგორც ცვლილების საუბარში, 
ისე თავად ცვლილებაში. პასუხისმგებლობა მაშინ ჩნდება, როცა ადამიანი 
თავს მზად გრძნობს, სურს და შეუძლია ცვლილების განხორციელება. მიიღეთ 
გააქტიურებისა და პასუხისმგებლობის ის დონე, რომლის გამოთქმაც სურს 
ადამიანს და განამტკიცეთ სწორი მიმართულებით გადადგმული ყველა ნაბიჯი. 
დანარჩენს წყალი გააკეთებს.

პასუხისმგებლობის გაძლიერების სხვა გზები

პროცესები, რომლებიც აქამდე განვიხილეთ, ცვლილების პასუხისმგებლობის 
გაძლიერებას ემსახურება:

• მხარდამჭერი და თანამშრომლური სამუშაო ურთიერთობის დამყარება.
• ცვლილების ნათელ მიზნებზე ორიენტირება.
• ადამიანში ცვლილების მოტივაციის გაღვივება.
• ცვლილების კონკრეტული გეგმის შემუშავება.
• იმის დადგენა, რა ნაბიჯების გადასადგმელად არის ადამიანი მზად, რა 

ნაბიჯების გადადგმა სურს და შეუძლია.

ცვლილების მოტივაციის გაძლიერება სხვა გზებითაც შეიძლება. ცხადია, ამ 
გზების პოვნის მთავარი რესურსი თქვენი კლიენტია: „რა დაგეხმარებოდათ 
ამ გეგმისადმი ერთგულების გაძლიერებაში?“ აღძარით და გამოიკვლიეთ 
კლიენტის იდეები. 

ცვლილების მოტივაციის გაძლიერების ერთ-ერთი გავრცელებული მეთოდია 
ახლობლებთან პასუხისმგებლობის გაჟღერება: „ჩემს მეგობრებს თუ ვეტყვი, 
რომ ამას თავს ვანებებ, ეს სერიოზული პასუხისმგებლობა იქნება“. ამ დროს 
კლიენტმა შეიძლება ახსენოს, რა საშუალებით შეუძლიათ სხვებს მისი დახმარება 
და მხარდაჭერა. თუნდაც ერთი ახლობელი ადამიანის სოციალური მხარდაჭერა 
მნიშვნელოვნად წაახალისებს ცვლილებას (Barber & Crisp, 1995; Longabaugh, 
Wirtz, Zweben, & Stout, 1998). 

თვითკონტროლის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საშუალებაა მიზნის მიმარ-
თულებით პროგრესის თვითმონიტორინგი. ამაში გვეხმარება, მაგალითად, 
დღიური, ბარათები, აღრიცხვის სისტემა, დილაობით სასწორზე დადგომა − რისი 
საშუალებითაც თვალს ვადევნებთ მიმდინარე ქცევას, გადაწყვეტილებებსა და 
20  მადლობა კლივ შარპს ამ შედარებისთვის.
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აზრებს. ჯულიას შემთხვევაში, ფსიქოთერაპევტმა კოგნიტური თერაპიისთვის 
მოსამზადებლად შეიძლება სთხოვოს მას კონკრეტული ტიპის აზრების ჩა-
წერა. ჩანაწერების კეთება ცვლილებისკენ მიმართული კიდევ ერთი ეტაპია. 
თვითმონიტორინგს შეუძლია ცვლილების დაჩქარება (Kanfer, 1970a; Safren 
et al., 2001). მაგალითად, თუ ადამიანი ცდილობს სმას უკლოს, მას შეიძლება 
შევთავაზოთ, რომ დალევამდე  ალკოჰოლის შემცველი ყველა სასმელი 
ჩამოწეროს (Miller & Muñoz, 2005). კლიენტები ამბობენ, რომ ჩანაწერის გაკეთება 
მათ მიზანს ახსენებს და შეიძლება, დალევაც კი გადააფიქრებინოს. ალკოჰოლის 
საშუალო მოხმარება ერთი მესამედით მცირდება თვითმონიტორინგის პირ-
ველივე კვირაში (Miller & Taylor, 1980; Miller, Taylor, & West, 1980). 

თუ თვითმონიტორინგი განამტკიცებს პასუხისმგებლობას, რა ხდება სხვე-
ბის მხრიდან მხარდამჭერი მონიტორინგის შემთხვევაში? წონის დაკლების 
პროგრამაში წონის ყოველკვირეული კონტროლი იწვევს გარკვეულ ანგა-
რიშვალდებულებას სხვა ადამიანების წინაშე, რაც შესაძლოა საქმეს წაადგეს. 
ეფექტური ფარმაკოთერაპია ეხმარება ადამიანს ნერვული აშლილობების, 
ფსიქოზის, ნივთიერებაზე დამოკიდებულების დროს, თუმცა მედიკამენტების 
არარეგულარულად მიღება მნიშვნელოვან დაბრკოლებად იქცევა ხოლმე. 
არსებობს რეკომენდებული პროცედურები - როგორც სპეციალისტებისთვის 
(Borrelli, Riekert, Weinstein, & Rathier, 2007; Daley, Salloum, Suckoff, Kirisci, & 
Thase, 1998; Gray et al., 2006; McDonald, Garg, & Haynes, 2002; Pettinatiet al., 
2005), ისე კლიენტების ოჯახის წევრებისა და ახლობლებისათვის (Azrin, Sisson, 
Meyers, & Godley, 1982; Meyers & Smith, 1995) - რომლებიც  ამ ადამიანებს 
ეხმარება მედიკამენტების მიღების მონიტორინგსა და მხარდაჭერაში და, 
ზოგადად, ქცევის ცვლილების ხელშეწყობაში (Bellg, 2003; Harland et al., 1999; 
Knols, Aaronson, Uebelhart, Fransen, & Aufdemkampe, 2005; Mallams, Godley, 
Hall, & Meyers, 1982; Meyers & Wolfe, 2004).

თავშეკავების გამოკვლევა

პასუხისმგებლობის გაძლიერების ხელშეწყობაში ისიც დაგვეხმარება, თუ 
გავარკვევთ, რატომ იკავებს თავს ადამიანი და რა აწუხებს ცვლილებასთან, 
ან ცვლილების გეგმასთან დაკავშირებით. ეს თითქოს ეწინააღმდეგება მო-
ტივაციური ინტერვიუირების მიდგომას, რადგან ეს იქნება უცვლელობის საუბრის 
განზრახ გამოწვევა, თუმცა ამ ეტაპზე იგი უნდა ეფუძნებოდეს უკვე მოპოვებულ 
კეთილგანწყობას, გაღვივების პროცესში აღმოცენებულ მოტივაციას, რაც 
პოტენციურ პრობლემებს აგვაცილებს თავიდან. ასეთი ტიპის ღია შეკითხვები 
იქნება: 

„მაინტერესებს, რა გაწუხებთ ამ ცვლილების განხორციელებასთან და-
კავშირებით?“

„რამ შეიძლება შეგიშალოთ ხელი ამ გეგმის წარმატებულად გან ხორ-
ციელებაში?“

„თუ შეიძლება გკითხავთ, რამე ეჭვები ხომ არ გაქვთ გზის გაგრძელებასთან 
დაკავშირებით?“
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პასუხებს რეფლექსია მოაყოლეთ და ფრთხილად იყავით, რომ გამოსწორების 
რეფლექსმა არ გძლიოთ და კლიენტს რაიმე რჩევა ან პრობლემის გადაჭრის 
გზა არ შესთავაზოთ. უმჯობესია, გადაწყვეტა მისგან მიიღოთ:

„მაინტერესებს, როგორ მოახერხებთ, რომ ამან თქვენი გეგმისგან არ 
გადაგახვევინოთ“.

„აქ გზის გაკვლევას დიდი შემოქმედებითობა დასჭირდება. რა მოსაზრებები 
გაქვთ?“

„საკუთარ თავს  ხომ ყველაზე უკეთ იცნობთ, როგორ გგონიათ, რანაირად 
მოახერხებთ ამას?“

ამგვარად შეძლებთ ცვლილების სავარაუდო დაბრკოლებების  კლიენტთან 
თანამშრომლობით დაძლევას.  კონკრეტული პრობლემების შესახებ თქვენი 
მოსაზრებების გამოთქმაც შეგიძლიათ.

„დავუშვათ, მე-4 დღეა, არ ეწევით. ძალიან ცუდად გრძნობთ თავს. მე-
გობართან ერთად  კაფეში შეხვედით. მან სიგარეტის კოლოფი გახსნა, 
ერთი ღერი ამოიღო და თქვენც შემოგთავაზათ. უცებ ძალიან მოგინდათ 
მოწევა. როგორ შეიკავებთ თავს?“

„პაციენტები მეუბნებიან ხოლმე, რომ ავიწყდებათ წამლის მიღება, ან 
თან არ აქვთ წამალი, როცა სახლში არ სადილობენ. რას იღონებთ, რომ 
ყოველდღე, საუზმობის და სადილობის დროსაც, ნამდვილად დალიოთ 
წამალი?“

კლიენტის პასუხი იქნება მომდევნო ცვლილების საუბარი და ცვლილების 
რთული ასპექტებისთვის თავის გართმევის სტრატეგიებსაც დაელოდეთ. მთა-
ვარია, რომ თქვენ თვითონ არ შესთავაზოთ იდეები (თუმცა, თუ გთხოვენ, ამის 
გაკეთებაც შეგიძლიათ − იხილეთ  მე-11 თავი). უმჯობესია, იდეები იმ ადამიანმა 
შემოგვთავაზოს, ვინც ყველაზე კარგად იცნობს კლიენტს და ვინც ეს იდეები 
უნდა გამოიყენოს.

ძირითადი პუნქტები

9 გეგმის შედგენა ბოლო ეტაპი კი არა, დასაწყისია. 

9 განხორციელების განზრახვა მოიცავს როგორც კონკრეტულ გეგმას, 
ისე მის განხორციელებაზე პასუხისმგებლობის აღებას.

9 მოტივაციური ინტერვიუირების კლინიკური სტილი დაგვეხმარება 
ცვლილების გეგმისადმი პასუხისმგებლობის გაძლიერებაში.

9 პასუხისმგებლობის სხვათა წინაშე გამოცხადებას, სოციალურ მხარ-
დაჭერას და თვითმონიტორინგს ასევე შეუძლია კლიენტის განზრახვების 
განმტკიცება.
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„თუ მიმართულებას არ შეცვლი, იქ აღმოჩნდები, 
სადაც მიდიხარ“.

ლაო ძი

„ცვლილება არ მოხდება, თუ სხვა დროს, ან სხვა 
ადამიანს დაველოდებით. ჩვენ ვართ ისინი, ვისაც 
აქამდე ელოდნენ. ჩვენ ვართ ცვლილება, რომელსაც 
ვეს წრაფვით“.

ბარაკ ობამა

გარკვეული თვალსაზრისით, მოტივაციური ინტერვიუირება დასრულებულია, 
როდესაც არსებობს ცვლილების გეგმა და ამ გეგმისადმი კლიენტის პა სუ-
ხისმგებლობა. თუ ამ პერსპექტივიდან მივუდგებით, დავინახავთ, რომ მო-
ტივაციური ინტერვიუირება მკურნალობის პროცესის დასაწყისში უნდა შედ-
გეს ცვლილებისთვის მოსამზადებლად. მეორე საკითხი, რაზედაც ადრეც 
გვისაუბრია, არის: მოტივაციური ინტერვიუირება გვერდზე გადავდოთ, როგორც 
კი ცვლილების განხორციელებაზე გადასვლის დრო დადგება (მაგ., Miller & 
Moyers, 2006).

თუმცა სპეციალისტები, რომლებმაც კარგად შეისწავლეს მოტივაციური 
ინტერვიუირება, არ მიიჩნევენ მას პრაქტიკის დანარჩენი ნაწილისაგან გან-
ცალკევებულად. ამისთვის, სულ მცირე, ორი მიზეზი არსებობს. პირველი 
ისაა, რომ მოტივაციური ინტერვიუირების სულისკვეთება და მისი მეთოდები, 
ზოგადად კლინიკურ პრაქტიკასთან მიმართებაშიც გამოდგება. კარლ როჯერსი 
(1959, 1980b) გვასწავლის, რომ ადამიანებთან ურთიერთობის კლიენტზე 
ცენტრირებული გზა არა მხოლოდ აუცილებელი, ამავე დროს, საკმარისიცაა 
ცვლილების მხარდასაჭერად. ესე იგი, მოტივაციური ინტერვიუირების რაღაც 
ასპექტები გამჭოლად უნდა გასდევდეს კლინიკურ მუშაობას. მეორე მიზეზი ისაა, 
რომ ცვლილება ყოველთვის არ არის სწორხაზოვანი პროცესი. ცვლილების 
წამოწყებისა და შენარჩუნების მოტივაცია დროის მანძილზე იცვლება და არ 
აქვს მნიშვნელობა, მზაობის რა ეტაპზეა ადამიანი. კლიენტის პერსპექტივიდან, 
გადაწყვეტილება მხოლოდ  ცვლილების დასაწყისია.

წინამდებარე თავი ეხება ზემოთ აღწე-
რილი მოტივაციური ინტერვიუირების 
ოთ ხი პროცესის გამოყენებას მას შემ-
დეგ, რაც ცვლილების საწყისი გეგმა უკ-
ვე დადგენილია და ადამიანს მისი გან-
ხორციელების გადაწყვეტილება მიღებული 
აქვს. ჩვენ ვფიქრობდით, რომ მეხუთე, 

მოტივაციური 
ინტერვიუირების 
სულისკვეთება და მისი 
მეთოდები ისეთი რამაა, 
რაც ზოგადად კლინიკურ 
პრაქტიკასთან მიმართებაში 
გამოდგება.
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გან ხორციელების პროცესი, უნდა დაგვემატებინა, მაგრამ ნებისმიერი 
ცვლი ლება მხოლოდ კლიენტის განსახორციელებელია და სპეციალისტის 
ინტერპერსონალური როლი მხო ლოდ მოტივაციური ინტერვიუირების მეოთხე 
პროცესით (ე. ი., დაგეგმვით) შემოიფარგლება. 

ვიდრე გავაგრძელებდეთ, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ ზოგ ადამიანს, 
თუკი მან  ცვლილების გაკეთება გადაწყვიტა, საერთოდ აღარ სჭირდება 
დამატებითი დახმარება. ეს იყო  ჩვენი ერთ-ერთი ადრეული კვლევის მო-
ულოდნელი შედეგი (იხილეთ 27-ე თავი). მოტივაციური ინტერვიუირება თა-
ვად იწვევდა ცვლილებას შემდგომი ჩარევის გარეშე. ამ გადმოსახედიდან 
თუ განვიხილავთ, ეს არც უნდა იყოს გასაკვირი; მოულოდნელობა იმან 
გა მოიწვია, რომ ჩვენ გადაჭარბებულად ვაფასებდით კლიენტებისთვის 
დახმარების საჭიროებას ცვლილების განხორციელების გადაწყვეტილების 
მიღების შემდეგ. თუმცა ზოგიერთ კლიენტს ნამდვილად სჭირდება მუდმივი 
მხარდაჭერა და დახმარება ცვლილების პროცესის განმავლობაში. მოტივაციური 
ინტერვიუირების სტილი და ფილოსოფია სასარგებლოა მაშინაც, როცა ცვლი-
ლების განხორციელებაში პროგრესის მხარდასაჭერად სხვა კლინიკური უნარები 
და მეთოდები გამოიყენება.

მიზანდასახულობის მხარდაჭერა

ზოგიერთი ცვლილება სწრაფად ხდება, ზოგს კი გარკვეული დროის მანძილზე 
ყურადღება და ძალისხმევა სჭირდება. ჭარბწონიან ადამიანებს სწრაფად 
გახდომა სურთ, მაგრამ სტაბილური ცვლილება შეიძლება გულისხმობდეს 
თვეების მანძილზე კვირაში ორი ან სამი კილოს დაკლებას, შედეგის შე-
სა  ნარჩუნებლად კი ცხოვრების წესის შეცვლაა საჭირო. დეპრესიის ან ურ-
თიერთობის პრობლემების დაძლევასაც დრო უნდა. ეფექტურ მკურნალობას 
ზოგჯერ თან სდევს რთული, არასასიამოვნო ან მტკივნეული პროცესების 
მიზანდასახული გავლა (Slagle & Gray, 2007). წამლების მიღება შემაწუხებელ 
გვერდით ეფექტებს იწვევს. ხშირად ცხადია, რა უნდა გააკეთოს კლიენტმა, 
მაგრამ არც ისე ცხადია, როგორ უნდა შევუწყოთ ხელი მის მიზანდასახულობას 
(Arkowitz et al., 2008; Westra, 2012). 

„წარსულის გამოძახილი“ ხშირად არის ხოლმე პრობლემა. კლიენტი წინ 
მიიწევს, მაგრამ უეცრად რაღაც ხელისშემშლელი ფაქტორი გადაეღობება: 
ოჯახური კრიზისი, მოულოდნელი სტუმარი, უბედური შემთხვევა, ან დანაკარგი. 
ზოგჯერ კი ქცევის ძველი პატერნები იჩენს თავს: ახალ წელიწადს („გაისად“) 
განსახორციელებელი იდეების (ჩანაფიქრების) პრობლემა. როდესაც ადამიანები 
აბ სოლუტურად პერფექციონისტულ მიზანს ისახავენ (მაგ., „ტკბილეულს არა-
სოდეს შევჭამ“), წესის პირველივე დარღვევას  თვითკონტროლის რღვევა 
მოსდევს (Baumeister et al., 1994; Cummings, Gordon, & Marlatt, 1980). რო-
დესაც წესი ირღვევა, თითქოს დასაკარგი აღარაფერია. სიტყვა რეციდივი 
დამამცირებელი ტერმინია, რომელიც მხოლოდ ორი შესაძლო მდგომარეობის 
არსებობას უშვებს: პერფექცია ან რეციდივი (Miller, 1996). რეციდივს შეუძლია 
დაგვეხმაროს, ადრეულად აღმოვაჩინოთ არასასურველი ქცევის გამეორება, 
მოვახდინოთ მისი ნორმალიზება და ავიცილოთ გეგმიდან გადახვევა. ასეთი 
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ტიპის მხარდაჭერა შესაძლოა სასარგებლო იყოს ცვლილების შესანარჩუნებლად 
(Marlatt & Donovan, 2005). 

ზოგიერთი ცვლილება გულისხმობს ცხოვრების წესის ან საკუთარი თა-
ვის განცდის  (აღქმის) მთლიანად შეცვლას. არამწეველობა განსხვავდება 
საკუთარი თავის, როგორც მწეველის აღქმისგან, ან დროებითი შესვენების 
მქო ნის აღქმისგან. ბავშვებში ცვლილებების მხარდასაჭერად მშობლებს შე-
იძლება დასჭირდეთ არა მხოლოდ სხვაგვარად მოქცევა, არამედ შვილებთან 
მიმართებაში საკუთარი ხედვისა და მოლოდინების ცვლილება. ცხოვრების 
წესის მნიშვნელოვან ცვლილებას მოულოდნელი შედეგები მოსდევს და 
ახალ პრობლემებსაც ქმნის. გადაწყვეტილების მიღება მაშინაც საჭიროა, 
როცა გასარკვევია, ცვლილებისთვის ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს, თუ იმის 
მიღება სჯობს, რაც არის. ანონიმური ალკოჰოლიკების საზოგადოების წევრებს 
სურთ „სიმშვიდე, რომ მშვიდად მიიღონ ის, რისი შეცვლაც შეუძლებელია, 
სიმამაცე, რომ შეცვალონ ის, რაც შესაცვლელია და სიბრძნე, რომ განასხვავონ 
ერთი მეორისაგან“. ამგვარი მხარდაჭერა საჭიროა, როცა ცვლილების გან-
ხორციელების მოულოდნელ ასპექტებს ვაწყდებით.

მოტივაციური ინტერვიუირების სულისკვეთება და სტილი

მოტივაციური ინტერვიუირების ურთიერთობის სტილი მხარს უჭერს მიზან-
დასახულობას რთული ცვლილების პროცესში. ზუსტი ემპათიის, უპირობო 
სითბოსა და გულწრფელობის კლიენტზე ცენტრირებული უნარები დადებით 
(თუმცა მოკრძალებულ) კავშირშია კლიენტის ცვლილებასთან. თუმცა, ამის 
თაობაზე  სხვადასხვა კვლევას შორის არსებითი განსხვავებაა (Bohart et 
al., 2002; Norcross, 2002). პრობლემების წარმოქმნისას წარმმართველი 
(დირექტიული) სტილის არჩევის ნაცვლად სპეციალისტს შეუძლია კლიენტის 
სიბრძნისა და გადაწყვეტილებების გაღვივება განაგრძოს. აფირმაცია 
და თვითგანმტკიცება ზრდის კლიენტში საკუთარი ძალების რწმენასა და 

სქემა 22.1. პირადი რეფლექსია: საკუთარი თვითობის 
განცდის შესახებ

ამას საკმაოდ ხშირად ვაკეთებდი. ცალკეული ქცევა, ცვლილებასთან შედარებით, 
ნაკლებად მნიშვნელოვანია. მქონდა მშვიდი პერიოდები, როცა ცვლილებაზე 
ვფიქრობდი. ერთი ასეთი პერიოდი სპეციალისტთან სიარულის დროს  მქონდა. 
მიშველა იმის გაცნობიერებამ, რომ მე ამ ქცევით „ვივსებ სულში არსებულ  სიცა-
რიელეს“. როდესაც მივიღე საკუთარი თავი, ისეთი როგორიც ვიყავი,  გამიადვილდა 
ქცევის შემცირება. უფრო მეტად დავიწყე საკუთარი თავის მიღება; თითქოს ნაკლები 
ბრძოლა მიწევდა საკუთარ თავთან. იქნებ ეს ბუნებრივი მომწიფების პროცესი იყო? 
სპეციალისტთან სულ ცოტა დროის გატარებაც კი ძალიან დამეხმარა. ამ ადამიანმა 
მომცა საშუალება, ხმამაღლა მეფიქრა იმაზე, როგორი იქნებოდა ცვლილება. ჩემი 
სულ მცირე წარმატებაც ერთად გვიხაროდა. აქ საქმე მხოლოდ ჩემს ქცევას არ 
ეხება. აქ მთავარი  საკუთარი თვითობის განცდაა. მთავარია -  ვინ ვარ მე!

სტივენ როლნიკი



303ცვლილების მხარდაჭერა

მიზანდასახულობას. არა სრულყოფილება 
შეგ ვიძლია განვიხილოთ ნაწილობრივ 
წარ მატებად, რაც განამტკიცებს მიღწეულ 
პროგრესს. ადამიანებთან ურთიერთობა, 
რო გორსაც როჯერსი (1980b) აღწერდა, 
მხარს უჭერს კლიენტებს ცვლილების გან-
ხორციელების პროცესში.

მოტივაციური ინტერვიუირების სტილი იმაშიც გვიწყობს ხელს, რომ 
კლი  ენტმა ცვლილების პროცესის მეპატრონედ იგრძნოს თავი. ვისი გეგმა 
ხორციელდება? საკუთარი თავის შესახებ ექსპერტიზის გათვალისწინებით, 
როგორ წარმოუდგენიათ კლიენტებს მომდევნო ნაბიჯი? ამ თვალსაზრისით, 
ყოველი ცვლილება არის საკუთარი თავის ცვლილება. სპეციალისტები ხშირად 
ხდებიან ხოლმე ამ პროცესის მოწმეებიცა და მონაწილეებიც.

სქემა 22.2. პირადი რეფლექსია: ქცევის თერაპიის სწავლა

ორეგონის უნივერსიტეტის კლინიკური ტრენინგის პროგრამა განსაკუთრებულ 
ყურადღებას უთმობს ფსიქოლოგიური მკურნალობის კოგნიტურ-ქცევით მიდგომებს, 
თუმცა ჩვენ კარლ როჯერსის კლიენტზე ცენტრირებულ სტილსაც ვსწავლობდით. 
კლინიკური დეპარტამენტის ყველა წევრს ჰყავდა აქტიური ლაბორატორიის 
ჯგუფი კონკრეტული პრობლემის სფეროში ქცევითი თერაპიისა და კვლევის 
განსახორციელებლად. ამან გაცილებით მეტი შეგვძინა, ვიდრე თერაპიების 
შესახებ ლექციების მოსმენამ და წიგნების კითხვამ. ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა, 
გამოგვეცადა ახლად შეძენილი უნარები კლინიკებში ზედამხედველობის ქვეშ, 
დავკვირვებოდით ერთმანეთის მუშაობას, ყოველ კვირა თანაკურსელებთან 
და მენტორებთან ერთად განგვეხილა ჩვენი პრაქტიკული გამოცდილება და 
სირთულეები.

ეს ლაბორატორია ოჯახურ ქცევით თერაპიას ახორციელებდა.  მეტ-ნაკლებად 
გავერკვიე, როგორ უნდა ემართათ მშობლებს შვილების ქცევა და როგორ უნდა 
განემტკიცებინათ სწორი ქცევები (Miller & Danaher, 1976). მაგრამ როცა ოჯახებს 
ამაში ვეხმარებოდი, ბევრ დაბრკოლებას წავაწყდი. საშინაო დავალებები არა 
მხოლოდ ბავშვებისთვის,  მშობლებისთვისაც კი პრობლემა იყო. მოდიოდნენ 
არასრული ჩანაწერებით ან ჩანაწერების გარეშე. საკითხავ დავალებებს არ 
ასრულებდნენ. მშობლები, ბავშვის ქცევის გაუმჯობესების შემთხვევაშიც კი, პრო-
ცესის მიმართ პესიმისტურად იყვნენ განწყობილნი. მე იმას ვაკეთებდი, რაც 
სახელმძღვანელოებში ეწერა, მაგრამ მაინც არაფერი გამომდიოდა.

შემდეგ კი გვერგო პატივი, ორეგონის კვლევით ინსტიტუტს ვწვეოდით 
და ჯერალდ პატერსონის, ოჯახის ქცევითი თერაპიის მამამთავრის, მუშაობის 
პროცესს დავკვირვებოდით. ის თავის მიერ აღწერილ პროცედურებს იყენებდა 
(Patterson, 1974, 1975), თუმცა  მნიშვნელოვნად  მეტს აკეთებდა. იყო თბილი, 
გულისხმიერი, თანამგრძნობი ადამიანი და ემპათიურად ისმენდა კლიენტების 
წუხილებსა და პრობლემებს. ლაპარაკობდა მარტივი ენით, რაც ადვილად ესმოდათ 
ადამიანებს. ოჯახებს ის უყვარდათ. მისი შეთავაზებების ნაწილს მხოლოდ იმიტომ 
აკეთებდნენ, რომ მას პიროვნულად სცემდნენ პატივს. ძალიან ხშირად, პრაქტიკის 
ეს უმნიშვნელოვანესი ასპექტი, ანუ ურთიერთობა, არ არის ასახული თერაპიის 
სახელმძღვანელოებში. მან საშუალება მოგვცა, სიტყვებს მიღმა მუსიკა  გაგვეგონა. 
„აჰა, გასაგებია, რასაც აკეთებთ!“- ვიფიქრე მაშინ. დავბრუნდი კლინიკაში, ვცადე 
იგივე გამეკეთებინა და გაცილებით უკეთესად გამომივიდა.

უილიამ რ. მილერი

ყოველი ცვლილება სა-
კუთარი თავის ცვლილებაა, 
რისი მოწმეებიც 
და მონაწილეებიც 
ხშირად არიან ხოლმე 
სპეციალისტები.
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მოქნილი გადახედვა

მე-3 თავში ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ მოტივაციური ინტერვიუირების ოთხი პროცესი 
არ არის სწორხაზოვანი თანმიმდევრობა. ცვლილების განხორციელებისას 
ხშირად ხდება პროცესების გადახედვა. აქ განვიხილავთ, როგორ დავუბრუნდეთ 
ამ ოთხი პროცესიდან თითოეულს და როგორ განვამტკიცოთ ცვლილებისაკენ 
მიზანდასახული სწრაფვა.

ხელახალი დაგეგმვა

ცვლილების დროს ყველაზე ხშირად უბრუნდებიან ხოლმე დაგეგმვის პროცესს. 
არ მოსწონთ ხოლმე გეგმა, ან მცირედი ცვლილებების შეტანა მაინც სურთ მასში. 

ამ დროს ჩნდება კითხვა: „რას ვაკეთებთ შემდეგ?“ ცვლილებები შედგება 
წარმატებული მიახლოებებისგან, ანუ სწორი მიმართულებით გადადგმული 
მცირე ნაბიჯების სერიებისგან. ადამიანები ხშირად შფოთავენ ცვლილების დიდ 
მიზანზე ფიქრისას, მაგრამ ადვილად გამოსდით პატარა ნაბიჯის გადადგმა. 
მომდევნო სწორი ნაბიჯის არჩევა თანამშრომლური პროცესია თქვენი და 
კლიენტის ცოდნის შეერთება. თუმცა კლიენტის გადასაწყვეტია, გადადგამს 
თუ არა ამ ნაბიჯს. ესაა მისი პრეროგატივა და ავტონომია. თუნდაც იცოდეთ, 
რომ ნაბიჯის გადაუდგმელობას უარყოფითი შედეგები მოჰყვება, კლიენტი არ 
არის ვალდებული, იმოქმედოს. ეს ყოველთვის მისი არჩევანი უნდა იყოს. რა 
იქნება მომდევნო ნაბიჯი?

შემდეგი გავრცელებული შეკითხვაა: „ახლა რა ვქნათ?“ ეს კითხვა მოს-
დევს ხოლმე შეფერხებას, ცვლილების მოულოდნელად შეწყვეტას, ან რაიმე 
დაბრკოლებას. გეგმის ჩასწორებაა საჭირო, რომ მომავალში ასეთი შეფერხებე-
ბი არ წარმოიქმნას? როგორ დაუბრუნდება ადამიანი ცვლილებების გზას? ასეთ 
გამოწვევებს ხელახლა დაგეგმვა სჭირდება.

მომდევნო კითხვაა: „კიდევ რის გაკეთება შეიძლება?“ თუ ერთმა მიდგომამ 
არ გაამართლა, რა  ვცადოთ მის ნაცვლად?  რომელი მიდგომა გამოგვადგება? 
აქ ძველი გეგმის გადაკეთებას,  მისი გაუქმება და იმავე მიზნების მისაღწევად 
ახალი გეგმის შედგენა სჯობია.

წინა თავებში დაგეგმვასთან დაკავშირებით აღწერილი მეთოდები  ხე-
ლახლა დაგეგმვისთვისაც გამოგვადგება. ნუ დაჰყვებით გამოსწორების რეფ-
ლექსს და ნუ გადახვალთ წარმმართველ სტილზე. ცვლილების გეგმის მიღება 
თანამშრომლური პროცესია, რომელშიც მთავარი კლიენტის აზრები და რე-
სურსებია (იხილეთ მე-20 თავი). როდესაც ახალი გეგმა შედგება, გააკეთეთ 
მისი რეფლექსიური შეჯამება და გაარკვიეთ, რამდენად ეთანხმება ამ გეგმას 
კლიენტი (იხილეთ 21-ე თავი). გამოიკვლიეთ კლიენტის მიერ ვერბალურად თუ 
არავერბალურად გამოხატული ნებისმიერი თავშეკავება, ჰკითხეთ, რა რექცია 
ექნებოდა  მოსალოდნელ დაბრკოლებაზე.
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შეხსენება

ზოგჯერ ცვლილების გზაზე წარმოქმნილი დაბრკოლება არყევს მიზნისადმი 
არსებულ პასუხისმგებლობას. ვისი მიზანია ეს? კარგი გეგმის შემთხვევაშიც კი 
ადამიანები არ არიან მთლად დარწმუნებულები, რომ მიზანი მიღწევადია და არ 
იციან,  გააგრძელონ თუ არა მისკენ სვლა. ამას შეიძლება  ვუწოდოთ „ხელახალი 
გაღვივება“ (რადგან აქ გაღვივების პროცესი თავიდანაა ჩასატარებელი), ან 
„ხელახალი პასუხისმგებლობა“ (რადგან ადრე აღებული პასუხისმგებლობის 
განახლება ხდება). ამგვარი დაბრკოლება შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ზე-
მოხსენებული ან ორივე ერთად, სწორედ ამიტომ შევარჩიეთ ტერმინი „შეხ-
სენება“, რომელიც უფრო ახლოსაა ყოველდღიურ მეტყველებასთან. ეს არის 
არჩევნისა და მიზეზების გახსენება, გაცნობიერება. შემოწმების მარ  ტივი 
პროცესი, ისეთი კითხვა, როგორიცაა: „ეს სწორედ ის არის, რის გაკეთებაც 
გსურთ (გჭირდებათ, აირჩიეთ)?“ დაგანახვებთ, გჭირდებათ თუ არა ხელახლა 
გაღვივება. ადამიანს ცვლილებისათვის სჭირდება ხოლმე  საკუთარი 
არგუმენტების (DARN) კიდევ ერთხელ მოსმენა. ეს შეიძლება იყოს კლიენტის 
ცვლილების საუბრების გარდამავალი შეჯამება. არ გამოიყენოთ „ნება მომეცით, 
შეგახსენოთ...“ ტონი, რომელსაც კლიენტი დაპირისპირებად აღიქვამს. ამ სახის 
„შეხსენება“ უთანხმოებას გამოიწვევს. თქვენ უნდა დაიწყოთ: „მოდი, ვნახოთ, 
თუ მახსოვს, ის მიზეზები, რაც ჩამომითვალეთ ამ ცვლილების მოსახდენად, 
და მითხარით, თუ კვლავ მნიშვნელოვანია ისინი თქვენთვის“. შეგიძლიათ, 
ხელახლა გამოიყენოთ მნიშვნელობის საზომი და ნახოთ, შეიცვალა თუ არა 
შეფასებები, ან ხელახლა გაიმეოროთ გაღვივების პროცესის კითხვა, რატომ 
არის ადამიანი ამ რიცხვზე და არა ნულზე.

ზოგჯერ საკუთარი ძალების რწმენის დაქვეითება მნიშვნელოვნებასაც 
ამცირებს. ზოგიერთი უშედეგო მცდელობა ძირს უთხრის თვითეფექტიანობის 
განცდას. უსიამოვნოა, როცა არ ხარ დარწმუნებული, რომ რამის გაკეთება 
შეგიძლია. საკუთარ ეფექტიანობაში დაეჭვებას მოსდევს რაციონალიზაცია, რომ 
მიზანი სულაც არ ყოფილა ასე მნიშვნელოვანი ან რეალისტური. აქ შეიძლება 
გამოგვადგეს თავდაჯერებულების საზომი  და საკუთარი ძალების რწმენის 
კრიზისის დროს გამოსაყენებელი ხერხები (იხილეთ მე-16 თავი).

შეხსენების დანიშნულებაა მიზნების მიღწევის განზრახვის განხილვა და 
განახლება. არის თუ არა ეს ის მიმართულება, საითაც ადამიანს სურს წასვლა? 
თუ ასეა, კიდევ ერთხელ გადადით დაგეგმვის პროცესზე, რომ მოიფიქროთ 
გაგრძელების საუკეთესო გზები და აღძრათ განხორციელების განზრახვა. თუ 
არაფერი გამოვიდა, ესე იგი, ხელახალი ფოკუსირებაა საჭირო.

ხელახალი ფოკუსირება

კონსულტირების გაგრძელებისას მოსალოდნელია, რომ  ფოკუსი შეიცვალოს. 
ერთი მიზნის მიღწევა გამოაჩენს მეორეს. ცვლილების ძალისხმევებს მოსდევს 
ხოლმე უფრო სერიოზული და ღრმა წუხილები, რასაც ყურადღება სჭირდება. 
შეიძლება, ადამიანმა გადაწყვიტოს, რომ აღარ უნდა იმ მიზნის მიღწევა, 
რომელიც მანამდე მნიშვნელოვანი ეგონა. შეცვლილი გარემოებები ცვლის 
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პრიორიტეტებს. როდესაც მიზანს სჭირდება ცვლილება (და არა მხოლოდ 
მისადმი პასუხისმგებლობის განახლება), მაშინ ხელახალი ფოკუსირებაა 
საჭირო. 

თუ კლიენტი არ გამოკვეთს ნათელ ალტერნატიულ ფოკუსს, საჭიროა 
პრიორიტეტების გარკვევა. ამაში მე-7 თავში განხილული ღირებულებათა 
გამოკვლევის მიდგომა დაგვეხმარება. ფოკუსირება გახლავთ არჩევნის გა-
კე თების პროცესი და, როგორც მე-9 თავში უკვე ითქვა, მიზანთა ვერსიები  
შეიძლება წამოვიდეს კლიენტისგან, კონტექსტიდან, ან სპეციალისტისგან. 
რა იქნება კონსულტირების ფოკუსი? შესაძლებელია თუ არა კონკრეტული 
მიზნისკენ ერთად სვლა? როდესაც ფოკუსი მკაფიოა, გადადით გაღვივებასა 
და დაგეგმვაზე.

არიდებს თუ არა კლიენტი ცვლილებას თავს სხვა რამეზე ფოკუსირებით? 
ცხადია, ესეც მისი პრეროგატივაა − აირჩიოს ამ ეტაპზე ცვლილების განუ-
ხორციელებლობა. ჩვენი განზრახვაა ამის ღიად და პირდაპირ განხილვა. ხომ 
არ გადაწყვიტა ამ ადამიანმა, რომ სხვა ფოკუსი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე 
მანამდე განხილული ცვლილება? ეს არ უნდა მოხდეს დადანაშაულების ფორმით 
(„თქვენ ამით თავს არიდებთ იმას, რაც ნამდვილად უნდა გააკეთოთ, რადგან 
ეს რთულია“), თორემ ექსპერტის პოზას მიიღებთ და აჩვენებთ, რომ კლიენტზე 
უკეთ იცით. კლიენტის გადასაწყვეტია,  რა სახის ცვლილება სჭირდება (თუ 
სჭირდება). თუ ის გაწუხებთ, რომ კლიენტი ვერ აცნობი ერებს თავის არიდების 
სურვილს, გააცანით თქვენი წუხილი (ნებართვის შემდეგ). მთავარია, ადამიანის 
ავტონომიური არჩევანი გაცნობიერებული და ცხადი გახდეს, მაგრამ არა 
დადანაშაულების, ან შერცხვენის გზით, არამედ მისი არჩევნის აღიარებითა 
და პატივისცემით.

ასევე შესაძლებელია, რომ კლიენტი კონსულტირების პროცესის გაგრძელე-
ბა-შეწ ყვეტაზე ფიქრობდეს. ამ შემთხვევაში საჭიროა კეთილგანწყობის ხელახლა 
მოპოვება. შეიძლება, ეს ისეთი შემთხვევაც იყოს, როდესაც კონსულტირების 
ერთ-ერთი ფოკუსი განხილვას არ ექვემდებარება, მაგალითად, პრობაციის ან 
ბავშვთა დაცვის სერვისის შემთხვევაში.

კეთილგანწყობის ხელახლა მოპოვება

როდესაც კლიენტი არ ჩანს ჩართული, ან ჩართულობა უმცირდება, დროა, 
ხელახლა გამოვიყენოთ II ნაწილში აღწერილი მეთოდები. კლიენტებისგან 
ყოველი ვიზიტის შემდეგ მიღებულმა უკუკავშირმა შესაძლოა ადრეული გამა-
ფრთხი ლებელი ნიშნები მოგვცეს (Lambert, Whipple, Smart, Vermeersch, Niel-
sen, & Hawkins, 2001; S. D. Miller, Duncan, Brown, Sorrell, & Chalk, 2006; S. D. 
Miller, Duncan, Sorrell, & Brown, 2005). მოტივაციური ინტერვიუირების მხოლოდ 
დანარჩენი პროცესებით, კეთილგანწყობის მოპოვების გარეშე, პროგრესის 
მიღწევა რთულია. 

აიღეთ ინიციატივა, როცა სახეზეა სუსტი ჩართულობა ან კეთილგანწყობის 
დაკარგვის ნიშნები. აქ მნიშვნელოვანია OARS უნარების გამოყენება (იხილეთ 
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მე-5 და მე-6 თავები). თუ კლიენტი შეხ-
ვედრას გააცდენს, დაუკავშირდით კონ-
ტაქტის გასაახლებლად. უბრალო სა-
ტელეფონო ზარი, ბარათი, ან სხვაგვარი 
შეტყობინებები გამოხატავს თქვენს და -
ინ ტერესებას. ჰკითხეთ კლიენტს რჩე-
ვა, როგორ შეძლებდით მის უკეთ მხარდაჭერას ცვლილების პროცეს ში. 
კეთილგანწყობისა და ჩართულობის აღდგენის შემდეგ  გა დადით ხელახალ 
ფოკუსირებაზე.

მომსახურების კიდევ ერთი ფორმა კონსულტირების პერიოდის დამთავრე-
ბის შემ დეგ კლიენტთან კონტაქტია. ზოგიერთ ცვლილებას ხანგრძლივი დროის 
განმავლობაში დაჟინებული ძალისხმევა სჭირდება, ამიტომ პრობლემების 
აღმოცენების შემთხვევაში კლიენტებს უჭირთ პროცესში ხელახლა ჩართვა. 
მაგალითად, ადიქციის შემთხვევაში მოსალოდნელია, რომ დაბრკოლებებს 
საწყისი კონსულტაციებიდან 3-6 თვის შემდეგ წავაწყდეთ. ამ პერიოდში რუ-
ტინულ კონტაქტს შეუძლია რეგრესის პრევენცია (Miller et al., 2011). სწორედ 
ასევე, მხარდამჭერი კონტაქტების გაგრძელება გადამწყვეტია ცხოვრების 
სტილის შეცვლის დროს, რაც საჭიროა დიაბეტის, წონაში დაკლების, გულის 
დაავადებებისა და სხვა ხანგრძლივი გამოწვევების დაძლევის პროცესში.

მოტივაციური ინტერვიუირების ინტეგრირება 
სხვა მიდგომებთან

მოტივაციური ინტერვიუირება ცვლილების შესახებ საუბრების კლინიკური 
სტილია, ამიტომ მისი გაერთიანება შეიძლება მკურნალობის ცალკეულ მე-
თოდებთან. მაგალითად, შესაძლებელია მისი კომბინირება კოგნიტურ-ქცევით 
თერაპიასთან (Buckner & Schmidt, 2009; Marijuana Treatment Project Research 
Group, 2004; Westra, 2012), ტრანსთეორიულ (Erol & Erdogan, 2008; Moe et al., 
2002; Velasquez, von Sternberg, Dodrill, Kan, & Parsons, 2005) და გეშტალტის 
მიდგომებთან (Engle & Arkowitz, 2005). მოტივაციური ინტერვიუირება გა-
მოიყენება კლიენტის შენარჩუნებისა და ჩართულობის გასაძლიერებლად 
როგორც სამედიცინო სერვისებში, ისე ფსიქოთერაპიებში (Baker & Hambridge, 
2002; Heffner et al., 2010; Hettema et al., 2005; Olsen, Smith, Oei, & Douglas, 2012). 
ამ აზრით, მოტივაციური ინტერვიუირება უფრო მეტია, ვიდრე სხვა მკურნალობის 
შესავალი ეტაპი. როგორც ამ თავში განვიხილეთ, მოტივაციური ინტერვიუირება 
გამოიყენება ცვლილების სხვადასხვა ეტაპზე კეთილგანწყობის მოპოვების 
გასაძლიერებლად, ფოკუსირებისა და მოტივაციის გაღვივებისათვის, ასევე, 
წამოჭრილი პრობლემების საპასუხოდ გეგმის შესაცვლელად. მოტივაციური 
ინტერვიუირების კომბინირება სხვა მიდგომებთან ჯერ კიდევ დამუშავების 
ადრეულ სტადიაშია, მაგრამ ამის გაკეთება უფრო გასაგებია ჩვენთვის, ვიდრე 
მოტივაციური ინტერვიუირების, როგორც ალტერნატიული მკურნალობის 
მიდგომის განხილვა, რომელიც კონკურენციას გაუწევდა სხვა მიდგომებს.

აიღეთ ინიციატივა, როცა 
სახეზეა სუსტი ჩართულობა 
ან კეთილგანწყობის 
დაკარგვის ნიშნები.
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ჯულიას შემთხვევა: შედეგი

ჯულიას დეპრესიის სამკურნალოდ კოგნიტურ თერაპიას მივმართეთ. ის კარგად 
მიჰყვებოდა პროცესს, ასრულებდა საშინაო დავალებებს, წერდა დღიურს 
აზრებისა და გრძნობების შესახებ, შეიმუშავა საკუთარ თავთან საუბრის ფორმები 
იმ შემთხვევისთვის, როცა თავს ცუდად გრძნობდა („ახლა მოიცადე ერთი 
წუთი...“), საკუთარი ძლიერი მხარეების და ღირებულების დანახვა ისწავლა, 
თავს გაცილებით უკეთ გრძნობდა. მოტივაციის გაზრდა ნამდვილად არ იყო 
პრობლემა მკურნალობის პროცესში, მაგრამ მაინც ძალიან უნ დოდა, გაეგო,  რის 
გამო შეემთხვა ეს ყველაფერი. მას ესმოდა, რომ საკუთარ თავთან პოზიტიური 
საუბრები ეხმარებოდა კარგი განწყობის შენარჩუნებაში, მაგრამ მაინც იმის 
გაგებას ესწრაფოდა, რატომ აწყდებოდა ამდენ სირთულეს მამაკაცებთან 
ურთიერთობებში. ეშინოდა, ახალ ურთიერთობში იგივე არ დამართოდა. მერვე 
სესიაზე  (უილიამ რ. მილერი) ვკითხე:

ინტერვიუერი: ჯულია, როგორი იყო მამათქვენი?
ჯულია: ძალიან იშვიათად იყო შინ. სულ მოგზაურობდა, მაგრამ ქალაქში 

ყოფნისას საღამოობით გვნახულობდა. მე და ჩემს დებს ყოველთვის 
გვიხაროდა მისი დანახვა. ამბებს გვიყვებოდა ხოლმე. არ იყო ძალიან 
მოსიყვარულე − ვგულისხმობ, ფიზიკურად. არ გვეხვეოდა და გვკოცნიდა. 
ყოველთვის ვიცოდით, რომ გულის სიღრმეში ვუყვარდით. უბრალოდ, არ 
იყო ისეთი ადამიანი, რომ ეს გამოეხატა.

ინტერვიუერი: მას გულის სიღრმეში უყვარდით, გარეგნულად კი საკმაოდ 
თავშეკავებული იყო.

ჯულია: სწორია. თითქოს ეშინოდა ჩვენი, ეშინოდა ძალიან ახლო ყოფნის.
ინტერვიუერი: ამიტომ, ალბათ, ზოგჯერ გაინტერესებდათ, მართლა უყვარდით 

თუ არა.
ჯულია: არა, სულაც არა, მაგრამ უკეთესი იქნებოდა, მეტად ეჩვენებინა სიყ-

ვარული.  დედასთანაც კი არ ყოფილა ძალიან თბილი, ყოველ შემთხვევაში, 
ჩვენ ასე ვხედავდით.

ინტერვიუერი: თითქოს ეუხერხულებოდა ამის გაკეთება. დისტანციას იცავდა.

ის გაჩუმდა და მივხვდი, რომ ეტკინა. აქვითინდა. მე ვიცდიდი. ცოტა ხნის 
შემდეგ სიჩუმე დაარღვია: „ღმერთო ჩემო! მე ვცდილობ, რომ მამას ვუყვარდე 
და ამას გამოხატავდეს“. ეს იყო გაცნობიერების კლასიკური გამოხატვა, რამაც 
დააკმაყოფილა ჯულიას მიზეზის გაგების წყურვილი.

ჯულიამ კიდევ ერთხელ შემახსენა, რომ ადამიანები ფლობენ სიბრძნეს 
საკუთარი თავის შესახებ. ეჭვი მეპარებოდა, რომ ეს გაცნობიერება დაეხმარებოდა 
მას გაჯანსაღებაში, მაგრამ მივენდე მის ინტუიციას და, საბოლოო ჯამში, ამით 
ჯულიამ შეძლო ამ საკითხის დახურვა, წრედის შეკვრა. მისი გამოცდილება 
დამეხმარა რამდენიმე სხვა კლიენტთანაც, რომლებსაც ურთიერთობებში 
ასეთივე პრობლემები ჰქონდათ. საკუთარი ისტორიის გამო ჯულიას სწორედ 
ისეთი ტიპის მამაკაცები იზიდავდნენ, როგორებიც არ გამოადგებოდნენ. მასში 
რომანტიკულ ვნებას აღძრავდა მამაკაცი, რომელსაც უჭირდა გრძნობების 
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გა მოხატვა. ჯულია ოცნებობდა, რომ „ჩააეღწია“ ნამდვილ, თბილსა და 
რბილ არსებამდე, რომელიც სიღრმეში ეგულებოდა.  ურთიერთობებში ვერ 
იღებ და მოსიყვარულე დამოკიდებულებას, რისკენაც ისწრაფოდა და ამ 
და მოკიდებულების გამოსაწვევად ზეწოლას მიმართავდა. ამ მოთხოვნა-
გარიდება ფორმის ურთიერთობაში მისი პარტნიორის ბუნებრივი რეაქცია 
უფრო მეტად გარიდება იყო, რაც, თავის მხრივ, ჯულიას მისწრაფებას კიდევ 
უფრო ამძაფრებდა და ბოლოს მისი განრისხებით მთავრდებოდა. ჩვენ კიდევ 
რამდენიმე კვირის განმავლობაში ვხვდებოდით ერთმანეთს და მან დაიწყო 
პაემნებზე სიარული მამაკაცებთან, რომელთა მიმართ ქიმიურ მიზიდულობას არ 
განიცდიდა, მაგრამ ისინი აშკარად გამოხატავდნენ ჯულიას მიმართ სითბოსა 
და სიყვარულს. მისთვის ასეთი ურთიერთობები ნაკლებად ინტენსიური,  მაგრამ 
გაცილებით სასიამოვნო აღმოჩნდა. 

ძირითადი პუნქტები

9 მოტივაციური ინტერვიუირების სტილი სასარგებლო შეიძლება იყოს 
ცვლილების განხორციელების მთელი პროცესის განმავლობაში, მაგა-
ლითად, მიზანდასახულობის მხარდაჭერისათვის.

9 ინტეგრირებული მოტივაციური ინტერვიუირება გულისხმობს დაგეგმვის, 
გაღვივების, ფოკუსირებისა და კეთილგანწყობის მოპოვების პროცესების 
მოქნილ გადახედვას საჭიროების შემთხვევაში.

9 მოტივაციური ინტერვიუირება კარგად გამოიყენება მკურნალობის სხვა 
მიდგომებთან ერთად და ზრდის კლიენტის პროცესში ჩართულობისა 
და შენარჩუნების ალბათობას. 





311

ნ ა წ ი ლ ი  V I

მოტივაციური 
ინტერვიუირება 

ყოველდღიურ პრაქტიკაში

მოტივაციური ინტერვიუირება მარტივია, მაგრამ არ არის იოლი. მასში ჩართული 
ცვლილების პროცესები ბუნებრივია, ამიტომ ინტუიციურად ყველამ ვიცით და 
ვცნობთ მათ.  ალბათ, ამიტომაცაა, რომ მოტივაციურმა ინტერვიუირებამ ასეთი 
ფართო აღიარება მოიპოვა. მიუხედავად ამისა, მოტივაციური ინტერვიუირების 
პრაქტიკას რამდენიმე საკმაოდ რთული უნარის გაერთიანება სჭირდება. ცალკე 
რეფლექსიური მოსმენის ათვისებაც კი რთულია. თუ ვინმე კარგად ფლობს ამ 
უნარს, სუნთქვასავით ბუნებრივად გამოსდის და ადვილი გგონია, თუმცა თავად 
როცა ცდი, მიხვდები, რომ რთულია. ეს ის უნარებია, რომელთა დასახვეწად 
მთელი კარიერის განმავლობაში უნდა იმუშაო.

მოტივაციური ინტერვიუირება კომპეტენციების იმ დიდი ნაკრების ნაწი-
ლიცაა, რომელთაც ნებისმიერი კლინიკოსი იყენებს პრაქტიკაში. კიდევ 
ერთ გამოწვევას წარმოადგენს მოტივაციური ინტერვიუირების გაერთიანება 
სხვა მიდგომებთან ისე, რომ ადვილად გამოსაყენებელი იყოს და კლიენტის 
საჭიროებებს უკეთესად ვუპასუხოთ.  შემდეგ მოდის მოტივაციური ინტერ-
ვიუირების განხორციელების გამოწვევა პროგრამებსა თუ სისტემებში: ეფექტურ 
მკურნალობას განხორციელების ეფექტური სტრატეგიები სჭირდება, რომ მისი 
მიმდინარეობის გამოხატვა და შენარჩუნება შევძლოთ.

ზოგიერთ ამ საკითხზე ვსაუბრობთ VI ნაწილში, სადაც მათ თანმიმდევრულად  
განვიხილავთ. 23-ე თავში შევეხებით სპეციალისტის მიერ მოტივაციური ინ-
ტერ ვიუირების გამოცდილების აღწერას. ვისაუბრებთ კლინიკური მეთოდის 
დაუფლებასა (იხილეთ 24-ე თავი) და პრაქტიკაში გამოყენებასთან (იხილეთ 25-ე 
თავი) დაკავშირებულ გამოწვევებზე. შემდეგ კი გადავალთ საკითხზე, თუ როგორ 
უნდა განხორციელდეს მოტივაციური ინტერვიუირება სისტემებში და როგორ 
შეუძლია ორგანიზაციულ სტრუქტურებს მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან 
შესაბამისი პრაქტიკის ხელშეწყობა ან შეფერხება (იხილეთ 26-ე თავი).
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თავი 23

მოტივაციური ინტერვიუირების 
გამოცდილება

„თეორიულად არ არსებობს განსხვავება თეორიასა 
და პრაქტიკას შორის. პრაქტიკულად − არსებობს“.

დინ ფიქსენი

„ერთი სურათი ათას სიტყვას უდრის“.
ნაპოლეონ ბონაპარტი

უკვე განვიხილეთ მოტივაციური ინტერვიუირების ოთხივე კომპონენტი, ახლა კი 
გადავიდეთ საკითხებზე, რომლებიც მოტივაციური ინტერვიუირებისას ხშირად 
იჩენს თავს სპეციალისტთა გამოცდილებაში. ჩვენ მათ წარმოგიდგენთ  ოთხი 
შეკითხვის სახით, რომლებიც აუცილებლად დაგაინტერესებთ და პრაქტიკულ 
გამოცდილებასაც შეგძენთ:

1. „როგორ ვხვდები, რომ მოტივაციურ ინტერვიუირებას ვიყენებ?“
2. „როგორ ერწყმის ეს ოთხი პროცესი ერთმანეთს პრაქტიკაში?“
3. „რამდენად მოკლე შეიძლება იყოს მოტივაციური ინტერვიუირება?“
4. „როგორ იმოქმედებს ჩემს შინაგან გამოცდილებაზე?“

ამ შეკითხვებს გამოვიყენებთ იმ გამოწვევების საჩვენებლად, რომლებიც მო-
ტივაციური ინტერვიუირების პრაქტიკაში გამოყენებისას ჩნდება.

გაცნობიერება: „როგორ ვხვდები, რომ 
მოტივაციურ ინტერვიუირებას ვიყენებ?“

მოტივაციური ინტერვიუირება შესაძლებელია განიმარტოს, აღიწეროს, რაოდე-
ნობრივადაც კი გამოისახოს (იხილეთ 28-ე თავი), მაგრამ როგორ გამოიყურება 
და განიცდება იგი სინამდვილეში? გასაოცარია მოტივაციური ინტერვიუირების 
მსგავსება ცეკვასთან. როგორ ხვდებით, მაგალითად, როცა ვინმე ტანგოს 
ცეკვავს? თუ სწორად ცეკვავენ, გამორიცხულია შეცდეთ, სხეულები გამართულია, 
სახეები უნისონში იმზირება, ოთხი ფეხი კი ისე მოძრაობს, თითქოს ერთ არსებას 
ეკუთვნოდეს. თუ სხვა ცეკვას (მაგალითად, ფლამენკოს) ცეკვავენ, ადვილად 
მიხვდებით, რომ ეს ტანგო არ არის. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია სხვადასხვა 
სტილის შერევაც, მაგრამ ცეკვის არც ერთი მასწავლებელი არ გირჩევთ ამის 
გაკეთებას, ვიდრე ორივე კარგად არ გეცოდინებათ.
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იპოვეთ განსხვავება

რა განსხვავებებს აღმოაჩენთ ქვემოთ მოყვანილ ორ ინტერვიუირებას შორის? 
ორივე საუბარი ერთნაირად იწყება, მაგრამ მათ შორის დიდია სხვაობა როგორც 
ტექნიკაში, ისე - სტილში. სიტუაცია ასეთია: ექიმს აინტერესებს, 80 წლამდე 
მამაკაცს, რომელმაც 2 კვირით ადრე მარჯვენა ნახევარსფეროს ინსულტის 
მსუბუქი ფორმა გადაიტანა, დეპრესია ხომ არ აწუხებს. პალატის ექთანი 
პაციენტს გაწერამდე მომავლის გეგმებზე გასაუბრებას სთავაზობს და გონებაში 
ფსიქიატრიული მომსახურების შესაძლებლობის გამოყენებასაც  განიხილავს. 
ჰკითხეთ საკუთარ თავს: ეს ექთანი მოტივაციურ ინტერვიუირებას მიმართავს? 
საიდან იცით?

ექთანი A
კლიენტი/პაციენტი: ახლა ის მაწუხებს, რომ შინ უნდა წავიდე. არც კი ვიცი, 

რით დავიწყო.
ინტერვიუერი: ჰო, ეს  გასაგებია თქვენს მდგომარეობაში. დარწმუნებული ვარ, 

უკეთ გახდებით. აი, ნახავთ. ჯერ მხოლოდ 2 კვირა გავიდა. ერთ წელიწადში 
ყველაფერი გაგივლით.  ფიზიოთერაპევტი ხომ მუშაობდა თქვენთან?

კლიენტი: დიახ მაგრამ  მარტო ვცხოვრობ. სიარულიც  მიჭირს.  ხომ გესმით... 
არ ვიცი, ამ ამბავს როგორ გავართმევ თავს.

ინტერვიუერი: ჩვენ დაგინიშნეთ ფიზიოთერაპევტის ვიზიტები სახლში.  სო-
ციალური მუშაკიც ივლის თქვენთან, რომ ესაუბროთ,  შინ როგორ იგრძნობთ 
თავს.  პალატაში თქვენი გამოჯანმრთელება კარგი ტემპით მიდის, ამიტომ 
ვფიქრობთ, რომ რამდენიმე თვეში ყველაფერი გაივლის.   ბევრად უფრო 
გაგიადვილდებათ ყველაფერი, ვიდრე ახლა წარმოგიდგენიათ.

კლიენტი: მენატრება ჩემი მეგობრები.
ინტერვიუერი: ჩვენ გთავაზობთ გამოჯანმრთელებულ პაციენტთა ჯგუფურ 

შეხვედრებს, სადაც  ახალ მეგობრებს შეიძენთ და იმსჯელებთ, როგორ 
გაუმკლავდით ინსულტს. მე  სხვა ინსულტგადატანილ პაციენტებსაც ვიცნობ, 
ვისაც ეს ჯგუფი ძალიან დაეხმარა. თქვენც ხომ არ დაინტერესდებით ამით? 

კლიენტი: არ ვიცი. კვირაში რამდენჯერმე დავდიოდი გოლფის სათამაშოდ, 
მერე - კლუბში დასალევად, ახლა სიარულიც მიჭირს. 

ინტერვიუერი: ნუ დარდობთ, თანდათანობით თავს უკეთ იგრძნობთ. და ლევა 
მაინც არ იყო კარგი თქვენთვის. სოციალური მუშაკი იმუშავებს თქვენთან 
და თუ დაგჭირდებათ, ოკუპაციურ თერაპევტსაც დაგინიშნავთ, რომ მო-
ვიდეს ხოლმე და ცვლილებებში დაგეხმაროთ. მნიშვნელოვანია, რომ 
ყოველდღიურად ცოტა მეტი იმოძრაოთ და სცადოთ ჩვეულებრივი საქ-
მიანობები, მაგალითად გარეცხვა, სეირნობა. ესეც დაგეხმარებათ, რომ 
თავი კარგად იგრძნოთ. 

კლიენტი: გმადლობთ, მაგრამ სწორედ ესაა პრობლემა. ვერ წარმომიდგენია, 
ეს როგორ უნდა ვაკეთო. განცდა მაქვს, რომ ეს ყველაფერი მეტისმეტია.

ინტერვიუერი: დღეში ერთხელ მხოლოდ ერთი რამის გაკეთება სცადეთ. თუ 
გსურთ, საავადმყოფოს ფსიქოლოგს ვთხოვ, გაგესაუბროთ. ძალიან ცუდ 
გუნებაზე ხართ.
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კლიენტი: თქვენ როგორ გუნებაზე იქნებოდით? ვერ ვხვდები, ამ სიტუაციაში 
ფსიქოლოგი როგორ დამეხმარება.

ინტერვიუერი: ფსიქოლოგს შეუძლია დაგეხმაროთ ცვლილებებთან უკეთ 
ადაპტირებაში და თქვენი სიტუაციიდან გამომდინარე, საუკეთესო გა-
მო სავლის პოვნაში. მას თქვენნაირი ადამიანების დახმარების დიდი 
გამოცდილება აქვს. დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი გამოგივათ.

კლიენტი: არ ვიცი.
ინტერვიუერი: მოდი, გარკვეული დრო იმუშავეთ ფიზიოთერაპევტთან, სო-

ციალურ მუშაკთან და ფსიქოლოგთან ერთად. თქვენ ხომ მხოლოდ ახლა 
იწყებთ, ინსულტის შემდეგ გამოკეთებას დრო სჭირდება. მოთმინებით 
უნდა აღიჭურვოთ.

კლიენტი: შეუძლებელია, იმავე ცხოვრებას დავუბრუნდე.

ექთანი B
კლიენტი/პაციენტი: ახლა ის მაწუხებს, რომ შინ უნდა წავიდე. არც კი ვიცი, 

რით დავიწყო.
ინტერვიუერი: ეს ყველაფერი გაღელვებთ.
კლიენტი: დიახ. მე მარტო ვცხოვრობ, ხომ გესმით. 
ინტერვიუერი: და გაწუხებთ, როგორ შეიცვლება ცხოვრება ინსულტის შემდეგ.
კლიენტი: დიახ. მიყვარდა გოლფის სათამაშოდ სიარული, შემდეგ კი მე-

გობრებთან ერთად კლუბში დალევა, მაგრამ ახლა შეუძლებელია, იგივე 
ცხოვრება დავიბრუნო. სიარულიც კი მიჭირს.

ინტერვიუერი: ეს ძალიან ჰგავს აღმართზე დამღლელ ასვლას.
კლიენტი: ჰო, ზუსტად. უფრო მთაზე ასვლას დავარქმევდი! ექიმმა მითხრა, 

უკეთ გახდებიო, მაგრამ უნდა დაველოდო.
ინტერვიუერი: ბევრი დროა საჭირო და ბევრი რამაა გასაუმჯობესებელი.
კლიენტი: ასე ამბობს ექიმი. ჯერ მხოლოდ 2 კვირა გავიდა. 
ინტერვიუერი: და თქვენ უკვე შესამჩნევი პროგრესი გაქვთ. როგორ ფიქრობთ, 

ყველაზე მეტად რა დაგეხმარებათ ახლა?
კლიენტი: არ ვიცი, მაგრამ გმადლობთ. უნდა დავფიქრდე, როგორ დავიბრუნო 

და გავაგრძელო ძველი ცხოვრება, თუნდაც მხოლოდ შვილიშვილების 
გამო. დილით მოვიდნენ და ძალიან გამახარეს.

ინტერვიუერი: ძალიან გიყვართ მათთან ერთად ყოფნა.
კლიენტი: რომ წავიდნენ, ცრემლები წამომცვივდა და გადავწყვიტე, კარგად 

უნდა გავხდე-მეთქი, მაგრამ მერე რეალობამ შემომიტია. დაუხმარებლად 
ტუალეტშიც არ შემიძლია  გასვლა!

ინტერვიუერი: თქვენთვის დამოუკიდებლობა ძალიან ძვირფასია.
კლიენტი: ჰო, მინდა, რომ გოლფის ჯგუფში ვიარო. ეს ოთხეული ხომ მე 

შევკარი 40 წლის წინ. 
ინტერვიუერი: ოჰო! თქვენ დიდი ხნის მეგობრები ყოფილხართ!
კლიენტი: დიახ, გუშინ იყვნენ სანახავად. იცით, როგორ გამიხარდა მათი ნახვა?!
ინტერვიუერი: ეჭვი არ მეპარება, მათ ძალიან უნდათ, რომ დაუბრუნდეთ. 
კლიენტი: არა მგონია, შესაძლებელი იყოს და ეს ძალიან ცუდ ხასიათზე 

მაყენებს.
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ინტერვიუერი: მაინტერესებს, როგორ აპირებთ მათთან ურთიერთობას 
გამოჯანმრთელების პერიოდში.

კლიენტი: ისინი მოვლენ ხოლმე მოსანახულებლად, იქნებ ერთადაც გავაკე-
თოთ რამე.

ინტერვიუერი: მაინც რა?
კლიენტი: მართალია, გოლფს ვერ ვითამაშებ, მაგრამ იქნებ მათთან ერთად 

დალევა და კარტის თამაში შევძლო.
ინტერვიუერი: ესე იგი, ეს ყველაფერი ძალიან ჰგავს მთაზე ასვლას. წარ-

მოუდგენლად ძნელი გეჩვენებათ, მაგრამ თქვენ გყავთ რამდენიმე კარგი 
მეგობარი, რომლებიც ამ მოგზაურობაში დაგეხმარებიან. ხომ ასეა?

კლიენტი: კი, ასე მგონია.
ინტერვიუერი: რაღაცას გეტყვით. იცით ხვალაც ვმუშაობ, დილით შემოგივლით, 

ჩაის მოგართმევთ და ცოტა კიდევ ვისაუბროთ. ვნახოთ, როგორ იგრძნობთ 
თავს და ერთად მოვიფიქროთ, როგორ აპირებთ მთაზე ასვლას. ხომ 
შეიძლება?

კლიენტი: დიახ, კარგი იქნება, გმადლობთ. ამაზე საუბარი მეხმარება.

იყო ეს მოტივაციური ინტერვიუირება?

აშკარაა, რომ A და B ექთნები ზრუნავენ პაციენტზე და მის დახმარებას ცდი-
ლობენ.  ორივე საუბარს თანაბარი დრო დასჭირდა. შეიძლება, ამ საუბრებს 
ორივე ექთანი მოტივაციურ ინტერვიუირებად მიიჩნევდა, მაგრამ იყო კი ეს ასე? 
საიდან იცით? ქვემოთ დასმულია რამდენიმე შეკითხვა, რომლებიც მოტივაციური 
ინტერვიუირების ოთხ პროცესს უკავშირდება:

1. როგორი იყო ჩართულობა? რამდენად დაინტერესებული ჩანდა ექთანი 
პაციენტის აზრების გაგებით? რა ხარისხის იყო რეფლექსიური მოსმენა? 
თქვენი აზრით, რამდენად გრძნობდა პაციენტი საუბარში ჩართულობას? 
მომზადდა თუ არა საფუძველი მომდევნო საუბრისთვის? ტექნიკათა გამოყენების 
თვალსაზრისით, ექთანმა A-მ ორი დახურული კითხვა დასვა და რეფლექსია არ 
გაუკეთებია. ექთანმა B-მ ცხრა რეფლექსია გააკეთა და სამი ღია კითხვა დასვა: 
რეფლექსიების კითხვებთან შეფარდებაა 3/1. ხარისხიან მოსმენას არ სჭირდება 
მეტი დრო, ისიც კი შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ ამან დრო დაზოგა, რადგან 
ექთანი B უფრო მეტად მიუახლოვდა პრობლემას. ზოგჯერ, თუ არ მოვუსმენთ, 
პროცესი გახანგრძლივდება.

2. იყო თუ არა მკაფიო ფოკუსი? ორივე საუბარი  ინსულტის შემდეგ გა-
მოჯანმრთელებას ეხებოდა. ექთანმა B-მ წამოჭრა გოლფის კლუბის მე გობ-
რებთან პაციენტის ურთიერთობების საკითხი, რაც ამ ადამიანისთვის ძალიან 
მნიშვნელოვანია.

3. აღძრავდა თუ არა ინტერვიუერი ცვლილების საუბარს? ექთან A-ს 
შემ თხვევაში  პაციენტისგან მხოლოდ უცვლელობის საუბარი მოვისმინეთ, 
ცვლილების საუბარი კი - ვერა. რეფლექსიური მოსმენისა და ღია კითხვების 
დახმარებით ექთანმა B-მ უკვე გამოიწვია ცვლილების საუბარი (შეამჩნიეთ?), 
პაციენტი უფრო აქტიური და საუბარში ჩართული ჩანდა. კონკრეტულად, 
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ექთანმა B-მ დასვა სამი ღია კითხვა, რომლის პასუხადაც მოსალოდნელი იყო 
ცვლილების საუბარი:

„როგორ ფიქრობთ, ყველაზე მეტად რა დაგეხმარებათ ახლა?“
„მაინტერესებს, როგორ აპირებთ მათთან ურთიერთობას გამო ჯან მ-

რთელების პერიოდში“.
„მაინც რა?“ [დაკონკრეტების ან მაგალითის მოყვანის თხოვნა].

4. იყო თუ არა დაგეგმვა თანამშრომლური? ალბათ, ყველაზე დიდი გან-
სხვავება ამ ორ ინტერვიუირებას შორის დაგეგმვის რაოდენობასა და სტილში 
იყო. ექთანი A პირდაპირ რჩევასა და გამოსავლის შეთავაზებაზე გადავიდა 
(სხვათა შორის, ნებართვა არც ერთხელ არ უთხოვია). გამოსწორების რეფლექსი 
უხეში ფორმაა, ამიტომაც არ  მოსწონს პაციენტს მის მიერ შეთავაზებული იდეები. 
ექთან B-სთვის რჩევა არ უთხოვიათ და მასაც არაფერი ურჩევია. სამაგიეროდ, 
ზემოთ ჩამოთვლილი სამივე ღია კითხვა შესაძლო ქმედებების შესახებ პაციენ-
ტის აზრების გაღვივებას ისახავდა მიზნად.

ამ ოთხი კითხვის გათვალისწინებით თუ ვიმსჯელებთ, მეორე საუბარი 
ნამდვილად მოტივაციური ინტერვიუირება იყო, პირველი კი − არა. ექთან A-ს 
მზრუნველობა წარმმართველ სტილსა და პრობლემის ცალმხრივად გადაჭრაში 
გამოიხატა. ექთან A-ს შემთხვევაში, მართალია, კარგი განზრახვით, მაგრამ 
მთელ საუბარს გასდევდა გადარწმუნების მცდელობა, ამიტომ ეს სიტუაცია 
შეესაბამება თომას გორდონის მიერ აღწერილ მოსმენისა და კლიენტის 
პოზიციის გაგების ბარიერებს (იხილეთ მე-5 თავი). ექთან B-ს საუბარი კი ჰგავს 
მეგზურ სტილს. ცეკვის მსგავსად, მასაც აქვს გამოკვეთილი მიმართულება, ნაზი 
და ლივლივა მოძრაობებით. ხანმოკლე საუბარშიც კი კარგად ჩანს მოტივაციური 
ინტერვიუირების ფილოსოფიის შემადგენელი ელემენტები (იხილეთ მე-2 თავი).

როგორ გრძნობს თავს ამ საუბრის თითოეული მონაწილე? ექთანი A, 
სავარაუდოდ,  მოხერხებულად, რადგან სიტუაციას მართავს, დარწმუნებულია 
თავის ცოდნაში, მაგრამ მალე ეს თავდაჯერებულობა გამაღიზიანებლად 
მოეჩვენება − თითქოს ვიღაცას საცეკვაო 
მოედანზე ძალით მიათრევდეს, მას კი 
ფეხები ებლანდება, ხან რას წამოკრავს 
ფეხს, ხან - რას.  ექთანი B მშვიდად 
გრძნობს თავს, ჩართულია პროცესში, სი-
ამოვნებს საჭიროების შემთხვევაში რჩე-
ვის მიცემა, სჯერა კლიენტის განსჯის 
უნარისა. პაციენტზე რას ვიტყვით? პირველ 
საუბარში ძალიან ბევრი „მაგრამ“ ისმის, 
რაც თავდაცვით პოზიციაზე მიგვანიშნებს. 
უთანხმოებაც აშკარაა: „თქვენ არ იქ-
ნებოდით ცუდ გუნებაზე? თქვენ არ გესმით“. 
ექთანი B საშუალებას აძლევს პაციენტს, 
ისაუბროს თავის განცდებზე, ამიტომ მას 
სურს საუბრის გაგრძელება. გადარწმუნების 

ცვლილების შესახებ 
საუბარი მოტივაციური 
ინტერვიუირებაა 
მაშინ, როდესაც თქვენ 
ემპათიურ მოსმენას 
იყენებთ ადამიანის 
მოსაზრებების გასაგებად 
და მის თანამშრომლურ 
ურთიერთობაში 
ჩასაბმელად, გაქვთ მკაფიო 
ფოკუსი ცვლილების ერთი 
ან მეტი მიზნის სახით და 
აქტიურად აღძრავთ ამ 
ადამიანში ცვლილების 
მოტივაციას.



318 მოტივაციური ინტერვიუირება ყოველდღიურ პრაქტიკაში

მცდელობებისა და რჩევების მიცემის ნაც ვლად, ექთანი B კონკრეტულ აზრებს 
პოულობს, რაც უნდა განამტკიცოს.

ვინ საუბრობს ცვლილებაზე? პირველ საუბარში ექთანი იწყებს ცვლილებაზე 
საუბარს, კლიენტი კი საწინააღმდეგო არ გუმენტს უხვედრებს (უცვლელობის 
სა უბარი). მეორე საუბარში კლიენტი გა მოხატავს ცვლილების სურვილს, 
მიზეზებს, საჭიროებას და, გარკვეულწილად, უნარსაც. არსებითად, ეს ორი 
საუბარი გვიჩვენებს ამბივალენტურობასთან შეხებისას საუბარის წარმართვის 
ორ სრულიად განსხვავებულ სტილს.

მოკლედ, მოტივაციური ინტერვიუირება სახეზეა მაშინ, როდესაც საუბარი 
ცვლილებას ეხება და თქვენ: 1) ემპათიურ მოსმენას იყენებთ ადამიანის მო-
საზრებების გასაგებად და მის თანამშრომლურ ურთიერთობაში ჩასაბმელად, 2) 
გაქვთ მკაფიო ფოკუსი ცვლილების ერთი ან მეტი მიზნის სახით და 3) აქტიურად 
აღძრავთ ამ ადამიანში ცვლილების მოტივაციას. ამ ყველაფერს შეიძლება 
მოჰყვეს, ან არ მოჰყვეს, დაგეგმვა, რაც ბუნებრივად მოსდევს გაღვივებას.

ნავიგაცია: „როგორ ერწყმის ეს ოთხი  
პროცესი ერთმანეთს?“

„სად ვარ მე და საით მივდივართ ამ საუბრით?“ მოტივაციური ინტერვიუირების-
თვის დამახასიათებელია დროებითი გაურკვევლობის განცდა იმასთან და-
კავშირებით, თუ რა ხდება ახლა და რა მოხდება მერე. რეფლექსიური მოსმენა 
მშვენიერი სათადარიგო სტრატეგიაა ისეთ მომენტებში, როცა გარკვეულობას 

სქემა 23.1. მივმართავ მოტივაციურ 
ინტერვიუირებას თუ არა?

აქ ჩამოთვლილია რამდენიმე შეკითხვა, რაც საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ. კითხვები 
თქვენს განცდებსა და საუბრის სტილს ეხება.
1. კეთილგანწყობის მოპოვება. რამდენად კარგად მესმის, როგორ აღიქვამს ეს 
ადამიანი სიტუაციას ან დილემას? შემიძლია მისი განცდების სიტყვებით გამოხატვა? 
ჩემი პასუხების რა ნაწილი წარმოადგენს რეფლექსიურ მოსმენას? რამდენად 
ჩართული ჩანს ეს ადამიანი საუბარში?
2. ფოკუსირება. მაქვს თუ არა ფოკუსის მკაფიო განცდა? ვიცი თუ არა, რა მი-
მართულებით უნდა მოხდეს ცვლილება? რა მიზნები გვაქვს ცვლილებისთვის და 
რამდენად ვთანხმდებით მათ შესახებ?
3. გაღვივება. რა ვიცი ამ ადამიანის ცვლილების მოტივაციის შესახებ? მესმის 
თუ არა ცვლილების საუბარი? რას ვაკეთებ ცვლილების საუბრის გაღვივებისა 
და გაძლიერებისათვის? რა მოსაზრებები, მიზნები და ღირებულებები აქვს ამ 
ადამიანს, რაც ცვლილების წახალისებისთვის გამოდგება?
4. დაგეგმვა. მესმის თუ არა ცვლილების მობილიზების საუბარი, რაც მოასწავებს 
განხილვის დაწყების მზაობას, თუ როდის და როგორ უნდა მოხდეს ეს ცვლილება? 
ამ ეტაპზე ნაადრევი ხომ არაა გეგმის განხილვა? რამდენად აღვძრავ ცვლილების 
მობილიზების საუბარს თავად ამ ადამიანისგან, ნაცვლად იმისა, რომ მე მივაწოდო 
მზა გადაწყვეტილებები? ინფორმაციასა და რჩევას ნებართვის მიღების შემდეგ 
ვაძლევ?
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კარგავთ. ეს ოთხი პროცესი დაგეხმარებათ გზის პოვნაში და იმის გარკვევაში, რა 
პროგრესი გაქვთ მთლიანობაში: კეთილგანწყობის მოპოვებაში, ფოკუსირებაში, 
გაღვივებასა და დაგეგმვაში? რომელი პროცესი გეჩვენებათ ყველაზე 
აქტუალურად?

ეს ოთხი პროცესი თანმიმდევრულია და ერთმანეთისგან გამომდინარეობს, 
რაც აადვილებს მათ შორის თავისუფლად მოძრაობას სიტუაციაზე სწორად 
რეაგირების მიზნით. ისინი ურთიერთდაკავშირებულია, ამიტომ ის, რაც ერთ 
პროცესში ხდება, გავლენას ახდენს დანარჩენ პროცესებზე. მაგალითად, 
დაგეგმვის პროცესში მომხდარი უთანხმოება გამოიწვევს კეთილგანწყობის 
დაკარგვას. თვითეფექტიანობის გაზრდას მოჰყვება ცვლილების საუბრების 
გაძლიერება და დაგეგმვისთვის მზაობა. კარგი ხარისხის მოსმენა გაღვივების 
პროცესში კიდევ უფრო გააძლიერებს კეთილგანწყობის მოპოვებას.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროცესები გადაფარავს ერთმანეთს და ურთი-
ერთდამოკიდებულია, მაინც სასარგებლოა განზე გადგომა და დაფიქრება იმაზე,  
თუ რომელ პროცესს სჭირდება ყურადღება მოცემულ მომენტში. მო ტივაციურ 
ინტერვიუირებაში გარკვევის ერთ-ერთი კარგი საშუალებაა იმ მომენტების 
განხილვა, როცა თქვენ გაქვთ საუბრის ერთი ან მეორე მი მართულებით 
წაყვანის შესაძლებლობა. კლიენტი რაღაცას ამბობს და ის, რასაც თქვენ 
უპასუხებთ, გავლენას მოახდენს ინტერვიუირების მიმდინარეობაზე. აქვე 
მოვიყვანთ მაგალითს, რომელშიც ნაჩვენებია ინტერვიუერის მიერ OARS 
უნარების სხვადასხვაგვარად გამოყენება იმის შესაბამისად, რომელი პროცესი 
მოითხოვს ყურადღებას.

მშვიდი და პასიური მანერების მქონე ახალგაზრდა მამაკაცი სამსახურის 
გამო თავს  უბედურად გრძნობს. ავადმყოფობას იმიზეზებს, რომ სამუშაოზე 
არ წავიდეს და დისკომფორტი თავიდან აიცილოს. იქ  არც დასცინიან 
და არც შეურაცხყოფენ, მაგრამ  თვითონ ფიქრობს, რომ იყენებენ და 
ყოველთვის ყველაზე ცუდ საქმეს ავალებენ. ჩემთან იგი მისმა ექიმმა 
გადმოამისამართა, რადგან ამ მამაკაცს აშკარად გამოხატული დეპრესია 
ჰქონდა, რაც ენერგიის ნაკლებობაში, ძილის პრობლემებში და საკუთარი 
თავის დაკნინებაში გა მოიხატებოდა.

თუ თქვენი ყურადღება ამ ადამიანის ჩართულობის გაზრდაზეა მიმართული, 
მაშინ  უნდა გაარკვიოთ მისი გამოცდილება და აჩვენოთ, რომ მიხვდით, თუ 
რა არის მისი დილემა.

• ღია კითხვა: „როგორ გრძნობთ თავს სამსახურში?“
• აფირმაცია: „თქვენ ნამდვილად ცდილობთ, რომ კარგად შეასრულოთ 

სამუშაო, ამის შესახებ სასაუბროდ აქაც კი მოხვედით“.
• რეფლექსია: „გეჩვენებათ, რომ სამსახურში გიყენებენ, თავის ნებაზე 

გატრიალებენ და ეს ძალიან დიდ უხერხულობას გიქმნით“.
• შეჯამება: „თქვენ არ მოგწონთ, რაც სამსახურში ხდება და ეს ყველა-

ფერი თქვენი ცხოვრების სხვა მხარეებზეც აისახება. ამ ბოლო დროს 
ცუდად გძინავთ, ექიმთანაც იყავით ნერვიულობის გამო. ამ მომენტში 
სამსახურში მისვლისაც კი გეშინიათ, რადგან ფიქრობთ, რომ იქ უპა-
ტივცემულოდ გეპყრობიან“.
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თქვენ რომ ყურადღება ფოკუსირებისთვის დაგეთმოთ, საუბრისთვის მიმარ-
თულების გარკვევას ორივე ერთად შეეცდებოდით. 

• ღია კითხვა: „თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა ცვლილება გამო-
გადგებოდათ ამ სიტუაციაში?“

• აფირმაცია: „თქვენ ნამდვილად ცდილობთ, რომ კარგად შეასრულოთ 
სამუშაო და გინდათ, გაარკვიოთ, რა იქნება თქვენთვის საუკეთესო 
გამოსავალი“.

• რეფლექსია: „თქვენ გსურთ, იმაზე ვისაუბროთ, როგორ უნდა გახდეთ 
უფრო მომთხოვნი სამსახურში“.

• შეჯამება: „თქვენ გადაწყვიტეთ დახმარების ძებნა, რადგან მომავალზე 
ფიქრობთ და ხვდებით, რომ  ასე გაგრძელება აღარ შეგიძლიათ. 
ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა ხდება თქვენს სამსახურში, როგორ 
გრძნობთ თავს ამის გამო, რა გავლენას ახდენს ეს თქვენს ცხოვრებაზე. 
მაინტერესებს, თუ შეგვიძლია, ახლა იმაზე ვისაუბროთ, როგორ შეძლებთ 
მეტი მომთხოვნობის გამოჩენას სამსახურში და რა შედეგი მოჰყვება 
ამას“.

თუ უკვე გაქვთ ნათლად განსაზღვრული ფოკუსი (ამ მაგალითში ეს არის 
მომთხოვნობის გამოჩენა სამსახურში), ყურადღებას გადაიტანთ გაღვივებაზე, 
ცვლილების მოტივაციისა და პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებაზე.

• ღია კითხვა: „თქვენი აზრით, რა უპირატესობა გექნებოდათ, უფრო 
მომთხოვნი რომ ყოფილიყავით სამსახურში?“

• აფირმაცია: „იცით, რომ შეგიძლიათ თავის დაცვა, რადგან ეს ადრეც 
გაგიკეთებიათ“.

• რეფლექსია: „ფიქრობდით სხვა სამსახურის მოძებნაზე, მაგრამ მიგაჩ-
ნიათ, რომ იგივე პრობლემები შეიძლება შეგექმნათ და უმჯობესია, თუ 
სიძნელეებს იქ დაძლევთ, სადაც ხართ“.

• შეჯამება: „თავს იმდენად ცუდად გრძნობთ სამსახურში, რომ ოღონდ 
შვება გეგრძნოთ და იქიდან წამოსვლასაც აპირებდით. ისიც იცით, რომ 
ახალი სამსახურის შოვნა გაგიჭირდებათ, პრობლემები კი იქაც შეიძლება 
გაგიჩნდეთ. სადაც არ უნდა იმუშაოთ, ყველგან მეტი მომთხოვნობის 
გამოჩენა დაგჭირდებათ და გსურთ, ეს ამ სამსახურში მოსინჯოთ“.

როდესაც მიხვდებით, რომ მომდევნო ეტაპზე გადასასვლელად მზაობამ იმატა, 
ყურადღება დაგეგმვაზე გადაიტანეთ. მოიფიქრეთ კონკრეტული იდეები, იმასთან 
დაკავშირებით, როგორ უნდა გააგრძელოთ.

• ღია კითხვა: „როგორ წარმოგიდგენიათ ხელმძღვანელთან შეხვედრა?“
• აფირმაცია: „აპირებთ, რომ დაჟინებულობა გამოიჩინოთ და სამსახურში 

კომუნიკაციის ახალი გზები მოძებნოთ“.
• რეფლექსია: „ფიქრობთ, რომ უფრო პასუხსაგები სამუშაოს მოთხოვნა 

ამის განხორციელებაში დაგეხმარებათ და მზად ხართ, რომ სცადოთ“.
• შეჯამება: „გინდათ, რომ თქვენს ხელმძღვანელს შეხვდეთ და არა 
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მხოლოდ შესჩივლოთ ის, რაც გაწუხებთ, არამედ იმაზეც ესაუბროთ, 
რომ სამუშაო პირობების გაუმჯობესება გსურთ. აპირებთ, მას შეხვედრა  
წერილობით სთხოვოთ, მაგრამ გაგზავნამდე გინდათ, რომ  ეს წერილი 
ერთად განვიხილოთ მომდევნო კვირას. ასეა?“

ყურადღების ამა თუ იმ პროცესზე გამახვილების გადაწყვეტილება დაგეხმარებათ 
იმის  გარკვევაში, როგორ უნდა გააგრძელოთ. 

რასაკვირველია, კლინიკურ კონსულტაციებში მხოლოდ მოტივაციური 
ინტერვიუირების ოთხი პროცესი არ მიმდინარეობს. პრაქტიკოსები მდიდარ 
კლინიკურ გამოცდილებასა და ცოდნას ფლობენ და რეგულარულად უწევთ 
სესიების დროს არჩევნის გაკეთება, ეს ნაბიჯი გადადგან თუ ის: მაგალითად, 
რეფლექსია შესთავაზონ, რჩევა თუ გამხნევება. არაა აუცილებელი, ერთი 
არჩევანი მეორეზე უკეთესი იყოს. უბრალოდ, მათ სხვადასხვა მიმართულებით 
მივყავართ. ამ არჩევნის შესაძლებლობების გაცნობიერება და რომელიმე 
მიმართულების არჩევის შედეგებთან შეხება გვეხმარება დროთა განმავლობაში 
პრაქტიკული უნარების დახვეწაში.

დროის სიმცირე: რამდენად მოკლე შეიძლება 
იყოს მოტივაციური ინტერვიუირება?

დროის სიმცირის გამო „საქმის დროზე კეთების“ საჭიროება გავრცელებული 
გამოცდილებაა. ეს განსაკუთრებით ეხება ჯანდაცვის სფეროს, როდესაც ვი-
ზიტები ხანმოკლეა, გასაკეთებელი კი - ბევრი. მაგრამ უფრო ხანგრძლივ 
კონსულტაციებშიც შეიძლება, სპეციალისტი  დაჩქარების საჭიროებას გა-
ნიცდიდეს. როდესაც ბევრი დრო არ გაქვთ, 
ან კონსულტაციაში ნელა ვითარდება მოვ-
ლენები, ჩნდება განსაკუთრებული ცდუ ნება, 
რომ წარმმართველ სტილზე გა დავიდეთ 
და „პასუხისმგებლობა ვიკისროთ“. ამას 
ამძაფრებს სისტემის ზეწოლაც, რომ  ვი-
მუშაოთ სწრაფად და მივიღოთ შედეგები.

რამდენად შესაძლებელია მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება 
შედარებით მოკლე დროში? ცვლილების შესახებ საუბრები ძალიან მცირე 
დროშიც შეიძლება ჩაეტიოს. ერთ-ერთ ყველაზე ხანმოკლე საუბარს კბილის 
ექიმის კაბინეტში შევესწარით.   ინსტრუმენტებმომარჯვებულმა ექიმმა ფართოდ 
პირდაღებულ პაციენტს ჰკითხა,  ეწევით თუ არაო. „ეჰ“ მოისმა პასუხად.  ექიმმა 
თავის მხრივ ურჩია: „იცით, თქვენ აუცილებლად უნდა შეწყვიტოთ მოწევა“. 
პაციენტმა თქვა: „უჰ“. ექიმმა კი ბურღვა გააგრძელა. ვერ გამოვიდა მაინცდამაინც 
მოტივაციური ინტერვიუირება!

ხანმოკლე მოტივაციური ინტერვიუირებისადმი ჩვენი ინტერესი სა ავად-
მყოფოში ჩატარებული ცდებით დაიწყო (Heather, Rollnick, Bell, & Rich-
mond, 1996). მას შემდეგაც, ინტერვიუირების დროის სიმცირის თემა ხშირად 
იჩენს თავს, რო ცა  მოტივაციურ ინტერვიუირებას კლინიკოსები სწავლობენ. 
შესაძლებელია, თუ არა, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება რამდენიმე წუთში 

წარმმართველი სტილის 
არჩევას ამძაფრებს 
ზეწოლაც, ვიმუშაოთ 
სწრაფად და მივიღოთ 
შედეგები.
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ჩატარდეს? თუ „ჩატარდეს“ ნიშნავს „შედგეს“, მაშინ პასუხია „დიახ“. ამის 
მშვენიერი მაგალითია ზემოთ აღწერილი ექთან B-ს საუბარი. თუ „ჩატარება“ 
ნიშნავს „შედეგად ცვლილების დაწყებას“, მაშინ პასუხია „ხშირად“. კლინიკური 
დაკვირვებები აჩვენებს, რომ მოტივაციური ინტერვიუირების შედარებით მცირე 
ინტერვენციასაც კი მნიშვნელოვანი ცვლი ლების გამოწვევა შეუძლია (მაგ., Bern-
stein et al., 2005; Nock & Kazdin, 2005; Rubak et al., 2005; Senft, Polen, Freeborn, 
& Hollis, 1997; Soria, Legido, Escolano, Lopez Yeste, & Montoya, 2006). ასევე, 
არსებობს  კვლევები, რომელთა მიხედვითაც მოტივაციურ ინტერვიუირებაზე 
დამყარებულ ხანმოკლე ინტერვენციებს შედეგი არ მოუტანია (მაგ., Juarez et 
al., 2006; Marsden et al., 2006) და მოტივაციური ინტერვიუირების ხანგრძლივი 
შეხება უფრო შედეგიანი იყო (Longabaugh et al., 2001; Polcin, Galloway, Palmer, 
& Mains, 2004; Rubak et al., 2005). თუმცა, ჩვენ არ გვაქვს მტკიცებულებები იმისა, 
რომ ხანმოკლე დროში ჩატარებული წარმმართველი სტილის ინტერვენციები 
უფრო ეფექტურია, ვიდრე მოტივაციური ინტერვიუირება. თუ მცირე დროში 
გვჭირდება პაციენტის ქცევის ცვლილება, მოტივაციური ინტერვიუირება, სა-
ვა რაუდოდ, უფრო ეფექტური იქნება, ვიდრე იმის კარნახი,  რა  გააკეთოს 
კლიენტმა და რატომ (Rubak et al., 2005).

მოტივაციური ინტერვიუირების ცვლილების ხელშემწყობი უმთავრესი 
კომპონენტების გაგება შესაძლოა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყოს 
ხანმოკლე ინტერვენციისას (Heather, 2005). როცა ცოტა დრო გვაქვს, რის 
გაკეთებაა (ან არგაკეთება) მნიშვნელოვანი ცვლილების ხელშესაწყობად? ამ 
საკითხს 28-ე თავში განვიხილავთ.

მოსმენა დროის სიმცირის პირობებში

მოტივაციური ინტერვიუირების სტილის ცენტრში ემპათიური მოსმენის და-
ხელოვნებულად გამოყენება დგას. ის, რაც ხანმოკლედ ეჩვენება ფსიქოთერა-
პევტს (ვთქვათ, ოთხი 50-წუთიანი სესია), წარმოუდგენლად ხანგრძლივია 
ჯანდაცვის სპეციალისტისთვის, რომელსაც 15 წუთიც არ აქვს ხოლმე. ჩვენ 
ვიცით, რომ  მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება 15 წუთში და უფრო 
ნაკლებ დროშიცაა შესაძლებელი. თუმცა საქმეს ის გარემოება ართულებს, 
რომ ამ ხანმოკლე ვიზიტის დროს მხოლოდ მოტივაციური ინტერვიუირება 
არ უნდა შედგეს. და მაინც, თუკი შეგიძლიათ, რამდენიმე წუთი დაუთმოთ 
პოზიტიური ცვლილების შესახებ საუბარს, გამოიყენეთ ამისთვის მოტივაციური 
ინტერვიუირების სტილი დაჩქარების გარეშე. კარგი რეფლექსიური მოსმენა 
ორივე მხარეს უტოვებს განცდას, რომ დრო ნაყოფიერად გამოიყენეს.

მოტივაციური ინტერვიუირება არაა სამკურნალო პროტოკოლი, რომელიც 
დროის გარკვეულ პერიოდს საჭიროებს. ის არის ადამიანებთან საუბრის, 
კითხვების დასმისა და პასუხის გაცემის  ცალკეული სტილი. შეიძლება თუნდაც 
ერთი ფრაზა იყოს „მოტივაციური ინტერვიუირების სტილში“. ხანგრძლივ 
საუბარში პროგრესის მიღწევის უფრო მეტი საშუალება არსებობს, მაგრამ თუ 
სპეციალისტს მცირე დრო აქვს, მოტივაციური ინტერვიუირება მაინც დაეხმარება 
ცვლილების შესახებ საუბრების წამოწყებაში. ზოგჯერ მცირედმა ჩანაცვლებამ 
(მაგალითად, შეკითხვა „იქნებ... მოგესინჯათ?“ შეცვალეთ კითხვით „თქვენი 
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აზრით, რა საშუალება გამოგადგებათ?“) შეიძლება საუბრის შედეგი შეცვალოს. 
თუმცა, ზომიერებამ არ უნდა გვიღალატოს, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება 
ზედმეტად არ გავამარტივოთ და დავამახინჯოთ მცირე დროში ჩატევის მიზნით. 
ეს იქნება მოტივაციური ინტერვიუირების სტილისთვის არსის მოცილება და  
მისი მხოლოდ ტექნიკურ ფორმულებზე დაყვანა, რომლებიც ადამიანებზე უნდა 
გამოვცადოთ - „მხოლოდ ეს კითხვები დაუსვით“; „ჩამოაწერინეთ დადებითი 
და უარყოფითი მხარეები“; „გამოიყენეთ საზომი“; ერთია ცვლილების შესახებ 
აზრების აღძვრის გზების მოძებნა სულ რაღაც რამდენიმე წუთში, რასაც გარ-
კვე ულ უნარებში დახელოვნება სჭირდება, 
და სრულიად სხვაა მიდგომის მხოლოდ 
ტექნიკური ხერხებზე და პროცედურებზე 
დაყვანა, რაც მუსიკის გარეშე ცეკვას ჰგავს. 
რო დესაც ტექნიკა იქცევა ადამიანებზე 
გა მოსაყენებელ ხერხად, იკარგება მო-
ტივაციური ინტერვიუირების არსი.

აღმოაჩინეთ განსხვავება

ქვემოთ მოყვანილი კონსულტირება მიმდინარეობს პრენატალურ კლინიკაში, 
სადაც აივ/შიდს-ის მქონე ფეხმძიმე ქალს ესაჭიროება ჯანსაღი კვება, ანტი-
რეტროვირუსული მედიკამენტების მიღება და უსაფრთხო სექსი. მისი მშობლი-
ური ენა არაა ინგლისური21. ამ მაგალითში ჩვენ ძალიან პატარა მონაკვეთს 
ვიყენებთ, რომ ვაჩვენოთ ჯერ წარმმართველი სტილისა და შემდეგ მეგზური 
სტილის მაგალითები.

სპეციალისტი A
ინტერვიუერი: დილა მშვიდობისა. ჩვენ იმიტომ ვსაუბრობთ, რომ არ გვინდა, 

თქვენი შვილი აივ-დადებითი იყოს.
კლიენტი: უჰ. ეს ძნელია. რა ვქნა, ჩემს ქმარს რომ სექსი მოუნდება?
ინტერვიუერი: პრეზერვატივის გამოყენება დაგჭირდებათ.
კლიენტი: მას არ უნდა პრეზერვატივის გამოყენება.
ინტერვიუერი: პრობლემა ისაა, რომ თქვენ შეიძლება ხელახლა დაინფიცირ-

დეთ. თუ ეს ბავშვი გინდათ, მის გამო უნდა დაელაპარაკოთ ქმარს.
კლიენტი: დიახ, მე მინდა ბავშვი. 
ინტერვიუერი: კარგი, მაგრამ თუ თქვენ ჯანმრთელი ბავშვის გაჩენა გინდათ, 

ქმარს უნდა დაელაპარაკოთ და როგორც პასუხისმგებლობის მქონე 
მშობლებმა, პრეზერვატივის გამოყენება გადაწყვიტოთ.

კლიენტი: გიჟივით იქცევა და მცემს კიდეც.
ინტერვიუერი: უნდა დაიცვათ შვილი. წამლებს იღებთ?
კლიენტი: კი, როცა შემიძლია. ზოგჯერ მავიწყდება. 
ინტერვიუერი: თქვენ ნამდვილად გჭირდებათ ყველა მედიკამენტის დროულად 

მიღება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ გამოტოვებთ, წამალი ისე კარგად 
ვერ იმოქმედებს.

21 მადლობას ვუხდითბობ მეშს და მის კოლეგებს ამ  პრაქტიკული მაგალითისთვის.

როდესაც ტექნიკა  
ადამიანებზე 
გამოსაყენებელ ხერხად 
იქცევა,  მოტივაციური 
ინტერვიუირების არსი 
იკარგება.



324 მოტივაციური ინტერვიუირება ყოველდღიურ პრაქტიკაში

კლიენტი: უმეტეს შემთხვევაში ვსვამ ხოლმე.
ინტერვიუერი: ვშიშობ, რომ „უმეტეს შემთხვევაში“ საკმარისი არაა. ყოველთვის 

უნდა მიიღოთ, როგორც შევთანხმდით.
კლიენტი: შევეცდები.
ინტერვიუერი: დიეტის შესახებ რას იტყვით? ჭამთ თუ არა თქვენთვის და 

ბავშვისთვის სასარგებლო საჭმელს?
კლიენტი: დიახ.
ინტერვიუერი: ახლა თქვენ ორი ადამიანის მაგივრად ჭამთ. ლუდსაც ერიდეთ. 

ის არ არის კარგი ბავშვისთვის. შეკითხვები ხომ არ გაქვთ?
კლიენტი: არა.
ინტერვიუერი: ძალიან კარგი, 3 კვირაში შევხვდებით.
კლიენტი: კარგი.

სპეციალისტი B
ინტერვიუერი: დილა მშვიდობისა. მიხარია, რომ ისევ ვხვდებით ერთმანეთს.
კლიენტი: ეს შვილის გამო უნდა გავაკეთო.
ინტერვიუერი: ეს ბავშვი ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის და გინდათ, 

რომ ჯანმრთელი იყოს.
კლიენტი: დიახ, ვუთხარი ჩემს ქმარს და ის მხარს მიჭერს, მაგრამ არის რაღაც 

საკითხები, რაშიც არ მეხმარება. არ უნდა პრეზერვატივის გამოყენება.
ინტერვიუერი: პრეზერვატივი პრობლემაა. შეგვიძლია, ვისაუბროთ წამლების, 

კვების, ან ნებისმიერი რამის შესახებ, რაც თქვენთვის მნიშვნელოვანია.
კლიენტი: წამლების შესახებ მინდა ლაპარაკი.
ინტერვიუერი: ძალიან კარგი, სხვა საკითხებს მერე დავუბრუნდებით. მე-

დიკამენტები მნიშვნელოვანია თქვენთვის.
კლიენტი: ვიცი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ რომელიმე ჯერზე გა-

მოვტოვებ, ეს ცუდია?
ინტერვიუერი: მითხარით, რა სირთულეები გაქვთ.
კლიენტი: არ მინდა, დედაჩემმა გაიგოს.  ვუმალავ წამლებს, მაგრამ ყოველ-

თვის შე იძლება, დამინახოს, რას ვაკეთებ. 
ინტერვიუერი: ამიტომაა, რომ ზოგჯერ გიჭირთ წამლის დროულად მიღება.
კლიენტი: დიახ, მინდა ამის გაკეთება ჩემთვის და ბავშვისთვის, მაგრამ ზოგჯერ 

დედაჩემი უცნაურად მიყურებს ხოლმე.
ინტერვიუერი: როგორ შეგიძლიათ წამლის ისე მიღება, რომ მან არ დაგინახოთ?
კლიენტი: თუ ტუალეტში გავალ.
ინტერვიუერი: კარგია. კიდევ როდის?
კლიენტი: როცა ის დასაძინებლად წავა.
ინტერვიუერი: მშვენივრად გამოგივათ. თუ ორივე შესაძლებლობას გა-

მოიყენებთ, შეძლებთ წამლების საჭირო დროს მიღებას. იქნებ სხვა 
შესაძლებლობებიც გამოჩნდეს. როგორ ფიქრობთ?

კლიენტი: არ მინდა წამლის გამოტოვება. ვნახოთ, როგორ გამომივა.
ინტერვიუერი: კარგია! მართალი ხართ, ეს კარგი გეგმაა. წამლების რე-

გულარულად მიღება მნიშვნელოვანია. ახლა, იქნებ იმაზეც ვისაუბროთ, 
როგორ არის საქმე ქმართან და პრეზერვატივის გამოყენებასთან და-
კავშირებით?

კლიენტი: კეთილი.
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საუკეთესო შემთხვევებში მოტივაციური ინტერვიუირება მარტივია და 
დახვეწი ლი, მაგრამ ადვილი არ არის. ეს ორი ხანმოკლე საუბარი თანაბარი 
სიგრძისაა: თითოში 10-ჯერ ხდება ფრაზის გაცვლა-გამოცვლა. განვიხილოთ 
ეს შეკითხვები:

• რამდენად იყო პაციენტი ჩართული თითოეულ საუბარში? რამდენად 
კარგად უსმენდა ინტერვიუერი ქალის მოსაზრებებს? როგორ იგრძნობდა 
ქალი თავს თითოეული ამ საუბრის შემდეგ?

• ამ საუბრებში როგორ იყო შემოტანილი ცვლილების თემა, ვის მიერ?
• იყო თუ არა ცვლილების საუბარი? თუ იყო, რა გააკეთა სპეციალისტმა 

მის გასაღვივებლად  და შემდეგ როგორ უპასუხა მას?
• რამდენად ენდომებოდა ქალს საუბრის გაგრძელება, სპეციალისტს ამის 

დრო რომ ჰქონოდა?

გადაუტვირთავი გონება: სპეციალისტის 
შინაგანი მდგომარეობა

ამ თავში განხილული პრაქტიკული საკითხების უმეტესობა ეხებოდა გან-
საზღვრებებს, პროცესებს შორის საზღვრებს და ინტერვენციის ხანმოკლეობას. 
შესაძლოა, ამან დაგიტოვოთ შთაბეჭდილება, რომ მოტივაციური ინტერვიუირე-
ბის პრაქტიკა მხოლოდ კონკრეტული კლინიკური სტრატეგიების გააზრებასა და 
გამოყენებას ეხება. ჩვენი გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ რაც უფრო მეტად 
შეეცდებით ცალკეული ხერხების გამოყენებას, მით უფრო გაგიჭირდებათ. 
თუ საკუთარ თავს ესაუბრებით და არკვევთ, როგორ გამოიყენოთ ესა თუ ის 
ტექნიკა, მაშინ თქვენ საკმარისად არ ხართ ჩართული და ვერ უსმენთ კლიენტს. 
აქ ჭკუისთვის ძალის დატანება არ არის საჭირო, თქვენ მოგეთხოვებათ მთელი 
გულით მოუსმინოთ კლიენტს და იყოთ გულისხმიერი და ყურადღებიანი. ამას 
ჩვენ ლაღ ანუ „გადაუტვირთავ გონებას“ ვუწოდებთ.

ამ უნარში დახელოვნება დიდწილად გულისხმობს ყურადღების გამ-
ფანტავი და მაპროვოცირებელი ფაქტორების წინაშე თავის შეკავებას, იმის 
გაცნობიერებას, რომ კლიენტში არის ძალა, რომელიც ყურადღებიან და მშვიდ 
მეგზურს საჭიროებს. ყურადღების გამფანტავი კი უამრავი რამაა და ისინი 
თქვენს ემოციურ მდგომარეობაზე ახდენს გავლენას. თქვენი წარმატებისთვის 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, როგორ გაართმევთ მათ თავს.

ნუ შეყოყმანდებით, როცა კლიენტი დაბრკოლებას ქმნის. გააგრძელეთ სვლა 
მშვიდი და ლაღი გონებით. ამგვარი გარდატეხის მომენტი დაუდგა ერთხელ 
ერთ ჩვენ კოლეგას წონაში დაკლებასთან დაკავშირებით ინტერვიუირებისას. 
თავისუფლად შეიძლებოდა, საუბარი სხვა მიმართულებით წასულიყო, მაგრამ 
ასე წარიმართა:22 

ინტერვიუერი: წონაში დაკლების იდეა ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის. 
კლიენტი: ვიცი, რომ რაღაც უნდა მოვუხერხო ამას. იმას ვგულისხმობ, რომ 

ნამდვილად მინდა წონაში დაკლება.

22  მადლობას ვუხდით ნინა გობატს ამ მაგალითისთვის.
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ინტერვიუერი: რამდენად დარწმუნებული ხართ, რომ წარმატებას მიაღწევთ? 
კლიენტი: არა, დაივიწყეთ, სულაც არ ვარ დარწმუნებული? [გარდატეხის 

მომენტი, როცა ინტერვიუერს შეეძლო უკან დაეხია].
ინტერვიუერი: როგორი იქნებოდა წარმატება თქვენთვის? 
კლიენტი: ეს იქნებოდა, როცა ჯანსაღი კვება ჩვევად მექცეოდა, ყოველ-

დღიურობის ნაწილად და არა რაიმე განსაკუთრებულ მოვლენად.
ინტერვიუერი: ყოველდღიურობის ნაწილად ქცევა მნიშვნელოვანია თქვენთვის. 
კლიენტი: არ შემიძლია ძალიან რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა, ეს ყვე-

ლაფერი ნელა და სასიამოვნოდ უნდა მოხდეს...

საუბარი გაგრძელდა ცვლილების კონსტრუქციული გზების განხილვით, მი-
უხედავად იმისა, რომ კლიენტმა საერთოდ არ გამოამჟღავნა საკუთარი ძა-
ლების რწმენის საუბარი („არა, დაივიწყეთ − სულაც არ ვარ“) ეს კარგად 
აჩ ვენებს, როგორ მოიაზრებს მოტივაციური ინტერვიუირება სათანადო 
და  მოკიდებულებასა და ტექნიკას. ამ შემთხვევაში დამოკიდებულება იყო 
ცნობისმოყვარე, თანამგრძნობი და მიმღები, ტექნიკა კი - მიზანდასახული, 
რაც გამომჟღავნდა შეკითხვაში: „როგორი იქნებოდა წარმატება თქვენთვის?“ 
ეს კითხვა ემყარება რწმენას, რომ კლიენტს აქვს ძალა, ცოდნა და უნარი.

ინტერვიუირების მიღმა არსებული ყურადღების გამფანტავი 
ფაქტორები 

ყურადღების გამფანტავი ზოგიერთი ფაქტორი აღმოცენდება ინტერვიუირების 
მიღმა და იმ კონკრეტული ადამიანისგან დამოუკიდებლად, რომელსაც ესა-
უბრებით. უსიამოვნო ამბები, კონფლიქტები სახლში თუ სამსახურში, დროის 
სიმცირე - ეს ყველაფერი მოწმობს, რომ თქვენ ინტერვიუირების დაწყებისას 
რაღაც მანძილით ხართ დაშორებული იდეალურ ემოციურ მდგომარეობას. ჩვენი 
აზრით, კარგი იქნება, თუ ინტერვიუირების დაწყებამდე გამონახავთ დროს და 
კონცენტრაციას მოახდენთ ამ ადამიანზე ან გადასაჭრელ საკითხზე. ეს შეიძლება 
იყოს მშვიდი მედიტაცია (იხილეთ სქემა 2.3 მე-2 თავში), ან უბრალოდ, წინა 
კომუნიკაციის ჩანაწერების გადახედვა. ზოგიერთი სპეციალისტი აწარმოებს  
დასამახსოვრებელი საკითხების მოკლე ჩამონათვალს, რომელსაც კლიენტთან 
შეხვედრის წინ კითხულობს. სიის შინაარსი იმაზეა დამოკიდებული, რისი 
გახსენება გჭირდებათ ყველაზე მეტად მოტივაციური ინტერვიუირების თქვენი 
ამჟამინდელი ცოდნიდან. აი, რამდენიმე მაგალითი:

მოისმინეთ და გააკეთეთ რეფლექსია.
აუცილებლად განამტკიცეთ, რაც ადამიანს კარგად გამოსდის. 
მოუსმინეთ ცვლილების საუბარს.
დაეყრდენით ადამიანის მოტივაციას, სიბრძნესა და ძალას.
შეეწინააღმდეგეთ გამოსწორების რეფლექსს.
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სქემა 23.2. პიროვნული რეფლექსია: მოტივაციური 
ინტერვიუირების შინაგანი განცდა

30 წლის განმავლობაში ხშირად მქონდა საშუალება, გამეაზრებინა მოტივაციური 
ინტერვიუირების გამოყენების ფენომენოლოგია. რეფლექსიის ეს პროცესი დავიწყე, 
როცა ნორვეგიელმა კოლეგებმა მთხოვეს, სიტყვებით გამომეთქვა, რა ხდებოდა 
ჩემს გონებაში, როცა კონსულტაციას ვატარებდი, მეთქვა, რის გაკეთებას ან 
არგაკეთებას ვცდილობდი დროდადრო (იხილეთ 27-ე თავი). 
პირველ რიგში, უნდა ვთქვა, რომ ჩემთვის დიდი სიამოვნებაა მოტივაციური 
ინტერვიუირების გამოყენება. აღფრთოვანებას მანიჭებს იმის ცოდნა, ცვლილების 
რა პოტენციალი იმალება პირისპირ მყოფ ადამიანში და იმის არცოდნა, ზუსტად 
საით წაგვიყვანს პროცესი. ეს რთულია, მაგრამ ჩემთვის ეს უკვე სამუშაო აღარ არის, 
არც მოსაწყენია ამაში რამე. მოტივაციური ინტერვიუირების ჩატარების დროს თავს 
მაქსიმალურად ცოცხლად და ფხიზლად ვგრძნობ. ნაწილობრივ, იმიტომაც, რომ 
მოტივაციური ინტერვიუირების საფარქვეშ ძალიან ბევრი რამ ხდება. ერთხელ, 
როცა ჩემს ინტერვიუირებას ესწრებოდა, სტივმა მითხრა: „მილერ, ნამდვილი იხვი 
ხარ!“ ის არ გულისხმობდა ჩემს კავშირს ორეგონის უნივერსიტეტთან (რედაქტორის 
შენიშვნა: იხვი ორეგონის უნივერსიტეტის სიმბოლოა). 

„იხვი?“
„დიახ“ - მიპასუხა მან, - „იხვი. ზედაპირზე ისე ჩანს, თითქოს ნელა, რბილად, 

ძალდაუტანებლად მოძრაობდე, წყალქვეშ კი გიჟივით უსვამ ფეხებს“.
გარკვეულწილად, მართლაც ასეთი შეგრძნებაა. ეს არ არის დაძაბული და 

დამქანცველი პროცესი; ჩვეულებრივ, თავს ძალიან მშვიდად ვგრძნობ, ვიდეო-
ჩანაწერის კეთებისასაც კი, მაგრამ გამუდმებით ვაცნობიერებ იმას, რა ხდება 
და (ფოკუსის გაკეთების შემდეგ) საით მივდივართ, საით არის მზის ამოსვლის 
ჰორიზონტი. ჩემს ცნობიერებაში მუდმივად არის რამდენიმე რამ. ძირითადი 
მიმართულება ასეთია, მე ამ ადამიანთან უნდა დავრჩე აწმყოში, მას მივაქციო 
ყურადღება და არ უნდა გავყვე გეგმებსა და ყურადღების გამფანტველ ფაქტორებს. 
ამავე დროს,  ვიხსენებ იმას, რაც უკვე მოხდა, რაც ადამიანმა უკვე თქვა. ვალაგებ 
ყველაფერს, რაც მოვისმინე, ცალკე ვინახავ ამ ადამიანის ნათქვამ იმ სიტყვებს 
(მაგალითად, ცვლილების საუბარს), რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩანს. 
არ არის აუცილებელი, დაუყოვნებლივ გავცე მათზე პასუხი. ვფიქრობ, უმჯობესია, 
ეგრევე არ ჩააფრინდე იმას, რაც მნიშვნელოვნად გეჩვენება. ვაცლი ცოტა ხანს, 
დაილექოს და პროცესი განვითარდეს. შემდეგ ისევ დავუბრუნდები. ეს ისე ჩანს, 
თითქოს რაღაც გამომრჩა (რა თქმა უნდა, ზოგჯერ მართლაც გამომრჩება ხოლმე). 
„მაშინვე რატომ არ აღნიშნეთ ეს?“ არ ვჩქარობ ხოლმე ამის გაკეთებას. მაშინ 
დავუბრუნდები, როცა ჩავთვლი, რომ დრო მოვიდა, დრო კი საკმაოდ მალე 
მოდის ხოლმე.

მგონია, რომ მოტივაციური ინტერვიუირების განცდის მთავარი დამა ხა-
სიათებელია წარსულის, აწმყოსა და მომავლის ერთდროულად განცდა. მე გარ-
კვევით ვისმენ და ვუსმენ, რასაც ადამიანი ამბობს ამ მომენტში და შესაბამისად 
ვცვლი ჩემს მიმართულებას. ამას ვისმენ იმ კონტექსტში, რაც უკვე მოხდა, ვკრავ 
ნაწილებს, როგორც ყვავილებს თაიგულში. მიმართულებასაც ვაქცევ ყურადღებას, 
კომპასს, რომელიც მეუბნება, საით მაქვს გეზი და როგორ უნდა მივიდე იქ. რა 
გასაკვირია, რომ ეს ასეთი მდიდარი გამოცდილებაა!

უილიამ რ. მილერი
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ყურადღების გამფანტავი ფაქტორები ინტერვიუირებისას

გადაუტვირთავ გონებას ინტერვიუირების დროსაც ემუქრება საფრთხე - ესაა 
ის, რასაც კლიენტი გეუბნებათ. თავისთავად ემოციური რეაქცია (რომელსაც 
მისი ნათქვამი თქვენში იწვევს) კი არ არის პრობლემა, არამედ ის, თუ როგორ 
აღიქვამთ და გამოხატავთ მას. განიხილეთ ქვემოთ მოცემული შეკითხვები, 
დაფიქრდით და უპასუხეთ თითოეულ მათგანს23.  ისეთი რა შეიძლება თქვას 
კლიენტმა სესიის განმავლობაში, რომ გაგრძნობინოთ:

ბრაზი?
შეწუხება?
მოწყენილობა?
ზედმეტი ენთუზიაზმი?
შეშფოთება?
გამოწვევა?

ისეთი რა შეიძლება თქვას კლიენტმა, რაც:

გულს გაგითბობთ?
მისი გადარჩენის სურვილს გამოიწვევს?
შეგახსენებთ, რატომ გიყვართ თქვენი სამუშაო?

თავად რომ ჩამოგეწერათ კლიენტის პასუხები, რაც ამ რეაქციებს აღძრავდა 
თქვენში, გარკვეულ სურათს დაინახავდით.

ახლა მოიფიქრეთ, როგორ უპასუხებდით თითოეულ ამ სიტუაციას, თუ 
თქვენს ემოციებს თავისუფლად მიუშვებდით. იქნებ თავდაცვის ან გამოსწორების 
რეფლექსით გეპასუხათ? ხომ არ მოისურვებდით იმ სიტუაციებისა და პრობ-
ლემების განხილვაზე გადასვლას, რასაც ეს გახსენებთ? ხომ არ გაქვთ „წინასწარ 
ჩაწერილი გზავნილები“, რომელთა პროვოცირებაც შეიძლება მოხდეს? თქვენი 
უშუალო რეაქციებიდან რა ნაწილს გაუზიარებდით კლიენტებს, პროფესიული 
მსჯელობის თემაა, რომელზეც  მე-11 თავშია საუბარი.

ზოგადად, გირჩევთ, თავი შეიკავოთ კლიენტის მიერ თქვენში ნეგატიური 
ემოციების გამოწვევის გაზიარებისაგან. უცვლელობის საუბარსა და უთან-
ხმოებაზე, იდეალურ შემთხვევაში, ვრეაგირებთ (იხილეთ მე-15 თავში) 
მშვი  დი, ცნობისმოყვარე და გულისხმიერი მანერით. ამგვარად კლიენტის 
კეთილდღეობას პირველ და უპირატეს მნიშვნელობას ვანიჭებთ. რეფლექსიური 
პასუხი კარგი ვარიანტია, რადგან ის ამშვიდებს კლიენტს და თქვენც. როდესაც 
კლიენტის თვალსაზრისის მიხვედრას ცდილობთ, შეიძლება თქვენი ემოციური 
მდგომარეობაც შეიცვალოს და მეტი ცნობისმოყვარეობა და რეფლექსია 
იგრძნოთ. ამით მოტივაციური ინტერვიუირება გაგრძელდება თანდათანობითი 
რეაგირებებით და ხელს შეუწყობს იმის გარკვევას, თუ რა ხდება კლიენტისა 
და თქვენს თავს.

23 მადლობას ვუხდით ჯეფ ალისონს ამ სავარჯიშოსთვის.
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ძირითადი პუნქტები

9 მოტივაციური ინტერვიუირება მოიცავს 1) კლიენტის ღირებულებათა 
სისტემის გაგებას, 2) ცვლილებაზე ნათელ ფოკუსს და 3) კლიენტში 
ცვლილების მოტივაციის გაღვივებას. საჭიროების შემთხვევაში, იგი 
გულისხმობს დაგეგმვის თანამშრომლურ პროცესსაც.

9 შედარებით ხანმოკლე კონსულტაციების დროსაც კი შესაძლებელია 
მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება. ის ამ შემთხვევაშიც ეხმარება 
კლიენტს ცვლილების განხორციელებაში.

9 მოტივაციური ინტერვიუირების ოთხი პროცესი ერთმანეთზე შრეებადაა 
დალაგებული, შესაბამისად, ადვილია კონკრეტული სიტუაციის საპა-
სუხოდ ერთიდან მეორეზე მოქნილად გადასვლა.

9 მოტივაციური ინტერვიუირების ოსტატურად წარმართვისთვის ლაღი 
და გადაუტვირთავი გონებაა საჭირო.
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თავი 24

მოტივაციური ინტერვიუირების 
შესწავლა

„შენ გჭირდება ცოდნა და გჭირდება უნარი. ცოდნას 
წიგნის წაკითხვითაც მიიღებ. უნარს წიგნიდან ვერ 
მიიღებ − დაუღალავად უნდა ივარჯიშო“.

პოლ ეკმანი

„არ არსებობს ის, რასაც სწავლებას ვეძახით; 
არსებობს მხოლოდ სწავლა“.

მონტი რობერტსი

ზოგჯერ გვეკითხებიან ხოლმე, რამდენი საათია საკმარისი მოტივაციური 
ინტერვიუირების შესასწავლად. ეს წააგავს კითხვას, რა სიგრძისაა თოკი, 
ან რამდენი გაკვეთილია საკმარისი მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრის 
სასწავლად. საკმარისი – რა მიზნისთვის? გამოყენების კონკრეტულ კონტექსტში 
უნარის რა დონეზე ფლობაა საკმარისი? რამდენი უნდა ისწავლოთ, რომ 
ეს თქვენი კლიენტისთვის სასარგებლო აღმოჩნდეს? ნუ გგონიათ, რომ ასე 
მარტივად არის საქმე, რომ განსაზღვრულ საათებს იმეცადინებთ და უნარს 
შეიძენთ. მოტივაციური ინტერვიუირების სწავლა უწყვეტი პროცესია, აქ ცოდნაზე 
მეტი რამ გჭირდებათ. როდესაც თვითმფრინავის მართვას სწავლობ, შეიძლება, 
კლასში ინსტრუქციების მოსმენით დაიწყო, მაგრამ მერე აუცილებლად უნდა 
გადახვიდე ჰაერში მასწავლებლის თანხლებით პრაქტიკაზე. დახელოვნებაში 
პრაქტიკა და კლიენტისგან მიღებული უკუკავშირი დაგეხმარებათ.

უკუკავშირის მნიშვნელობა

აქ ძალიან მნიშვნელოვანია უკუკავშირი. ფსიქოთერაპიის კვლევების ერთ-
ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა ისაა, რომ მრავალწლიანი პრაქტიკის 
მქონე სპეციალისტებს, საშუალოდ, არ აქვთ კლიენტებთან უკეთესი შედეგები, 
ვიდრე დამწყებ სპეციალისტებს. მედიცინაში კი პირიქით, გამოცდილების 
ქონა ძალიან მნიშვნელოვანია. ქირურგი, რომელსაც 2000-ჯერ ჩაუტარებია 
რაღაც კონკრეტული პროცედურა, ნამდვილად უკეთესია იმაზე, ვისაც ეს 
პროცედურა ორჯერ აქვს ჩატარებული.  გამოცდილ ქირურგს უკეთესი შედეგები 
აქვს, მის ოპერციებს კი ნაკლები გართულებები ახლავს. რა განსხვავებაა 
ფსი ქოთერაპევტებსა და ქირურგებს შორის? ქირურგები გამუდმებით იღებენ 
უკუკავშირს. ისინი იშვიათად მუშაობენ მარტო, დახურულ კარს მიღმა, ამიტომ 
გართულებების ან უარყოფით შედეგების შესახებ მალევე იგებენ. 
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მოტივაციური ინტერვიუირების სწავლაში ადამიანებს შორის არსებობს 
დიდი განსხვავებები, როგორც, მაგალითად, სპორტის ან მუსიკალურ საკრავზე 
დაკვრის დაუფლებაში. ჩვენ გვიმუშავია ადამიანებთან, რომლებიც ძალიან 
სწრაფად სწავლობდნენ მოტივაციურ ინტერვიუირებას. ისინი ამ სფეროში თავს 
ისე გრძნობდნენ, როგორც თევზი წყალში. თითქოს ინტუიციურად ესმოდათ 
ყველაფერი და აზრებისა და მაგალითების ერთხელ მოსმენაც კი საკმარისი იყო 
მათთვის მეთოდის სწრაფად ასათვისებლად. ჩვენ ისეთი ადამიანებიც გვინახავს, 
ვისაც ძალიან გაუჭირდა მოტივაციური ინტერვიუირების შესწავლა. მათ ეგონათ, 
რომ ყველაფერი ისწავლეს, მაგრამ მრავალსაათიანი სწავლებისა და ვარჯიშის 
შემდეგ მაინც ნაკლებ უნარებს ამჟღავნებდნენ. ორივე ეს უკიდურესობა გა-
მონაკლისია. ადამიანთა უმრავლესობა პრაქტიკის შედეგად იძენს უნარებს. 
ამასთან, ჩვენ არ შეგვინიშნავს რაიმე კავშირი უმღლესი განათლების ქონასა 
და მოტივაციური ინტერვიუირების სწავლის უნარს შორის (Miller et al., 2004; 
იხ. Hartzler & Espinosa, 2011; Naar-King, Outlaw, Green-Jones, & Wright, 2009). 
სამეცნიერო ხარისხის მქონე ადამიანებსაც კი შეუძლიათ ამის სწავლა.

უკუკავშირი აუცილებელია ნებისმიერი სწავლისთვის, თანაც, უმჯობესია, 
თუ უკუკავშირს დაუყოვნებლივ მიიღებთ. გაგიჭირდებათ მშვილდოსნობის 
სწავლა სიბნელეში. ვერც უნარებს გაიუმჯობესებთ, თუკი ვერ გაიგებთ, თქვენი 
მიგნებები და მცდელობები მიზანს მოხვდა თუ არა. სანდო უკუკავშირის გარეშე 
ათწლეულობით ვარჯიშიც ვერ გაგიუმჯობესებთ უნარებს24.

მოტივაციური ინტერვიუირების სწავ-
ლის უპირატესობა ისაა, რომ ისწავლით 
თუ არა, რას  მოუსმინოთ, კლიენტები 
და უყოვნებლივ გაძლევენ უკუკავშირს. 
ქირურგის მსგავსად, თქვენც შეგიძლიათ, 
სესიის განმავლობაში მიხვდეთ, როგორ 
მიდის საქმე და როგორი შედეგია მო სა-
ლოდნელი. ემპათიური მოსმენის სწავლისას (იხილეთ მე-5 თავი) ყოველ 
რეფლექსიას მოსდევს კლიენტის დაუყოვნებელი უკუკავშირი იმასთან და-
კავშირებით, თუ რამდენად ზუსტი იყო ეს რეფლექსია. როდესაც ცვლილების 
საუბარი გესმით, სწორ გზას ადგახართ მოტივაციურ ინტერვიუირებაში. 
კლი ენტები იმასაც მაშინვე მიგანიშნებენ, თუ არასწორი გზით მიდიხართ. 
მთავარია გახსოვდეთ, რომ კლიენტების მთელი საუბრიდან განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია უცვლელობის საუბარი და ცვლილების საუბარი, რომლებიც 
გიკარნახებთ, რა უნდა გააკეთოთ შემდეგ (როგორც პიანინოს კლავიშზე თითის 
დადების შემდეგ იღებთ დაუყოვნებლივ უკუკავშირს, სწორი ნოტი აიღეთ თუ 
არა).

თვითნასწავლი მუსიკოსების მსგავსად, არსებობენ ადამიანები, რომელ-
თათვისაც კლიენტების უშუალო უკუკავშირი საკმარისია მოტივაციური ინტერ-
ვიუირების ასათვისებლად. თუმცა ადამიანთა უმრავლესობისთვის მოტივაციური 
ინტერვიუირების შესახებ მხოლოდ კითხვა ან 2-დღიანი ვორქშოფი არ არის 
საკმარისი დასახელოვნებლად (Madson et al., 2009; Miller & Mount, 2001; 
Miller et al., 2004). ეს არამხოლოდ მოტივაციურ ინტერვიუირებას, არამედ 
ნებისმიერი ახალი თერაპიული უნარის დაუფლებას ეხება (Fixsen, Naoom, 
24  მადლობას ვუხდით ტერეზა მოიერსს ამ ანალოგიისთვის.

უკუკავშირი აუცილებელია 
ნებისმიერი სახის 
სწავლისთვის. რთულია 
მშვილდოსნობის სწავლა 
სიბნელეში.



332 მოტივაციური ინტერვიუირება ყოველდღიურ პრაქტიკაში

Blase, Friedman, & Wallace, 2005; Miller, Sorensen, Selzer, & Brigham, 2006). 
სპორტის ან მუსიკალური ინსტრუმენტის დაკვრის სწავლისას ადამიანები 
ხშირად მიმართავენ მასწავლებელს, რომელსაც მათზე მეტი უნარი აქვს და 
შეუძლია უკუკავშირის თუ კონკრეტული შეთავაზების მიწოდება შემდგომი 
განვითარებისთვის. არავინ ეტყვის ჩოგბურთის მწვრთნელს, ნუ მიყურებო, არც 
მუსიკის მასწავლებელს, ნუ უსმენ ჩემს დაკრულსო.

მოტივაციური ინტერვიუირების სწავლებასაც სჭირდება უშუალო დაკვირვება, 
რაც სესიების ჩანაწერების ნახვითაა შესაძლებელი. პროფესიების უმეტესობაში 
ამგვარ კონსულტირებას სრულიად საფუძვლიანად „პრაქტიკას“ უწოდებენ. 

პრაქტიკა (სიტყვასიტყვით „კერძო პრაქ-
ტიკა“) ბნელში მშვილდის სროლის 
მსგავსად, სანდო უკუკავშირის გარეშე ვერ 
გაუმჯობესდება. კარგა ხანია ვიცით, რომ 
ფსიქოთერაპევტების სწავლების პროცესში 
ზედამხედველობისას, ჩვენი დახმარება 

ყველაზე ხშირად სწორედ იმასთან დაკავშირებით სჭირდებოდათ, რაზედაც არ 
ყოფილა საუბარი სესიის დროს. შესაბამისად, არ იყო საკმარისი დრო, რომ 
პრაქტიკანტს საკუთარი სესიის შესახებ მოეთხრო. „კერძო პრაქტიკას“ სწორედ 
ის ნაკლი აქვს, რომ ის კერძოა! როგორც სუპერვიზორებს, ჩვენ გვჭირდება 
ოთახში ყოფნა, თუნდაც, მხოლოდ არაპირდაპირ, აუდიო-, ვიდეოჩანაწერების 
საშუალებით ვაკვირდებოდეთ. ექსპერტული მითითებების მცირე რაოდენობაც 
კი ძალიან აუმჯობესებს მოტივაციური ინტერვიუირებაში დაოსტატებას (Miller 
et al., 2004).

მენიუ სწავლისთვის

მოტივაციური ინტერვიუირება ცალკე ტექნიკა არაა, ის ინტერვიუირების უნა-
რების ერთობლიობაა. შესაძლებელია, მოვიფიქროთ კონკრეტული სასწავლო 
ამოცანები, რომლებიც შეესაბამება მოტივაციური ინტერვიუირების შემადგენელ 
ძირითად უნარებს (Miller & Moyers, 2006). ჩვენ ასეთი 12 ამოცანა მოვიფიქრეთ:

• მოტივაციური ინტერვიუირების არსისა და სულისკვეთების გაგება და 
წვდომა: პარტნიორობა, მიღება, თანაგრძნობა და გაღვივება (იხილეთ 
მე-2 თავი)

• რეფლექსიური მოსმენის უნარის ჩამოყალიბება (იხილეთ მე-5 თავი) 
და კლიენტზე ორიენტირებული OARS უნარების დაუფლება (იხილეთ 
მე-6 თავი)

• ცვლილების მიზნების განსაზღვრა (იხილეთ მე-9 თავი)
• ინფორმაციის გაცვლა და რჩევის მიცემა მოტივაციური ინტერვიუირების 

სტილთან შესაბამისად (იხილეთ მე-11 თავი)
• ცვლილების საუბრისა და უცვლელობის საუბრის ამოცნობის უნარი 

(იხილეთ მე-12 თავი)
• ცვლილების საუბრის გაღვივება (იხილეთ მე-13 თავი)

მოტივაციური 
ინტერვიუირების სწავლებას 
უშუალო დაკვირვება 
სჭირდება.
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• ცვლილების საუბარზე პასუხი, რომელიც მას გააძლიერებს (იხილეთ 
მე-14 თავი)

• უცვლელობის საუბარსა და უთანხმოებაზე პასუხი, რომელიც მას არ 
განამტკიცებს და არ გააძლიერებს (იხილეთ მე-15 თავი)

• იმედის ჩასახვა და საკუთარი ძალების რწმენის გაძლიერება (იხილეთ 
მე-16 თავი)

• ცვლილების გეგმის შემუშავება (იხილეთ მე-19 და მე-20 თავები)
• პასუხისმგებლობის გაძლიერება (იხილეთ 21-ე თავი)
• მოტივაციური ინტერვიუირების გაერთიანება სხვა კლინიკურ უნარებსა 

და პრაქტიკასთან (იხილეთ 25-ე თავი)

ჩვენ არ დაგვინომრავს ეს ამოცანები, რადგან არ არის აუცილებელი, ისინი 
თანმიმდევრობით ისწავლებოდეს. ზოგჯერ სპეციალისტები, რომლებიც მო-
ტივაციური ინტერვიუირების სწავლას იწყებენ, უკვე კარგად ერკვევიან რომე-
ლიმე ამ სფეროში. ზოგიერთი ამ ამოცანათაგანი სხვებისგან დამოუკიდებლად 
ისწავლება. მაგალითად, ცვლილების საუბრის გამორჩევა საკლასო ოთახშიც 
შეიძლება ისწავლოს ადამიანმა და კითხვითაც. მიუხედავად იმისა, რომ ცვლი-
ლების საუბრის გარჩევა ტექსტის ჩანაწერში ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე 
კლინიკური კონსულტირების მიმდინარეობისას, ეს მაინც ცოდნის ამოცანაა. 

ზოგიერთი შემადგენელი ამოცანა ფუნდამენტურია, მათი კარგად შესწავლის 
გარეშე სხვა უნარების განვითარება რთულია. ამის კარგი მაგალითია რეფ-
ლექ სიური მოსმენა. დასაწყისში უჭირთ ხოლმე დამახსოვრება, რეფლექსია 
და რეფლექსიური მოსმენის შემაჯამებელი ფრაზების მოფიქრება და ამას 
ურ ჩევნიათ, მაგალითად, კითხვის დასმა. ამ ყველაფერს საკმაო ძალისხმევა 
სჭირ დება. რეფლექსიების ჩამოყალიბება უფრო ადვილია, როცა პრაქტიკა 
გაქვს და მოსაუბრისგან უშუალო უკუკავშირს იღებ. შემდეგ, როცა პრაქტიკა 
მა ტულობს და კლიენტებისგან კარგი შედეგები მოდის, ემპათიური მოსმენა 
უფ რო ბუნებრივად გამოგდის. ის ხდება ბუნებრივი რეაქცია და არა კითხვის 
დას მა, ან რჩევის მიცემა. რეფლექსიურ მოსმენას ყოველთვის შეიძლება მი-
მარ თო, უკიდურეს შემთხვევაშიც ზიანს ნაკლებად მოგიტანს. შემდეგ ეტაპზე 
ზო გიერთი ადამიანისთვის ის მხოლოდ ადვილი კი არა, სასიამოვნო და სა ხა-
ლი სოა, და გარკვეულწილად, პრივილეგიაა. მოტივაციური ინტერვიუირების გა-
მოსაყენებლად სულაც არ არის აუცილებელი, რომ დახელოვნების ამ დონეს მი-
აღ წიო, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც დონის ბუნებრიობა და სიმსუბუქე 
იგრ  ძნობოდეს რეფლექსიაში. თუ ადამიანი საუბარს ბუნებრივად ვერ მიჰყვება 
რეფ ლექსიური მოსმენით ძნელია შემდეგ ეტაპზე, ანუ გაღვივებაზე გადასვლა, 
რო დესაც საჭირო გახდება OARS უნარების სტრატეგიულად გამოყენება ცვლი-
ლების საუბრის მისაღებად და გასაძლიერებლად. ასევე, თქვენ უნდა გქონდეთ 
ცვლილების მიზანი, რომ ცვლილების საუბრის ამოცნობა შეძლოთ, როცა მას 
მოისმენთ, რათა შეძლოთ შემდეგ მისი გაღ ვივება და განსხვავებული რეაგირება 
მასზე. სწავლის პროცესში გონივრული 
შე კითხვა იქნებოდა: „რა იქნება კარგი 
შემ დეგი ნაბიჯი ჩემთვის მოტივაციური 
ინ ტერვიუირების კლინიკური სტილის 
შესწავლასა და ათვისებაში?“

რეფლექსიურ მოსმენას 
ყოველთვის შეიძლება 
მიმართო, უკიდურეს 
შემთხვევაშიც ზიანს 
ნაკლებად მოგიტანს.
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კოდირება

ტრენერის სუბიექტური უკუკავშირი ღირებულია, მაგრამ, ამას გარდა, კოდირების 
სისტემებიც არსებობს, რომლებიც უფრო სანდო და ობიექტურ უკუკავშირს 
იძლევა პრაქტიკაში (Madson & Campbell, 2006; Moyers, Martin, Catley, Har-
ris, & Ahluwalia, 2003; Moyers, Martin, Manuel, Hendrickson, & Miller, 2005). 
ამ სისტემებს შეუძლია კონკრეტული სფეროების განსაზღვრა, რომლებშიც 
პრაქტიკა უნდა გაუმჯობესდეს. მოტივაციური ინტერვიუირების კოდირების 
მრავალი ინსტრუმენტია მოცემული ვებ-გვერდზე www.motivationalinterviewing.
org/library.

კოდირების ზოგიერთი სისტემის (მაგალითად, მოტივაციური ინტერვიუირების 
მე თოდის მთლიანობის (MITI)) ფოკუსია მხოლოდ ინტერვიუერის პასუხები. 
ინ ტერვენციის დასასაბუთებლად, საჭიროა როგორც ზოგადი ქულების, ისე 
კონკრეტული პასუხების რაოდენობის დათვლა (Hendrickson et al., 2004; 
Moyers, Martin, et al., 2005). სხვა ინსტრუმენტები ზომავენ მხოლოდ კლიენტის 
ნათქვამს და განსაკუთრებულ ყურადღებას ცვლილების საუბარსა და 
უცვლელობის საუბარზე ამახვილებენ (Glynn & Moyers, 2010). უფრო რთული 
სისტემები, მაგალითად, მოტივაციური ინტერვიუირების უნარების კოდი (MISC) 
რაოდენობრივად აღრიცხავს როგორც ინტერვიუერის, ისე კლიენტის პასუხებს 
და ამით შესაძლებელს ხდის თერაპიული პროცესის კვლევას (Baer et al., 
2004; Daeppen, Bertholet, Gmel, & Gaume, 2007; Moyers et al., 2003; Welch 
et al., 2003). ამგვარი კოდირების სისტემების გამოყენებას სჭირდება ბევრი 
ვარჯიში და ხარისხის კონტროლი, რაც აუცილებელია კოდირების სანდოობის 
დასამყარებლად და შესანარჩუნებლად. მოტივაციური ინტერვიუირების გა-
მოცდილი ტრენერები ხშირად იყენებენ ასეთ კოდირების სისტემებს და მათი 
საშუალებით იძლევიან უკუკავშირს (მაგ., www.mi-campus.com).

გარდა ამისა, შესაძლებელია უფრო მარტივი სტრატეგიის გამოყენებაც, 
მაგალითად, საკუთარი მოტივაციური ინტერვიუირების სესიების ჩანაწერების 
მოსმენა, რის გაკეთებასაც ჩვენ აუცილებლად გირჩევთ. კლინიკური კონ-
სულტირების განმავლობაში გონება ზედმეტად დაკავებულია საიმისოდ, 
რომ რამდენიმე ამოცანა ერთდროულად შეასრულოს. კონსულტირების დას-
რუ ლების შემდეგ მისი კიდევ ერთხელ მოსმენა იმ მიმართულებებისა და 
ასპექტების გააზრებაში დაგეხმარებათ, რაც სესიის განმავლობაში ნათლად 
არ ჩანდა. საკუთარი სესიების მოსმენის გარდა, არსებობს რამდენიმე უფრო 
სტრუქტურირებული დავალება, რომლებიც დაგეხმარებათ, ყურადღება პროცესს 
მიაქციოთ და არა მხოლოდ კლიენტის ნაამბობს. 

• დათვალეთ თქვენი რეფლექსიები. მარტივი (ადამიანის ნათქვამის 
უბრალოდ გამეორება) იყო ისინი თუ რთული (მიხვედრის მცდელობა)? 
დათვალეთ თითოეული მათგანი. როდესაც გიჭირთ გადაწყვეტა, რეფ-
ლექსია მარტივია თუ რთული, მიაკუთვნეთ მარტივის კატეგორიას. 
სწავლის  მიზანია, გააკეთოთ უფრო მეტი რთული, ვიდრე მარტივი 
რეფლექსია.

• დათვალეთ თქვენი შეკითხვები. ეს ღია კითხვებია (რომლებზეც ბევრი 
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სხვადასხვა პასუხი შეიძლება გასცენ) თუ - დახურული (მოკლე პასუხები, 
დიახ/არა, რიტორიკული კითხვები და ა. შ.)? დაითვალეთ ისინი. სწავლის 
მიზანია, დავსვათ უფრო მეტი ღია კითხვა, ვიდრე - დახურული.

• დათვალეთ რეფლექსიებისა (R) და შეკითხვების (Q) თანაფარდობა. 
მოტივაციური ინტერვიუირების სწავლის დაწყებისას სპეციალისტები 
ძალიან ბევრ შეკითხვას სვამენ. სწავლის მიზანია, რომ R:Q თა-
ნაფარდობა იყოს 2:1, სულ მცირე, − ორი რეფლექსია თითოეულ 
შეკითხვაზე.

• მოუსმინეთ ცვლილების საუბარსა და უცვლელობის საუბარს. დათვალეთ  
და გამოიანგარიშეთ  მათ შორის თანაფარდობა. მათი თანაბარი სიხ-
შირე  შეესაბამება ამბივალენტურობას და არ წინასწარმეტყველებს 
ცვლილებას, მაგრამ მოტივაციური ინტერვიუირების სესიის გან მავ-
ლობაში, ჩვეულებრივ, ბალანსი იცვლება ხოლმე ცვლილების საუბრის 
სასარგებლოდ. რას აკეთებდით ცვლილების საუბრის გაჩენამდე? რამ 
გამოიწვია მისი გაღვივება? გახსოვდეთ,  ცვლილების საუბარი ხშირად  
უცვლელობის საუბართან ერთად ჩნდება და ყურადღებით უსმინეთ, რომ 
არ გამოგეპაროთ. 

• როგორი იყო თქვენი რეაქცია (პასუხი) ცვლილების საუბარზე? დათ-
ვალეთ თქვენი OARS პასუხები: ღია კითხვებით დაზუსტების მოთხოვნა, 
აფირმაცია, რეფლექსია, შეჯამება (იხილეთ მე-14 თავი).

• მოუსმინეთ თქვენს ისეთ პასუხებს, რაც მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან 
შეუსაბამოა (მაგალითად, რჩევის მიცემა ნებართვის გარეშე, კლიენტთან  
კამათი, ან „გამოსწორების რეფლექსის“ სხვა გამოვლინებები). რა 
რეაქცია ჰქონდა ამაზე კლიენტს?

ნუ შეეცდებით, ამ ყველაფერს ერთდროულად მიხედოთ. შეარჩიეთ ერთი, ან 
ორი, რომლებიც მნიშვნელოვნად მოგეჩვენებათ და მათ მიაქციეთ ყურადღება 
სესიების მოსმენისას. დაუსახეთ საკუთარ თავს ცვლილების კონკრეტული 
მიზანი, მაგალითად, რეფლექსიების შეკითხვებთან თანაფარდობის გაზრდა, 
და გამოიყენეთ ამგვარი დათვლა საკუთარ პროგრესზე დასაკვირვებლად.

შემსწავლელთა გაერთიანებები

ერთად სწავლა ხშირად უფრო სახალისოა, ვიდრე ცალკე. ყველას არ მიუწვდება 
ხელი მოტივაციური ინტერვიუირების ექსპერტ ტრენერზე, სამაგიეროდ, ადვილია, 
იპო ვო კოლეგები, რომლებსაც მოტივაციური ინტერვიუირების უნარების დახვეწა 
სურთ. ჩვენ ექსპერიმენტებს ვატარებდით ასეთ მსწავლელთა გაერთიანებებზე, 
როგორც განვითარების ხელშემწყობ რესურსზე. არ არის საჭირო ჯგუფში 
აღიარებული ექსპერტის არსებობა, თუმცა ზოგიერთები პერიოდულად იწვევენ 
ხოლმე გამოცდილ ტრენერს. ძირითადი აზრია კოლეგების მხარდაჭერით 
სწავლა, ერთად ფიქრი ისეთ შეკითხვებზე, როგორიცაა:

„როგორ უნდა გამოვიყენო მოტივაციური ინტერვიუირება ამ კონკრეტულ 
სიტუაციაში?“
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„რა იქნება შემდეგი კარგი ნაბიჯი მოტივაციური ინტერვიუირების პრაქ-
ტიკაში?“

„სხვანაირად როგორ შეიძლებოდა, მეპასუხა ამ სესიის მოცემულ ად-
გილას?“

„უნდა ვცადო თუ არა მოტივაციური ინტერვიუირება ამ სიტუაციაში?“
„ინტერვიუერის რომელი პასუხები აღძრავს ყველაზე მეტად ცვლილების 

საუბარს?“

ჩვენი აზრით, ერთმანეთის პრაქტიკის მოსმენა სწავლის წამყვანი რესურსია. 
ასევეა უნარების ერთად გავარჯიშება. მოტივაციური ინტერვიუირების შესახებ 
საუბარი ისე ვერ შეუწყობს ხელს სწავლას, როგორც უნარების გავარჯიშება 
მხარდამჭერ შემსწავლელ გაერთიანებაში. გირჩევთ, რომ ყველა შეხვედრა 
შეიცავდეს ინტერვიუირების ჩანაწერების მოსმენასა და უნარების პრაქტიკას. 
სპეციალისტებმა, რომლებმაც ამგვარი შემსწავლელი საზოგადოებები ჩა-
მოაყალიბეს, გვიამბეს, რომ მოუთმენლად ელოდებიან ხოლმე ამ შეხვედრებს, 
რადგან ეს არის მათი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოცდილება კვირის ან 
თვის განმავლობაში. აქვე მოგვყავს რამდენიმე პრაქტიკული რჩევა უნარების 
გავარჯიშებისთვის პროფესიულ საზოგადოებებში.

1. ყურადღება მიაქციეთ ინტერვიუირების კონკრეტულ უნარს ან ამოცანას. 
თუ გსურთ, რომ რთული რეფლექსიების გამოყენება გაზარდოთ, ყურადღება 
მხოლოდ ამას დაუთმეთ. ამ ან სხვა რომელიმე წიგნის (მაგ., Rosengren, 2009) 
ერთი თავი საკმარის მასალას მოგცემთ დისკუსიისა და პრაქტიკისთვის.

2. სცადეთ, როლური თამაშის ნაცვლად „რეალური თამაში“ გამოიყენოთ, 
მაგალითად, კოლეგა, რომელიც „კლიენტის“ როლშია და საუბრობს რაღაც 
რეალური ცვლილების შესახებ, რომლის განხორციელებაც მართლა უნდა. 
ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ეს უფრო მეტად უწყობს ხელს სწავლას, ვიდრე 
როლური თამაშების შესრულება. ერთ-ერთი მიზეზი იმაში მდგომარეობს, 
რომ გამოცდილი მსახიობებიც კი ვერ პასუხობენ ისე, როგორც რეალური 
ადამიანები; ისინი იღებენ როლს და მას ასრულებენ. ჩვენს კვლევაში მსახიობებს 
ვიყენებდით, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ უნარების გავარჯიშებისთვის ეს 
მნიშვნელოვანია, მსახიობები თითქმის არასოდეს პასუხობენ ისე, როგორც 
ნამდვილი კლიენტი უპასუხებდა. სწორედ ასევე, როცა სპეციალისტები როლურ 
თამაშებს ასრულებენ, ისინი ხშირად თამაშობენ ხოლმე „ჯოჯოხეთურ კლიენტს“, 
ყველაზე რთულს, ურეაქციოსა და შეუვალს. თითქმის არ არსებობს ისეთი 
ნამდვილი კლიენტი, როგორსაც სპეციალისტები როლური თამაშების დროს 
განასახიერებენ! ძალიან ადვილია იმის გარკვევა, თუ როდის პასუხობს ადამიანი 
in vivo და როდისაა როლში.

3. ნუ გააგრძელებთ პრაქტიკას (გათამაშებას) ძალიან დიდხანს, მალევე 
შეწყვიტეთ და გადადით დისკუსიაზე. ჩვეულებრივ, 10 წუთი საკმარისი დროა 
კარგი პრაქტიკის მისაღებად დამკვირვებელთათვის თავის მოუბეზრებლად.

4. დამკვირვებელს დაავალეთ რამის კეთება ყურების დროს. თუ ერთზე 
მეტი დამკვირვებელი გყავთ, დაავალეთ მათ კოდირების სხვადასხვა ამოცანა 
ზემოთ მოყვანილი სიიდან, რათა მათგან სხვადასხვა უკუკავშირი მიიღოთ. 
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5. როდესაც სავარჯიშო დასრულდება, პირველად იმ ადამიანმა უნდა 
გააკეთოს კომენტარი, რომელიც მოტივაციურ ინტერვიუირებას ახორციელებდა. 
რას განიცდიდა იგი ინტერვიუირების განმავლობაში? შემდეგ „კლიენტმა“ 
უნდა გააკეთოს კომენტარი საუბრის შესახებ. თუ ნამდვილი სიტუაციის გა-

თამაშებაა, ეს აუცილებელია. რას განიცდიდა მოსაუბრე ინტერვიუირების 
დროს? რა დაეხმარა ყველაზე მეტად? შემდეგ დამკვირვებლებმა უნდა თქვან, 
რა დაინახეს. თუ ისინი სტრუქტურული კოდირების ამოცანას იყენებდნენ, 
განიხილეთ მათი ობიექტური დაკვირვებები. როდესაც პრაქტიკაზე აკეთებთ 
კომენტარებს, პოზიტიურს მიაქციეთ ყურადღება. შემოიფარგლეთ იმ კარგი 
რამეებით, რასაც ამჩნევთ. რა ნახეთ, რაც მოგეწონათ? რა იყო განსაკუთრებით 
ეფექტური? მოტივაციური ინტერვიუირების რომელი კონკრეტული უნარი 
შეამჩნიეთ? დამკვირვებლების მხრიდან ძალიან ადვილია (და დემორალიზაციის 
გამომწვევი) ბევრი კონკრეტული კრიტიკისა და რჩევის გამოთქმა: „მე ამას 
ასე ვიტყოდი...“ აქაც უნდა აარიდოთ თავი გამოსწორების რეფლექსს. ასეთი 
სტილისტური შესწორებები უსარგებლოა ხოლმე. მოტივაციური ინტერვიუირების 
გამოყენების ბევრი სწორი გზა არსებობს. ორივე ჩვენგანს მოტივაციური 
ინტერვიუირების ძალიან განსხვავებული სტილი გვაქვს, მაგრამ არსებითად 
ერთსა და იმავეს ვაკეთებთ. რა იყო კარგი იმაში, რასაც დააკვირდით?

6. თუ აპირებთ რეკომენდაციის მიცემას, რომ რაღაც მოსინჯონ, გააკეთეთ 
მხოლოდ ერთი შეთავაზება. ერთი რამის შეცვლაც კი ძალიან ბევრი იქნება 
შემდეგ პრაქტიკაში. ჩოგბურთის კარგი მწვრთნელი მოთამაშეს ხუთ რჩევას 
არ მისცემს და არ ეტყვის, რომ მომდევნო ჩაწოდებაზე მოსინჯოს. 

სხვა ელემენტები, რაც ადამიანებმა მოტივაციური ინტერვიუირების შემსწავლელ 
გაერთიანებებს დაუმატეს, არის სადემონსტრაციო ვიდეოს ყურება და 
განხილვა, აგრეთვე, ჟურნალების მიმოხილვის კლუბი, რომლის მონაწილეებიც 
რიგრიგობით წარმოადგენენ რელევანტურ ახალგამოქვეყნებულ კვლევებს.

აქ საფრთხილო მხოლოდ ის რჩება, რომ როდესაც ჯგუფები ან ინდივიდები 
ცდილობენ მოტივაციური ინტერვიუირების დამოუკიდებლად შესწავლას, 
შესაძლებელია გზიდან გადახვევა  და მიდგომის საკმაოდ უცნაური ვარიანტების 
გაჩენა. გირჩევთ, ხანდახან მაინც ჰკითხოთ რჩევა გამოცდილ დამკვირვებელს 
ან ტრენერს. ტრენერები, რომლებიც მოტივაციური ინტერვიუირების ტრენერების 
პროფესიული ქსელის წევრები არიან, შეგიძლიათ, მოძებნოთ ვებ-გვერდზე 
www.motivationalinterviewing.org.

რამდენიმე მითითება ტრენინგისთვის

ეს თავი კონკრეტულად იმ პოლიტიკისა და გადაწყვეტილებების მიმღებთათ-
ვისაა, რომ ლებიც მოტივაციური ინტერვიუირების შესწავლას გეგმავენ. როგორც 
მოტივაციური ინტერვიუირების პრაქტიკის, ისე მოტივაციური ინტერვიუირების 
ტრენინგის ბევრი განსხვავებული სტილი და მიდგომა არსებობს. რა არის 
მოტივაციური ინტერვიუირების ტრენინგის უახლესი მეთოდი? რა მითითებები 
გამომდინარეობს მოტივაციური ინტერვიუირების სწრაფად მზარდი კვლევები-
დან და პრაქტიკიდან მათთვის, ვისაც მოტივაციური ინტერვიუირების დანერგვა 
სურს კონკრეტულ თანამშრომლებთან ან სისტემაში?
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საწყისი ტრენინგი

ამ ეტაპზე შედარებით ნათელია ის, რომ თვითნასწავლობა ან ერთ ვორქშოფზე 
დასწრება ნაკლებად გააუმჯობესებს მოტივაციური ინტერვიუირების კომ-
პეტენციას. რა გსურთ: თქვენი თანამშრომლების გუნდმა იცოდეს მო ტივაციური 
ინტერვიუირების შესახებ, თუ შეეძლოს მოტივაციური ინტერვიუირე ბის 
ეფექტურად გამოყენება? ინფორმაციის წაკითხვითა თუ ერთ სატრენინგო 
სესიაზე დასწრებით ისინი მიიღებენ ცოდნას მოტივაციური ინტერვიუირების 
შესახებ, მაგრამ დაუჯერებელია, რომ ასე უნარი გამოუმუშავდეთ. და კიდევ 
უარესი, საკუთარი გამოცდილებიდან ვიცით, თუ ჩვენ თვითონ დავიჯერებთ, 
რომ ჩვენი ტრენინგის დასწრების შემდეგ მონაწილეებს გამოუმუშავდებათ 
მოტივაციური ინტერვიუირების ჩატარების უნარი, ისინიც მცდარად დაიჯერებენ, 
რომ მართლა ისწავლეს. ჩვენი 2-დღიანი ტრენინგის მონაწილეებს ძალიან 
მცირედით გაუუმჯობესდათ უნარები, რაც სულაც არ ასახულა მათი კლიენტების 
პასუხებზე, მაგრამ თვითონ კი ნამდვილად შეუნელდათ მომავალში მოტივაცი-
ური ინტერვიუირების სწავლის გაგრძელების ინტერესი (Miller & Mount, 2001). 
რატომ? არა იმიტომ, რომ არ მოეწონათ მოტივაციური ინტერვიუირება, ან 
იმიტომ, რომ ის არაეფექტური ეგონათ. მიზეზი ის იყო, რომ მათ ირწმუნეს, 
თითქოს უკვე ისწავლეს მოტივაციური ინტერვიუირება.

აქ შევჩერდებით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ არსებობენ ისეთი 
იშვიათი ინდივიდებიც, რომლებიც მოდიან მეცადინეობაზე და ნამდვილად 
„იგებენ“. ეს გენიოსები როგორღაც ახერხებენ, გაითავისონ ნასწავლი მასალა 
და ნამდვილად კარგი, ბრწყინვალე მოტივაციური ინტერვიუირება ჩაატარონ. 
არ ვიცით, ეს როგორ ხდება, მაგრამ ეს შესანიშნავია. ადამიანები გაცილებით 
უფრო სწრაფად სწავლობენ მოტივაციურ ინტერვიუირებას, თუ მათ აქვთ 
რეფლექსიური მოსმენის კარგი უნარი (Miller, Moyers, Arciniega, Ernst, & 
Forcehimes, 2005; შეადარეთ Miller et al., 2004 და Moyers et al., 2008). ანუ, არც 
ისეა საქმე, რომ არავინ არაფერს სწავლობს ტრენინგებზე; ჩვენ მხოლოდ იმის 
თქმა გვინდა, რომ ამგვარ ღონისძიებაზე დასწრებიდან, თუნდაც ძალიან კარგ 
ტრენინგზე იყოს საუბარი, ნუ მოელით ძალიან ბევრს, სწორედ ისე, როგორც 
პიანინოს 2-დღიანი გაკვეთილებისგან არ ელით, რომ პროფესიონალი პიანისტი 
დადგებით. შესავალი მეცადინეობა ახალი კლინიკური უნარის დაუფ ლების 
მხოლოდ დასაწყისია. 

მომდევნო ტრენინგები

თავდაპირველად ადიქციის მკურნალობა კლინიკაში 28-დღიანი სამკურნალო 
პროგრამით ხორციელდებოდა. ამის შემდეგ კი თანდათანობით ნათელი 
გახდა „შემდგომი მოვლის“ მნიშვნელობა − სახლში დაბრუნების შემდეგ მკურ-

ნალობის გაგრძელება, როცა ადამიანმა თვითონ უნდა იზრუნოს საკუთარ 
თავზე. შემდგომი მოვლის გარეშე პაციენტის კლინიკაში მკურნალობა მანქანის 
შეკეთებას ჰგავს: მიიყვან შესაკეთებლად, გააკეთებენ, გამოიყვან. ეს მოდელი 
გამოდგება მანქანებისთვის და ძვლების მოტეხილობის სამკურნალოდ, მაგრამ 
მაინცდამაინც სასრგებლო არ არის, როცა ადამიანის ქცევის ცვლილებაა 
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საჭირო. ასევე, მხოლოდ „მოკლევადიანი წვრთნა“ დიდად ვერ შეცვლის 
პრაქტიკას.

საჭიროა სწავლის გაგრძელება გარკვეული დროით და, როგორც უკვე 
ვთქვით, სწავ  ლას სჭირდება ინდივიდუალური უკუკავშირი. ამიტომ, ჩვენი 
რე კომენდაცია იქნება, მეტი ტრენინგი კი არა, პრაქტიკაზე დაკვირვების შე-
დეგად უკუკავშირის მიწოდება გავაგრძელოთ. არაა საჭირო, რომ ეს ინტენ-
სიურად ხდებოდეს. ერთ-ერთ კვლევაში დავადგინეთ, რომ ტელეფონით 
გან ხორციელებული ექვსი ინდივიდუალური ექსპერტის ნახევარსაათიანი 
ზე დამხედველობის სე  სია საკმარისი აღმოჩნდა დაოსტატების ისეთ დონეზე 
ასა ყვანად, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება ჩაეტარებინათ კლინიკურ 
ექსპერიმენტში მაშინ, როცა მხოლოდ ჩვენი ტრენინგი ამისთვის საკმარისი არ 
აღმოჩნდა (Miller et al., 2004). მხოლოდ შესავალი ტრენინგი ვერ მოიტანს სა ჭი-
რო შედეგებს. სინამდვილეში, შეუძლებელია იმის თქმა, რამდენი სუპერვიზიის 
შეხ ვედ რაა საჭირო კონკრეტული სპეციალისტის დაოსტატებისთვის. ეს არის 
კრიტერიუმებზე და არა სასწავლო საათების საჭირო რაოდენობაზე და-
ფუძნებული სწავლის საკითხი (Martino, Canning-Ball, Carroll, & Rounsaville, 2011). 

მოტივაციური ინტერვიუირების დანერგვისთვის კიდევ ერთი გონივრული 
მიზანია ორგანიზაციაში ექსპერტული რგოლის განვითარება ისე, რომ არ-
სებობდეს, სულ მცირე, ერთი ისეთი ადამიანი, ვისაც შეეძლება ახალი თა-
ნამშრომლების დაქირავებისას მათი უნარების უწყვეტი განვითარება. ეს 
საშუალებას მოგვცემს, რომ განუწყვეტლივ მიმდინარეობდეს ზედამხედველობა/
ვარჯიში, რომლის მიზანიც იქნება კლინიკური უნარის ხარისხის მუდმივი 
გაუმჯობესება. გარდა ამისა, შეიძლება დროისა და ადმინისტრაციული მხარ-
დაჭერის უზრუნველყოფა, რომ ზემოთ აღწერილის მსგავსი შემსწავლელთა 
ერთობა ჩამოყალიბდეს.

უნართა შენარჩუნება

ბევრ პროფესიაშია საჭირო დასაქმებულთა პერიოდული სერტიფიცირება 
იმის დასადასტურებლად, რომ მათი უნარები თანამედროვე სტანდარტებს 
შეესაბამება. მედიცინის სპეციალისტები, პილოტები, მეხანძრეები და მაშველები 
ვერ გააგრძელებენ პრაქტიკულ საქმიანობას უნარების პერიოდულად გა-
ნახლებისა და დადასტურების გარეშე. უფროსი პილოტები დაჰყვებიან რეისებს. 
პარამედიკოსებმა და მაშველებმა უნდა მოახდინონ ხელოვნური სუნთქვის 
ჩატარების უნართა დემონსტრირება. 

ამ ყველაფერს მიზეზიც აქვს. უნარები დროთა განმავლობაში იცვლება. 
ადამიანები საკუთარ ვერსიას შეიმუშავებენ ხოლმე, ან უბრალოდ ივიწყებენ 
ძირითად ელემენტებს. სიახლეებისთვის ფეხის აწყობაც მნიშვნელოვანია. 
მოტივაციური ინტერვიუირების ახალი კვლევები ძალიან სწრაფად ჩნდება, 
ახლა გაცილებით მეტი რამაა ცნობილი, ვიდრე ათი წლის წინ, როცა ამ წიგნის 
მეორე გამოცემაზე ვმუშაობდით. სერვისის გაწევის უნარის ჩვენება არ გვაძლევს 
გარანტიას, რომ ეს სერვისი სინამდვილეში განხორციელდება, ან იგივე უნა-
რები შენარჩუნდება რამდენიმე წლის განმავლობაში. დაოსტატების შესახებ 
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თვითაღქმა და თვითანგარიში სანდო არ არის, ამიტომაა, რომ ხელახალი 
სერტიფიცირების პროგრამებს პრაქტიკაზე დაკვირვება სჭირდება.

ჩვენც ამავე მიზეზით წავახალისებთ პრაქტიკაზე უშუალო დაკვირვების 
ნორმად ჩამოყალიბებას. ზოგიერთ პროფესიულ გარემოში ის უფრო მეტადაა 
მისაღები, ვიდრე სხვაგან. მედიცინის სპეციალისტები და თვითმფრინავის 
პილოტები მიჩვეულნი არიან, რომ მათ აკვირდებიან და ეს მათი სამსახურის 
ნაწილია. სხვა გარემოში ნორმად დამკვიდრებულია  დახურულ კარს მიღმა 
კერძო პრაქტიკა, ანგარიშს კი მოკლე შენიშვნების სახით ასახავენ. ეს უკა-
ნასკნელი სიტუაცია ხელს უშლის სიახლის სწავლას პრაქტიკოსისთვის და 
ხარისხის მუდმივ გაუმჯობესებას ორგანიზაციისთვის.

ზოგჯერ ითვლება, რომ კლიენტის კონფიდენციალურობა კრძალავს უშუალო 
დაკვირვებას ან სესიების ჩანაწერის გაკეთებას. აქ მთავარი საკითხია თანხმობა. 
სესიებს არ უნდა დავაკვირდეთ და ჩავიწეროთ, თუ კლიენტმა არ იცის და 
არაა თანახმა. ჩვენი დაკვირვების თანახმად, კლიენტების უმრავლესობა 
ადვილად თანხმდება სესიების აუდიო-, ვიდეოჩანაწერის გაკეთებას, თუ მათი 
კონფიდენციალურობა საიმედოდაა დაცული. თანხმობა წერილობითი უნდა 
იყოს, თანაც მისი გაუქმება უნდა შეიძლებოდეს, უნდა შეიცავდეს მიზნების 
განმარტებას, რისთვისაც გამოიყენებენ ჩანაწერს, დაზუსტებული უნდა იყოს 
კონფიდენციალურობის დაცვის გზები, მინიშნებული უნდა იყოს, როდის და 
როგორ განადგურდება ჩანაწერები. კლიენტს იმის უფლებაც აქვს, რომ სესიის 
გარკვეულ ნაწილში ჩაწერის გამორთვა მოითხოვოს, თუმცა ჩვენ ისიც ვნახეთ, 
რომ პრაქტიკაში ეს იშვიათად ხდება.

კლინიკური უნარების განვითარება არ არის ერთჯერადი და ხანმოკლე 
პროცესი, იგი დროს მოითხოვს. თანამშრომლების დახმარება მათი კლინიკური 
უნარების გაუმჯობესებაში სარგებლობას მოუტანს ყველას. როგორც უკვე 
განვიხილეთ, კოდირების სისტემები უფრო სტანდარტიზებულ შეფასებას 
აკეთებს, ვიდრე ცალკე აღებული სუბიექტური შთაბეჭდილებები.  სიმართლე 
რომ ვთქვათ, ასეთი სტრუქტურირებული კოდირების სისტემებს არ ძალუძს 
მაღალი ხარისხის პრაქტიკის ყველა ასპექტის ასახვა, თუმცა ისინი საფუძველს 
გვაძლევს უნარების განვითარებისთვის.

ტრენინგის შინაარსი

რას უნდა შეიცავდეს მოტივაციური ინტერვიუირების ტრენინგები? ჩვენ ამ 
შემთხვევაშიც კონსერვატულობას ვინარჩუნებთ და ვიცავთ იმას, რაც კვლევების 
მიხედვით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. გთავაზობთ ოთხ ზოგად კომპონენტს, 
რომლებიც წარმოდგენილი უნდა იყოს ნებისმიერ კარგ ტრენინგში მისი 
ფორმატის მიუხედავად (იხილეთ სქემა 24.1).

მოტივაციური ინტერვიუირების ცოდნა და სულისკვეთება

ყველაზე მთავარია მოტივაციური ინტერვიუირების შესახებ თანამედროვე 
ცოდნა. სწორედ ამ საფუძვლის მიცემას ისახავს მიზნად ეს წიგნი. შესავალი 
სატრენინგო მეცადინეობითაც შესაძლებელია ამ ცოდნის მიწოდება, ოღონდ იმ 
შემთხვევაში, თუ ტრენერი სფეროს განვითარებას მუდმივად აქცევს ყურადღებას. 
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ძირითადი შეკითხვები, რასაც ყურადღება უნდა მიექცეს ტრენინგის მონაწილის 
პოზიციიდან, არის:

„რა არის მოტივაციური ინტერვიუირება?“
„როგორ დამეხმარება ის ყოველდღიურ სამუშაოში?“
„რა მტკიცებულებები ადასტურებს მის წარმატებულობას?“
„როგორ მუშაობს ის?“
„რით განსხვავდება იმისგან, რასაც ახლა ვაკეთებ?“
„მინდა თუ არა, უკეთ ვისწავლო, როგორ კეთდება ეს?“

მოტივაციური ინტერვიუირების შესავალი კურსი უნდა შეიცავდეს არა მხოლოდ 
ცოდნას, არამედ მეთოდის დემონსტრირებასაც. ამის გაკეთება შესაძლებელია 
ნებისმიერი რაოდენობის ვიდეოჩანაწერის ჩვენებით, მაგრამ ტრენერებს 
ადგილზეც უნდა შეეძლოთ მოტივაციური ინტერვიუირების მაგალითის ჩვენება 
კონკრეტულ საკითხთან ან კონკრეტულ პოპულაციასთან დაკავშირებით, 
რაც მონაწილეებს აინტერესებთ. ამიტომ აღვნიშნეთ ხაზგასმით, რომ ვიდრე 
ადამიანი ტრენერი გახდებოდეს, კარგად უნდა შეისწავლოს მოტივაციური 
ინტერვიუირების პრაქტიკა. ინსტრუქცია მხოლოდ ჩატარების ტექნიკას კი არა, 
მოტივაციური ინტერვიუირების სულისკვეთებას უნდა ეხებოდეს. 

კეთილგანწყობის მოპოვება

მოტივაციური ინტერვიუირების ტრენინგების მეორე აუცილებელი პირობა 
(sine qua non) არის კლიენტზე ორიენტირებული კონსულტირების უნარებში 

1
მოტივაციური 

ინტერვიუირების 
ცოდნა და 

სულისკვეთება

დაგეგმვა და 
ინტეგრაცია

3

2
კეთილ -
განწყობის 
მოპოვება

ფოკუსირება და 
გაღვივება
4

სქემა 24.1. უნარების ოთხი ზოგადი 
კომპონენტი მოტივაციურ ინტერვიუირებაში
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(იგივე OARS) დახელოვნება, რისი მაგალითებიც წინა თავებშია მოყვანილი. 
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და მოტივაციური ინტერვიუირების პრაქტიკისთვის 
აუცილებელი კლინიკური უნარებია. მიგვაჩნია, რომ ზუსტი ემპათია ძირითადი 
უნარია კლიენტის ცვლილების ხელშეწყობისათვის. უნარის ჩამოყალიბებისთვის 
საჭიროა, საფუძვლიანად გავივარჯიშოთ OARS უნარები, ვიდრე მათ მიზნის 
მისაღწევად გამოვიყენებდეთ.

ფოკუსირება და გაღვივება

მეთოდი მოტივაციური ინტერვიუირებაა, როცა მას დამატებული აქვს მკა-

ფიო ფოკუსი და მიზნისკენ მიმართული გაღვივების კომპონენტი. ამ ორი 
პროცესის მნიშვნელობა ხშირად არის ხოლმე გამორჩენილი მოტივაციური 
ინტერვიუირების ტრენინგებისას. გასავითარებელი უნარებია მკაფიო ფოკუსის 
პოვნა, ამოცნობა, გაღვივება და ცვლილების საუბარზე ისეთი პასუხი, რაც 
მის გაძლიერებას ემსახურება. კლინიკოსების ჯგუფის ტრენინგის დროს, 
მათი პრაქტიკის კონტექსტისა და კლინიკური სპეციალობის ერთგვაროვნება 
განსაკუთრებით გვეხმარება ამ უნარების შესწავლაში.

დაგეგმვა და ინტეგრირება

კიდევ ერთი კომპონენტი, რომელსაც არ ექცევა ხოლმე სათანადო ყურადღება, 
არის ცვლილების გეგმის შემუშავების პროცესი. აუცილებელი უნარებია დროის 
განაწილება, ცვლილების გეგმის შემუშავება, ცვლილების პასუხისმგებლობის 
გაღ ვივება და მოტივაციური ინტერვიუირების ინტეგრირება ცვლილების 
განხორციელებისთვის საჭირო სხვა უნარებთან. აქ ჩვენი მიზანია მოტივაციური 
ინტერვიუირების მოქნილად გამოყენება სხვა კლინიკურ უნარებთან თან-
ხვედრაში ისე, რომ ხელი შევუწყოთ ცვლილებას.

ყველა ადამიანს არ სჭირდება ტრენინგის ოთხივე კომპონენტი. ამგვარად, 
თუ ტრენინგი ინდივიდუალურად ჩატარდება, კარგი იქნება, შევაფასოთ 
ადამიანის დახელოვნების დონე თითოეულ ამ კომპონენტში. ამისთვის საჭირო 
იქნება პრაქტიკაზე დაკვირვება. თუ მას უკვე კარგად აქვს განვითარებული 
კლიენტზე ცენტრირებული კეთილგანწყობის მოპოვების უნარები, კარგი 
იქნება ყურადღების გამახვილება ფოკუსირებასა და შემდგომ გაღვივებაზე. 
მოტივაციური ინტერვიუირების ცოდნის შეფასება საჭირო იქნება იმისთვის, 
რომ გაღვივებაზე გადასვლას აზრი ჰქონდეს. შეიძლება, დაგეგმვა ვასწავლოთ, 
როგორც ცალკე უნარების კრებული, მაგრამ მოტივაციური ინტერვიუირების 
მოქნილი ინტეგრირება ადამიანის ყოველდღიურ კლინიკურ უნარებში მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ გაღვივების უნარს საკმარის დონეზე 
განავითარებს და მოხერხებულად გამოიყენებს.

მოტივაციური ინტერვიუირების ტრენინგთა შინაარსი, სულ მცირე, ამ ოთხ 
კომპონენტს უნდა ფარავდეს. მოტივაციური ინტერვიუირება გაცილებით მეტი 
რამ არის, ვიდრე ეს ელემენტები, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება - ისინი ძალიან 
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მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია  მოტივაციური ინტერვიუირების სტილისა 
და მისი არსის მთლიანობის გაგება (არა მხოლოდ ტექნიკის). მნიშვნელოვანია 
კლიენტზე ცენტრირებული, ემპათიური სტილი. მოტივაციური ინტერვიუირების 
პრაქტიკა გავლენას ახდენს ცვლილების საუბარსა და უც ვლელობის საუბარზე, 
მათი თანაფარდობა კი წინასწარმეტყველებს კლიენტის შედეგს. კონკრეტულ 
სამოქმედო გეგმაზე დათანხმება მნიშვნელოვნად ზრდის იმის ალბათობას, 
რომ ცვლილება ნამდვილად განხორციელდება.

ძირითადი პუნქტები

9 მოტივაციური ინტერვიუირება არ არის ცალკეული ტექნიკა, ის არის 
ინტერვიუირების უნართა ერთობლიობა.

9 პრაქტიკის დაკვირვებაზე დაფუძნებული უკუკავშირი და ტრენინგი 
მნიშვნელოვანია მოტივაციური ინტერვიუირების შესასწავლად.

9 მოტივაციური ინტერვიუირების უნარების დაუფლება არ არის ერთჯერადი 
მოვ ლენა, იგი ხანგრძლივი პროცესია.
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თავი 25

მოტივაციური ინტერვიუირების 
გამოყენება

„მთავარი ის კი არაა, სად ვდგავართ, არამედ ის, 
რა მიმართულებით მივდივართ“.

ოლივერ ვენდელ ჰოლმსი

„იმოქმედე ისე, თითქოს შენი საქციელი რაიმეს 
ცვლიდეს. ის ცვლის“.

უილიამ ჯემსი

ხშირად გვეკითხებიან: „შემიძლია მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება 
ჩემს გარემოში?“ კონტექსტები, რომლებშიც მოტივაციური ინტერვიუირების 
გამოყენება შესაძლებელია, ძალიან ფართოა, ამიტომ ჩვენი სავარაუდო პასუხი 
ასეთია, „სცადეთ და ნახეთ (და ჩვენც შეგვატყობინეთ)“. თუ რამე გვსმენია ამ 
კონკრეტულ კონტექსტსა თუ პოპულაციაში მოტივაციური ინტერვიუირების 
გამოყენებაზე ჩატარებული კვლევების შესახებ - ვუზიარებთ. მოტივაციური 
ინტერვიუირების გამოყენების შესახებ სრული ბიბლიოგრაფია შეგიძლიათ 
იხილოთ ვებ-გვერდზე www.motivationalinterviuewing.org.

მაგრამ ხშირად ეს არ არის მხოლოდ დახურული კითხვა, რომელსაც 
შეიძლება უპასუხო „დიახ“ ან „არა“. აქ ნაგულისხმევია ღია კითხვა: „როგორ 
შემიძლია მოტივაციური ინტერვიუირების ადაპტირება?“ ცალკეულ 
პრობლემასთან, პოპულაციასთან, ან გარემოებასთან. აქვს ამას აზრი ამ 
კონტექსტში? რა ცვლილებები იქნება საჭირო? რა არის ის მთავარი, რაც უნდა 
შენარჩუნდეს და რისი მოდიფიცირებაც შესაძლებელია ისე, რომ მოტივაციური 
ინტერვიუირების არსი ან მისი გავლენა არ დაიკარგოს?

ეს არის ამ თავის თემა: მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება და 
ადაპტირება. ჩვენ ვიწყებთ შეკითხვებით, რომლებიც საკუთარ თავს უნდა 
დაუსვათ, თუ გაინტერესებთ რამდენად შეიძლება გამოგადგეთ მოტივაციური 
ინტერვიუირების გამოყენება. მნიშვნელობა არ აქვს საქმე კლიენტებსა და 
პაციენტებს ეხება თუ სტუდენტებს, ტრენინგის მონაწილეებს, ოჯახებს, ან მათ, 
ვისაც სუპერვიზიას უწევთ. 

1. სახეზეა თუ არა (ან უნდა იყოს თუ არა) საუბრები ცვლილების გან-
ხორციელებაზე?

2. მიღებულ შედეგებზე მოახდენს თუ არა გავლენას ცვლილებები, რასაც 
ისინი საკუთარ ცხოვრებაში ან ქცევაში განახორციელებენ?
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3. არის თუ არა თქვენი სერვისის შემადგენელი ნაწილი ადამიანების 
დახმარება ან წახალისება ამგვარი ცვლილებების განხორციელებაში 
(ან უნდა იყოს თუ არა)?

4. ადამიანები, ვისაც ემსახურებით, ხშირად იკავებენ თუ არა თავს ცვლი-
ლების განხორციელებისაგან, ან ამბივალენტურები არიან?

5. არის თუ არა მნიშვნელოვანი თქვენს სერვისში  კლიენტთა შენარჩუნება 
და მიყოლა?

6. თქვენი თანამშრომლები ხშირად ჩივიან და წუხან, რომ ადამიანები 
„არამოტივირებულები“, „ჯიუტები“ და „პრობლემურები“ არიან?

„დიახ“ პასუხები ამ კითხვებზე გვაფიქრებინებს, რომ მოტივაციური ინტერვიუ-
ირება სა ჭირო იქნება თქვენს კონტექსტში. ეს არ არის გარანტია, რომ მო-
ტივაციური ინტერვიუირება სასარგებლო და გამოსადეგი იქნება თქვენთვის; 
ეს მხოლოდ გვიჩვენებს, რომ შესაძლებელია მოტივაციური ინტერვიუირების 
გამოყენება და ის შეესაბამება თქვენი სერვისის საჭიროებებსა და გამოწვევებს.

ისიც საკითხავია, რამდენად დიდია ეს შესაბამისობა. შესაძლებელია, ზემოთ 
ნახსენებ ყველა შეკითხვას უპასუხოთ „დიახ“, მაგრამ ისეთი სამუშაო პირობები 
გქონდეთ, რომელშიც მოტივაციური ინტერვიუირება ადვილად ვერ მოიკიდებს 
ფეხს. წარმოიდგინეთ სერვისი, რომელშიც გაბატონებულია ასეთი დაშვებები:

„ჩვენ ყველანი ექსპერტები ვართ და ჩვენზეა დამოკიდებული ცვლილების 
განხორციელება“.

„ჩვენ არ გვაქვს დრო ამ ადამიანების მოსასმენად. ისედაც ძალიან ბევრი 
საქმე გვაქვს“.

„არ ვაპირებთ დროის დაკარგვას არამოტივირებულ ადამიანებზე“.
„ჩვენი კლიენტები უარყოფენ რეალობას, იტყუებიან, მათ თვითონ არ 

შეუძლიათ ცვლილების განხორციელება. აზრი არ აქვს მათს მოსმენას“.
„ერთადერთი, რაც ამ ადამიანებს ესმით, არის სიმართლის პირში მიხლა, 

დაშინება და მითითება, როგორ უნდა მოიქცნენ“.
„ჩვენ რაც უნდა ვეცადოთ, ისინი შეცვლას არ აპირებენ“.

სერვისის ასეთი ფილოსოფია იმდენად ეწინააღმდეგება პირველ თავში აღ-
წერილ დამოკიდებულებას, რომ ჩვენ არ უნდა ველოდოთ მოტივაციური 
ინტერვიუირების მიმართ რაიმე ინტერესს ან მზაობას. რა თქმა უნდა, კულტურის 
ცვლილება შესაძლებელია. ახალი კადრების აყვანაზე პასუხისმგებელი ადა-
მიანები დიდი გავლენის მოხდენას შეძლებენ მომავალ ორგანიზაციულ კლი-
მატზე, თუკი ამგვარ დამოკიდებულებას შეცვლიან. ამჟამად არსებული კლიმატის 
პირობებში კი მოტივაციურ ინტერვიუირებას შედეგი არ ექნება.

აქვე დავამატებთ, რომ ეს არ გამორიცხავს მოტივაციური ინტერვიუირების 
მიერ სარგებლობის მოტანის შესაძლებლობას. მხოლოდ ერთი ადამიანიც რომ 
მუშაობდეს კლიენტებთან პიროვნებაზე 
ცენ ტრირებული მიდგომით (გან სა-
კუთრებით სერვისის ადრეულ ეტაპზე), 
შე დეგი თვალსაჩინო იქნება. ასეთი გა-
მოცდილება გვქონდა ალკოჰოლის 
ჭარ ბი მოხმარების მკურნალობის 

მხოლოდ ერთი ადამიანიც 
რომ მუშაობდეს 
კლიენტებთან პიროვნებაზე 
ცენტრირებული მიდგომით, 
შედეგი თვალსაჩინო იქნება.
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21-დღიან, ერთობ კონფრონტაციულ, პროგრამაში, როდესაც მოტივაციური 
ინტერვიუირების ერთი სესიის დამატებამ (შემ თხვევითი შერჩევის მეთოდით) 
მასში დარჩენის შანსი, ჩვეულებრივ მკურნალობასთან შედარებით, გააორმაგა 
(Brown & Miller, 1993). პროგრამის თანამშრომლებმაც (რომლებმაც არაფერი 
იცოდნენ ჯგუფებში განაწილების შესახებ) ის კლიენტები, რომლებსაც  
მოტივაციური ინტერვიუირება ჰქონდათ გავლილი, შეაფასეს როგორც უფრო 
მოტივირებულები, თანამშრომლურები და უკეთესი პროგნოზის მქონენი (რაც 
გამართლდა კიდევაც). მოკლედ, ერთი ადამიანის წარმატებაც ფასეულია.

მიწოდების ფორმები

შედეგზე ფოკუსირებული კვლევების უმეტესობაში მოტივაციური ინტერვიუირება 
ტარდებოდა ინდივიდუალურად და პირისპირ. შესაძლებელია თუ არა ეფექტური 
მოტივაციური ინტერვიუირების სხვა ფორმით გამოყენება?

ტელეფონი და ტელევიდეო

მოტივაციური ინტერვიუირება არის საუბარი ცვლილების შესახებ, საუბრის 
გამართვა კი შორ მანძილზეც შესაძლებელია. ზოგ ტექნოლოგიას მხოლოდ 
ხმის გადაცემა შეუძლია, ზოგს კი - გამოსახულებისაც. ათობით კვლევამ ცხადყო 
ტელეფონით, ან სხვა სახის აუდიოკავშირის მეშვეობით განხორციელებული 
მოტივაციური ინტერვიუირების წარმატება, მაგალითად, ფიზიკური ვარჯიშების 
დაწყების (Ang, Kesavalu, Lydon, Lane, & Bigatti, 2007; Bennett, Lyons, Win-
ters-Stone, Nail, & Scherer, 2007; van Keulen et al., 2011), კიბოს სკრინინგის (Wa-
hab et al., 2008), მედიკამენტების უწყვეტად მიღების (Berger, Liang, & Hudmon, 
2005; Cook, Emiliozzi, Waters, & El Hajj, 2008), კვების ჩვევების შეცვლის (Camp-
bell et al., 2009; Resnicow et al., 2001; van Keulen et al., 2011), თამბაქოს მოწევის 
შეწყვეტის (Persson & Hjalmarson, 2006; Severson et al., 2009) და სისხლის 
დონორობის თაობაზე (Sinclair et al., 2010). ვიზუალური კონტაქტის დროს 
არავერბალური მანიშნებლებიც ემატება და იზრდება კლიენტის კმაყოფილება 
(Baca & Manuel, 2007), თუმცა გაურკვეველია, იზრდება თუ არა ამის შედეგად 
მოტივაციური ინტერვიუირების გავლენა.

ჯგუფური კონსულტირება

ეფექტურობის თვალსაზრისით, კონსულტირება შეიძლება ჩატარდეს ჯგუფური 
და არა ინდივიდუალური სესიებით. შესაძლებელია თუ არა მოტივაციური 
ინტერვიუირების ეფექტურად ჩატარება ჯგუფებში? თუ ინდივიდუალურსა 
და ჯგუფურ სესიებს თანაბარი შედეგები აქვს,  ღირებულება-დანახარჯის 
თვალსაზრისით, უპირატესობა ჯგუფის ფორმატს მიენიჭება (Sobell, Sobell, & 
Agrawal, 2009).



347მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება

მოტივაციური ინტერვიუირების ინდივიდუალური სესიებიდან ჯგუფურზე 
გადასვლა არ არის პირდაპირი პროცესი. გირჩევთ, რომ ჯერ აუცილებლად 
ინდივიდუალურ მოტივაციურ ინტერვიუირებებში დახვეწოთ უნარები და მხო-
ლოდ ამის შემდეგ სცადოთ მოტივაციური ინტერვიუირების ჯგუფში ჩატარება, 
რადგან ჯგუფის პროცესების მართვა დამატებით სირთულეს ქმნის.

ცვლილების საუბრის გაღვივება და გაჟღერება მოტივაციური ინტერვიუირე-
ბის ეფექ ტიანობის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ამიტომ ჯგუფებში მნიშ-
ვნელოვანი გამოწვევაა დრო ინდივიდუალური სათქმელისთვის. ჯგუფის 
თითოეულ წევრს ნაკლები დრო აქვს სასაუბროდ და ნაკლებად იღებს სპე-
ციალისტის ინდივიდუალურ ყურადღებას, ვიდრე ინდივიდუალური მოტივაციური 
ინტერვიუირების დროს. ამგვარად, ინდივიდებს ნაკლებად აქვთ ცვლილების 
საუბრის გამოთქმის საშუალება. ამას გარდა, ჯგუფის დინამიკა ცვლილების 
საუბრის ალბათობას ცვლის. კლიენტებმა შესაძლოა განამტკიცონ ერთმანეთის 
უცვლელობის საუბარი და სტატუს-კვოს ამგვარი მხარდაჭერა იმას გამოიწვევს, 
რომ ჯგუფში უარესი შედეგი შეიძლება მივიღოთ, ვიდრე ყოველგვარი ჩარევის 
გარეშე, ან სტანდარტული მკურნალობის დროს (Brown et al., 2007; Walters, Ogle, 
& Martin, 2002). ესე იგი, მთავარია, ჯგუფი ისე მოვაწყოთ, რომ მისი თითოეული 
წევრისთვის მაქსიმუმამდე გაიზარდოს ცვლილების საუბრის წარმოქმნისა და 
განვითარების შესაძლებლობა.

არსებობს საკმარისი ფაქტები, რომ მოტივაციური ინტერვიუირების ეფექ-
ტურად ჩატარება ჯგუფურ ფორმატში შესაძლებელია (Bailey, Baker, Web-
ster, & Lewin, 2004; LaBrie et al., 2008; Santa Ana, Wulfert, & Nietert, 2007; 
Schmiege, Broaddus, Levin, & Bryan, 2009), თუმცა ეს კვლევები ჯერ კიდევ 
ადრეულ სტადიაზეა. თანამედროვე ლიტერატურაში არსებული ინფორმაციის 
თანახმად, ჯგუფში ჩატარებული მოტივაციური ინტერვიუირების შედეგების 
წინასწარმეტყველება უფრო ნაკლებად შეგვიძლია, ვიდრე ინდივიდუალური 
მოტივაციური ინტერვიუირებისა, თუმცა ორივე მათგანს ახასიათებს გარკვეული 
ცვალებადობა. შედარებით ნაკლებია ცნობილი „აქტიური ინგრედიენტების“, ანუ 
ჯგუფური ინტერვიუირების ეფექტიანობის მედიატორებისა და მოდერატორების 
შესახებ (LaChance, Feldstein, Ewing, Bryan, & Hutchinson, 2009; Webber, Tate, 
& Quintiliani, 2008). არსებული ცოდნისა და გამოცდილების შეჯამება ჯგუფური 
მოტივაციური ინტერვიუირების ჩატარების პრაქტიკულ მითითებებთან ერთად 
წარმოდგენილია ვაგნერისა და ინგერსოლის მიერ (იბეჭდება).

ტექსტური ფორმატი

შესაძლებელია თუ არა მოტივაციური ინტერვიუირების ტექსტური ფორმით 
ჩატარება ნაბეჭდი ან ინტერაქციული კომპიუტერული პროგრამის სახით? ამ 
სფეროს კვლევებიც ადრეულ ეტაპზეა, მაგრამ რაღაც იმედისმომცემი ფაქტები 
უკვე არსებობს.

ამ მიმართულებით ყველაზე კარგად გამოიყენება „მსმელის შემოწმება“, 
რომელიც მოტივაციის გაღრმავების თერაპიის პროტოტიპია (Squires & Hester, 
2004; Walker, Roffman, Picciano, & Stephens, 2007; Walters, Hester, Chiauzzi, & 
Miller, 2005). კომპიუტერული შემოწმების შემდგომ 12-თვიან პერიოდში შემცირდა 
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და ლევა და მასთან დაკავშირებული პრობლემები (Hester, Squires, & Delaney, 
2005). მოტივაციური ინტერვიუირების შემცველ კომპიუტერულ პროგრამას 
დადებითი შედეგები ჰქონდა მოწევისთვის თავის დანებების (Hollis et al., 2005), 
სქესობრივი რისკის შემცირების (Kiene & Barta, 2006), დეპრესიის დაძლევის, 
და მარიხუანის მოხმარების შემთხვევებში (Kay-Lambkin, Baker, Lewin, & Carr, 
2009). კომპიუტერული ინტერვენციები გამოსცადეს ორსულობის პერიოდში 
ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებით (Ondersma, Chase, Svikis, & 
Schuster, 2005; Ondersma, Svikis, & Schuster, 2007). პირისპირ მიწოდებული და 
კომპიუტერული უკუკავშირის შემთხვევითი შერჩევების შედარებამ აჩვენა, რომ 
პიროვნულმა ინტერვენციამ გამოიწვია ქცევის მნიშვნელოვანი ცვლილებები 
საკონტროლო ჯგუფებთან შედარებით, კომპიუტერულმა ვერსიამ კი ეს ვერ 
შეძლო (Wagener et al., იბეჭდება).

აღნიშნული კომპიუტერული ინტერვენციების შედეგები არ ეყრდნობა 
ემპათიის გამოხატვას ან ცვლილების საუბრის გაღვივებას. კითხვარის ფორ-
მატში შემოწმებისას აქტიური ინგრედიენტია ინდივიდუალური უკუკავშირი, 
რომელმაც თავისთავად შეიძლება გავლენა იქონიოს ცვლილებაზე (Agostinelliet 
al., 1995; Juarez et al., 2006). მოტივაციურ ინტერვიუირებაზე დაფუძნებული 
კომპიუტერულ ინტერვენციათა შედეგები შუალედურია პირისპირ მოტივაციურ 
ინტერვიუირებასა და მკურნალობის გარეშე მდგომარეობას შორის (Barnet 
et al., 2009). მოტივაციური უკუკავშირი, ასევე, შესაძლოა მიწოდებულ იქნეს 
ინდივიდუალური წერილების საშუალებით (Agostinelli et al., 1995; Miller et al., 
2004; van Keulen et al., 2011).

ასევე შესაძლებელია ნაბეჭდი მასალების დამზადება კონკრეტული თე-
რაპიული მიზნებისათვის (Christensen, Miller, & Muñoz, 1978). გაღვივებისთვის 
დღიურების წარმოების თერაპიული მნიშვნელობა ცნობილია (Pennebaker, 
1997; Progoff, 1975). მისი შედეგები ჰგავს თერაპიაში საუბრების შედეგებს 
(Donnelly & Murray, 1991; Murray & Segal, 1994). ინტერაქციული დღიურები 
კლიენტისაგან წერილობითი პასუხების მიღებისა და მასთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის კითხვის სპეციალური მეთოდია (Parr, Haberstroh, & Kottler, 
2000; Proctor, Cowin, Hoffmann, & Allison, 2009). დამნაშავეებთან ჩატარებულმა 
გაკონტროლებულმა ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ ინტერაქციული დღიურის 
წარმოებისას რეციდივიზმი შემცირდა (Loudenburg, 2008; Proctor, Hoffman, 
& Allison, 2012). ასეთი ინტერაქციული მასალები შეიძლება სპეციალურად 
დავამზადოთ კლიენტის ცვლილების საუბრების აღსაძვრელად და ცვლილების 
მოტივაციის გასაძლიერებლად (მაგ., Miller & Mee-Lee, 2010; Parks & Wood-
ford, 2005). ამგვარი დღიურის საწარმოებელი მასალები შეიძლება გაკეთდეს 
ელექტრონულ-ინტერაქციულ ფორმატში (Childress, 1999). 

ოჯახის კონსულტაციები 

რა ხდება, როცა მოტივაციურ ინტერვიუირებაში ოჯახის ერთი ან მეტი წევ-
რია ჩართული? მოტივაციური ინტერვიუირების შემცველ ინტერვენციებში 
არსებობს ოჯახის წევრის კეთილგანწყობის მოპოვების შესაძლებლობა ცვლი-
ლების მოტივაციის მხარდასაჭერად (Longabaugh et al., 2005; Miller, Zwe-
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ben, et al., 1992; Tevyaw, Borsari, Colby, & Monti, 2007; UKATT Research 
Team, 2001; Zweben, 1991). ეს ზრდის კლიენტის სოციალურ მხარდაჭერას 
ცვლილებისაკენ მიმავალ გზაზე და გვაძლევს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, 
რომელიც მხოლოდ კლიენტისგან არ მიგვიღია (Burke, Vassilev, Kantchelov, 
& Zweben, 2002). შეწუხებული მეორე ადამიანის კეთილგანწყობის მოპოვება 
იმიტომ არის პრობლემური, რომ სესიის დროს ურთიერთობა შეიძლება 
ისე წარიმართოს, რომ მან კლიენტის უცვლელობის საუბარი და თავდაცვა 
გამოიწვიოს. ხშირად ისეა ხოლმე, რომ მათ შორის უკვე არსებობდა საუბრები, 
როცა მეორე ადამიანი ცვლილებისკენ მოუწოდებდა, კლიენტს კი ცვლილების 
საწინააღმდეგო არგუმენტები მოჰყავდა. მსგავსი სიტუაცია ადვილად გადმოვა 
მოტივაციური ინტერვიუირების სესიაში, თუ კონკრეტული ნაბიჯები არ გადაიდგა 
ამის აღმოსაფხვრელად. მოტივაციური ინტერვიუირების ორივე პარტნიორთან 
ჩატარება გამოკვეთს პოზიტიური ცვლილების მნიშვნელობას. თქვენ შეგიძლიათ, 
თავიდანვე განსაზღვროთ ძირითადი წესები, როგორ უნდა ჩაერთონ კლიენტი 
და მეორე ადამიანი (მაგ., არავითარი დადანაშაულება; აქცენტი პოზიტიურ 
ცვლილებაზე).

ისიც შესაძლებელია, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება ურთიერთობის 
გამყარების მიზნით ჩავატაროთ და მხოლოდ ერთი პარტნიორი არ გვყავდეს 
კლიენტად (Burke et al., 2002). ამ შემთხვევაშიც მოტივაციური ინტერვიუირება 
ორივე პარტნიორთან გამოიყენება. პერსონალური უკუკავშირის მიწოდების 
MET (მოტივაციური გაძლიერების თერაპია) მიდგომა და მოტივაციური ინ-
ტერვიუირება ადაპტირდა სხვადასხვა ოჯახური ინტერვენციისთვის (Connell & 
Dishion, 2008; Cordova, Warren, & Gee, 2001; O’Leary, 2001; Rao, 1999; Roffman 
et al., 2008; Slavet et al., 2005; Uebelacker et al., 2006; Van Ryzin, Stormshak, 
& Dishion, 2012). 

მოტივაციური ინტერვიუირების კომბინაცია  
სხვა მიდგომებთან

როგორ უკავშირდება მოტივაციური ინტერვიუირება სხვა მიდგომებს, რო-
მელთაც იყენებთ? აზრი არ აქვს მთელი პრაქტიკის მხოლოდ მოტივაციურ 
ინტერვიუირებაზე აგებას, რადგან ის მხოლოდ ერთი-ერთი კლინიკური მეთო დია, 
რომლის საშუალებითაც ადამიანებს ვეხმარებით, რომ ამბივალენტურობიდან 
ცვლილების განხორციელებაზე გადავიდნენ. ნებისმიერ პრაქტიკაში გამოიყენება 
სხვა მნიშვნელოვანი კლინიკური ამოცანები და უნარებიც, რომელთა უმეტესობა 
უფრო წარმმართველ და მიმყოლ სტილზეა აგებული, ვიდრე მეგზურ სტილზე.

მოტივაციური ინტერვიუირების პრაქტიკაში ინტეგრირების ერთ-ერთი გზაა 
მონაცვლეობითი მოდელის გამოყენება. ვიწყებთ მოტივაციური ინტერვიუირების 
გამოყენებით, როდესაც ცვლილებაა საჭირო, შემდეგ კი თავს ვანებებთ მას, როცა 
სხვა ამოცანებზე გადავდივართ (Miller & Moyers, 2006). როგორც ერთ-ერთმა 
კვლევამ უჩვენა, ჩვენ მიერ წინასწარ შერჩეულ კარგი ემპათიური უნარების მქონე 
თერაპევტებს ძალიან ბუნებრივად გამოუვიდათ კომბინირებული თერაპიის 
მოტივაციური ინტერვიუირების კომპონენტი, მაგრამ გაუჭირდათ ქცევითი 
კომპონენტის წარმმართველ სტილზე გადასვლა (Miller, Moyers, et al., 2005). 
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მონაცვლეობით მოდელში შესაძლებელია მოქნილად გადასვლა მოტივაციური 
ინტერვიუირებიდან სხვა სტილებზე, და პირიქით, იმის შესაბამისად, თუ რა 
კლინიკური ამოცანა გვაქვს. ამგვარი მიდგომისას მოტივაციურ ინტერვიუირებას 
ვწყვეტთ და ხელახლა ვიწყებთ ხოლმე. კონსულტირება იწყება მოტივაციური 
ინტერვიუირებით და მაშინ გადადის სხვა სტრატეგიებზე, როცა კლიენტები უკვე 
მზად არიან მოქმედებისთვის (Longabaugh et al., 2005; Miller, 2004). შემდეგში, 
თუ მოტივაციური დაბრკოლებები შეიქმნება, ისევ მოტივაციურ ინტერვიუირებას 
დავუბრუნდებით.

თუმცა სპეციალისტებს, რომლებსაც აქვთ მოტივაციური ინტერვიუირების 
გამოცდილება, არ მოსწონთ ხოლმე ეს მოდელი. „რეალურად, მე არ ვწყვეტ 
მოტივაციურ ინტერვიუირებას“, ამბობენ ისინი. ისინი რეზერვში არ დებენ 
მოტივაციურ ინტერვიუირებას და არ ელოდებიან შემთხვევას, კიდევ როდის 
დასჭირდებათ ის. მათი გამოცდილების მიხედვით, მოტივაციური ინტერვიუირება 
როგორღაც გაერთიანებული და შერეულია მთელ მათს კლინიკურ პრაქტიკასთან. 
ის გადაიქცა კლინიკურ სტილად, რომლითაც პრაქტიკაში ბევრი სხვადასხვა 
პრობლემის გადაჭრაა შესაძლებელი. მოტივაციური ინტერვიუირება არ არის 
მხოლოდ რაღაც კონკრეტული ტექნიკა, არამედ  პრაქტიკის ფორმაა.

მოტივაციური ინტერვიუირების თანამედროვე გაგების თანახმად ის ოთ-
ხი კლინიკური პროცესისგან შედგება, ამიტომ ჩვენთვის ეს უკანასკნელი, 
გაერთიანების მოდელი, უფრო მისაღებია. კეთილგანწყობის მოპოვება, ფო-
კუსირება და დაგეგმვა (რომელიც განხორციელებასაც შეიცავს) არის პროცესები, 
რომლებიც ბევრ სხვადასხვა პრაქტიკაშია ჩართული. გაღვივების პროცესი, 
რომელიც მხოლოდ მოტივაციური ინტერვიუირების დამახასიათებელია, 
საჭიროა ცვლილების მოტივაციის გასაძლიერებლად.  დანარჩენი პროცესების 
მსგავსად, ის ზოგჯერ საჭიროა, ზოგჯერ კი აღარ. მოტივაციური ინტერვიუირების 
პრაქტიკა, რომელიც აქ აღვწერეთ, გულისხმობს მოქნილ მოძრაობას ამ ოთხ 
პროცესს შორის. ეს მეთოდთა მონაცვლეობა კი არა, ურთიერთგადახლართული 
პროცესებია, რომლებიც კლიენტის მდგომარეობაზეა მორგებული.

პრაქტიკის ამ ინტეგრირებული მოდელის კიდევ ერთი ასპექტია მოტივაცი-
ური ინტერვიუირების სულისკვეთება (იხილეთ 1-ლი თავი), რომელიც შენარ ჩუ-
ნებულია პრაქტიკის უმეტეს შემთხვევებში. მოტივაციური ინტერვიუირების ხედვა 
და საკუთარი ხელშემწყობი როლის გაგება ცვლილების დინამიკაში ადვილად 
არ ჩნდება, ან ქრება. გონებისა და გულის ეს - პარტნიორობის, მიღების, 
თანაგრძნობისა და გაღვივების - განწყობა მყარი საფუძველია კარგი პრაქ-
ტიკისთვის. ჩვენი აზრით, ეს კიდევ ერთი მიზეზია, რის გამოც სპეციალისტები არ 
გრძნობენ, რომ თითქოს „წყვეტენ“, ან „იწყებენ“ მოტივაციურ ინტერვიუირებას, 
როდესაც კლიენტებთან ერთად ცვლილების პროცესზე გადადიან. 

მოტივაციური ინტერვიუირების სტილი შეთავსებადია მრავალ სხვა კლი-
ნიკურ პრაქტიკასთან. როდესაც მოტივაციური ინტერვიუირება სხვა აქტიურ 
მკურნალობასთან ერთიანდება, ორივეს ეფექტიანობა ძლიერდება (Hettema et 
al., 2005; Westra, 2012). ჯერჯერობით ყველაზე გავრცელებულია მოტივაციური 
ინტერვიუირების შერევა კოგნიტურ-ბიჰევიორისტულ მიდგომასთან (მაგ., Ali, 
Hagshenas, Reza, Ira, & Maryam, 2011; Arkowitz & Westra, 2004; DiLillo, Sieg-
fried, & West, 2003; Kertes, Westra, Angus, & Marcus, 2011; Longabaugh et al., 
2005; Merlo et al., 2010; Parsons, Golub, Rosof, & Holder, 2007; Runyon, De-



351მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება

blinger, & Schroeder, 2009; Smith, Heckemeyer, Kratt, & Mason, 1997). ამგვარი 
ჰიბრიდული კომბინაციები სპეციფიკურ პრობლემებს ქმნის მკურნალობის 
შეფასებასთან დაკავშირებით (Haddock et al., 2012). თანაბრადაა შესაძლებელი 
მოტივაციური ინტერვიუირების კომბინაცია საგანმანათლებლო (Gance-Cleve-
land, 2007; Leak, Davis, Houchin, & Mabrey, 2009; Sherman et al., 2009), 
ფარმაკოლოგიურ (Anton et al., 2005; Heffner et al., 2010), ჯანდაცვის (Thevos, 
Kaona, Siajunza, & Quick, 2000), კერძო შემთხვევების მართვის (Robles et al., 
2004), ან სხვა ინტერვენციებთან. კლინიკურ სიტუაციაში ამგვარი ინტეგრირება 
უფრო მისაღებია, ვიდრე მოტივაციური ინტერვიუირების შედარებები სხვა 
მიდგომებთან, თუმცა მოტივაციური ინტერვიუირება კლინიკურ ექსპერიმენტებში 
შედარების პირობაცაა, იმის დასადგენად, 
უმჯობესდება თუ არა მკურნალობა მი-
ნი მალურ აქტიურ მკურნალობასთან 
შედარებით (მაგ., Davidson, Gulliver, Long-
abaugh, Wirtz, & Swift, 2007).

განსხვავებული როლები და კონტექსტი

მოტივაციური ინტერვიუირება ყველაზე ხშირად გამოიყენება მკურნალობის 
კონტექსტში, როცა ჯანდაცვის სპეციალისტი (მაგ., სოციალური მუშაკი, ფსი-
ქოლოგი, ექიმი, ფიზიოთერაპევტი) ცვლილების შესახებ ესაუბრება ადამიანებს. 
მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება თანდათან ფართოვდება სხვა 
სერვისების კონტექსტშიც. მოკლედ განვიხილავთ გამოყენების ამ ახალ სფე-
როებს.

დამხმარე სწავლაში

სწავლაში დახმარება არის პროცესი, როდესაც ვინმეს ვეხმარებით რაიმე უნარის 
შეძენაში, ეს სხვადასხვა პროფესიის შემადგენელი კომპონენტია. „ცხოვრების 
მასწავლებლები“ კონსულტაციებს სხვადასხვა თემაზე ატარებენ:

„სწავლების პროცესი ეხება კონკრეტულ პიროვნულ პროექტებს, ბიზნესის წარ-
მატებებს, ზოგად მდგომარეობასა და ცვლილებებს კლიენტის პირად ცხოვ-
რებაში, ურთიერთობებსა და პროფესიაში. ეს ხდება აწმყო სიტუაციის, შესაძლო 
დაბრკოლებებისა და პრობლემების შესწავლით და სამოქმედო კურსის არჩევით, 
რათა ცხოვრება ისეთი გავხადოთ, როგორიც გვინდა (აღებულია 12 აგვისტოს, 
2011 ვებ-გვერდიდან www.lifecoach.com).

ამ აზრით, სწავლაში დახმარებას ბევრი საერთო აქვს მოტივაციურ ინტერ-
ვიუირებასთან. კეთილგანწყობის მოპოვების, ფოკუსირებისა და დაგეგმვის 
პროცესები აშკარად სახეზეა და მოტივაციური ინტერვიუირების გაღვივების 
პროცესიც ბუნებრივად ერწყმის მას. „ცხოვრების მასწავლებელი“ ნებისმიერი 
ორგანიზაციის მიერ შეიძლება იყოს სერტიფიცირებული, შეიძლება ჰქონდეს, ან 
არც ჰქონდეს მოტივაციური ინტერვიუირების გამოცდილება. ქცევის ცვლილების 
სწავლება ხშირად ჯანდაცვის ლიცენზირებული სპეციალისტების, მაგალითად, 

მოტივაციური 
ინტერვიუირების სტილი 
შეთავსებადია მრავალ სხვა 
კლინიკურ პრაქტიკასთან. 
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ექთნებისა (Bennett et al., 2005; Borrelli et al., 2005; Butterworth, Linden, McClay, 
& Leo, 2006) და ფსიქოლოგების (Passmore, 2007; Passmore & Whybrow, 2008) 
ამოცანაა.

თუმცაღა სწავლაში დახმარებისას გამოყენებული მეთოდები ისევე 
მრა ვალ ფეროვანი და განსხვავებულია, როგორც კონსულტირებისას, ან 
ფსიქოთერაპიისას. სწავლაში დახმარება მოტივაციური ინტერვიუირების 
კომუნიკაციის სტილს ჰგავს მის მთავარ განზრახვაში − დაეხმაროს ადამიანებს 
დადებითი ცხოვრებისეული ცვლილებების განხორციელებაში (Antiss & Pass-
more, 2012; Lawson, Wolever, Donovan, & Greene, 2009; Mantler, Irwin, & Morrow, 
2010; N. H. Miller, 2010; Newnham-Kanas, Morrow, & Irwin, 2010). ბატერვორსის 
(2007) მიხედვით, „დღესდღეობით მოტივაციურ ინტერვიუირებაზე დაფუძნებული 
ჯანდაცვის სწავლება ერთადერთი ტექნიკაა, რომელიც თანმიმდევრულად  და 
მიზეზშედეგობრივად უკავშირდება პოზიტიურ ქცევით შედეგებს“ (გვ. 299).

უფრო ზოგადად, ტრენერები (მათ შორის სპორტის მწვრთნელები) გან-
სხვავდებიან ერთმანეთისგან სტილის მიხედვით, მათი სტილი ცვალებადობს 
წარმართვასა და მეგზურობას შორის (სპორტის მწვრთნელებში თითქმის არავის 
აქვს მიმყოლი სტილი!). როდესაც წვრთნა წარმმართველი და ავტორიტარული 
სტილის ნაცვლად უფრო მეტად მეგზურ სტილს იყენებს და ადამიანის, ან 
გუნდის საუკეთესო შესრულების გამოწვევაზე ფოკუსირდება, იქ მოტივაციური 
ინტერვიუირების ადგილიც მოიძებნება. სწავლების, წვრთნისა და გაჯანსაღების 
კარგი პრაქტიკა ეყრდნობა ადამიანის არსებულ გამოცდილებას, რითაც ის 
ძალიან ემსგავსება მოტივაციურ ინტერვიუირებას.

განათლება

განათლება მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენების შედარებით ახალი 
სფეროა, თუმცა განათლების პიროვნებაზე ცენტრირებულ და სოკრატესეულ 
სტილებს დიდი ხნის ისტორია აქვს (Rogers, 1980b). მოტივაციური ინ ტერ-
ვი უირების ადაპტაციები გამოიყენება საშუალო სკოლიდან გარიცხვების შე-
სამცირებლად (Atkinson & Woods, 2003), დეპრესიის საწინააღმდეგოდ (Connell 
& Dishion, 2008); გაცდენების შესამცირებლად (Enea & Dafinoiu, 2009); სწავლის 
ჩვევების და მიღებული შეფასებების გასაუმჯობესებლად (Daugherty, 2009); 
სიგარეტის მოწევის შესამცირებლად (Bolger et al., 2010; Harris et al., 2010); 
მოსწავლეებში ალკოჰოლისა (Baer, Kivlahan, Blume, McKnight, & Marlatt, 2001; 
Burke, Da Silva, Vaughan, & Knight, 2005; Scholl & Schmitt, 2009; Tevyaw et al., 
2007) და მარიხუანის მოხმარების შესამცირებლად (Swan et al., 2008; Walker 
et al., 2006); ჭარბწონიანობის საწინააღმდეგოდ (Flattum, Friend, Neumark-Sz-
tainer, & Story, 2009); კლასის მართვისთვის (Reinke, Herman, & Sprick, 2001); 
დისციპლინური გადაცდომების მოსაგვარებლად (Kelly & Lapworth, 2006; LaBrie, 
Lamb, Pedersen, & Quinlan, 2006).

ზემოთ ჩამოთვლილი სიიდან გასაგები ხდება, რომ განათლებაში მო-
ტივაციური ინტერვიუირების გამოყენების ეს ადრეული მცდელობები ამა თუ 
იმ პრობლემის მოგვარებას უკავშირდება. თუმცა, ჯერ კიდევ არაა ბო ლომდე 
გამოკვლეული მოტივაციური ინტერვიუირების როლი აკადემიური მოსწრებისა 
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და ემოციური კეთილდღეობის გაუმჯობესებაში. მოტივაციური ინტერვიუირების 
გამოყენების პოტენციალი ყოველდღიური სწავლების პრაქ ტიკაში ძალიან 
იმედისმომცემი ჩანს.

ოპორტუნისტული ინტერვენცია

პრაქტიკოსები გვეკითხებიან: „შეგიძლიათ მოტივაციური ინტერვიუირების 
ჩატარება რამდენიმე წუთში?“ ეს ამ კითხვას ჰგავს: „შეგიძლიათ პიანინოზე 
დაკვრა 5 წუთის განმავლობაში?“ რასაკვირველია, ამ დროში ბრწყინვალე 
კონცერტს ვერ გამართავთ, მაგრამ მცირე დროშიც შეგიძლიათ ინსტრუმენტზე 
დაკვრა და მოტივაციური ინტერვიუირების დემონსტრირება. ალბათ, ამ კითხვის 
აზ რი ისაა, შესაძლებელია თუ არა გავლენის მოხდენა რამდენიმეწუთიანი 
მოტივაციური ინტერვიუირების საშუალებით. თუ ცვლილებაზე მსჯელობისთვის 
მხოლოდ რამდენიმე წუთი გაქვთ, მოტივაციური ინტერვიუირება უფრო შე-
დეგიანი იქნება, ვიდრე თითის ქნევით გაფრთხილებები (Soria et al., 2006). 
შედარებით ხანმოკლე მოტივაციური ინტერვიუირების მაგალითები, რომლებსაც 
შედეგად ქცევის ცვლილება მოჰყვა, აღწერილია ბევრ სხვადასხვა შემთხვევაში, 
მათ შორის, ზოგად მედიცინაში (Aharonovich et al., 2006; Barkin, 2008; Bern-
stein et al., 2005; Butler et al., 1999; D’Amico, Miles, Stern, & Meredith, 2008; 
Hollis et al., 2005), ფსიქიატრიაში (Brown et al., 2009; Graeber, Moyers, Grif-
fith, Guajardo, & Tonigan, 2003; Hulse & Tait, 2002), სტომატოლოგიაში (Ko-
erber, Crawford, & O’Connell, 2003; Weinstein, Harrison, & Benton, 2004), 
ორსულობის პერიოდის კონსულტაციებში (Handmaker & Wilbourne, 2001; 
Valanis et al., 2001), დეტოქსიკაციაში (Stotts et al., 2001), შპრიცების/ნემსების 
გაცვლის პროგრამაში (Stein, Charuvastra, Maksad, & Anderson, 2002), სისხლის 
დონაციაში (Sinclaur et al., 2010), სასწრაფო დახმარების განყოფილებებში 
(Bernstein & Bernstein, 2008; Bernstein, Bernstein, & Levenson, 1997; Longabaugh 
et al., 2001; Monti et al., 1999; Neighbors, Barnett, Rohsenow, Colby, & Monti, 
2010; Spirito et al., 2004), ტრავმის ცენტრებში (Monti et al., 2007; Schermer 
et al., 2006), სატელეფონო კონსულტაციებში (Bell et al., 2005; Valanis et al., 
2003). ნაკლებადაა შესწავლილი მოტივაციური ინტერვიუირების, როგორც 
ოპორტუნისტული ინტერვენციის, გამოყენება სხვა სერვისების კონტექსტში, 
მაგალითად, სოციალურ სერვისებში, თანამშრომელთა მხარდაჭერის პროგ-

რამებში, ფარმაცევტიკასა და სამართლებრივ სერვისებში.

სასჯელაღსრულება და პრობაცია

სასჯელაღსრულება და პრობაცია კიდევ ერთი სფეროა, რომელშიც სწრაფად 
იზრდება მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება (McCurran, 2009; McCur-
ran & Ward, 2004; Walters, Clark, Gingerich, & Meltzer, 2007). ამის მაგალითები 
აღწერილია პრობაციისა და პირობითი სასჯელის (Clark, 2005; Clark, Walters, 
Gingerich, & Meltzer, 2006; Harper & Hardy, 2000; Walters, Vader, Nguyen, 
Harris, & Eells, 2010) და პატიმრობის დროს (Farbring & Johnson, 2008; Rosen, 
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Hiller, Webster, Staton, & Leukefeld, 2004; Slavet et al., 2005; Stein et al., 2006), 
არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულებისა და ბავშვთა კეთილდღეობის (Feld-
stein & Ginsburg, 2006; Hohman, 1998; Hohman & Matulich, 2010; Patel, Lambie, 
& Glover, 2008), აგრეთვე, დამნაშავეთა რეაბილიტაციისა (Birgden, 2004; Dia, 
Simmons, Oliver, & Cooper, 2009; Easton, Swan, & Sinha, 2000; Kistenmacher 
& Weiss, 2008; LaChance et al., 2009; Mann & Rollnick, 1996) და ჯანდაცვის 
ხელშეწყობის პროგრამებში პოლიციელებთან და მეხანძრეებთან (Anshel & 
Kang, 2008; Elliot et al., 2007).

ქცევის ცვლილება ცალსახად არის სასჯელაღსრულების სისტემების მნიშ-
ვნელოვანი მიზანი, ამიტომ აუცილებელია ისეთი ინტერვენციების გამოყენება, 
რომლებიც ცვლილებას უწყობს ხელს. არსებობს თუ არა მიზეზი, ვიფიქროთ, 
რომ დამნაშავეები, როგორც ჯგუფი, სხვა ადამიანებისგან განსხვავებულ 
რეაგირებას მოახდენენ ცვლილების ინტერვენციებზე? ერთი დაშვება ასე-
თია, ისინი მოკლებულნი არიან თავისუფლებას, ამიტომ უფრო ძლიერი წი-
ნააღმდეგობა აქვთ და უფრო მოსალოდნელია დაპირისპირებული რეაქციის 
მიღება ისეთ ჩარევაზე, რომელიც მათს ავტონომიას კიდევ უფრო მეტად 
შეზღუდავს. კვლევებმა აჩვენა, რომ წინააღმდეგობის მაღალი გამოხატულების 
მქონე ადამიანებთან მოტივაციურ ინტერვიუირებას უკეთესი რეაქცია მოჰყვება, 
ვიდრე წარმმართველ სტილს (Grodin, 2006; Karno & Longabaugh, 2005a, 2005b; 
Karno, Longabaugh, & Herbeck, 2009). აქედან გამომდინარე, მოტივაციური 
ინტერვიუირება ყველაზე შესაფერისი სტილია სასჯელაღსრულების სფეროში 
სამუშაოდ.

საწინააღმდეგო ჰიპოთეზის თანახმად, ანტისოციალური ინდივიდები 
არ რეაგირებენ მოტივაციურ ინტერვიუირებაზე, რადგან მათ არ შეუძლიათ 
თერაპიული ურთიერთობების დამყარება. ერთ კვლევაში (Rosenblum et al., 
2005) აღმოჩნდა, რომ ანტისოციალური პიროვნული აშლილობის მქონე 
ადამიანთა მცირე შერჩევაში კოგნიტურ-ქცევითი თერაპია უფრო ეფექტური იყო, 
ვიდრე მოტივაციური ჯგუფური თერაპია. სხვა კვლევებმა ეს არ დაადასტურა 
(Project MATCH Research Group, 1998b) და ივარაუდეს, რომ ანტისოციალური 
ინდივიდები უკეთესად რეაგირებენ მოტივაციურ ინტერვიუირებაზე, ვიდრე 
უფრო კონფრონტაციულ მიდგომებზე (Grant et al., 2009; Woodall, Delaney, 
Kunitz, Westerberg, & Zhao, 2007). 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემაში მომუშავე ინდივიდებს 
ხშირად აქვთ ხოლმე ორმაგი და პოტენციურად ურთიერთსაწინააღმდეგო 
როლი დამნაშავეებთან მიმართებაში (იხილეთ მე-10 თავი). ერთია ქცევის 
ცვლილების ხელშეწყობა დამნაშავესთან თანამშრომლური პარტნიორობით. 
ამავე დროს, დამნაშავეებთან მომუშავე სპეციალისტებს ხშირად აქვთ აღ-
სრულებისა და ანგარიშგების ვალდებულებები, რაც მათ დაპირისპირებულ 
ურთიერთობაში აყენებს. მიგვაჩნია, რომ ეს როლები ურთიერთთავსებადია, 
როცა პროფესიონალის შეზღუდვები და მოვალეობები კარგადაა გასაგები 
ორივე მხარისთვის, ამიტომ კორექციის სპეციალისტებს შეუძლიათ მოტივაციური 
ინტერვიუირების ოსტატურად გამოყენება და აკეთებენ კიდეც ამას (Hart-
zler & Espinosa, 2011). აღმასრულებლის როლისთვის დამახასიათებელი 
„თუ−მაშინ“ პირობითობა არ არის შეუთავსებელი დამოკიდებულებასთან „მე 
მსურს, გავაკეთო ყველაფერი, რაც შემიძლია, რომ თქვენ წარმატებას და 
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გათავისუფლებას მიაღწიოთ“. როგორც სხვა პოპულაციებში, მოტივაციური 
ინტერვიუირების სპეციალისტი აქაც ვარაუდობს, რომ დამნაშავეებს აქვთ 
თანდაყოლილი მოტივაცია დადებითი ცვლილების განსახორციელებლად. 
ამ ცვლილებებისკენ მოწოდებამ დიდი ალბათობით შესაძლოა გამოიწვიოს 
შეწინააღმდეგება ან პასიური დუმილი, ხოლო მოტივაციური ინტერვიუირების 
მიდგომა ცდილობს ადამიანში ცვლილების მოტივაციის მოძებნას და გაძ-
ლიერებას. დამნაშავეთა რეციდივიზმის შემცირების ადრეულმა კვლევებმა 
აჩვენა, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება შეიძლება შედეგიანი იყოს (Antiss, 
Polaschek, & Wilson, 2011).

ორგანიზაციები

ისევე, როგორც სასჯელაღსრულების სისტემაში, ორგანიზაციებშიც მნიშვნელობა 
აქვს, რა  ხედვა აქვთ მენეჯერებს მათი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ ადამიანთა 
მიმართ. 1960 წელს გამოცემულ კლასიკურ წიგნში „წარმოების ადამიანური მხარე“ 
მაკ გრეგორმა (2006) სამუშაო ადგილებზე ადამიანის მოტივირების საკითხში 
ერთმანეთს დაუპირისპირა თეორია X და თეორია Y. პირველი თეორიის, X-ის 
მიხედვით, მუშაკები არიან უკიდურესად ზარმაცები და არამოტივირებულები, 
არ უყვართ მუშაობა და ცდილობენ, რაც შეიძლება, ცოტა საქმე გააკეთონ. 
თეორია X-ში მენეჯერი უნდა იყოს ჩასაფრებული, სკეპტიკური, არ უჯერებდეს 
თანამშრომლებს, უნდა იყენებდეს მუქარას, იძულებას, აკრძალვებს, ჯილდოსა 
და სასჯელს, რომ გააკეთებინოს მათ ის, რასაც სხვაგვარად თავს აარიდებდნენ. 
ამის საპირისპიროა თეორია Y, რომლის მიხედვითაც მუშაკებს ახასიათებთ 
ნიჭიერება და შემოქმედებითობა, ხშირად სიამოვნებას ანიჭებთ მუშაობა, 
შეუძლიათ საკუთარი თავის კონტროლი და მიმართულების არჩევა. თეორია 
Y-ში მენეჯერმა ასეთ თანამშრომლებს სათანადო ატმოსფერო უნდა შეუქმნას, 
რომ გამოავლინოს მათი პასუხისმგებლობა, მოტივაცია და შემოქმედებითი 
ჩართულობა.

როგორც აღმოჩნდა, ორივე თეორია თვითასრულებადი წი ნას წარ-
მეტყველებაა, წარმატებული ბიზნესები კი დიდი ხნის წინ მიხვდნენ, რომ 
თეორია Y-ს დიდი უპირატესობა აქვს და ის ხელს უწყობს ორგანიზაციაში 
პროდუქტიულობის, შემოქმედებითობისა და პასუხისმგებლობის გრძნობის 
ჩამოყალიბებას. ეს იდეები პირველად მაკგრეგორმა და ედვარდს დემინგმა 
აღწერეს (Walton, 1986), მათი მიღება და განხორციელება კი ყველაზე ადრე 
იაპონიაში დაიწყო, რამაც მათი ეკონომიკის გარდაქმნა გამოიწვია.

მენეჯერები, პრობაციის ოფიცრები, სპეციალისტები, რომლებიც სამუშაოს 
თეორია X-ის ფარგლებში ასრულებენ, ძალაუფლების დაპირისპირებაში 
ებმებიან, თითქოს კატათაგვობანას თამაშობდნენ. მათ ევალებათ კლიენტს 
გაააზრებინონ, შეცვალონ იგი და წესრიგს დაუქვემდებარონ.  ადამიანებს 
არ მოსწონთ, როცა მათ აკონტროლებენ და რამდენადაც შესაძლებელია, 
ნაკ ლებად ემორჩილებიან, თავს არიდებენ, გაურბიან და იცავენ საკუთარ 
ავტონომიას. ეს კი იმას ადასტურებს, რომ თეორია X-ს სწორი შეხედულებები 
აქვს ადამიანის ბუნების შესახებ. სინამდვილეში, სულ არ არის ადვილი, იყო 
ხელმძღვანელი თეორია X-ის პირობებში. გადაწვის ხარისხიც ძალიან მაღალია. 
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თუ თქვენ ადამიანებს კონსულტირებას უწევთ და თეორია X-ს იზიარებთ, ისინი 
გადადიან თავდაცვაზე, წინააღმდეგობაზე, ბრაზობენ, გიპირისპირდებიან, მათ 
არ სურთ, რომ დაბრუნდნენ კონსულტაციაზე, ან ცვლილება განახორციელონ. 
თუ თქვენ ადამიანებს კონსულტირებას უწევთ და თეორია Y-ს იზიარებთ, ისინი 
უფრო გახსნილები, ინტერესიანები, მოტივირებულები ხდებიან, თავს უფრო 
კომფორტულად და ჩართულად გრძნობენ, მეტად აქვთ ცვლილების სურვილი. 

მოტივაციური ინტერვიუირება ძალიან ჰგავს თეორია Y-ს და ორგანიზაციული 
ცვლილების თანამშრომლურ მიდგომას, რომელმაც უნდა გამოავლინოს 
ძლიერი მხარეები და შესაძლებლობები (Cooperrider & Whitney, 2005; Mad-
sen, 2009). აქ გადაწყვეტილებებს გარე ექსპერტი კი არ იღებს, ისინი თავად 
სისტემიდან გამომდინარეობს, მთავარია კარგი მოსმენა. მოტივაციურ ინ-
ტერვიუირებაში ასახულია მედიაციისა და კონფლიქტის მოგვარების სა ყო-
ველთაოდ გავრცელებული მეთოდები, რომლებშიც გამოიყენება მართვის, 
ფოკუსირების, გაღვივებისა და დაგეგმვის პროცესები.

როლების პოტენციური კონფლიქტი, რომელიც უკვე აღვნიშნეთ სას ჯელ-
აღსრულების სისტემასთან მიმართებაში, მაშინაც უნდა გავითვალისწინოთ, 
როცა მოტივაციურ ინტერვიუირებას ორგანიზაციების შიგნით ვიყენებთ. ვის 
ინტერესებსა და კეთილდღეობას ვემსახურებით? მოტივაციური ინტერვიუირების 
გამოყენება განათლებაში, ბიზნესში და სასჯელაღსრულების სფეროში იმ 
მიზნით, რომ ადამიანი უფრო ადვილად „მართვადი“ გავხადოთ, არ შე-
ესაბამება მოტივაციური ინტერვიუირების დამახასიათებელ თანაგრძნობით 
სულისკვეთებას, რომელიც მე-2 თავშია აღწერილი.

რელიგიური ორგანიზაციები

მოტივაციური ინტერვიუირება შესაძლოა სასარგებლო იყოს რელიგიურ ორ-
გა ნიზაციებშიც. მსოფლიოს რელიგიათა უმრავლესობა გვთავაზობს მოდელს, 
თუ რას ნიშნავს კარგი ცხოვრება და მოუწოდებს ადამიანებს, რომ გაითავისონ 
გარკვეული პრინციპები და ღირებულებები (Kass & Lennox, 2005). ასეთ 
კონტექსტში ზოგჯერ უგულებელყოფილია ადამიანების დახმარების ფაქტებზე 
დამყარებული მოდელები, ალბათ, იმიტომ, რომ რელიგიასა და ფსიქოლოგიას 
შორის ურთიერთდაეჭვება არსებობს (Delaney, Miller, & Bisono, 2007; Miller & Mar-
tin, 1988). ისეთ კულტურებში, სადაც რელიგია პიროვნული და საზოგადოებრივი 
იდენტიფიკაციის მთავარი საშუალებაა, რელიგიური ორგანიზაციები ნაყოფიერ 
საფუძველს წარმოადგენს იმისათვის, რომ განხორციელდეს ჯანდაცვის ქცევის 
ცვლილება (მაგ., Resnicow et al., 2002, 2004). კომუნიკაციის პიროვნებაზე 
ცენტრირებული სტილი გამოიყენება რელიგიურ კონტექსტშიც (Buber, 1971; 
Buber, Rogers, Anderson, & Cissna, 1997; Merton, 1960; Miller & Jackson, 1995) 
და მოტივაციური ინტერვიუირება ხშირად შეესაბამება ადამიანის ბუნების 
რელიგიურ გაგებას (მაგ., Martin & Sihn, 2009; Miller, 2000).
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მოტივაციური ინტერვიუირების ადაპტირება 
განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე 

პოპულაციებთან

ჩნდება კითხვები, როგორ უნდა გამოიყენებოდეს, ან, საერთოდ, უნდა გა-
მოიყენებოდეს თუ არა, მოტივაციური ინტერვიუირება განსაკუთრებული სა-
ჭიროებების მქონე ადამიანებთან.  აქ განვიხილავთ ორ ფართო საკითხს: 
მოტივაციური ინტერვიუირების პრაქტიკას კოგნიტური შეფერხებების მქონე 
ადამიანებისთვის და მოტივაციური ინტერვიუირების კულტურათაშორის ადაპ-
ტაციას.

კოგნიტური შეფერხებები

სასარგებლოა თუ არა მოტივაციური ინტერვიუირება თავის ტვინის დაზიანების, 
ან ინსულტის მქონე პაციენტებისთვის, შიზოფრენიითა და სწავლის დარღვევების 
მქონეთათვის, ან ხანშიშესული ადამიანებისთვის, რომლებსაც კოგნიტური 
უნარები დაუქვეითდათ? რა განსაკუთრებული საჭიროებები აქვთ ასეთ ჯგუფებს? 
უჭირთ თუ არა მათ ცვლილების მოტივაციის შენარჩუნება? რა ცვლილებები აქვთ 
განსახორციელებელი, ან როგორ უმკლავდებიან ამ ცვლილებებს პრაქტიკაში?
კოგნიტური დარღვევების მქონე ადამიანებთან მუშაობისას არსებობს მაქ-
სიმალურად დირექტიული სტილის გამოყენების ტენდენცია: რაც უფრო მძიმეა 
დარღვევა, მით უფრო ძლიერია მათ მაგივრად პრობლემის გადაჭრის სურვილი. 
ხანდაზმულებზე ზრუნვის ნებისმიერ შემთხვევითად შერჩეულ სახლში ვიზიტი 
დაგანახვებთ გამოსწორების რეფლექსის ინსტიტუციონალურ გამოყენებას, 
რასაც თან ახლავს ადამიანთა გმირული ძალისხმევა, შეინარჩუნონ ის ღირ-
სება და ავტონომია, რაც ჯერ კიდევ აქვთ. კოგნიტური დარღვევების მქონე 
ადამიანთა მოთხოვნილებები და მისწრაფებები ძალიან არ განსხვავდება 
სხვა ადამიანების მისწრაფებებისგან. მათ სხვაზე ნაკლებად არ სჭირდებათ 
პატივისცემა და თანაგრძნობა. უფლებადამცველები ითხოვენ პიროვნებაზე 
ცენტრირებულ მიდგომას, რომელიც ადამიანთა ღირსებასა და მათს ავტონო-
მიას აღიარებს. პიროვნებაზე ორიენტირებული ზრუნვა არ არის იგივე, რაც 
მოტივაციური ინტერვიუირება, მაგრამ კარგ საფუძველს ქმნის მოტივაციური 
ინტერვიუირებისთვის.

რა როლის შესრულება შეუძლია მოტივაციურ ინტერვიუირებას ამ ადა-
მიანების დასახმარებლად, რომ მათ უკეთესად შეძლონ ადაპტაცია შეცვლილ 
გარემოებებთან, რთულ სიმპტომებთან, კოგნიტურ შეზღუდვებთან? იქმნება 
ლიტერატურა სხვადასხვა სახის კოგნიტური შეფერხების მქონე ადამიანებთან 
მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენების შესახებ. ეს კვლევები უფრო იმ 
ადამიანებს ეხება, რომლებსაც დარღვევის მძიმე ფორმა აქვთ, ადამიანთა 
უმრავლესობას კი შედარებით მსუბუქი დარღვევები აღენიშნება. და მაინც, თუ 
მოტივაციური ინტერვიუირება სასარგებლო აღმოჩნდება მძიმე დარღვევების 
დროსაც, ეს საჭირო ინფორმაციაა.
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დამაჯერებელია არგუმენტი, რომ სხვადასხვა სახის კოგნიტური დარღვევის 
მქო ნე  ადამიანები ისევე ვერ რეაგირებენ მოტივაციურ ინტერვიუირებაზე, 
როგორც სხვა უფრო კონკრეტულ მიდგომებზე. ამ შემთხვევაში რელევანტურია 
ორი ტიპის ფაქტი. კვლევის პირველი ტიპი შეისწავლის კოგნიტურ დარ-
ღვევებს, როგორც მოდერატორს სხვადასხვა სახის მკურნალობაზე რეაგი-
რებისას. ჯერჯერობით, კოგნიტური საზომები არ უკავშირდება მოტივაციურ 
ინტერვიუირებაზე განსხვავებულ რეაგირებას. ერთ-ერთი დიდი კვლევისას, 
რომელიც რამდენიმე ადგილას ტარდებოდა, გამოითქვა ვარაუდი, რომ კლი-
ენტები MET-ს გაცილებით ცუდად დაექვემდებარებოდნენ, ვიდრე შედარებით 
ინტენსიურ და სტრუქტურირებულ მკურნალობას, თუ მათ 1) მეტად ექნებოდათ 
დარღვეული კოგნიტური უნარები, ან 2) ექნებოდათ კოგნიტური ფუნქციონირების 
შედარებით დაბალი (უფრო კონკრეტული) კონცეპტუალური დონე (Project 
MATCH Research Group, 1997a).  თუმცა არც ერთი ჰიპოთეზა არ დადასტურდა 
(Allen, 2001; Donovan, Kivlahan, Kadden, & Hill, 2001). სხვა კვლევებმაც ვერ 
აღმოაჩინა კავშირი კოგნიტურ ფუნქციონირებასა და მოტივაციური ინ ტერ-
ვიუირების შედეგებს შორის (Aharonovich, Brooks, Nunes, & Hasin, 2008), თუმცა 
ამგვარი კვლევები კოგნიტური დარღვევების ზოგად გავლენებს იკვლევს და 
არა მათს ურთიერთობას მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან. ასევე, გარდა 
კვლევებისა, რომლებიც შეისწავლიდნენ კოგნიტური ფუნქციონირების მიხედვით 
განსხვავებულ რეაგირებას, მოტივაციური ინტერვიუირების აპრობირება არ 
მოხდა სხვადასხვა სახის კოგნიტური დარღვევის მქონე პოპულაციებში. ქვემოთ 
მოკლედ აღვწერთ ამ კვლევებს.

მოტივაციური ინტერვიუირების სარგებელი განსაკუთრებით მოსალოდნელია 
იმ კოგნიტური დარღვევების მქონე პირებთან, რომლებსაც ერთი ან რამდენიმე 
ქვემოთ ჩამოთვლილი ასპექტიდან რომელიმეში (ან რამდენიმეში) აქვთ 
პრობლემა. ეს ასპექტებია ყურადღება, ინფორმაციის გადამუშავების სისწრაფე, 
მეხსიერება, ან აღსრულების ფუნქცია (მათ შორის ინიციატივა და მოტივაცია, 
თავშეკავება, მოქნილი აზროვნება, მეტაკოგნიცია და თვითცნობიერება). 
მოტივაციურ ინტერვიუირებას ბუნებრივად შესწევს უნარი, დაგვეხმაროს 
ამ გავრცელებული პრობლემების კომპენსირებაში. რეფლექსიები და შე-
ჯამებები ძირითადი ინფორმაციის გამეორებას წარმოადგენს და, ამგვარად, 
აძლიერებს ყურადღებასა და მეხსიერებას. ცვლილების საუბრის გაღვივება 
(ფსიქოსაგანმანათლებლო მიდგომებისაგან განსხვავებით) ხელს უწყობს 
მეხსიერების ვარჯიშს, რადგან მასალა პაციენტისგან მოდის და უფრო 
ღრმა დაა დამუშავებული. რეფლექსიაც აუმჯობესებს მეტაკოგნიციასა და 
თვითცნობიერებას, თანაც ამას ისე აკეთებს, რომ მინიმუმამდე დაჰყავს 
და პირისპირება, რაც დამახასიათებელია თავის ტვინის დაზიანებისთვის. 
მთლიანობაში, მოტივაციური ინტერვიუირება აუმჯობესებს მოტივაციასა 
და მოქმედებების დაგეგმვას, რაც სასარგებლოა ინიცირების უნარისათვის. 
დაგეგმვის პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის მოქმედებების უფრო დაწვ-
რილებით დაგეგმვა (მაგ., კონკრეტული გეგმების წერა და განხორციელების 
განზრახვა) ხელს შეუწყობს გახსენებასა და მიყოლას. დაბოლოს, მოტივაციური 
ინტერვიუირება არის ფოკუსირებული და შეიძლება იყოს ხანმოკლეც. თავის 
ტვინის დაზიანების მქონე ადამიანები ხშირად ებრძვიან ხოლმე დაღლილობას, 
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განსაკუთრებით, კოგნიტურ დაღლილობასა და ზედმეტ სტიმულაციას. მო-
ტივაციური ინტერვიუირება ამ სფეროებშიც აგვარიდებს პრობლემებს25. 

აღნიშნულ საკითხზე არსებული ლიტერატურა ნამდვილად დამაიმედებელია 
(Suarez, 2011). 411 პაციენტის შემთხვევითი შერჩევის მონაცემებიდან გამოჩნდა, 
რომ პაციენტებში, რომელთაც მწვავე ინსულტის შემდეგ მოტივაციური ინტერ-
ვიუირების ოთხი სესია ჩაუტარდათ, ერთი წლის შემდეგ დეპრესიისა და 
სიკვ დილიანობის ნაკლები შემთხვევები იყო (Watkins et al., 2007, 2011). 
სწორედ ასევე, პაციენტები შემთხვევითად შეარჩიეს და მოკლე სატელეფონო 
მოტივაციური ინტერვიუირება ჩაუტარეს თავის ტვინის ტრავმული დაზიანების 
შემდეგ, მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში კი მათ აღენიშნებოდათ 
კოგ ნიტური ფუნქციონირების, ხასიათის, და კეთილდღეობის შესამჩნევი 
გა უმჯობესება (Bell et al., 2005; Bombardier et al., 2009). ალკოჰოლის 
ჭარბად მოხმარებაც გავრცელებული პრობლემაა თავის ტვინის ტრავმული 
დაზიანების დროს (მანამდე და შემდეგ) და კოჰორტული დიზაინის კვლევაში 
კი მოტივაციურმა ინტერვიუირებამ გაზარდა სმისგან თავის შეკავება მომდევნო 
ერთი წლის განმავლობაში (Bombardier & Rimmele, 1999). დასასრულ, ერთ-
ერთ მცირემასშტაბიან, გაუკონტროლებელ საპილოტე კვლევაში შეზღუდული 
სწავლის უნარების მქონე დამნაშავეებთან ცვლილების მოტივაციისა და 
თვით ეფექტურობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება შეინიშნებოდა ჯგუფური 
მოტივაციური ინტერვიუირების სამი სესიის შემდეგ (Mendel & Hipkins, 2002).

გამოყენება სხვადასხვა კულტურაში

რამდენად კარგად ერწყმის მოტივაციური ინტერვიუირება სხვადასხვა კულ-
ტურას? ზოგჯერ ვისმენთ კომენტარებს, რომ „ჩვენს (ან სხვა) კულტურაში 
ადამიანებს პირდაპირ თქმა ურჩევნიათ და მათ უნდა მიუთითო, რა გააკეთონ“. 
მიაქციეთ ყურადღება განსხვავებას „ჩვენს“ და „სხვა“ ჯგუფებს შორის. ერთი ხედ-
ვა თა ვად კულტურიდან მოდის, მეორე კი კულტურული განსხვავებების გადალახ-
ვით კო მუნიკაციის ძალისხმევაა. მათ ხშირად აერთიანებს უკმაყოფილება და 
სკეპტიციზმი, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება არ იმუშავებს ამ კონკრეტულ 
ჯგუფთან. ზოგჯერ პრობლემა ისაა, რომ მოსმენა და გაღვივება ძალიან ნელა 
ან სუსტად ხორციელდება ამ კონკრეტულ ჯგუფში. რა თქმა უნდა, ეს ჯერ კიდევ 
შესამოწმებელია და საეჭვო დიქოტომიასაც  შეიცავს: რომ ჯგუფის შიგნით 
ადამიანები ჰომოგენურები არიან და ერთადერთი ალტერნატივაა, ვუთხრათ 
მათ, რა უნდა გააკეთონ (წარმმართველი სტილი), ან ვაცადოთ, თვითონ მიიღონ 
გადაწყვეტილებები (მიმყოლი სტილი). მოტივაციური ინტერვიუირება კი მეგზურ 
სტილს შეესაბამება, რომელიც გულისხმობს ინფორმაციისა და ალტერნატივების 
მიწოდებას და დახმარებას იმის გარკვევაში, რა შეესაბამება მათ ყველაზე 
მეტად. ეს ნამდვილად არ ნიშნავს განზე გადგომას და საუბრის ნებაზე მიშვებას.
როგორც აღმოჩნდა, კონკრეტული ჯგუფის აღქმული საჭიროება, რომ მათ 
უნდა ვუთხრათ,  რა გააკეთონ, უფრო ხშირად სპეციალისტებისგან მოდის, 
და არა კლიენტებისგან. რა თქმა უნდა, კლიენტები განსხვავდებიან იმის 
მიხედვით, რომელი სტილი ურჩევნიათ, წარმმართველი, მეგზური თუ 

25  მადლობას ვუხდით შარლ ბომბარდიეს ამ მსჯელობისთვის.
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მიმყოლი, და მოტივაციური ინტერვიუირება 
ითვალისწინებს ამას. მოსაზრება იმის შე-
სახებ, რომ კონკრეტული ჯგუფის ყველა 
წევრს სჭირდება, ან ურჩევნია კომუნიკაციის 
ერთი სტილი, ჯგუფს შიგნით არსებული 
ჰეტეროგენურობის უგულებელყოფაა და 
სტერეოტიპს წააგავს. მოტივაციური ინტერვიუირება განსხვავებებს ეგუება, 
მაგრამ არ ქმნის.

იმის გაგება, თუ რა მიდგომა ურჩევნიათ ადამიანებს, ყველაზე მარტივია. 
ჰკითხეთ მათ ამის შესახებ. მოსალოდნელია, აღმოვაჩინოთ, რომ ეს ნაკ-
ლებადაა დამოკიდებული პიროვნულ ან კულტურულ მახასიათებლებზე და 
უფრო მეტადაა დამოკიდებული კონტექსტზე, მაგალითად, გადასაჭრელი 
პრობლემის სერიოზულობაზე ან იმაზე, თუ რამდენად გენდობიან თქვენ, 
როგორც სპეციალისტს.

დღემდე გამოქვეყნებული ნაშრომები საკმაოდ წამახალისებელია და 
თითქმის არ წამოჭრის განგაშს მოტივაციური ინტერვიუირების კროს-კულტურულ 
გავრცელებასთან დაკავშირებით. მოტივაციური ინტერვიუირების კლინიკური 
მეთოდი გამოიყენეს ისეთი პრობლემების გადასაჭრელად, რო გორიცაა წყლის 
დაბინძურებისგან თავის დაცვა ზამბიის სოფლებში (Thevos et al., 2002; Thevos, 
Quick, & Yanduli, 2000), უსაფრთხო სექსის ჩვევების დანერგვა (Golin et al., 2012), 
ხილისა და ბოსტნეულის მოხმარების ზრდა აფრიკულ-ამერიკული ეკლესიის 
დახმარებით (Resnicow et al., 2001, 2005), აივ-ის შემოწმების წახალისება 
ამერიკელ ინდიელებში (Foley et al., 2005) და შიდსის მკურნალობა (Hill & 
Kavookjian, 2012), სიგარეტის მოწევის შეწყვეტის ხელშეწყობა ავადმყოფი 
ბავშვების მშობლებში ჰონკონგში (Chan et al., 2005). ასეთი გამოყენება 
საკმაოდ სცილდება ტრადიციულ საკონსულტაციო ოთახს, და გულისხმობს 
გავრცელებული დირექტიული პრაქტიკის (ვუთხრათ ადამიანებს, რა და რატომ 
უნდა გააკეთონ, იმის იმედით, რომ ისინი შეიცვლებიან) შემცირებას. 

მოტივაციური ინტერვიუირების კულტურათაშორისი გამოყენებისთვის კიდევ 
ერთი წამახალისებელი გარემოებაა იმ კულტურებისა და ენების ჩამონათვალი, 
რომელზეც ის გამოიყენება. მოტივაციური ინტერვიუირების შესახებ წიგნები 
22 ენაზე ითარგმნა (რედაქტორის შენიშვნა: აქ არ შედის ქართული), ექვს 
კონტინენტზე არსებობენ მოტივაციური ინტერვიუირების ტრენერები, რომლებიც 
45 სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკობენ.

კეთილგანწყობის მოპოვების პროცესები ნამდვილად განსხვავდება 
კულ ტურათა მიხედვით, მაგრამ მოსმენა ყველასთვის აუცილებელია. კარგი 
მოსმენა ყველა კულტურისთვის საჭიროა. ძნელი წარმოსადგენია ადამიანი, 
რომელსაც არ მოსწონს, როცა ეგებებიან, უსმენენ, უგებენ, ეთანხმებიან და 
აღიარებენ ავტონომიურ ადამიანად. ჩვენს გამოცდილებაში ეს უნივერსალურად 
ღირებულია. მოტივაციური ინტერვიუირება ადამიანებს მიიჩნევს საკუთარი 
თავის ექსპერტებად, რაც კულტურული განსხვავებების შემთხვევაში გაცილებით 
უკეთესია, ვიდრე იმის დაშვება, რომ გვესმის მეორე ადამიანის იდენტურობა. 
კლინიკური ექსპერიმენტების მეტაანალიზმა აჩვენა, რომ აშშ-ს მოსახლეობის 

მოტივაციური 
ინტერვიუირება 
განსხვავებებს ეგუება, 
მაგრამ არ ქმნის.
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უმცირესობების (ძირითადად, აფროამერიკული და ლათინოამერიკული 
წარმოშობის) წარმომადგენელ კლიენტებთან  მოტივაციური ინტერვიუირების 
ეფექტი ორჯერ მეტია, თეთრკანიან უმრავლესობასთან შედარებით (Hettema 
et al., 2005; შდრ. Lasser et al., 2011). ამერიკელმა ინდიელებმა ერთ კვლევაში 
მოტივაციური ინტერვიუირების შემდეგ გაცილებით უკეთესი შედეგები აჩვენეს, 
ვიდრე ორი სხვა ფსიქოთერაპიული მეთოდის გამოყენების შედეგად (Villanueva, 
Tonigan, & Miller, 2007). 

მოტივაციური ინტერვიუირების ბევრ ასპექტში იარსებებს კულტურული 
ნიუანსები, რომლებისთვისაც მზად უნდა იყვნენ იმავე კონტექსტში მომუშავე 
სპეციალისტები. ზრდილობის კულტურული ნორმები გავლენას მოახდენს 
იმაზე, თუ როდის და როგორ გადავა ადამიანი კეთილგანწყობის მოპოვებიდან 
ფოკუსირებაზე, ან გაღვივებიდან დაგეგმვაზე. გაღვივების პროცესი ემყარება 
იმ ლექსიკასა და ტრადიციებს, რასაც ადამიანები იყენებენ ყოველდღიურობაში 
ცვლილების თხოვნისა და მის შესახებ მოლაპარაკებების წარმოების დროს. 
დაგეგმვის თანამშრომლურ-შემოქმედებით პროცესზე გავლენას ახდენს დროისა 
და მიზეზშედეგობრიობის ცნებები და პირადი ფაქტორები. ამ თვალსაზრისით, 
შესაძლოა ჯობდეს, რომ მოტივაციური ინტერვიუირების ჩამტარებელი და 
მიმღები ერთი და იმავე ეთნიკური წარმოშობისანი იყვნენ (Field & Caetano, 
2010). ამის მიუხედავად, ძირითადი პროცესები კარგად ერწყმის სხვადასხვა 
კულტურას და დიდწილად სემანტიკურ უნივერსალიებს ეფუძნება.

სქემა 25.1. მოტივაციური ინტერვიუირების ჩატარება 
თარჯიმნის დახმარებით

ჩვენ გვქონდა მოტივაციური ინტერვიუირების ჩატარებისა და სწავლების 
გამოცდილება თარჯიმნის დახმარებით. მსგავს სიტუაციებში არსებობს 
გარკვეული შეზღუდვები, თუნდაც იმიტომ, რომ თარგმანი შეწყვეტინებას 
მოითხოვს. ემპათიური რეფლექსია მაშინვე უნდა მოჰყვებოდეს კლიენტის 
ნათქვამს. თარჯიმნის დახმარებით მუშაობისას კლიენტი ამბობს ფრა ზას, 
ის ითარგმნება, თქვენ პასუხობთ და შემდეგ თქვენს პასუხს თარგმნიან. 
ძალიან ზუსტიც რომ იყოს თარგმანი, დაყოვნება საუბარში უხერხულობას 
იწვევს. თავს იჩენს გართულებები, როდესაც თარჯიმანი ვერ ხვდება, რას 
აკეთებთ. მაგალითად, თარჯიმანმა ერთხელ ძალიან კარგი რეფლექსია 
შეაწყვეტინა სპეციალისტს, კლიენტმა ეს ხომ უკვე თქვაო. თუ თარჯიმანი ვერ 
ხვდება სპეციალისტის განზრახვას მის მიერ შეკითხვის ფორმულირებისას 
ან კლიენტის მეტყველების კონკრეტული ასპექტის ასახვის დროს, 
მოტივაციური ინტერვიუირება არ გამოვა. ამიტომ, თუკი მოტივაციური 
ინტერვიუირების გამოყენება თარჯიმნის დახმარებით მოგიწევთ, კარგი 
იქნება, ისეთი თარჯიმანი აირჩიოთ, რომელიც კარგად ერკვევა ან იცნობს 
მაინც მოტივაციური ინტერვიუირების სტილს.
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იმუშავებს თუ არა მოტივაციური ინტერვიუირება 
გარკვეულ ...?

მოტივაციური ინტერვიუირება გამოყენებულია ძალიან ბევრ თემასა და 
კონ ტექსტში, მაგრამ მაინც იშვიათია კვლევები, რომლებიც მოტივაციური 
ინტერვიუირების გამოყენებას ეხება ცალკეულ პრობლემასთან თუ პო პუ-
ლაციასთან მიმართებაში. მეცნიერული თვალსაზრისით, თავი უნდა შეგვეკავები-
ნა მისი ეფექტურობის მტკიცებისგან, რადგან არ არსებობს დამადასტურებელი 
კვლევების ბაზა. და მაინც, პოზიტიური შედეგების სიმრავლე გვავარაუდებინებს, 
რომ მოტივაციური ინტერვიუირება პოტენციურად ნაყოფიერი იქნება ჯერ კიდევ 
გამოუკვლეველ სფეროებშიც. სპეციალისტებს გირჩევთ, აპრიორულად ნუ 
დაასკვნით, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება არ გამოგადგებათ რომელიმე 
კლიენტთან ან კულტურულ თავისებურებასთან მიმართებაში, „სცადეთ“ მისი 
გამოყენება. თავიდან  ჩვენც სკეპტიკურად ვიყავით განწყობილი მოზარდებთან, 
შიზოფრენიის ან თავის ტვინის დაზიანების მქონე ადამიანებთან და აფრიკის 
შორეული სოფლების მცხოვრებ დედებთან მოტივაციური ინტერვიუირების 
გამოყენების მიმართ. თუ თქვენი ძალისხმევა თანაგრძნობასა და ყურადღებაზე 
იქნება დამყარებული, ცვლილების ხელშეწყობის მოტივაციური ინტერვიუირების 
ცდის პროცესში ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ადამიანებს რაიმე ზიანი მიაყენოთ. 

რჩევას − „სცადეთ“ ჩვენ ვუმატებთ შეხსენებასაც, რომ მოტივაციური ინტერ-
ვიუირების უნარების ჩამოყალიბებას დრო სჭირდება. სწრაფი მცდელობები 
მინიმალური ტრენინგის პირობებში კარგ შედეგებს ვერ მოიტანს. მოტივაციური 
ინტერვიუირების დაბალი ხარისხის პრაქტიკა შეიძლება შევადაროთ ვაქცინის 
ან ანტიბიოტიკის ნახევარ დოზას: იდეა სწორია,  ძალა-არასაკმარისი.

ძირითადი პუნქტები

9 ინდივიდუალური, პირისპირ კონსულტაციების გარდა, მოტივაციური 
ინტერვიუირების გამოყენება შესაძლებელია ტელეფონით, ან ტელე-
ვიდეოთიც, ჯგუფებთან, ან ოჯახებთან, და, სავარაუდოდ, კომპიუტერის 
საშუალებით ან ნაბეჭდი სახით.

9 შესაძლებელია მოტივაციური ინტერვიუირების გაერთიანება და ინ-
ტეგრირება მკურნალობის ბევრ სხვა მიდგომასთან, რაც ორივეს  ეფექ-
ტურობას გაზრდის.

9 მოტივაციური ინტერვიუირება გამოიყენება ურთიერთობის სხვადასხვა 
კონტექსტში, როგორიცაა ტრენინგი, განათლება, ოპორტუნისტული 
ჩარევა, კორექცია, ორგანიზაციები.

9 მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება ფართოვდება და ვრცელდება 
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პოპულაციებთან და სხვადასხვა 
კულტურაში.
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თავი 26

მოტივაციური ინტერვიუირების 
ინტეგრირება

„იარე მარტო, წახვალ ჩქარა; იარეთ ერთად, 
წახვალთ შორს“.

სამხრეთაფრიკული ტომის 
სოთო-ტსვანას ანდაზა 

„ჩვენ უნდა გავხდეთ ის ცვლილება, რომელიც 
გვსურს, დავინახოთ სამყაროში“.

მაჰათმა განდი

როგორ შეიძლება მოტივაციური ინტერვიუირების ინტეგრირება მიმდინარე 
მომსახურებაში? შესაძლებლობა მრავალგვარია, რამდენიმე ადამიანის მიერ 
მისი გამოყენებითა და მოტივაციური ინტერვიუირების შესწავლის მსურველი 
თანამშრომლებით დაწყებული, კლიენტზე ცენტრირებულ სერვისში მოტივაციური 
ინ ტერვიუირების დანერგვით დამთავრებული. ეს არც თანმიმდევრობაა 
და არც იდეალი, ეს მხოლოდ მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენების 
შესაძლებლობათა კონტინუუმია. შესაძლოა, თქვენს მომსახურებას ყველაზე 
მეტად  რამდენიმე ადამიანის მიერ მისი გამოყენება შეესაბამებოდეს. შეიძლება, 
მთელმა პერსონალმა ისწავლოს მოტივაციური ინტერვიუირება, მაგრამ ამას 
ტრენინგსა და სწავლებაზე გაცილებით მეტი რამ სჭირდება. მოტივაციური 
ინტერვიუირების შემდგომი ინტეგრირებისთვის საჭიროა მეტი ყურადღების 
გამახვილება სერვისში კლიენტის ჩართულობასა და მის მონაწილეობაზე, 
და იმაზე, თუ როგორ ხდება კოლეგებს შორის ინფორმაციის გაცვლა და 
ერთმანეთში ცვლილების შესახებ საუბარი.  მოტივაციური ინტერვიუირების 
გამოყენება ნებისმიერი ამ სახით არის შესაძლებელი სერვისში.

შეზღუდული გამოყენება მცირერიცხოვანი 
პერსონალის მიერ

ზოგჯერ სისტემაში მოტივაციური ინტერვიუირების პირველი გამოყენება 
მიზნად ისახავს კონკრეტული პრობლემის ან გარდატეხის მომენტის დაძლევას 
სერ ვისის განხორციელებაში. მაგალითად, თუ მომსახურებაში მიღებისა და 
საწყისი შეფასების პროცესში კლიენტების ძალიან დიდი რაოდენობა იკარგება, 
კარგი იქნება, თუკი მოტივაციური ინტერვიუირების ინტეგრირებას სერვისის 
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დასაწყისშივე განვახორციელებთ. კეთილგანწყობის მოპოვება და შენარჩუნება 
გაუმჯობესდება, როცა კლიენტები კონტაქტის დაწყებისთანავე მაღალი 
ხარისხის მოტივაციურ ინტერვიუირებას გაივლიან. სერვისის ამ კონკრეტულ 
მონაკვეთში მოტივაციური ინტერვიუირების ჩასმას დასჭირდება მოტივაციურ 
ინტერვიუირებაში იმ თანამშრომელთა მომზადება, რომელთა მოვალეობაც 
ახალი კლიენტების მიღება და საწყისი შეფასების წარმოებაა. როგორც 24-ე 
თავში განვიხილეთ (და, ქვემოთ ამ თავშიც ვიმსჯელებთ), საწყისი მომზადება 
ხარისხის მუდმივი მონიტორინგისა და შენარჩუნების გარეშე საკმარისად 
ხარისხიანი ვერ იქნება. კიდევ ერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს საგანგებოდ 
შერჩეული პერსონალის ტრენინგი მოტივაციურ ინტერვიუირებაში. ვფიქრობთ, 
რომ პროგრამისთვის უკეთესია რამდენიმე თანამშრომლის ერთობლივი 
ტრენინგი და მათი უნარების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა. ექსპერიმენტული მიდგომა 
იქნებოდა, თუ სპეციალისტთა გარკვეულ ჯგუფს მოტივაციურ ინტერვიუირებაში  
ვავარჯიშებდით  და დავაკვირდებოდით, გააუმჯობესებდა თუ არა ეს სერვისს 
და კლიენტების შედეგებს. ამგვარი ტრენინგისთვის შესაფერისი კანდიდატები 
იქნებიან სპეციალისტები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ამ მიდგომით, 
ვთქვათ, შესავალი ლექციის მოსმენის შემდეგ. გახსოვდეთ, რომ მოტივაციური 
ინტერვიუირების ეფექტურობა  პრაქტიკისადმი ერთგულებაზეა დამოკიდებული, 
ამიტომ კლიენტებისგან კარგ შედეგებს მანამ ვერ მიიღებთ, სანამ პერსონალი 
არ იქნება სათანადოდ მომზადებული და განვითარებული მოტივაციური 
ინტერვიუირების ხარისხიანად დასანერგად. წინასწარი შეფასება საკმარისი 
უნარის გამომუშავებამდე სარგებლობას არ მოიტანს.

საერთოდ, ჩვენ არ გირჩევთ მხოლოდ ერთი თანამშრომლის მომზადებას. 
ეს არ იქნება დროისა და რესურსების კარგი ინვესტიცია. ხანმოკლე ტრენინგმა 
შეიძლება დაარწმუნოს თქვენი თანამშრომლები, რომ მათ შეუძლიათ მო-
ტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება (ან იქნებ უკვე იყენებენ კიდეც), 
მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა, ამან პრაქტიკული უნარები გააუმჯობესოს, ან 
კლიენტებს სარგებლობა მოუტანოს. არც იმას გირჩევთ, ერთი თანამშრომელი 
გაგზავნოთ საწყის ტრენინგზე იმ იმედით, რომ დაბრუნდება და დანარჩენებს 
ასწავლის. ჯერ ერთი, ვორქშოფის ტიპის ტრენინგი ხშირად იმისთვისაც კი არ 
არის საკმარისი, რომ ადამიანი თავად გაერკვეს მიდგომის რაობაში, არამცთუ  
იმისთვის, რომ მან სხვას ასწავლოს; და მეორე, მას არ ეყოლება  სამსახურში 
კოლეგები, რომელთაც იგივე ტრენინგი აქვთ გავლილი და ვისთან ერთადაც 
პროფესიონალიზმის განვითარებას შეძლებს.

სრული პერსონალის ტრენინგის შესახებ

ზოგიერთი პროგრამა და მენეჯერი თვლის, რომ სასურველია, ყველა პრაქ-
ტიკოსმა (ზოგ შემთხვევაში კი, საერთოდ ყველა თანამშრომელმა) შეისწავლოს 
მოტივაციური ინტერვიუირება. ადამიანები განსხვავდებიან მოტივაციური 
ინტერვიუირების შესწავლის უნარით, მაგრამ აქ მთავარი მიზანი ისაა, რომ ეს 
მეთოდი შედიოდეს პერსონალის კლინიკური უნარების ჩამონათვალში.

როდესაც ამ წიგნს ვწერდით, დაგვიკავშირდა სამთავრობო სტრუქტურა, 
რომელიც გეგმავდა მოტივაციური ინტერვიუირების ტრენინგების ჩატარებას 
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ფსიქიკური ჯანდაცვის კონკრეტული სერვისის ყველა მიმწოდებლისთვის. 
ცხადია, არა იმიტომ, რომ ყველა პრაქტიკოსს გაევლო ტრენინგის კურსი, 
არამედ იმიტომ, რომ მათ შეეძინათ ამ მიდგომის გამოყენების ჩვევები, რაც 
კლიენტების შედეგებს გააუმჯობესებდა. საწყისი გეგმის მიხედვით,  თითოეული 
მათგანი ორ სამუშაო სემინარს - მოტივაციური ინტერვიუირების შესავალსა 
და გაძლიერებულ სემინარს - დაესწრებოდა. გარკვეული დრო, ძალისხმევა 
და დანახარჯი მოგვცემდა იმის საშუალებას, რომ ყველა მუშაკი დასწრებოდა 
ამ სემინარებს, რითაც ჩაითვლებოდა, რომ ტრენინგი ყველამ გაიარა. მაგრამ 
მივაღწევდით კი ამით დასახულ მიზანს?

ვორქშოფების (ცალკეული ტრენინგების) როლი

მოტივაციური ინტერვიუირების მასწავლებლების უმეტესობის მსგავსად, ჩვენც 
კლინიკური ვორქშოფებით დავიწყეთ, რომლებიც ერთ-ორ დღეს გრძელდებო-
და. ჩვე ნი ვარაუდით, ტრენინგის ბოლოს მონაწილეები მზად იქნებოდნენ 
მოტივაციური ინტერვიუირებისთვის. შეფასების კითხვარში მონაწილეები 
დადებითად აფასებდნენ  სემინარს და მოტივაციური ინტერვიუირების გა-
მოყენებასთან დაკავშირებით საკუთარ უნარებსაც. თუმცა, როგორც 24-ე თავში 
აღვნიშეთ, პრაქტიკაზე (სემინარზე დასწრებამდე და  შემდეგ) დაკვირვებამ 
გვიჩვენა, რომ უნარებში მომხდარი ცვლილებები უმნიშვნელო იყო და არც 
კლიენტთა შედეგებს შორის შეიმჩნეოდა დიდი სხვაობა. 

ტრენინგ-სემინარები მხოლოდ კარგი დასაწყისია. ზოგადად, მოტივაციური 
ინტერვიუირების კომპეტენტურად ჩატარებული ტრენინგი გულისხმობს 
მიდგომის მიზნის, სულისკვეთების, არსის გაცნობას (რომ წარმოდგენა 
ჰქონდეთ მოტივაციური ინტერვიუირების შესახებ), გარკვეული შთაბეჭდილების 
ჩამოყალიბებას მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენების თაობაზე და 
საჭირო უნარების ამოცნობისა და პრატიკაში გამოყენების მცირე ზრდას. 
ტრენინგზე დასწრების შედეგად უნარები იმაზე მეტად იცვლება, ვიდრე წიგნების 
კითხვის ან მოტივაციური ინტერვიუირების ჩანაწერების ყურებისას, მაგრამ ეს 
ცვლილება მაინც ძალიან მცირეა (Miller et al., 2004). ამის კარგი ანალოგიაა, 
მაგალითად, საკლასო ოთახში თვითმფრინავის მართვის სწავლება. რა 
თქმა უნდა, გარკვეული ცოდნას ასეც მიიღებ, მაგრამ ვერავინ გაბედავს იმ 
თვითმფრინავით მგზავრობას, რომლის პილოტიც თვითნასწავლია, ან მხოლოდ 
თეორიული ცოდნა აქვს. ეს არ არის საკმარისი კვალიფიკაციის მისაღებად და 
შესანარჩუნებლად.

24-ე თავში შევეხეთ საკითხებს, რაც, ჩვენი აზრით, აუცილებლად უნდა იყოს 
ჩართული მოტივაციური ინტერვიუირების შესავალ სწავლებაში. ამას დავუმატებთ 
რამდენიმე რეკომენდაციას მასწავლებლების შერჩევის შესახებ. პირველ რიგში, 
ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც   მოტივაციური ინტერვიუირების შესწავლაში სხვისი 
დახმარება სურს, თვითონ უნდა იყოს ამ საქმეში საკმარისად დახელოვნებული. 
ინსტრუქტორი, რომელიც მოტივაციური ინტერვიუირების შესახებ ლექციებს 
კითხულობს უნივერსიტეტში, შეიძლება მხოლოდ ზოგადად იცნობდეს ამ თემას, 
მაგრამ მას, ვისი პროფესიაც სხვებისთვის მოტივაციური ინტერვიუირების 
პრაქტიკაში განხორციელების სწავლებაა, კომპეტენტურად უნდა შეეძლოს 



366 მოტივაციური ინტერვიუირება ყოველდღიურ პრაქტიკაში

ამ მეთოდის ადგილზე დემონსტრირება. არ არსებობს ვიოლინოზე დაკვრის 
მასწავლებელი, რომელიც კარგად არ უკრავს ამ ინსტრუმენტზე. გარდა ამისა, 
სწავლება მეტს მოითხოვს, ვიდრე კარგი პრაქტიკისობაა. ვირტუოზ გიტარისტს 
შეიძლება არ ჰქონდეს გიტარაზე დაკვრის სწავლებისათვის საჭირო უნარები 
და მოთმინება. მოტივაციური ინტერვიუირების ტრენერთა საერთაშორისო 
ქსელი (MINT) იმისთვის შეიქმნა, რომ დახმარებოდა ტრენერებს განვითარებასა 
და მოტივაციური ინტერვიუირების სწავლების უნარის გაუმჯობესებაში (www.
motivationalinterviewing.org). გამოცდილი ტრენერი აკეთებს უფრო მეტს, 
ვიდრე მოტივაციური ინტერვიუირების შესახებ საუბარი და მისი ჩვენებაა. 
გვრცხვენია, როცა  გვახსენდება მოტივაციური ინტერვიუირების ტრენერთა 

ჩვენი პირველი, 1993 წლის ტრენინგი, 
როდესაც ფიქსირებული სავარჯიშოების 
დადგენილი თანმიმდევრობა შევთავაზეთ 
მონაწილეებს პიროვნული, კონტექსტური 
და სფეროსთან დაკავშირებული გან ს-
ხვავებების გათვალისწინების გარეშე. ეს 

მხოლოდ დასაწყისი იყო, მოტივაციური ინტერვიუირების კარგ სწავლებას კი 
სჭირდება სწავლების სხვადასხვა სტრატეგიის მოქნილი გამოყენება, რაც არის 
„აღ წერე, აჩვენე და სცადე“-ს (აღწერა, დემონსტრირება და საკმაო პრაქტიკის 
შესაძლებლობის მიცემა უკუკავშირის თანხლებით) ნაზავი. მოტივაციური 
ინტერვიუირების კვლევები და პრაქტიკა საკმაოდ სწრაფად ვითარდება, ამიტომ 
მნიშვნელოვანია, რომ კომპეტენტურმა ტრენერებმა თვალყური მიადევნონ ამ 
განვითარებას. ჩვენთვის ამ წიგნის დაწერის ძირითადი მოტივაცია ზუსტად ეს 
იყო: მეორე გამოცემის შემდეგ დაგროვილი ახალი ცოდნის და მოტივაციური 
ინტერვიუირების განვითარების ჩვენება.

შემსწავლელები განსხვავდებიან იმის მიხედვით, რამდენად მალე უყა-
ლიბდებათ მოტივაციური ინტერვიუირების პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. 
როგორც 24-ე თავში აღვნიშნეთ, ძალიან ცოტა ვინმე თუ იძენს ამ უნარს მხოლოდ 
შესავალი სემინარის შედეგად. აქ მთავარია, შემსწავლელებს მივცეთ საშუალება, 
მიაღწიონ პრაქტიკული უნარების განსაზღვრულ დონეს, შემდეგ კი შეინარჩუნონ 
ეს უნარები. ტრენინგ-სემინარები იშვიათად არის ამისთვის საკმარისი. ჩვენ არ 
გვგონია, რომ ტრენინგის  გავლის შემდეგ ადამიანები უკვე საჭირო უნარებით 
იქნებიან აღჭურვილნი, მაგრამ ვიცით, თუკი სამუშაოს კარგად შევასრულებთ, 
მათ იმდენი მაინც ეცოდინებათ ამ მიდგომის შესახებ, რომ გადაწყვიტონ, უნდათ 
თუ არა მისი შესწავლა და გაიაზრონ, როგორ შეისწავლონ იგი.

უწყვეტი სუპერვიზიისა და კოლეგების  
მხარდაჭერის ხელშეწყობა

ზემოთ ნახსენებ სამთავრობო სტრუქტურას ვურჩიეთ, არ ჩაეტარებინა ყველა 
სპეციალისტისთვის ორი სასწავლო სემინარი. შესავალი ტრენინგები უკვე 
ტარდებოდა.  რაც კარგი იყო, მაგრამ ჩვენ მათ ვურჩიეთ, სწავლების შემდეგი 
დონისათვის გათვალისწინებული რესურსები, სხვადასხვა პროგრამის ფარგ-

ვორქშოფის სახის 
სემინარები კარგი 
დასაწყისია, მაგრამ 
მხოლოდ დასაწყისი.
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ლებში მოტივაციური ინტერვიუირების ცოდნის განვითარებაში გამოეყენებინათ. 
იდეალურ შემთხვევაში, თითოეულ პროგრამას უნდა ჰყავდეს ერთი ან 
ორი თანამშრომელი, რომლებსაც ექნებათ საკმარისი უნარი, დაეხმარონ 
სხვებს მოტივაციური ინტერვიუირების შესწავლაში და უნარების შემდგომ 
განვითარებაში.

ეს ბევრი მიზეზის გამოა სასურველი. ადგილზე არსებული ტრენერები 
გარედან მოსულ ადამიანებზე უკეთ იცნობენ სერვისს. მათ უკეთ შეუძლიათ, 
არსებული სასწავლო მიზნებისა და გამოწვევების გათვალისწინება. მთელი 
პერსონალიც რომ კარგად იყოს მომზადებული, კადრების გადინება მაინც 
იარსებებს და ახალ თანამშრომლებს დასჭირდებათ ტრენინგი. გარდა 
ამისა, მოტივაციური ინტერვიუირების სწავლა არ არის ერთჯერადი აქტი. 
იგი მიმდინარე პროცესია. გარე მასწავლებელი ატარებს კონკრეტულ 
ღონისძიებებს, ადგილზე არსებულ ტრენერს კი აქვს ხანგრძლივად მუშაობის 
საშუალება. სწავლას, შემსწავლელებსა და მასწავლებელს შორის არსებული 
ურთიერთობის ხარისხიც უწყობს ხელს, ამის მიღწევა კი უფრო ადვილია, როცა 
კოლეგიალური ურთიერთობა არსებობს. გარე მასწავლებელების მოწვევას და 
პერსონალთან მათს ურთიერთობას ზოგჯერ დაძაბულობაც მოჰყვება ხოლმე. 
პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას დიდ სისტემებში, რომლებშიც 
გადაწყვეტილებას ყოველდღიური პრაქტიკიდან მოწყვეტილად იღებენ, ამიტომ 
სრული პერსონალის მომზადების განზრახვა ხშირად უშედეგოდ მთავრდება. 
სწავლების პროცესის შეკვრისა და გამთლიანების საშუალება კვალიფიკაციის 
ამაღლებისა და კოლეგების მხარდაჭერის მიმდინარე პროცესია.

მაშ როგორ უნდა შეიქმნას პროგრამაში ადგილზე არსებული მოტივაციური 
ინტერვიუირების ექსპერტიზა? იმის მაგივრად, რომ გარე ტრენერმა ყველა 
თანამშრომლის პრაქტიკის მაღალ სტანდარტთან გათანაბრება სცადოს, 
რესურსები  ადგილზე არსებული ტრენერების ექსპერტიზის განვითარებაში 
დაიხარჯება. სწავლების საწყისი ეტაპების განმავლობაში (მაგალითად, 
შესავალ ტრენინგზე) უნდა შეირჩნენ ინდივიდები, რომლებიც უკვე არსებული 
უნარების (ვთქვათ, რეფლექსიური მოსმენის) გამო კარგ სასტარტო პოზიციას 
ფლობენ მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან მიმართებაში, არიან ენთუზიაზმით 
განმსჭვალულნი, და სწრაფად ვითარდებიან. ადამიანები, რომლებიც 
სწრაფად სწავლობენ მოტივაციურ ინტერვიუირებას, განსაკუთრებით 
კარგად დაეხმარებიან სხვა თანამშრომლებს. პერსონალში არსებული 
დინამიკაც გასათვალისწინებელია. კლინიკური პერსონალიდან და მათი 
ხელმძღვანელებიდან ვის სცემენ პატივს და ვის ენდობიან გამორჩეულად? თუ 
ასეთი ლიდერები მოტივაციურ ინტერვიუირებას კარგად სწავლობენ, მათში 
დიდი რესურსია, რომ მიდგომა მთელს პროგრამაში დანერგონ. როცა ეს 
ადამიანები საკმარისად დახელოვნდებიან პრაქტიკაში, შესაძლებელი იქნება 
მათი შემდგომი გაძლიერება, რომ სხვებს მოტივაციური ინტერვიუირების 
უნარების გაუმჯობესებაში დაეხმარონ (Ball et al., 2006).

მომსახურებების სფეროში კიდევ ერთი საჭირო რესურსია კლინიკური 
უნარების შენარჩუნებისა და შემდგომი განვითარების შესახებ კონსტრუქციული 
დისკუსია. დისკუსიას წარმართავს ადგილზე არსებული ტრენერი ან სუ-
პერ ვიზორი მოტივაციური ინტერვიუირების ექსპერტიზით. ამის გაკეთება 
მოსახერხებელია კოლეგების შედარებით არაფორმალურ და მცირე ჯგუფებში, 
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რომლებიც ერთობლივად მუშაობენ უნარების განვითარებაზე. ზოგიერთ სერვისს 
კლინიკურ გამოწვევებზე გუნდში სამუშაოდ პერსონალისთვის გამოყოფილი 
აქვს გარკვეული დრო, რაც პოტენციურად იდეალური საშუალებაა მოტივაციური 
ინტერვიუირების უნართა გასაუმჯობესებლად. მაგალითად, ოჯახის ექთნების 
პარტნიორობის პროექტი დიდ ბრიტანეთში იძლევა საშუალებას, რომ მო-
ტივაციური ინტერვიუირების საწყისი სემინარების შემდეგ კოლეგების მხარ-
დაჭერის უფრო ხშირი სესიები მოეწყოს, რომლის დროსაც გამოიყენებენ 
სახელმძღვანელოს კონკრეტული შემთხვევების სცენარებითა და პრაქტიკის 
სიმულაციებით. თუ ასეთი სწავლა ხორციელდება კლინიკური ზედამხედველობის 
ჯგუფებში, მნიშვნელოვანია დროის დათმობა უნარების გავარჯიშებაზე, რადგან 
ასეთი შეხვედრები ხშირად ხმარდება ადმინისტრაციულ დეტალებზე მსჯელობას.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ 24-ე თავში, სწავლისთვის აუცილებელია პრაქ-
ტიკაზე უშუალო დაკვირვება, რაც ჩანაწერების საშუალებით ხორციელდება. ასეთ 
დაკვირვებას ახორციელებს სუპერვიზორი, ან ტრენერი, უნარების განვითარებას 
კი ხელს ისიც უწყობს, რომ ადამიანებს შეუძლიათ ერთმანეთის პრაქტიკაზე 
დაკვირვება მხარდამჭერ ჯგუფში, როდესაც მათ მოტივაციური ინტერვიუირების 
საკმარისი ტრენინგი აქვთ გავლილი. მათ, ვის პრაქტიკასაც დიდი ხანია, 
არავინ დაკვირვებია, ეს საშიშად ეჩვენება. თუმცა მნიშვნელოვანია ნებისმიერი 

სქემა 26.1. პირადი რეფლექსია: „ზემოდან ქვემოთ“  
სტილის ხარვეზები სწავლებისას

რამდენიმე წლის წინათ მე და კარლ ოკე ფარბრინგმა, რომელიც კრიმინალური 
სამართლის სფეროს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირი იყო შვედეთში, თანამ-
შრომლობა დავიწყეთ. ჩვენ შევიმუშავეთ მოტივაციური ინტერვიუირების სწავლების 
პროგრამა, რომელიც მთავარი ტრენერების მცირე ჯგუფებით იწყებოდა და 
ძირითადად იმაზე იყო ორიენტირებული, რომ  დანარჩენებისთვის ესწავლებინათ. 
ისინი ატარებდნენ ტრენინგებს კორექციის სამსახურის მთელს იერარქიაში, ციხის 
რიგითი თანამშრომლების ჩათვლით. რამდენიმე წლის შემდეგ ცხადი გახდა, რომ 
ტრენინგების ასეთ ზემოდან ქვემოთ მიმართულ ფორმას არ მოჰყოლია სასურველი 
შედეგი. პრაქტიკაში თითქმის არ გამოვლენილა მოტივაციური ინტერვიუირების 
გამოყენების მტკიცებულება.

ამის შემდეგ ტრენინგი გავაგრძელეთ თანამშრომლური ფორმით, როცა ტრე-
ნერები უფრო დაუახლოვდნენ ციხის თანამშრომლების ყოველდღიურ გა მოწვევებს. 
ჩვენ მოტივაციური ინტერვიუირების, როგორც განყენებული მეთოდის სწავლება 
კი არ ვცადეთ, ყურადღება გავამახვილეთ „დერეფნებში ყოველდღიურ საუბრებზე 
ცვლილების შესახებ“. შევადგინეთ DVD პროგრამები და ვიდეოჩანაწერები, 
რომლებიც დაეხმარებოდა პერსონალს კომუნიკაციის უფრო მოქნილი სტილის 
გამოყენებაში ცვლილებების ხელშეწყობის მიზნით. ამ ვიდეოების ნახვის შემდეგ 
თანამშრომლები მცირე სემინარების ფორმატში ნაწილდებოდნენ  და იწყებდნენ 
მსჯელობას იმაზე, როგორ გამოეყენებინათ ნაჩვენები მასალა ციხის სიტუაციაში. 
მალევე ერთ-ერთ ციხეში ატმოსფერო გაუმჯობესდა და გაჩნდა ენთუზიაზმი. 
როგორც დოქტორი ფარბრინგი ამბობს, „ოფიცრებმა შეამჩნიეს, რომ ჩვენ მა-
თი კეთილდღეობითაც დავინტერესდით, ამასთან, პატიმრებთან სხვაგვარი და-
მოკიდებულება ეხმარებოდა მათ, უფრო მოსწონებოდათ საკუთარი სამუშაო“.

სტივენ როლნიკი
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დისკუსიის ან პრაქტიკაზე დაკვირვების ისე წარმართვა, რომ მან ხელი შეუწყოს 
სწავლას და განამტკიცოს უსაფრთხოება (იხილეთ „მსწავლელთა გაერთიანებები“ 
24-ე თავში). ისეთი უსაფრთხო გარემოს განცდის შექმნა, რომლის ფარგლებშიც 
ადამიანი საკუთარ კლინიკურ უნარებს აჩვენებს კოლეგებს, ძალზედ სასარგებლო 
და კეთილშობილური ინვესტიციაა. სუპერვიზიის სესიებზე ასევე შესაძლებელია 
სიმულაციური პრაქტიკის გამოყენება უნარების გასაუმჯობესებლად, თუმცა 
სიმულაციის დროს ამ უნარის ჩვენება არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ მას 
პრაქტიკაში ნამდვილად გამოიყენებენ.

ცვლილების შესახებ საუბრების გაუმჯობესება 
სერვისების მასშტაბით

ზოგიერთ პროგრამაში, გარდა იმისა, რომ მთელს პერსონალს ასწავლიან 
მოტივაციურ ინტერვიუირებას, ცდილობენ, რომ სერვისები უფრო ადამიანზე 
ორიენტირებული გახადონ, რაც შეესაბამება მე-2 თავში აღწერილ მო ტი-
ვაციური ინტერვიუირების სულისკვეთებას. ეს ეხება არა მხოლოდ კლინიკურ 
კონსულტაციებს, არამედ კლიენტის ზოგად გამოცდილებას სერვისთან ურ-
თი ერთობაში: ტელეფონით ან ინტერნეტით დაკავშირებას, მიმღების და 
ად მინისტრაციის თანამშრომლებთან ურთიერთობას, წერილებს, სივრცის 
დიზაინსაც კი. ჩამოთვლილთაგან თითოეული რამდენად გამოხატავს პა-
ტივისცემას, თანამშრომლობასა და მიმღებლობას? მომსახურების ამ ფი-
ლოსოფიის გათვალისწინებით დაგეგმვა მოიცავს, ასევე, იმას, თუ როგორ 
ესაუბრებიან თანამშრომლები კლიენტებსა და ერთმანეთს. მნიშვნელობა 
აქვს იმასაც, როგორ აზროვნებს პერსონალი, რა დამოკიდებულება აქვს 
ცვლილების მიმართ. რაც ერთ-ერთი მიზეზია, თუ რატომ არ გამოიღო ზემოდან 
ქვემოთ მიმართულების ტრენინგებმა სასურველი შედეგი. ორგანიზაციული 
ცვლილებების სფეროში შეჭრის გარეშე (ვინაიდან ამ თემას ბევრი სხვა მეცნიერი 
შეისწავლის) იმის შესახებ ვისაუბრებთ, როგორ უნდა მოწესრიგდეს კომუნიკაცია 
კლინიკური კონსულტაციების დროს, რომ  მოტივაციური ინტერვიუირება და სხვა 
მიდგომები უკეთესად განხორციელდეს და ყველა ჩართული პირი ცვლილების 
ნაყოფიერებას ხედავდეს.

კლინიკური კონსულტირების შიდა პროცესები ხშირად არის მის გარეთ 
არსებული ძალების გამოხატულება. ცვლილების შესახებ ადამიანების ერ-

თმანეთთან კომუნიკაცია არის ის ძა-
ფი, რომელიც აერთიანებს ყველა ურ-
თი ერთობას. არსებობს სხვადასხვა 
კონ ტექსტში დამკვიდრებული საუბრის სტი-
ლები, რომელთა პარალელურად სერვისის 
სხვადასხვა დონეზე კომუნიკაციის პრო-

ცესები მიმდინარეობს. მაგალითისათვის, განვიხილოთ:

„თქვენ ახლა რაც გჭირდებათ, ესაა…“ (სუპერვიზორი ეუბნება სპეციალისტს, 
თუ სპეციალისტი კლიენტს?).

კლინიკური კონსულტაციის 
შიდა პროცესები ხშირად 
არის მის გარეთ არსებული 
ძალების გამოხატულება.
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„ადრეც ბევრჯერ მითქვამს მისთვის, მაგრამ თითქოს არ მისმენს“ (ეს 
ადამიანი კოლეგის შესახებ საუბრობს თუ კლიენტის?).

„მოდი, გეტყვით, როგორ უნდა გააკეთოთ ეს...“ (მენეჯერი ესაუბრება 
თანამშრომელს, თუ სპეციალისტი კლიენტს?).

„ეს კაცი აუტანელია. ჯიუტობს და არ უნდა თანამშრომლობა“ (კოლეგის, 
ხელმძღვანელის, თუ კლიენტის შესახებაა ნათქვამი?).

რა თქმა უნდა, ზოგჯერ მნიშვნელოვანია მკაფიო ინფორმაციის გადა-
ცემა, როგორც კლინიკურ კონსულტაციებში, ასევე მთლიან სერვისშიც, ხელ-
მ ძღვანელებს კი ძალაუფლებაც აქვთ და პასუხისმგებლობაც ეკისრებათ 
დაქ ვემდებარებულ პირებთან მიმართებაში.  აქვე აღვნიშნავთ მოტივაციური 
ინტერვიუირების სტილის შეზღუდვებს კლინიკაში, მომსახურებაში, ან სისტემაში 
და იმასაც, რომ ზოგჯერ აუცილებელია წარმმართველი სტილის გამოყენება. 
მოტივაციური ინტერვიუირება შეიქმნა, როგორც კლინიკური კონსულტირების 
ფორმა, ხელმძღვანელისა და თანამშრომლების ურთიერთობა კი სულაც 
არაა თერაპიული ურთიერთობა. ამისთვის არსებობს ხელმძღვანელის როლი 
და პასუხისმგებლობა. მაგალითად, თუ რომელიმე თანამშრომელი მუშაობს 
არაეფექტურად ან კლიენტებისთვის საზიანოდ, და არ ემორჩილება მეგზურ 
სტილს, ხელმძღვანელის მოვალეობაა, უფრო დირექტიული ინტერვენცია 
განახორციელოს. ეს ეხება მათაც, ვინც ქირურგებსა და თვითმფრინავის პი-
ლოტებს ზედამხედველობს.

და მაინც, არსებობს სერვისის შიგნით მიმდინარე კომუნიკაციის გაუმ-
ჯობესების საშუალებები. სწორედ ეს იყო მოტივაციური ინტერვიუირების 
საწყისი დანიშნულება − ცვლილების შესახებ საუბრების უკეთესად წარმართვა. 
მოტივაციური ინტერვიუირების ამ და სხვა თვისებებს როგორი გავლენის მოხ-
დენა შეუძლიათ კლინიკური კონსულტაციების მიღმა არსებულ ურთიერთო-
ბებზე?

მიგნებები ცვლილების ხელშეწყობის შესახებ

მოტივაციური ინტერვიუირების ბევრი მიგნება ეხება სერვისში ცვლილების 
შესახებ საუბრებს, ამ სიტყვის ფართო გაგებით. აქ მოვიყვანთ რამდენიმე 
მათგანს:

1. მნიშვნელობა აქვს, როგორ ისაუბრებენ ადამიანები ცვლილების შე-
სახებ. კონკრეტული შინაარსის გარდა მნიშვნელოვანია კომუნიკაციის 
სტილისტური ასპექტებიც, რომლებსაც შეუძლია გავლენის მოხდენა 
შედეგზე და თანხმობისა თუ უთანხმოების ხელშეწყობა.

2. უცვლელობის საუბრისა და უთანხმოების აღმძვრელ ან გამაძლიერებელ 
კომუნიკაციებს ნაკლებად მოჰყვება ცვლილება.

3. ადამიანის პირველი რეაქცია, გამოასწოროს, ან მოაგვაროს, არ არის 
საუკეთესო არჩევანი.

4. მოსმენა ცვლილების ხელშეწყობის ძლიერი იარაღია. ავტორიტარულ-
წარმმართველი სტილი კი არა, ადამიანებთან პატივისცემითა და ინ-
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სქემა 26.2. პარალელური პოზიტიური კომუნიკაცია 
სხვადასხვა როლში

ახალგაზრდა მშობელი 
საუბრობს იმაზე, თუ როგორ 
ეხმარება ბავშვს თავსატეხის 
ამოხსნის უნარების სწავლაში:

„აღმოვაჩინე, რომ თუ პასუხებისგან თავს 
შევიკავებ და ფიქრისთვის დროსა და 
სივრცეს მივცემ, საოცარი რამ ხდება: ის 
პასუხს პოულობს!“

ექთანი  ესაუბრება 
ცვლილებების მიმართ 
ამბივალენტურად განწყობილ 
ახალგაზრდა მშობელს:

„ეს ცვლილებები რთული გეჩვენებათ და 
მაინც ფიქრობთ, რომ მათ გაუმკლავდებით. 
როგორ გგონიათ, როგორ შეძლებთ ამას?“

ზედამხედველი  ექთანს მისი 
სამუშაოსა და დატვირთვის 
შესახებ ესაუბრება:

„რაღაც მოსაზრებები მაქვს, მაგრამ 
მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, რა 
დაგეხმარებათ ამდენი შემთხვევისთვის 
თავის გართმევაში?“

მენეჯერი ზედამხედველთა 
ჯგუფს ესაუბრება:

„ადვილი არაა ამ პრობლემებიდან 
გამოსავლის პოვნა. შემიძლია რამით 
დაგეხმაროთ?“

პროგრამის დირექტორი სწერს 
ყველა თანამშრომელს:

„ახალი წლის დადგომასთან ერთად მოდის 
ახალი შესაძლებლობა, მოვიფიქროთ, 
როგორ  გავაუმჯობესოთ ჩვენი სერვისი 
მომავალ წელს. ამ მიზნით გთავაზობთ, 
პარასკევს, შეხვედრაზე ერთი საათი 
დავუთმოთ ამ საკითხის განხილვას. თქვენ 
შემოგვთავაზეთ იდეები, მე კი გაგაცნობთ, რა 
ვიცი ბიუჯეტის შესახებ“.

მთავრობის წარმომადგენელი  
კონფერენციაზე პროგრამის 
დირექტორებს ესაუბრება:

„გვჭირდება შეფასების მონაცემების სის-
ტემაში შეყვანის პროცესის დაჩქარება და 
გვინდა, რომ თქვენს გამოცდილებას და-
ვეყრდნოთ, რაც დაგვეხმარება იმის მო-
ფიქრებაში, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ეს“.

ტერესით გამსჭვალული დამოკიდებულება მოიტანს შედეგად თანამ-
შრომლობასა და ცვლილებას.

5. ამბივალენტურობა ჩვეულებრივი და ნორმალური მოვლენაა. პერ-
სონალიცა და კლიენტებიც ხშირად გრძნობენ ხოლმე ცვლილებების 
მიმართ ამბივალენტურ დამოკიდებულებას.

6. კლიენტის კეთილგანწყობა და ჩართულობა მნიშვნელოვანია, ის არის 
მთელი შემდგომი თანამშრომლური კომუნიკაციის საფუძველი.

7. ადამიანთა მოთხოვნილებები და მოტივაცია ქმნის ცვლილებისადმი 
მესაკუთრულ დამოკიდებულებას და უკეთესი შედეგების მიღების სა-
ფუძველს წარმოადგენს.
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8. ამ ყველაფრის შერწყმა ქმნის ინტერპერსონალური ურთიერთობების 
ხარისხს. გააუმჯობესეთ ცვლილების შესახებ კომუნიკაცია და შემ-
ცირდება უთანხმოება, უფრო მისაღები გახდება ამბივალენტურობა და 
ორაზროვნება, ცვლილებები კი უფრო ნაყოფიერად განხორციელდება.

ცვლილების ინტერპერსონალური ასპექტების შესახებ ეს მიგნებები 
მხო ლოდ მოტივაციური ინტერვიუირების შედეგი არაა. ისინი ეფუძნება გა-
ნათლებიდან, პედაგოგიკიდან, კლინიკური პრაქტიკიდან, მართვიდან თუ 
სხვადასხვა სფეროდან მიღებულ სიბრძნეს. განვიხილოთ სქემა 26.2-ში მო-
ცემული ცვლილების გასაღვივებელი კომუნიკაციის პარალელური პოზიტიური 
პროცესების მაგალითები. თითოეულ ამ სცენარში ცვლილების მიმართ ერთ-
გვაროვანი დამოკიდებულებაა. ექთნის წახალისება იმეორებს მშობლის მიერ 
შვილის საფრთხისგან დაცვის უნარებს, რომელიც ბავშვს თვითრეგულაციას 
ასწავლის. ამ სიაში ჩამოთვლილი ადამიანები თანამშრომლურად მუშაობენ, 
მეორე ადამიანს სიბრძნისა და მიხვედრილობის წყაროდ თვლიან, პატივს 
სცემენ მის ავტომონიას, ეყრდნობიან ძლიერ მხარეებს, თავს იკავებენ ჩარე-
ვისგან და საკუთარი ექსპერტული ცოდნის გამოყენებისგან. ეს თვისებები 
კი განსაკუთრებით ხაზგასმულია მე-2 თავში, სადაც საუბარია მოტივაციური 
ინტერვიუირების სულისკვეთების შესახებ. მეტიც, ეს საუბრები რომ გაგრძელდეს, 
ძალიან ბუნებრივად მოიტანს ცვლილების საუბარს. რა შედეგები მოჰყვება 
ცვლილების მიმართ ამ დამოკიდებულებებს, თუ ისინი გაძლიერდება და 
ფართოდ გავრცელდება სერვისში?

კონსულტირების ფარგლებში და მის ფარგლებს გარეთ წარმართული 
საუბრის სტილში არსებული მსგავსება სულაც არ არის  შემთხვევითი. როგორია 
სერვისის მიერ ადამიანის ბუნების ნორმატიული ხედვა? თუ პერსონალს 
აერთიანებს ავტონომიის აღიარების, თანამშრომლობის, სხვა ადამიანში 
სწავლისა და ცვლილების უნარის, ძლიერი მხარეების დანახვის ღირებულებები, 
მოტივაციური ინტერვიუირება უცხო არ იქნება. ექთანსა და ზედამხედველს, 
შეიძლება, არასოდეს უსწავლიათ მოტივაციური ინტერვიუირება, მაგრამ 
იციან, როგორ გამოიყენონ საუბრის უნარები, რომ კლიენტებში საუკეთესო 
შედეგს მიაღწიონ. ყოველდღიური საუბრების მიმდინარეობისას ადამიანები 
ხშირად აღმოაჩენენ ხოლმე, რომ გრძელვადიანი თანამშრომლობისა და 
ცვლილებისათვის უფრო წარმატებულია თანამშრომლური და არა მომთხოვნი 
მიდგომა. მაშ, რატომ არის, რომ ეს ცვლილების ხელშემწყობი მიდგომა არ 
არის ფართოდ გავრცელებული სხვადასხვა სერვისში?

წარმმართველი სტილის გადაჭარბებით გამოყენება

წარმმართველი სტილი ზოგჯერ აუცილებელია კლინიკის მართვისა და კლიენ-
ტის კეთილდღეობის დაცვისას. ამ სტილის განხორციელება შესაძლებელია 
ტაქტით, სიცხადით და დროის კარგი გათვლით, მხარდაჭერისა და თანამ-
შრომლობის ფართო კონტექსტში, თუმცა შეიძლება, რომ საჭიროზე მეტად 
იქნეს გამოყენებული და დომინანტურ სტილად იქცეს სერვისში. მაგალითად, 
ძნელი წარმოსადგენი არაა, როგორ გააფუჭებდა 26.2 სქემის სცენარებს 
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წარმმართველი სტილისა და გამოსწორების რეფლექსის გამოყენება, რომელ-
საც შესაძლოა პრობლემების სწრაფად გადაჭრის სურვილი და ზეწოლის ქვეშ 
ყოფნის შეგრძნება იწვევდეს. შეიძლებოდა მშობელს ეთქვა ბავშვისთვის, 
რა გაეკეთებინა, ექთანს ერჩია მშობლისთვის, როგორ მოეწყო ცხოვრება, 
ზედამხედველს ეკარნახა ექთნისთვის, როგორ გაერთმია თავი  შემთხვევების 
სიმრავლისთვის და ა. შ. მნიშვნელოვანია, როგორ მივუდგებით ცვლილებას. 
ჰკითხეთ მომსახურების მიმწოდებლებს, რა არ მოსწონთ ყველაზე მეტად 
სერვისში ცვლილების შემოტანასთან დაკავშირებით და ერთსა და იმავე 
თემას წააწყდებით: ჩვენ ხშირად ვგრძნობთ ამბივალენტურ დამოკიდებულებას 
ცვლილების მიმართ და არ გვიყვარს, როცა „ზემოდან“ გვითითებენ, რა უნ-
და ვაკეთოთ. ადამიანებს სურთ, რომ თავადაც ჰქონდეთ ხმის უფლება იმ 
ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაც მათ ეხება და ჰქონდეთ დრო, რომ აღიქვან, 
გაიაზრონ და განაგრძონ მოქმედება. ცვლილება ჩართულობის გარეშე ხშირად 
ძალადობრივად აღიქმება და უთანხმოებას იწვევს.

სერვისების უმრავლესობა პოლუსებს შორის თავსდება, ანუ არც მთლად 
წარმმართველი „გააკეთე“ სტილი აქვთ და არც – მეგზურ-თანამშრომლური. 
მოტივაციური ინტერვიუირების შემსწავლელთაგან ჩვენ ხშირად ვისმენთ, 
როგორ უჭირთ ამ სტილებს შორის ბალანსის  დაცვა. ერთმა პრაქტიკოსმა 
გვითხრა: 

„კლინიკაში ეს ძალიან რთულია. ყველანი დაკავებულები ვართ და დრო 
უნარებზე ვარჯიშისთვის კი არა, შეხვედრებისთვისაც არ გვრჩება. როცა 
კლიენტებთან ვარ, შეფასების  ფორმის შევსებას ძლივს ვასწრებ,  ამიტომ 
მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება მიჭირს. დროის უმეტეს ნაწილს 
სამუშაოს სწრაფად შესრულებას ვანდომებ“.

ჩვენ გაცნობიერებულად ავირჩიეთ ზმნა „ინტეგრირება“ ამ თავის სათაურში, 
რათა აღგვენიშნა მოტივაციური ინტერვიუირების თანამშრომლური ჩართვა 
კლიენტზე ორიენტირებულ მომსახურებაში. ზემოდან ქვემოთ გაცემული მი-
თითებები ეწინააღმდეგება მოტივაციური ინტერვიუირების სტილსა და არსს. 
სწავლებისას ყველაზე ცუდი სასტარტო პოზიცია აქვს ხოლმე პერსონალს, 
რომელსაც ეუბნებიან: „თქვენ უნდა ისწავლოთ მოტივაციური ინტერვიუირება, 
მიუხედავად იმისა, გინდათ თუ არა ეს“. ამის საპირისპიროდ, როცა სერ-
ვისის იერარქიაში მოსაზრებები ერთმანეთს ემთხვევა, მომსახურების 
გან ხორციელებისას უფრო მეტად იქმნება საერთო კუთვნილებისა და შე-
მოქმედებითი თანამშრომლობის განცდა. ზოგჯერ ცვლილებები საჭიროა 
და ეს ყველა მენეჯერმა იცის, მაგრამ ისევე, როგორც მოტივაციური ინ ტერ-
ვიუირება, ცვლილებები უკეთესად ხორციელდება ადამიანებთან ერთად და 
ადამიანებისთვის და არა – ადამიანებზე. 

ახლა ყურადღება გადავიტანოთ კონცეპტუალურ დახმარებასა და პრაქტიკულ 
სა კითხეებზე, რაც შეიძლება,  წარმმართველი სტილის გადაჭარბებული 
გა მოყენების თავიდან აცილებაში დაგეხმაროთ, შევეხებით რა სერვისის 
შიგნით ცვლილების შესახებ კონსტრუქციულ საუბრებსა და მოტივაციური 
ინტერვიუირების უკეთ ინტეგრირებას კლიენტებთან ურთიერთობაში.
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გაუმჯობესების სამი მიმართულება

ქვემოთ ჩამოთვლილი სამი მიმართულება ნაყოფიერ ნიადაგს წარმოადგენს  
ცვლილების შესახებ  საუბრების გასაუმჯობესებლად კონსულტირების ფარ-
გლებში და მის გარეთაც.

მყარი საფუძვლები მეგზურ სტილში

პირველ თავში ჩვენ აღვწერეთ კლიენტებთან კომუნიკაციის სტილე ბის, 
წარ მართვა−მეგზურობა−მიყოლის კონტინუუმის, მოქნილად გამოყენება. 
არსებობს მომენტები, როცა საჭირო და მისაღებია წარმმართველი სტილი, 
ვთქვათ  მშობლის, მენეჯერის, მასწავლებლის შემთხვევებში, თუ კლინიკური 
კონსულტირების დროს. ზოგჯერ მიმყოლი სტილი სჯობს − უბრალოდ მხარ-
დაჭერითა და გაგებით მოსმენა. მოტივაციური ინტერვიუირება სწორედ 
მათ შორისაა. ესაა მეგზური სტილი, საკმარისი მიყოლითა და ცოტაოდენი 
წარმართვით. მოტივაციური ინტერვიუირების ტრენინგის დროს ერთმა მო-
ნაწილემ ეს ასე ჩამოაყალიბა: „ორივე ფეხით მყარად ვდგავარ მეგზურ სტილზე 
და შემიძლია ვიმოძრაო იმ მხარეს, საითაც საჭირო გახდება“. იგი საკუთარ 
კლინიკურ მუშაობას გულისხმობდა, თუმცა იმავე პოზიციიდან შეგვიძლია 
მთლიანად სერვისის გაუმჯობესების შესახებაც ვისაუბროთ.

დაკავებულობა ორპირი მახვილია სერვისის სიტუაციაში. საუკეთესო 
შემ  თხვევაში, ის ეფექტური  და პროდუქტიულია, უარეს შემთხვევაში კი სტრე-
სით განპირობებული რეაქციაა ზეწოლაზე. არსებობს მოსაზრება, რომ როცა 
ცვლილების განსახორციელებლად მცირე დრო გვაქვს, „მიზნის მისაღწევად“ 
წარმმართველი სტილის გამოყენება აუცილებელია. აღნიშნული ლო გიკა 
გასაგებია, თუმცა ეჭვი გვეპარება, რომ ადამიანებისთვის იმის თქმა, რა 
უნ და გააკეთონ ეფექტური (ეფექტიანს რომ თავი დავანებოთ) გზაა ცვლი-
ლების წასახალისებლად. ბრძანებების გაცემა იწვევს უთანხმოებასა და წინა-
აღმდეგობას, ის, რეალურად, ამცირებს ცვლილების მოხდენის ალბათობას. 
საკვირველია, მაგრამ წარმმართველი სტილის გამოყენებას ზოგჯერ იმით 
ამართლებენ, რომ „თავის საქმეს აკეთებენ“.

„ჩემი, როგორც სოციალური მუშაკის საქმეა ბავშვების დაცვა. მე მშობლებს 
ვეუბნები, რა უნდა გააკეთონ და მერე მათი საქმეა, რას იზამენ“.

„როგორც დიაბეტის შესახებ განათლების სპეციალისტი, მე ადამიანებს 
ვაცნობ სხვადასხვა ფაქტს და ვაფრთხილებ მათ, რა მოხდება, თუ შაქრის 
დონეს არ გააკონტროლებენ. მე ვერ ვაიძულებ მათ, რომ ეს გააკეთონ“.

„მე ვეუბნები თანამშრომლებს, რას ველოდები მათგან და რა მოჰყვება 
შედეგად, თუ ამას არ გააკეთებენ. მე ხელმძღვანელი ვარ და თუ არ 
მოსწონთ, შეუძლიათ, სხვა სამსახური ეძებონ“.

ისე ჩანს, თითქოს არსებობდეს ადამიანისთვის გადასაცემი ცოდნისა და მითი-
თებების ჩამონათვალი (ზოგჯერ მართლაც არსებობს მსგავსი ჩამონათვალი). 
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„როცა ამას ვეტყვი, ჩემი სამუშაო შესრულებული მექნება“. ცხადია, გასარკვევია, 
რას გულისხმობს ამ ადამიანის სამუშაო, ფაქტების გადაცემას თუ ცვლილების 
ხელშეწყობას. ჭკუის სწავლების მეთოდი ძალიან არაეფექტურია ისე თი პრობ-
ლემური ქცევების შესაცვლელად, როგორიცაა, ვთქვათ, გადაჭარბებული 
სმა (Miller, Wilbourne, & Hettema, 2003). სწავლების პროგრამებიც თითქმის 
არასოდეს ემყარება მხოლოდ ინფორმაციის გადაცემას (მაგალითად: „მე 
ვუთხარი, როგორ მუშაობს თვითმფრინავის სამართავი პულტი. ახლა მასზეა 
დამოკიდებული, როგორ იფრენს“). კლინიკოსის, მშობლის, პრობაციის ოფიც-
რის, მასწავლებლისა თუ ხელმძღვანელის საქმე სწავლებისა და ცვლილების 
ხელშეწყობაა. წარმმართველი სტილის რიგიდულად გამოყენება არაეფექტურია 
და ზოგჯერ ზიანის მომტანიც ყველა ჩართული მხარისთვის. ერთ-ერთი პროგ-
რამის ლიდერმა ხელისუფლებიდან გვითხრა, რომ:

„იმედგაცრუება მიპყრობს, როცა ვხედავ, როგორ ელაპარაკება ზოგიერთი 
მენეჯერი კლინიკურ პერსონალს. თავად ხომ აღშფოთდებოდნენ, ვინმე 
რომ კლიენტს ასე დაელაპარაკოს და ვერ გამიგია, თვითონ რატომ 
ესაუბრებიან ასე კოლეგებს?“

თუკი მენეჯერები და ზედამხედველები მიბაძავენ პრაქტიკოსებს პრობლემების 
გადაჭრისას მეგზური და მიმყოლი სტილის გამოყენებაში, შეხვედრებსა და 
მცირე საუბრებში ატმოსფერო გაუმჯობესდება. ამბივალენტურობისადმი მომ-
თმენობა და წარმმართველი სტილის შეზღუდული გამოყენება სასარგებლოა 
კლიენტებთან ურთიერთობაში და კარგი შედეგების მომტანია კლინიკური 
კონსულტაციების მიღმაც. კომუნიკაციის ამგვარი დახვეწა არ არის მოტივაციური 
ინტერვიუირების სწავლისა და პრაქტიკის 
ეკვივალენტური, მაგრამ მეგზური სტილის 
არ სებობა სერვისში შექმნის ფართო სის-
ტემურ პლატფორმას, რომელზეც მო ტი-
ვაციური ინტერვიუირება და კლიენტზე 
ცენ ტრირებული პრაქტიკა აყვავდება. 
მენეჯმენტში მეგზური სტილის გამოყენების 
ერთ-ერთი შედეგია თანამშრომლებს შორის 
მეტი ჩართულობის გამოწვევა და მათთვის 
ჩანერგვა, რომ აფასებენ და პატივს სცემენ 
შესრულებული სამუშაოს გამო.

ჩართულობა აუმჯობესებს შედეგებს

კლიენტის ჩართულობა ხშირად არის თერაპიული ურთიერთობის ან სერვისის 
კარგად ფუნქციონირების თერმომეტრი (S. D. Miller et al., 2005, 2006). მისი 
საპირისპირო მხარე, რაც კარგადაა ცნობილი ნებისმიერი სპეციალისტისთვის, 
არის ფრუსტრაცია, რომელსაც განიცდი კლიენტების ნაადრევი გადინებისას 
ნებისმიერ ეტაპზე. განვიხილოთ ეს მაგალითი, რომელიც ჩართულობის გაუმ-
ჯობესების ბევრ ასპექტზე მიუთითებს:

ამბივალენტურობისადმი 
მომთმენობა და 
წარმმართველი სტილის 
შეზღუდული გამოყენება 
სასარგებლოა კლიენტებთან 
ურთიერთობაში და 
კარგი შედეგების 
მომტანია კლინიკური 
კონსულტაციების მიღმაც.
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„ახალგაზრდა მამაკაცი პირველ საკონსულტაციო სესიაზე გაბრაზებული და 
შეშფოთებული შედის, იმის გამო, რომ ყველაფერი მის ადიქციასა და „ცუდ 
ქცევას“ ბრალდება. პირველ შეხვედრაზე აჟიტირებული და აფორიაქებული 
მოვიდა და ერთ საათს იცდიდა მისაღებში სხვა კლიენტებთან ერთად. 
მიმღებმა რამდენიმე მოკლე ფრაზა უთხრა, შემდეგ მცირე ხნით  სოციალურ 
მუშაკსა და სერვისის კოორდინატორს შეხვდა. ახლა, მეორე ვიზიტზე, 
სხვა სპეციალისტი 35-წუთიან დამღლელ შეფასებას უტარებს, შემდეგ 
კი ცდილობს, გაესუბროს, მკურნალობის მიზნებზე, ანუ ნარკოტიკების 
მოხმარების სრულად შეწყვეტაზე. კლიენტი კვლავ გაბრაზებულია და 
თავდაცვით პოზიციაში დგას“.

თუ შეხვედრის პირველი რამდენიმე წუთი გადამწყვეტია, როგორც ამას 
სპეციალისტთა უმეტესობა ადასტურებს, მაშინ რთული არ იქნება იმის დანახვა, 
როგორ შეიძლებოდა ჩართულობის გაუმჯობესება ზემოთ აღწერილ სცენარში. 
რამდენად გრძნობდა ეს ადამიანი პატივისცემას, როდესაც აღელვებული ერთი 
საათი იცდიდა სხვებთან ერთად? რამდენად კარგად მიიღეს? როგორ მოუსმინეს 
და რამდენად დაინტერესდა პერსონალი მისი პრობლემებით? ეს მხოლოდ 
კარგი კომუნიკაციის საკითხი კი არაა, სხვა საკითხებსაც ეხება: შეიძლება 
შეიცვალოს მოსაცდელი ოთახის მოწყობილობა, ვთქვათ,  გადაადგილდეს 
სკამები.

ინფორმაციის გაცვლა ხელოვნებაა

მოტივაციური ინტერვიუირების ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერი წვლილი 
სერვისის გაუმჯობესებაში ეხება იმას, თუ როგორ ხდება ინფორმაციის გაც-
ვლა. ინფორმაციის სიჭარბემ შეიძლება გავლენა მოახდინოს კლიენტისა და 
სპეციალისტის გამოცდილებაზე. ჩანაწერები, ოქმები, მითითებები, ალგო-
რითმები და შეფასების მონაცემები ეფუძნება ხოლმე დაშვებას, რომ თუ ადა-
მიანები ამ მონაცემებს მიიღებენ და თუ მათი შინაარსი სწორია, ყველაფერი 
კარგად იქნება. კლინიკურად ამ სიტუაციის ეკვივალენტია კარიკატურა, რო-
მე ლშიც ექიმი „სახურავს ხდის“ პაციენტის თავს, ინფორმაციით ავსებს და 
შედეგად  ცვლილებას იღებს. მოტივაციური ინტერვიუირების ერთ-ერთი საწყის 
წერტილს წარმოადგენდა ის, თუ როგორ უნდა მივცეთ კლიენტებს უკუკავშირი 
შეფასების შედეგების შესახებ (Miller & Sovereign, 1989; Miller et al., 1988), ეს 
იყო სტიმული მე-11 თავში აღწერილი აღძვრა-მიწოდება-აღძვრა ჩარჩოს 
შესაქმნელად, ამ უნარების შეძენა ადვილად შეუძლიათ როგორც სერვისის 
განმახორციელებლებს, ისე მენეჯერებსა და ხელმძღვანელებს. ინფორმაციის 
ინტეგრირება პროცესია და არა ერთჯერადი მოვლენა, მას ორივე მხრიდან 
დაფიქრება სჭირდება.

აქცენტის იმაზე გაკეთება, თუ როგორ უნდა მოხდეს ინფორმაციის გაც-
ვლა, სირთულეს ქმნის კლიენტებთან. მაგალითად, როგორ უნდა მოხდეს 
შეფასების ინტეგრაცია საინტერესო საუბარში (იხილეთ მე-9 თავი). სერვისის 
მასშტაბით საჭიროა, რომ პერსონალს ინფორმაცია თავზე არ „დავახვავოთ“ და 
გავაცნობიეროთ, რომ როგორც წერილობით, ასევე ზეპირ ნათქვამს შეუძლია 
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სქემა 26.3. ცვლილების შესახებ საუბრების გაუმჯობესების 
მაგალითები

კლიენტებთან კოლეგებთან

მყარი საფუძველი 
მეგზურ სტილში

გამოიყენეთ კომუნიკაციის 
სამივე სტილი კლიენტის 
საჭიროებების პასუხად. 
მეგზური სტილი ხშირად 
იწვევს ცვლილების 
საუბრის გაღვივებას 
და გვთავაზობს კარგ 
საფუძველს მოტივაციური 
ინტერვიუირების უნარების 
დასახვეწად.

თავი აარიდეთ 
წარმმართველი 
სტილის გადაჭარბებულ 
გამოყენებას. პრობლემების 
გადაჭრისას მიმყოლ 
სტილს მიმართეთ. ეს ხელს 
უწყობს ჩართულობას 
და აუმჯობესებს სამუშაო 
ურთიერთობებს. 
გამოიყენეთ მეგზური 
და არა წარმმართველი 
სტილი, როცა ცდილობთ, 
სხვა ადამიანებში 
ცვლილებას შეუწყოთ ხელი. 

ჩართულობა 
აუმჯობესებს 
შედეგებს

დააკვირდით კლიენტების 
გადაადგილებას 
სერვისებს შორის. როგორ 
შეიძლება ჩართულობის 
გაუმჯობესება? 
დააკვირდით ყველა 
საუბარს, პროცედურების 
დიზაინს, იმ საგნებსაც კი, 
რომლებიც მოსაცდელ 
ადგილებშია განლაგებული.

იფიქრეთ, როგორ 
შეიძლება ხელი 
შეუწყოთ კოლეგების 
ჩართულობას. თქვენი 
მათთან ურთიერთობები 
არის  როგორც სერვისის, 
ისე თქვენი პირადი 
კეთილდღეობის 
ქვაკუთხედი. პატივისცემით 
მოსმენა და სხვათა 
შეხედულებების გაგების 
ინტერესი აუცილებელია 
თანამშრომლობის 
დამყარებისთვის.

ინფორმაციის 
გაცვლა 
ხელოვნებაა

ნუ გააკეთებთ 
შეფასებებს კლიენტების 
კეთილგანწყობის 
მოპოვებამდე. მოიფიქრეთ 
შეფასების გაკეთების 
შემოქმედებითი გზები ისე, 
რომ საუბარში მთავარი 
ფორმის შევსება არ იყოს 
(იხილეთ მე-9 თავი).

მოერიდეთ ცალმხრივ 
ინფორმაციას, რაც 
კოლეგებისგან გაშორებთ. 
მოიფიქრეთ, როგორ 
შეიძლება გამოიყენოთ 
აღძვრა-მიწოდება-აღძვრის 
სტრატეგია კოლეგებთან 
კომუნიკაციაში.
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ცვლილების ხელშეწყობა. მოტივაციური ინტერვიუირებიდან ვისწავლეთ, რომ 
ინფორმაციის მიწოდება ურთიერთობას უკავშირდება და ეს არ არის მხოლოდ 
შესასრულებელი ოპერაცია. სქემა 26.3 გვთავაზობს ცვლილების შესახებ 
საუბრების გაუმჯობესების რამდენიმე რჩევას.

მთლიანი სურათი

ჩვენ განვიხილეთ, კონკრეტულად როგორ შეგვიძლია მოტივაციური ინტერ-
ვიუირების გამოყენება ცვლილების შესახებ საუბრების გასაუმჯობესებლად 
სერვისის მასშტაბით. აშკარაა, რომ სერვისს აქვს კიდევ უფრო ზოგადი ას-
პექტები, რომლებიც ასახავს პარტნიორობას, მიმღებლობას, თანაგრძნობას, 
თითოეულ ადამიანში შემოქმედებითობის გაღვივების სურვილს. რა არის 
სერვისის მისია, რა არის მისი მამოძრავებელი ღირებულებები? როგორ 
დგინდება და როგორ იცვლება პროცედურები? რას გულისხმობს ფიზიკური 
გარემოს მოწყობა? კომუნიკაციის ძაფი სერვისის ყველა ამ ასპექტზე გადის.

მოტივაციური ინტერვიუირება არც პანაცეაა და არც ორგანიზაციული 
განვითარების სახელმძღვანელო, მაგრამ შესაძლებელია მისი სერვისთან 
ინტეგრირება. როდესაც მოტივაციური ინტერვიუირება კარგი პრაქტიკის 
ნაწილი ხდება, ის სერვისში არსებულ კომუნიკაციასაც აუმჯობესებს. სერვისების 
უმრავლესობა ცვლილების პროცესშია, რაც თანამშრომლებისთვის ისეთივე 
სირთულეს წარმოადგენს, როგორც მათი კლიენტებისთვის. მოტივაციური 
ინტერვიუირებებიდან მიღებული მოსაზრებები წარმმართველი სტილის ალ-
ტერნატივად გამოდგება.

ძირითადი პუნქტები

9 მოტივაციური ინტერვიუირების ინტეგრირება სერვისში სხვადას ხვა-
გვარადაა შესაძლებელი, რამდენიმე თანამშრომლის მომზადებით 
დაწყებული, სერვისის კონკრეტულ ასპექტში მისი დანერგვით დამ-
თავრებული, რაც მოიცავს პერსონალის სწავლებას და პიროვნებაზე 
ცენტრირებული მიდგომის დანერგვას მომსახურებაში.

9 მხოლოდ ტრენინგებს ძალიან მცირე გავლენის მოხდენა შეუძლია. 
რთული უნარების შესწავლა უკუკავშირისა და სუპერვიზიის საშუალები-
თაა შესაძ ლებელი.

9 ცვლილების ხელშემწყობი სერვისებისთვის სასარგებლო იქნება, თუ 
წარმმართველი სტილის გამოყენებიდან მეგზური სტილის გამოყენებაზე 
გადაერთვებიან.
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ამ წიგნის ბოლო ნაწილს ვუთმობთ საკითხებს, რომლებიც მოტივაციური 
ინტერვიუირების პროცესების, შედეგებისა და ხარისხის შეფასებას უკავშირდება. 
მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენებაზე უამრავი კვლევაა ჩატარებული 
და მათი განხილვა ამ წიგნის მიზანს არ წარმოადგენს. თან, ჩვენთვის ძნელია 
ამ მასალის ობიექტურად შეფასება. ამის ნაცვლად, 27-ე თავში შემოგთავაზებთ 
მოტივაციური ინტერვიუირების ევოლუციის მოკლე ისტორიას და შესაბამის 
ნაწყვეტებს კვლევებიდან. მოტივაციური ინტერვიუირების პრაქ ტიკის ხარისხი 
უდავოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომაც 28-ე თავში გან ვიხილავთ, როგორ 
უნდა გაიზომოს ხარისხის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; უფრო ზოგადად კი, 
რა უწყობს ხელს მოტივაციური საუბრების ეფექტურობას.
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თავი 27

კვლევის მონაცემები და 
მოტივაციური ინტერვიუირების 

ევოლუცია

„ფაქტები მუდამ კეთილგანწყობილია; ნებისმიერი 
მტკიცებულება, რის მოპოვებასაც მოვახერხებთ, 
ჭეშმარიტებასთან გვაახლოებს“.

კარლ რ. როჯერსი

„ისწავლეთ, როგორ უყუროთ ნაცნობ საგნებს მანამ, 
სანამ ისინი კვლავ უცნობი არ გახდება“.

გ. კ. ჩესტერტონი

„არც ერთი შინაარსიანი ფრაზის, საჭირო გა მო-
გონების, ან დიადი იდეის ავტორს არ შეუძლია 
გააკონტროლოს, რისთვის გამოიყენებენ მის ქმნი-
ლებას. მათ არ შეუძლიათ წინასწარ განჭვრიტონ 
იმ ქმნილების მომავალი, რასაც თავად უყრიან 
საფუძველს“.

ანეტ გორდონ-რიდი

როდესაც მოტივაციური ინტერვიუირების კვლევების მონაცემთა შეჯამებაზე 
დავფიქრდით, ამბის მოყოლა გადავწყვიტეთ.  მოტივაციური ინტერვიუირების 
განვითარება მისი დაარსების დღიდან მუდმივად უკავშირდებოდა კვლევათა 
სულ ახალ-ახალ და ზოგჯერ გასაოცარ მიგნებას. მოტივაციური ინტერვიუირების 
გან ვითარების ისტორია კვლევისა და პრაქტიკის ურთიერთქმედებისა 
და ურთიერთსაზრდოობის ცოცხალი ნიმუშია. ამიტომაც დავიწყებთ მი სი 
წარმოშობის ისტორიის თხრობით და დავასრულებთ ამჟამინდელი მდგო-
მარეობით არსებული ფაქტებისა თუ მონაცემების ჩვენეული ხედვით. თხრობა 
რომ გაგვიადვილდეს, ამბის მოყოლას პირველ პირში გავაგრძელებთ (უ. რ. 
მილერი). 

მოტივაციური ინტერვიუირების ევოლუცია

ალბუკერკე

პირველად, როდესაც ორეგონის უნივერსიტეტში დავიწყე მკვლევრის კარიერა 
და შემდეგ ნიუ-მექსიკოს უნივერსიტეტში გადავედი, ჩემი პროფესიული ინტე-
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რესის საგანს სმის პრობლემის მკურნალობა წარმოადგენდა. კვლევები არ 
მიდიოდა ისე, როგორც ველოდებოდი, და მაინტერესებდა, რა იყო ამის მიზეზი. 
დისერტაციის ფარგლებში გამოვცადე სამი სხვადასხვა ქცევითი თერაპია, 
რომლებიც პრობლემურ მსმელებს ალკოჰოლის მოხმარების შემცირებაში 
უნდა დახმარებოდა (Miller, 1978). ნაკლებად ინტენსიურმა (და თავსმოხვეულმა) 
თერაპიამ სწორედ ისეთივე შედეგი მოიტანა, როგორიც ყველაზე ინტენსიურმა. 
გარდა ამისა, ძალიან მოულოდნელი შედეგები გვქონდა თვითდახმარების 
სახელმძღვანელოსთან დაკავშირებით (Miller & Muñoz, 1976), რომელიც 
მონაწილეებს მკურნალობის დასრულებისას დავურიგეთ. კლიენტების ნახე-
ვარმა ეს სახელმძღვანელო მკურნალობის დამთავრებისთანავე მიიღო, 
ხოლო მეორე ნახევარმა (შემთხვევით შერჩეულმა) - 3 თვის შემდეგ, პირველი 
მომდევნო  ინტერვიუს დროს. ჩემდა გასაოცრად, აღმოვაჩინე, რომ ისინი, ვინც 
სახელმძღვანელო მკურნალობის დამთავრებისთანავე მიიღო, უკლებდნენ სმას 
შემდგომი 3 თვის განმავლობაში, დანარჩენების სმის დონე კი არ შეცვლილა. 

ამან წარმოშვა შემდგომი კვლევის საჭიროება (Miller, Gribskov, & Mortell, 1981): 
რამ დენად უკეთეს შედეგს მიიღებენ ადამიანები სპეციალისტის დახმარებით, 
თვითდახმარების სახელმძღვანელოსთან შედარებით? პასუხი კვლავ გასაკვირი 
იყო: სულაც არ იღებენ უკეთეს შედეგს. პრობლემურმა მსმელებმა, რომლებიც 
ერთ კონსულტაციაზე მოვიდნენ და სახლში სახელმძღვანელო მასალები 
წაიღეს, მნიშვნელოვნად შეამცირეს ალკოჰოლის მოხმარება და საშუალოდ, 
იგივე შედეგი მოგვცეს, რაც სპეციალისტთან 10 შეხვედრის შედეგად მიიღეს 
დანარჩენებმა. მე ისე დავეჭვდი მიღებულ შედეგებში, რომ ეს კვლევა მცირე 
ცვლილებებით კიდევ სამჯერ გავიმეორეთ ნიუ-მექსიკოში. შედეგები ყველგან 
ერთნაირი იყო (Harris & Miller, 1990; Miller & Taylor, 1980; Miller et al., 1980). 
ნუთუ მართლა არ განსხვავდებოდა თერაპია თვითდახმარებისაგან (საკუთარ 
თავზე მუშაობისგან)?

ამჯერადაც პასუხი მოულოდნელი წყაროსგან მივიღეთ. ორეგონის უნი -
ვერსიტეტში გავეცანი როგორც ქცევით თერაპიებს, ისე კარლ როჯერსის 
კლიენტზე ცენტრირებული კონსულტირების სტილს (1959, 1980b). ვფიქრობდი, 
რომ ეს ორი მიმართულება ბუნებრივად ერწყმოდა ერთმანეთს, ამიტომ ნიუ-
მექსიკოში თერაპევტების მომზადებისას ვასწავლიდი როგორც ზუსტ ემპათიას, 
ანუ როჯერსის მიერ შემოღებულ დახელოვნებული მოსმენის სტილს, ისე 
ქცევით ტექნიკებს. ამ კვლევებში თერაპიის სესიებს თვალს ვადევნებდით  
გეზელის სარკის მეშვეობით და როჯერსის კვლევითი ჯგუფის მიერ შემუ-
შავებული სკალის გამოყენებით ვაფიქსირებდით არა მხოლოდ ქცევითი 
თერაპიის პროცედურების გამოყენებას, არამედ ზუსტი ემპათიის გამოყენების 
ხარისხსაც (Truax & Carkhuff, 1967). აქ განსაკუთრებული დახმარება გაგვიწია 
სტუდენტმა, შერილ ტეილორმა, რომელიც ამ კვლევების კოორდინირებაში 
გვეხმარებოდა. როდესაც მონაცემების შეგროვება დავასრულეთ, შევადარეთ 
იმ ცხრა თერაპევტის წარმატების დონე, ვისთანაც შემთხვევით გადანაწილდნენ 
კლიენტები (Miller et al., 1980). მიუხედავად იმისა, რომ ცხრავე სპეციალისტი 
ერთსა და იმავე სტრუქტურირებულ ქცევით თერაპიას ატარებდა და ერთსა და 
იმავე სახელმძღვანელოს იყენებდა, წარმატებული შედეგის მქონე კლიენტების 
პროცენტული მაჩვენებელი ძალიან განსხვავდებოდა. შედეგზე ყველაზე დიდი 
გავლენის მქონე ფაქტორი იყო თერაპევტი. ამის შემდეგ დავახარისხეთ თე-
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რაპევტები იმის მიხედვით, თუ ვინ უფრო ემპათიურად უსმენდა კლიენტს. 
შედეგად, ეს მივიღეთ გრაფიკი:

იმ თერაპევტის კლიენტებმა, რომელსაც, ჩვენი ყველას შეფასებით, ემ პა-
თიური უნარების უმაღლესი დონე ჰქონდა (#1), დიდ წარმატებას მი აღწიეს 
ალკოჰოლის მოხმარების კონტროლში. ამის საპირისპიროდ, იმ თერაპევტის 
კლიენტებიდან, რომელიც ყველაზე ნაკლებად ფლობდა ემპათიურ უნარებს, 
მხოლოდ 25%-ს ჰქონდა კარგი შედეგი. კორელაცია სრულყოფილი არ ყოფილა, 
მაგრამ საკმაოდ ძლიერი იყო (r = 0.82). ჩვენ შევძელით 6 თვის მანძილზე 
კლიენტების სმის შედეგების ვარიაციის ორი მესამედის წინასწარმეტყველება 
(სასმლის რაოდენობა, რასაც ისინი კვირაში მოიხმარდნენ) მხოლოდ იმაზე 
დაყრდნობით, თუ რამდენად კარგად უსმენდა მათ სპეციალისტი! ეფექტი 
გაცილებით შთამბეჭდავი იყო, ვიდრე მკურნალობაში ნებისმიერი სხვა გან-
სხვავების მიხედვით, რასაც დავაკვირდით. თერაპევტის მხოლოდ ამ ერთი 
უნარის: ზუსტი ემპათიის მიხედვით ერთწლიანი (r = 0.71) და 2-წლიანი (r = 
0.51) შუალედის შემდეგაც კი შევძელით იმის წინასწარმეტყველება, რამდენს 
დალევდნენ კლიენტები (Miller & Baca, 1983). სხვა ჯგუფმა ერთი წლის შემდეგ 
გამოაქვეყნა დამოუკიდებელი კვლევა, რომელმაც დაადასტურა ანალოგიური 
მჭიდრო კავშირის არსებობა კლიენტის სმის შედეგებსა და თერაპევტის კლიენტზე 
ცენტრირებულ კონსულტირებას შორის (Valle, 1981). კლიენტები, რომელთა 
ფსიქოთერაპევტებს ნაკლებად გააჩნდათ პიროვნებაზე ცენტრირებული უნარები, 
ოთხჯერ მეტი რეციდივით ხასიათდებოდნენ, ვიდრე იმავე პროგრამის სხვა 
კლიენტები, რომელთა ფსიქოთერაპევტებს აღნიშნული უნარები კარგად 
ჰქონდათ განვითარებული. 

სწორედ ამ გასაოცარ აღმოჩენებზე ვფიქრობდი, როდესაც 1982 წელს 
მივლინებაში წავედი. ამან უდავოდ დიდი გავლენა მოახდინა ჩემს შემდგომ 
აზროვნებაზე მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან დაკავშირებით.

დადებითი შედეგების პროცენტული 
რაოდენობა თერაპევტის მიხედვით
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ნორვეგია

ყველაფერი ნორვეგიაში, ერთ სადალაქოში, დაიწყო. 1982 წელს აკადემიური 
მივლინება მქონდა ნიუ-მექსიკოს უნივერსიტეტიდან. მე და ჩემი მეუღლე კესი 
ჯეკსონი ბერგენთან ახლოს ვცხოვრობდით და მე იქვე, ჰიელესტადის კლინიკაში 
ვმუშაობდი. ყოფილი სადალაქოს შენობა დაცალეს, რომ ჩემთვის  მყუდრო 
ოფისი მოეწყოთ, რომლის ფანჯრებიც ტყეს გადაჰყურებდა. ეს იყო იდილიური 
6 თვე, როდესაც ჩემთან დაკავშირება მხოლოდ ტელეფონით ან ნელზე 
ნელი ფოსტით იყო შესაძლებელი. ჩემი ოფიციალური მოვალეობა ადიქციის 
მკურნალობის კოგნიტურ-ქცევით მეთოდებზე ლექციების კითხვა იყო, მაგრამ 
კლინიკის დირექტორმა, დოქტორმა ჯონ ლაბერგმა მთხოვა, რეგულარულად 
შევხვედროდი ახლად უნივერსიტეტდამთავრებულ ფსიქოლოგთა ჯგუფს და 
მათთან ერთად მემსჯელა კვლევისა და მკურნალობის საკითხებზე. სიხარულით 
დავთანხმდი და ეს არაფორმალური შეხვედრები ყველაზე მნიშვნელოვან და 
ნაყოფიერ გამოცდილებად იქცა ჩემს კარიერაში.

ვინაიდან  უახლეს მონაცემებს ვფლობდი ზუსტი ემპათიის მნიშვნელობის 
შესახებ (Miller et al., 1980), ამ ჯგუფს რეფლექსიური მოსმენის უნარები 
შევასწავლე. ეს გადაიზარდა დისკუსიებში და პრაქტიკულ როლურ თამაშებში 
ალკოჰოლის პრობლემების მოგვარებისას ამ უნარების გამოყენებასთან 
დაკავშირებით. ნორვეგიელი ფსიქოლოგები ასრულებდნენ იმ კლიენტების 
როლს, რომლებთანაც თავად მუშაობდნენ, აყენებდნენ კლინიკურ პრობლემებს, 
რომლებიც განსაკუთრებულ სირთულეებს უქმნიდათ. მე კი, ჩემი პრაქტიკიდან  
გამომდინარე, მაქსიმალურად ვცდილობდი მათს დახმარებას. ისინი აქტიურად 
და რეფლექსიურად მონაწილეობდნენ და აქცენტებს აკეთებდნენ პროცესებზე, 
რომლებიც ამ დიალოგებში მიმდინარეობდა. ხშირად მაწყვეტინებდნენ ხოლმე 
და ანალიტიკურ შეკითხვებს მისვამდნენ პროცესის შესახებ.

„რას ფიქრობთ ამწუთას?“
„თქვენ დასვით კითხვა. რატომ დასვით ეს კონკრეტული კითხვა?“
„თქვენ კლიენტის ნათქვამის რეფლექსია გააკეთეთ. იმ ყველაფრიდან, 

რისთვისაც შეიძლებოდა, ყურადღება მიგექციათ, რატომ გააკეთეთ 
სწორედ ამის რეფლექსია, ან რატომ გააკეთეთ რეფლექსია და არ 
უპასუხეთ სხვა ფორმით?“

ამ გვარად, იმის გაგებას ვცდილობდი, რატომ ვაკეთებდი იმას, რა საც 
კლი ნიკურად ვაკეთებდი. ისინი კი ჩემგან უფრო ღრმა რეფლექსიასა და 
ვერბალიზაციას მოითხოვდნენ. ამ პროცესში დავიწყე გარკვეული წესების 
ფორმულირება, რომლებსაც გაუცნობიერებლად ვიყენებდი პრაქტიკაში. 
მაგალითად, ადიქციის მკურნალობის იმხანად მიღებული პრაქტიკისგან 
გან სხვავებით, მე კი არ ვუპირისპირდებოდი კლიენტის „სიჯიუტეს“ და კი არ 
ვკამათობ დი, არამედ სრულიად განსხვავებული ფორ მით ვპასუხობდი (ასეთ 

დროს ყველაზე ხშირად რეფლექსიურ 
მოსმენას ვიყენებდი), ეს კი თითქოს 
ამცირებდა კლიენტის წინააღმდეგობას. 

მოტივაციური 
ინტერვიუირება ჩემგან 
დაიწყო.
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ვცდილობდი საუბრის ისე აგებას, რომ კლიენტს თავად მოეყვანა ცვლილების 
მხარდამჭერი არგუმენტები და მე არ მემტკიცებინა ეს მისთვის.

ჩემთვის ძნელია იმის გამიჯვნა, მე რა წვლილი შევიტანე ამ საუბრებში და 
რა ინტერაქციული წვლილი შეიტანეს ნორვეგიელმა კოლეგებმა. ჰიელესტადში 
ჩასვლამდე ამ მიდგომის შესახებ რაიმე ჩამოყალიბებული კონცეფცია არ 
მქონია. ტომ ბართი, რომელიც ამ პროცესის აქტიური მონაწილე იყო, იხსენებს, 
რომ მისმა ჯგუფმა ამ საუბრებში შემოიტანა ოჯახური თერაპიის ჯგუფის გავ-
ლენის თემა პალო-ალტოდან (კალიფორნიის შტატი), სადაც მეც გავიარე 
კლინიკური ინტერნატურა. ეჭვი არაა, ის, რაც სადალაქოში ხდებოდა, ძალიან 
ინტერაქციული, უსაზღვროდ ნაყოფიერი პროცესი იყო, რასაც ვერც ერთი 
ჩვენგანი დამოუკიდებლად ვერ განახორციელებდა. სასიამოვნოა იმ ფაქტის 
გააზრება, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება ჩემგან დაიწყო.

იმ შემოდგომის რამდენიმე კვირის განმავლობაში აღნიშნულ შეხვედრებზე 
საუბრების ჩანაწერებს ვაკეთებდი და დავიწყე ზოგიერთი კლინიკური პრინციპის 
ჩაწერა, რომლებიც ამ როლური თამაშებიდან გამომდინარეობდა. დაახლოებით 
3 თვის შემდეგ ეს ყველაფერი  ერთ სამუშაო აღწერილობად ჩამოვაყალიბე, 
„მოტივაციური ინტერვიუირება“ ვუწოდე, ჯგუფში დავარიგე და რამდენიმე 
კოლეგასაც გავუგზავნე კომენტირებისთვის (Moyers, 2004). ამ ნამუშევრის 
გამოქვეყნების განზრახვა არ მქონია; სხვა რომ არაფერი, მეცნიერული და-
საბუთებაც კი არ მქონდა, რომ ის იმუშავებდა. ის არ გამომდინარეობდა 
რომელიმე კონკრეტული ფსიქოლოგიური თეორიიდან და მხოლოდ ინტუიციურ 
პრაქტიკასა და რეფლექსიას ემყარებოდა. ერთ-ერთი კოლეგა, რეი ჰოჯსონი, 
რომელსაც ეს ნამუშევარი გავუგზავნე,  რედაქტორად მუშაობდა ბრიტანულ 
ჟურნალ Behavioral Psychotherapy-ში. ჩემდა გასაკვირად, რეიმ მომწერა, 
რომ ამ სტატიის გამოქვეყნება უნდოდა, თუ მის მოცულობას გავანახევრებდი. 
მეც შევამოკლე, მან კი დაბეჭდა (Miller, 1983). მეგონა, ეს ამბავი ამით დას-
რულდებოდა.

ცვლილების ტრანსთეორიული მოდელი

1980-იანი წლების პერიოდში ჩამოყალიბდა და პოპულარული გახდა ცვლი-
ლების ტრანსთეორიული მოდელი (TTM) (Prochaska & DiClemente, 1984). 
ახლა უკვე კარგად ცნობილი TTM-ის ეტაპები ფსიქოთერაპიაში (McConnaughy, 
Prochaska, & Velicer, 1983) ნათელს ხდიდა, რომ კლინიკოსებს მოქნილად 
უნდა გამოეყენებინათ მეთოდები, რომლებიც კლიენტის ცვლილებისთვის 
მზაობის დონის შესაფერისი იქნებოდა. კოგნიტურ-ქცევითი თერაპიების დიდი 
ნაწილი შემუშავებულია მოქმედების ეტაპისთვის, როცა კლიენტი უკვე მზადაა 
ცვლილებისთვის, მაგრამ რა უნდა გაკეთდეს იმ კლიენტებისთვის, რომლებიც 
უფრო ადრეულ, ფიქრისწინა, ფიქრისა და მომზადების  ეტაპებზე იმყოფებიან? 
მოტივაციური ინტერვიუირება კლინიკური ინსტრუმენტია, რომელიც ზუსტად 
ასეთი „ნაკლებად მომზადებული“ კლიენტებისთვის შეიქმნა. სწორედ ეს იყო 
ხაზგასმული მოტივაციური ინტერვიუირების შესახებ დაბეჭდილ პირველ სტა-
ტიაში (Miller, 1983). შემდეგ, შოტლანდიაში გამართულ ადიქციური ქცევის 
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მკურნალობის მესამე საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელსაც ნიკ ჰითერი 
ხელმძღვანელობდა, გადაწყდა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის TTM-
ის და იმ კლინიკური ინტერვენციების გაცნობა, რომლებიც ყველაზე მეტად 
შეესაბამება მის ეტაპებს (Miller & Heather, 1986, 1998). ნათელი გახდა, რომ 
მოტივაციური ინტერვიუირება კარგად შეესაბამებოდა TTM-ს და წარმოადგენდა 
საჭირო მაგალითს, თუ როგორ უნდა ვიმუშაოთ იმ კლიენტებთან, რომლებიც 
ნაკლებად არიან მზად ცვლილებისთვის.

მსმელის შემოწმება

შესაძლებელია თუ არა, თვითონ კლიენტებისგან მივიღოთ ცვლილების მო-
ტივაცია, სწორედ ისე, თანდათანობით, როგორც ჩემმა კოლეგებმა მიიღეს 
მოტივაციური ინტერვიუირების იდეა ჩემგან? რომელი წყარო იქნება ამაზე 
უკეთესი მოტივაციისთვის? პირველი ეტაპი იქნებოდა შესწავლა იმისა, თუ 
რა იყო ცნობილი  მოტივაციის მნიშვნელობის შესახებ თერაპიაში. ამ თემაზე 
ლიტერატურის წაკითხვა ჩემი სასწავლო შვებულების მეორე ნაწილში, 1983 
წლის გაზაფხულზე სტენფორდის უნივერსიტეტში მოვახერხე. ჯერ კიდევ არ 
არსებობდა ლიტერატურის ელექტრონული საძიებელი სისტემები, მე ჯერ 
ისევ საბეჭდ მანქანაზე ვმუშაობდი, ამიტომ დიდხანს მომიწია სტენფორდის 
ბიბლიოთეკაში ჟურნალებისა და მონოგრაფიების ძებნა და შემდეგ ჩანაწერების 
ხელით კეთება იქვე, ბიბლიოთეკის ხის ძველ მერხებზე. შედეგად მიღებულმა 
ლიტერატურის მიმოხილვამ (Miller, 1985b) დამარწმუნა, რომ კლინიკური 
ფოკუსი არასწორად კეთდებოდა  უარყოფასა და მოტივაციაზე როგორც 
კლიენტის თვისებებზე. სინამდვილეში, კლიენტის მოტივაცია დინამიკური 
პროცესია, რომელზეც გავლენას ახდენს სხვადასხვა ინტერპერსონალური 
პროცესი, მაგალითად, რჩევა, უკუკავშირი, მიზნის დასახვა, გაუთვალისწინებელი 
შემთხვევები და გააზრებული არჩევანი ალტერნატივებს შორის.

პარალელურად ნიუ-მექსიკოს უნივერსიტეტში ჩვენი ჯგუფი ცდილობდა იმის 
მოფიქრებას, თუ როგორ გვექცია მოტივაციური ინტერვიუირების კლინიკური 
სტილი და სამეცნიერო ლიტერატურაში მოძიებული ინფორმაცია მკურნალობის 
მოტივაციის გავლენაზე კონკრეტულ ინტერვენციად, რომლის აპრობირებასაც 
შევძლებდით. მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ჯერ კიდევ საგრანტო დაფინენსე-
ბის მიღე ბამდე, ჩემი კვლევების მთავარი ასისტენტი იყო ნიჭიერი სტუდენტი, 
გეილ ბენეფილდ სოვერინი. ჩვენ შევიმუშავეთ დაბალი ზღურბლის მოკლე 
ინტერვენცია პრობლემური მსმელებისთვის - „მსმელის შემოწმება“ (DCU). 
იმედი გვქონდა, რომ DCU გაზრდიდა მკურნალობის დაწყების ალბათობას 
ალკოჰოლიზმის პრობლემების შემთხვევაში.

DCU პირველად 1988 წელს შემოვიღეთ. ის წარმოადგენდა ალკოჰოლის 
მოხმარებისა და მასთან დაკავშირებული პოტენციური პრობლემების დაწ-
ვრილებით შეფასებას და შედგებოდა საზომებისგან, რომლებიც გაუარესების 
დაბალ დონეზეც კი რეაგირებდა. თანაც, გულისხმობდა მეორე შეხვედრასაც, 
რომლის დროსაც ხდებოდა შედეგების განხილვა მოტივაციური ინტერვიუირების 
სტილში (Miller et al., 1988). საზოგადოებაში ამ მეთოდს გაუკეთდა რეკლამა, 
როგორც უფასო შემოწმებას მსმელებისთვის, ვისაც აინტერესებდა, აყენებს 
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თუ არა ალკოჰოლი რაიმე ზიანს. განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ ეს არ 
არის რაიმე სამკურნალო პროგრამის ნაწილი, დიაგნოზსაც არავის დაუსვამენ, 
შედეგად მიიღება მხოლოდ ინფორმაცია ჯანმრთელობის შესახებ, რომელსაც 
ისე გამოიყენებენ, როგორც თავად ჩათვლიან საჭიროდ. გამოხმაურება საოც-
რად დიდი იყო. ყველას, ვინც მოდიოდა DCU-ს ჩასატარებლად, ჰქონდა 
წუხილის მიზეზი, თუმცა მათი უმრავლესობა თავს „სოციალურ მსმელად“ 
მიიჩნევდა და ალკოჰოლიზმის მკურნალობის დაწყებაზე არასოდეს ეფიქრა. 

ჩვენი მოლოდინის საწინააღმდეგოდ, პასუხის მიღებიდან 6 კვირის გან-
მავ ლობაში მათმა შედარებით მცირე ნაწილმა (14%) მიაკითხა შესაბამის 
სამსახურს დახმარებისთვის. სამაგიეროდ, ყველა მონაწილემ მნიშვნელოვნად 
შეამცირა დალევის სიხშირე და ეს შედეგი შენარჩუნებული იყო 18-თვიანი 
შუალედის შემდეგაც, რაც შემდგომმა გამოკითხვებმაც დაადასტურა (Miller 
et al., 1988). DCU-ს მეორე კვლევამაც მსგავსი შედეგები მოიტანა - კიდევ 
უფრო შემცირდა ალკოჰოლის მოხმარება, თანაც, უმეტეს შემთხვევა ში, 
მკურ ნალობის გარეშე (Miller et al., 1993). ამგვარად, არ დადასტურდა ჩვენი 
ვარაუდი, რომ DCU დახმარების ძიებას გამოიწვევდა; სამაგიეროდ, მან სმის 
ჩვევების შეცვლის მოტივაცია წარმოშვა. შემთხვევითი შერჩევით მომლოდინეთა 
სიაში ჩაწერილ ადამიანებს არ განუცდიათ ცვლილება, ან მცირე ცვლილება 
განიცადეს მოლოდინის 6 კვირის განმავლობაში, მაგრამ ძალიან შეამცირეს 
სმა DCU-ს ჩატარების შემდეგ. ეს დაემთხვა ჩვენი ძველი კვლევის შედეგებს, 
რომლის თანახმადაც, პრობლემური მსმელები კარგად რეაგირებენ საწყის 
კონსულტაციაზე და თავად წარმართავენ ცვლილებას, რომელიც ხანგრძლივი 
პერიოდის შემდეგაც ნარჩუნდება (Miller, Leckman, Delaney, & Tinkcom, 1992). 
სხვა ქვეყნებში ჩატარებულმა კვლევებმაც გვაჩვენა მსგავსი შედეგები ხანმოკლე 
ინტერვენციების შედეგად  (Chick, Ritson, Connaughton, Stewart, & Chick, 
1988; Edwards et al., 1977; Elvy, Wells, & Baird, 1988; Heather, Whitton, & 
Robertson, 1986; Kristenson, Ohlin, Hulten-Nosslin, Hood, & Trell, 1983). 32 
კონტროლირებული ექსპერიმენტის მიმოხილვის საფუძველზე დავადგინეთ, 
რომ გადაჭარბებული სმის დროს ხანმოკლე ინტერვენცია უფრო ეფექტურია, 
ვიდრე ჩაურევლობა და თითქმის ისეთივე გავლენა აქვს, როგორიც გაცილებით 
ინტენსიურ ინტერვენციებს (Bien, Miller, & Tonigan, 1993). ამ მიმოხილვამ 
დაგვანახვა ექვსი საერთო კომპონენტი, რაც ეფექტურ ხანმოკლე მკურნალობას 
უნდა ახასიათებდეს (შდრ. Miller & Sanchez, 1994), ისინი შეჯამებულია აკრონიმ-
ში FRAMES:

უკუკავშირი (Feedback) პირადი სტატუსის შესახებ ნორმასთან მიმართებაში
პასუხისმგებლობა (Responsibility) პიროვნული ცვლილებისათვის
რჩევა (Advice) ცვლილების საჭიროებაზე
ჩამონათვალი (Menu) იმ შესაძლებლობებისა, რაც შეიძლება გან ხორ-

ციელდეს ცვლილების მოსახდენად
ემპათიური (Empathic) კონსულტირების სტილი
მხარდაჭერა (Support) თვითეფექტურობისთვის

დავიწყეთ მკურნალობის მოტივაციით, და გადავედით ცვლილების მოტივაციაზე.
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ავსტრალია

ამ ინფორმაციით აღჭურვილი მე და ჩემი მეუღლე 1989 წელს აკადემიური 
მივლინებით ავსტრალიაში გავემგზავრეთ. ეს იყო ჩემი მომდევნო ერთწლიანი 
მივლინება ნიკ ჰითერის მიწვევით, რომელიც მაშინ ნარკოტიკებისა და ალ-
კოჰოლის კვლევის სიდნეის ეროვნულ ცენტრს ხელმძღვანელობდა.  ძალიან 
გამიმართლა, რომ იქ გავიცანი სტივ როლნიკი, რომელიც უელსიდან იყო 
მოვლინებული და ცენტრში ხანმოკლე ინტერვენციის კვლევას ახორციელებდა. 
გაუკვირდა, როცა გაიგო, რომ მოტივაციური ინტერვიუირების შესახებ 1983 წელს 
დაწერილი სტატიის ავტორი ვიყავი. მე კი გამიკვირდა, რომ ვიღაცას ჰქონდა 
ეს სტატია წაკითხული. სტივმა ისიც მითხრა, რომ მოტივაციური ინტერვიუირება  
დიდ ბრიტანეთში ადიქციის სამკურნალოდ პოპულარული მეთოდი გამხდარიყო 
და რომ თვითონ მსურველებს მოტივაციური ინტერვიუირებაში ამზადებდა. „და 
იმაშიც კი არ ვარ დარწმუნებული, რომ ყველაფერს სწორად ვაკეთებ! - მითხრა 
მან. - მეტი უნდა დაწეროთ ამის შესახებ“.

მალე მივხვდი, რომ სტივი ისეთივე განწყობითა და სულისკვეთებით ატარებდა 
მოტივაციურ ინტერვიუირებას, როგორც მე. ამასთან, მას შემუშავებული ჰქონდა 
მოტივაციური ინტერვიუირების სწავლების მეთოდები. ასეთი ტრენინგებით 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ იყვნენ დაინტერესებული, ამიტომ მე 
აღფრთოვანებული ვიყავი მისი იდეებითა და გამოცდილებით. გადავწყვიტეთ, 
რომ ერთად დაგვეწერა მოტივაციური ინტერვიუირების შესახებ და დავწერეთ 
კიდეც „მოტივაციური ინტერვიუირების“ პირველი გამოცემა (Miller &Rollnick, 
1991). ორივე ჩვენგანის სამუშაო თემა იყო მოტივაციური ინტერვიუირების 
შემუშავება ალკოჰოლის პრობლემების მქონე ადამიანთა დასახმარებლად, 
ამიტომ წიგნი ალკოჰოლის ადიქციას ეხებოდა, მხოლოდ რამდენიმე თავი 
ეთმობოდა მის პოტენციურ გამოყენებას სხვა ტიპის წამალდამოკიდებულებების 
დროს, ასევე, ახალგაზრდებთან და დამნაშავეებთან მუშაობისას. 

პროექტი MATCH

როცა სიდნეიში ამ წიგნს ვწერდით,  აშშ-ის ალკოჰოლზე დამოკიდებულებისა 
და ალკოჰოლიზმის ეროვნული ინსტიტუტი ალკოჰოლის პრობლემების მკურ-
ნალობის უდიდეს რანდომიზებულ კლინიკურ კვლევას იწყებდა. შემოკლებით 
ამ პროექტს MATCH ეწოდება, ის წამოიწყეს კონკრეტულად იმის დასადგენად, 
როგორ შევუსაბამოთ კლიენტები მკურნალობის იმ მეთოდებს, რომლებიც 
საუკეთესო იქნება მათთვის (Project MATCH Research Group, 1993). საწყისი 
ამოცანა იყო მკურნალობის იმ სამი მეთოდის არჩევა და სტანდარტიზება, 
რომლებიც უნდა შემოწმებულიყო. ერთი ვარიანტი იყო კოგნიტურ-ქცევითი 
თერაპია, მონაცემებიდან და მკვლევართა უმეტესობის თეორიული ორი-
ენტაციიდან გამომდინარე (Kadden et al., 1992). აშკარა კონტრასტი შეიტანა 
სულიერებაზე ორიენტირებული თორმეტი ნაბიჯის თერაპიის არჩევამ, რომელიც 
მკურნალობის ძალიან პოპულარული მიდგომა იყო შეერთებულ შტატებში 
(Nowinski, Baker, & Carroll, 1992). ზემოთ აღწერილი ხანმოკლე ინტერვენციის 
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შედეგების კვლევის საფუძველზე, მკურნალობის მესამე მეთოდად აირჩიეს 
მსმელის შემოწმების კომბინაცია მოტივაციური ინტერვიუირების კლინიკურ 
სტილთან, რომელსაც სტრუქტურირებული შეფასება მოჰყვებოდა უკუკავშირად. 
ეს წარმოადგენდა წინა ორისგან განსხვავებულ თეორიულ დაშვებას და სა-
ხელად მოტივაციური გაძლიერების (Motivation Enhancement Theray) თერაპია 
უწოდეს (MET; Miller, Zweben, et al., 1992). მკურნალობის მოცულობებს შორის 
დიდი კონტრასტი რომ არ გამოსულიყო (ორი დანარჩენი მკურნალობა 12 
სესიის განმავლობაში გრძელდებოდა), MET-ი გააგრძელეს ორიდან ოთხ 
სესიამდე, რომლებიც 12 კვირაზე გადანაწილდა. ამას მოჰყვებოდა ჰიპოთეზების 
დაკონკრეტების პროცესი, თუ ვისთვის რომელი მკურნალობა იქნებოდა უკეთესი 
და რატომ (Longabaugh & Wirtz, 2001).

პროექტ MATCH-ის შედეგები ბევრმა აღწერა და გააკრიტიკა (Babor & Del 
Boca, 2003; Babor, Miller, DiClemente, & Longabaugh, 1999). აქ ყურადღებას 
გავამახვილებთ მის როლზე, როგორც პირველ კლინიკურ ექსპერიმენტზე 
მოტივაციური ინტერვიუირების ინტერვენციის გამოყენებით. მკურნალობის 
ამ სამი მეთოდის სხვადასხვაგვარ მოქმედებაზე ვარაუდები არ გამოთქმულა, 
ისინი არც განსხვავდებოდნენ მკურნალობისშემდგომი შედეგების გაზომვისას 
(Project MATCH Research Group, 1997a). მკურნალობის ინტენსივო ბა ში 
გან სხვავებების მიუხედავად (4 სესია 12-თან შედარებით), სამივე ჯგუფის 
კლიენტებს ალკოჰოლის მოხმარებისა და პრობლემების მნიშვნელოვნად 
შემცირება აღენიშნებოდათ (Project MATCH Research Group, 1998a). კლიენტის 
ფაქტორების გაკონტროლების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ თერაპევტები ძალიან 
განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან MET-ის ჩატარების ეფექტურობაში (Project 
MATCH Research Group, 1998c). ყველაზე თანმიმდევრული მიგნება იყო ის, 
რომ MET გაბრაზებულ კლიენტებთან მუშაობისას უფრო ეფექტური გამოდგა, 
ვიდრე მკურნალობის ორი დანარჩენი ფორმა (Karno & Longabaugh, 2004, 
2005a, 2005b; Waldron et al., 2001). მათ, ვისაც ალკოჰოლისგან თავის შეკავებაში 
სოციალური გარემო არ ეხმარებოდა, 12 ნაბიჯის მეთოდი უკეთეს შედეგებს 
აძლევდა, ვიდრე MET-ი - ალბათ იმიტომ, რომ მასში სოციალურ მხარდაჭერას 
პოულობდნენ (Longabaugh et al., 1998).

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება

1990-იან წლებში დავინტერესდით, საჭირო იყო თუ არა კონტროლის შე-
ნარჩუნება მოტივაციური ინტერვიუირების სწავლებისა და პრაქტიკის ხარისხზე. 
უნდა გვექცია თუ არა „მოტივაციური ინტერვიუირება“ სავაჭრო ნიშნად, 
რომ მისი გამოყენება შეგვეზღუდა. ერთმა სანდო კოლეგამ გვირჩია ამის 
გაკეთება და გაგვაფრთხილა, რომ ვინანებდით, თუ მისი გამოყენების ხარისხს 
არ გავაკონტროლებდით. ასე ხომ ხშირად ემართება ხოლმე „ბრენდულ“ 
თერაპიებს. ამგვარი მიდგომა გულისხმობს, რომ ბრენდ X-ის თერაპიის პრაქ-
ტიკაში გამოსაყენებლად ადამიანმა ჯერ უნდა გაიაროს საჭირო სწავლება, 
დააკმაყოფილოს ხარისხის გარკვეული სტანდარტები, და მიიღოს სერთიფიკატი 
ან ლიცენზია მათგან, ვინც ბრენდის სახელს აკონტროლებს.
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კარგია ეს თუ ცუდი, ჩვენ თავიდანვე 
გადავწყვიტეთ, რომ არ გვინდოდა მო-
ტივაციური ინტერვიუირებისთვის ასე-
თივე წესების შემოღება. ასეთი საქ-
ციელი მოტივაციური ინტერვიუირების 
სულისკვეთებისა და სტილის შეუსაბამოდ 
მივიჩნიეთ. ეს იმასაც ნიშნავდა, რომ მხო-
ლოდ ჩვენი გადასაწყვეტი იქნებოდა, 
რო  გორი უნდა ყოფილიყო მოტივაციური 

ინტერვიუირების პრაქტიკა და სწავ ლება. მოტივაციური ინტერვიუირება და-
საწყისიდანვე იყო ორგანული, გან ვი თარებადი და თანამშრომლური პრო ცესების 
შედეგად წარმოქმნილი. ამ ყველაფრის შემდეგ უცნაური იქნებოდა, გაგვეყინა 
ის და ურყევი წესებისთვის დაგვემორჩილებინა! გადავწყვიტეთ, მოტივაციური 
ინტერვიუირების პრაქტიკისა და სწავლების გაუმჯობესებაზე გვეზრუნა და არ 
აგვეკრძალა ადამიანებისთვის მისი „არასწორად“ მოხმარება.

ცხადია, ამ გადაწყვეტილებას უარყოფითი მხარეებიც აქვს, რის შესახებაც 
ჩვენი კოლეგა გვაფრთხილებდა. 2007 წელს ვიღაცამ სცადა „მოტივაციური 
ინტერვიუირების“, როგორც სავაჭრო ნიშნის სხვა მიდგომისთვის რეგისტრირება 
და ჩვენც შემოგვთავაზა მისით სარგებლობა. თუმცა, ამ დროისთვის უკვე 
არსებობდა სამართლებრივი დასკვნა, რომ ტერმინი იმდენად ფართოდ 
გამოიყენებოდა, უკვე შეუძლებელი იყო მისი სავაჭრო ნიშნად ქცევა. შედეგად, 
ყველას შეუძლია, გამოაცხადოს, რომ იყენებს, ან ასწავლის მოტივაციურ 
ინტერვიუირებას და ამისთვის პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება (რა თქმა 
უნდა, იგივე ეხება სხვა მიდგომებსაც, მაგალითად, „ქცევით“, „კოგნიტურ“, ან 
„ფსიქოდინამიკურ“ ფსიქოთერაპიას). ჩვენ „მოტივაციური ინტერვიუირების“ 
ისეთი პრაქტიკა, ნაირსახეობა და სწავლების პროგრამებიც გვინახავს, 
რომლებსაც თითქმის არაფერი აქვთ საერთო მეთოდის ჩვენეულ გაგებასთან. 
გამოცდილებიდან და კვლევებიდან ისიც ვიცით, რომ ადამიანები სასწავლო 
სემინარებს ტოვებენ სრულად დარწმუნებულები, რომ უკვე კარგად იციან 
მოტივაციური ინტერვიუირება (ან მანამდეც იცოდნენ), მათს პრაქტიკაზე 
დაკ ვირვება კი სულ სხვა რამეს გვიჩვენებს (Miller & Mount, 2001; Miller et 
al., 2004). სინამდვილეში, კავშირი მოტივაციური ინტერვიუირების ცოდნის 
თვითშეფასებასა და ობიექტურად გაზომილ უნარს შორის (რაც პრაქტიკაზე 
დაკვირვებას ემყარება) ძალიან მცირეა. ცხადია, ესეც სერიოზულ პრობლემას 
ქმნის ხარისხის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით.

რამდენადაც მკურნალობის პროგრამები მოტივაციური ინტერვიუირების 
მიდგომის დანერგვას არჩევენ, სამთავრობო სტრუქტურები კი მხოლოდ 
მტკი ცებულებებზე დამყარებულ პრაქტიკას ნერგავენ, დაინტერესებული 
პირები კითხულობენ: „საიდან ვიცით, რომ ამ ორგანიზაციას მოტივაციური 
ინტერვიუირების გამოყენება შეუძლია და რომ ნამდვილად იყენებს მას?“ 
კომპეტენციის შესამოწმებელი პროცედურებისა და აუდიტის პრაქტიკის გარეშე 
ამ ორგანიზაციას მხოლოდ ის მოეთხოვება, განაცხადოს, რომ მტკიცებულებებზე 
დამყარებულ პრაქტიკას ახორციელებს (Miller & Meyers, 1995). ამ რთულ 
საკითხს 28-ე თავში დავუბრუნდებით.

მოტივაციური 
ინტერვიუირება 
დასაწყისიდანვე იყო 
ორგანული, განვითარებადი 
და თანამშრომლური 
პროცესების შედეგად 
წარმოქმნილი.
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სწრაფი გავრცელება

მოტივაციური ინტერვიუირების კლინიკური სწავლების მიმართ ინტერესი ამ 
წიგნის პირველი გამოცემის დაბეჭდვის შემდეგ სწრაფად გაიზარდა, ამიტომაც  
გადავწყვიტეთ, ამ მოთხოვნის საპასუხოდ ტრენერები მოგვემზადებინა. 1993 
წელს ალბუკერკეში დავიწყეთ ახალ ტრენერთა ტრენინგი (TNT), რომელიც მას 
შემდეგ ყოველწლიურად ტარდებოდა ჩრდილოეთ ამერიკასა და ევროპაში. 
ტრენერები, რომლებსაც TNT ჰქონდათ გავლილი, ითხოვდნენ არაფორმალურ 
შეხვედრებს ყოველწლიური TNT-ს პარალელურად, რომ ერთმანეთისთვის 
აზრები და გამოცდილებები გაეზიარებინათ. პირველი ასეთი შეხვედრა 1997 
წელს მალტაზე  გაიმართა და გადაიზარდა მოტივაციური ინტერვიუირების 
ტრენერთა საერთაშორისო ქსელში (MINT), რომელიც 2008 წელს, ფორმალურად 
არაკომერციულ ორგანიზაციად გაფორმდა. ამ წიგნის დაწერის დროისთვის, 
TNT გავლილი ჰქონდა 2500-ზე მეტ ტრენერს, რომლებიც 45 სხვადასხვა ენაზე 
ასწავლიან. 

ამ დროის განმავლობაში მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება 
სწრაფად ვრცელდებოდა პრაქტიკის სხვა სფეროებშიც. ალკოჰოლის გარდა 
ადრევე დაიწყო მისი ადიქციის სხვა პრობლემებთან გასმკლავებლად გა-
მოყენება. მას იყენებდნენ ჰეროინის, მარიხუანის, კოკაინისა და სტიმულანტების 
მოხმარებისას, ასევე, თამაშზე პათოლოგიური დამოკიდებულების დროსაც. 
აივ-ინფექციის პრევენციისთვის მოტივაციური ინტერვიუირების წარმატებულმა 
გამოყენებამ დასაბამი მისცა მის დანერგვას ჯანდაცვის სხვა სფეროებშიც, მათ 
შორის, აფრიკის სოფლებში წყლის გაწმენდის პრაქტიკის დასამკვიდრებლად 
(Thevos et al., 2002; Thevos, Quick, et al., 2000). ერთი ნაბიჯიღა იყო დარჩენილი 
ზოგად მედიცინაში მის გამოყენებამდე, კერძოდ, ქრონიკული დაავადებების 
დროს წამლების რეგულარული მიღებისა და ქცევის ცვლილებისათვის. თავ-
დაპირველად არ გვინდოდა, რომ ამ ხანმოკლე გამოყენებისთვის „მოტივაციური 
ინტერვიუირება“ გვეწოდებინა (Rollnick, Mason, & Butler, 1999), მაგრამ აშკარა 
გახდა, რომ ეს იქნებოდა სხვა კონტექსტში გამოყენებული იგივე ფილოსოფია და 
იგივე მეთოდი  (Rollnick et al., 2008). მომრავლდა კლინიკური ექსპერიმენტები, 
რომლებიც მოტივაციური ინტერვიუირების სხვადასხვა გამოყენებას იკვლევდა 
ჯანდაცვის ქცევის ცვლილებასთან დაკავშირებით.

სპეციალისტების აზრით, რა სფეროებში მოიტანს ის ქცევის ისეთ ცვლილე-
ბას, რომ ლის განხორციელებაც მათს კლიენტებს ჯერ კიდევ უჭირთ? საზოგადო-
ებას იმედი აქვს, რომ კორექციის სისტემები შეამცირებს კრიმინალურ ქცევას, 
რადგან დაპატიმრებულ დამნაშავეთა დიდი უმრავლესობა კვლავ უბრუნდება 
საზოგადოებას და თანაც მალე. ნივთიერებებზე დამოკიდებულებები ძალიან 
გავრცელებულია დამნაშავეთა შორის, რაც იწვევს პრობაციის, პირობითი 
სასჯელისა და საზოგადოებრივი კორექციული სისტემების დაინტერესებას 
მოტივაციური ინტერვიუირებით (McMurran, 2009; Walters et al., 2007). მო-
ტივაციური ბარიერები ხშირად გვხვდება ოჯახურ ძალადობაზე მუშაობისას 
(Murphy & Maiuro, 2009), კვებითი აშლილობებისას (Schmidt & Treasure, 
1997) და ქცევის პრობლემების არსებობისას ახალგაზრდებთან (Naar-King 
& Suarez, 2011). განათლების სისტემებში უმაღლესი განათლების დონეზე 
გადასვლა ხშირად მოითხოვს ქცევის მნიშვნელოვან ცვლილებას (მაგ., სწავლის 
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ჩვევების), რაც ხშირად წინააღმდეგობაში მოდის ხოლმე თავისუფლების 
გაზრდის ცდუნებასთან. მოტივაციური ინტერვიუირება გამოიყენება ისეთ 
სა კითხებზე მუშაობისას, როგორიცაა, სწავლის უნარების გაძლიერება, 
სტუ დენტთა შორის ალკოჰოლის/ნარკოტიკების მოხმარების შემცირება, 
გარიცხვების შემცირება (Baer et al., 2001; Daugherty, 2009; Schaus, Sole, Mc-
Coy, Mullett, & O’Brien, 2009). სტომატოლოგები მისი საშუალებით ცდილობენ 
პირის ღრუს მოვლის პრაქტიკის დანერგვას (Almomani, Williams, Catley, & 
Brown, 2009; Weinstein, Harrison, & Benton, 2006; Yevlahova & Satur, 2009), 
დიეტოლოგებსა და დიაბეტის სპეციალისტებს კი ჯანსაღ კვებაზე გადასვლის 
ცვლილებები სჭირდებათ (Bowen et al., 2002; VanWormer & Boucher, 2004). 
მოტივაციური ინტერვიუირება წარმატებით გამოიყენეს ჯანდაცვის სფეროში 
ისეთი განსხვავებული მიზნებისათვის, როგორებიცაა წონაში დაკლება (Arm-
strong et al., 2011), A1C დონის შემცირება დიაბეტის დროს (Chen, Creedy, Lin, & 
Wollin, 2012; Maclean et al., 2012) და ტკივილით გამოწვეული უუნარობა კიბოს 
დროს (Thomas et al., 2012). მიდგომა გამოიყენეს ფიზიოთერაპიასთან ერთად 
(Vong, Cheing, Chan, So, & Chan, 2011), ასევე, მშობლებთან მუშაობისას ასთმით 
დაავადებული ბავშვების მიერ სიგარეტის პასიური მოწევის შესამცირებლად 
(Borrelli, McQuaid, Novak, Hammond, & Becker, 2010) და ბავშვების მიერ 
ტელევიზორის ყურების გასაკონტროლებლად (Taveras et al., 2011). სოციალური 
მუშაკები (Hohman, 2012), ფსიქოთერაპევტები (Engle & Arkowitz, 2006; Westra, 
2012) და ახალგაზრდებთან მომუშავე სპეციალისტები - (Jensen et al., 2011; 
Naar-King & Suarez, 2011) ყველანი აწყდებიან კლიენტის ამბივალენტურობას 
ცვლილების განხორციელების ხელშეწყობისას.

ამიტომაც წიგნის მეორე გამოცემაში (Miller & Rollnick, 2002) მოტივაციური 
ინტერვიუირების გამოყენება გავაფართოვეთ და განვავრცეთ ქცევის ცვლი-
ლებაზეც და აღარ შემოვიფარგლეთ მხოლოდ ადიქციური ქცევით, რითაც, 
თავის დროზე, დავიწყეთ (თუმცა კლინიკური კვლევების ძირითადი ლიტერატურა 
ამის შესახებაა). როგორც ამ გამოცემის წინა თავებშია მოთხრობილი, ახლა 
ვფიქრობთ ცვლილების სფეროს კიდევ უფრო გაფართოებაზე, როცა საქმე  
არ ეხება მხოლოდ „ქცევას“ და ადამიანის მთელს გამოცდილებას მოიცავს. 
ჩვენ  მოხიბლულები ვართ მოტივაციური ინტერვიუირების ასეთი ფართო 
გამოყენებით, თუმცა მის გაფართოებას გარკვეული სიფრთხილითაც ვეკიდებით. 

მოტივაციური ინტერვიუირების  
შედეგების კვლევა 

1990 წლის შემდეგ მოტივაციური ინტერვიუირების შესახებ სამეცნიერო პუბ-
ლიკაციების რაოდენობა ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ ორმაგდება. ამჟამად 
მეთოდის შესახებ 1200-ზე მეტი პუბლიკაცია არსებობს, მათ შორისაა 200-
ზე მეტი რანდომიზებული კლინიკური ექსპერიმენტი, რომლებიც ასახავს 
პრობლემების, პროფესიების, პრაქტიკის განხორციელების პირობებისა 
და ქვეყნების ფართო სპექტრს. მოტივაციური ინტერვიუირების კვლევების 
მეტაანალიზი ლიტერატურის ცალკე ნაწილია, მათი ბიბლიოგრაფია დანართ 
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B-შია მოცემული.
ჩვენ არ ვაპირებთ მოტივაციური ინტერვიუირების ეფექტურობისა და 

ეფექტიანობის შესახებ შექმნილი მთელი ამ ლიტერატურის განხილვას. არც 
იმ კვლევების ხაზგასმას ვგეგმავთ, რომლებიც მოტივაციურ ინტერვიუირებას 
ყველაზე დადებით მეთოდად წარმოჩენს. ჩვენ მხოლოდ ჩვენს ხედვას შე-
მოგთავაზებთ იმის თაობაზე, თუ რა მდგომარეობაშია ახლა კლინიკური 
მეც ნიერება მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან მიმართებაში და რამდენიმე 
დაკვირვებასაც გაგიზიარებთ ზოგად მოსაზრებებთან, მეთოდოლოგიურ ნაკ-
ლოვანებებთან, მომავალი კვლევების იმედებთან და ფსიქოთერაპიული 
კვლევების ფართოდ დანერგვასთან დაკავშირებით.

მეტაანალიზი ფოკუსირდება საშუალო ეფექტზე და დღემდე მიღებული 
ზოგადი დასკვნების თანახმად, მოტივაციური ინტერვიუირება უკავშირდება 
მცირიდან საშუალომდე ეფექტის ზომას სხვადასხვა ქცევის მონაცემებში, 
რომელთა უმრავლესობა ადიქციურ ქცევებს ეხება. ჩვენი აზრით, 200 კლინიკური 
ექსპერიმენტის შემდეგ, სამართლიანი იქნება იმის თქმა,  რომ მოტივაციური 
ინტერვიუირების გამოყენებისას ხდება რაღაც ისეთი, რის გამოც ის უფრო ხში რად 
უკავშირდება სასარგებლო შედეგებს, ვიდრე ჩარევის განუხორციელებლობის, 
ან რჩევის მიცემის შემთხვევაში, ასევე, სხვა აქტიურ მკურნალობასთან ერთად 
გამოყენებისას.

კვლევებმა, ასევე, ცხადყო, რომ მიდგომის ეფექტი  სხვადასხვა კვლევაში, 
სხვადასხვა ადგილას და სხვადასხვა სპეციალისტთან განსხვავებულია. მრავალ 
კლინიკურ ექსპერიმენტში, მათ შორის, ჩვენს ექსპერიმენტებშიც, ნაჩვენებია, რომ 
მოტივაციურ ინტერვიუირებას არ ჰქონია მნიშვნელოვანი ეფექტი აპრიორულად 
განსაზღვრულ დამოკიდებულ ცვლადებზე (Carroll et al., 2006; Carroll, Libby, 
Sheehan, & Hyland, 2001; Miller, Yahne, & Tonigan, 2003). როდესაც კარგად 
გაკონტროლებულ ექსპერიმენტში მოტივაციური ინტერვიუირების ინტერვენცია 
სახელმძღვანელოს მიხედვით და ზედამხედველობით წარმოებს, თერაპევ-
ტის გავლენა მაინც მნიშვნელოვანი რჩება (Miller et al., 1993; Project MATCH 
Research Group, 1998c). რამდენიმე ადგილას ჩატარებულ ექსპერიმენტებში 
გამოჩნდა, რომ მკურნალობის ადგილს ჰქონდა მნიშვნელობა, მაგალითად, ზოგ 
ადგილას მოტივაციური ინტერვიუირების ეფექტი ნაკლები აღმოჩნდა, ზოგან 
კი - მეტი, ზოგჯერ კი გასაშუალოებული ეფექტი უმნიშვნელო იყო (Ball et al., 
2007). მსგავსი რამ ხდება მედიკამენტების კონტროლირებულ ცდებშიც, როცა 
კაფსულის შიგთავსი განსაზღვრული და ფიქსირებულია (Anton et al., 2006), 
მაგრამ მოტივაციური ინტერვიუირების კვლევებში ეფექტის ზომის ცვალებადობა 
უფრო ნორმაა, ვიდრე გამონაკლისი. ეს ყველაფერი კი გვავარაუდებინებს, რომ 
მოტივაციურ ინტერვიუირების მიმართ კლიენტის რეაქციაზე დიდ გავლენას 
ახდენს სპეციალისტი და კონტექსტის ფაქტორები, რომელთა სათანადო სტან-
დარტიზება არ ხდება მკურნალობის სა ხელმძღვანელო მითითებების მიხედვით. 
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ერთ-ერთ მეტაანალიზში აღმოჩნდა, რომ მო ტი-
ვაციური ინტერვიუირების ეფექ ტის საშუალო ზომა ორჯერ ნაკლები იყო, რო ცა 
ინტერვენცია სახელმძღვანელო მი თითებების მიხედვით ხორციელდებოდა 
(Hettema et al., 2005).

ჩვენი ვარაუდით, ეს ცვალებადობა, ნაწილობრივ, მიდგომის განმახორცი-
ელე ბელ სპე ციალისტთა უნარებში არსებული განსხვავებებით აიხსნება. ად-
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რეული კვლევების უმრავლესობაში 
მოტივაციური ინტერვიუირებისადმი სპე-
ციალისტის ერთგულება საერთოდ არ 
იზომებოდა.  აღნიშნული ფაქტორი სხვა 
კვლევებშიც მხოლოდ ზოგადი რეიტინგებით 
ფას დებოდა (მაგ., Chang et al., 2011; 
Nuro et al., 2005). თერაპიული პროცესის 
კვლევებმა კლიენტის შედეგები დააკავშირა 
სპეციალისტის უნართან, ერთგული დარ-
ჩეს მოტივაციურ ინტერვიუირების პრინ-

ციპებისადმი (Daeppen et al., 2010; Gaume et al., 2009; Magill et al., 2010; Moyers, 
Miller, et al., 2005; Pollak et al., 2009, 2010; Smith, Hall, Jang, & Arndt, 2009; Vader 
et al., 2010), თუმცა სხვა კვლევებში ასეთი კავშირი არ დადასტურებულა (მაგ., 
Thrasher et al., 2006). სამართლიანი იქნება, თუ ვიტყვით, რომ ჩვენ მხოლოდ 
ვიწყებთ იმის გაგებას, მოტივაციური ინტერვიუირების რომელი ასპექტები ახდენს 
ყველაზე მეტ გავლენას კლიენტის შედეგებზე. მილერმა და როუზმა (2009) 
დაასკვნეს, რომ მოტივაციური ინტერვიუირების ეფექტურობაზე ზემოქმედებს, 
როგორც თერაპიული ურთიერთობის ფაქტორები, ისე კონკრეტული 
დახელოვნება ცვლილების საუბრის აღძვრაში, მაგრამ მოსალოდნელია, რომ 
მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს პრაქტიკის სხვა, ჯერ კიდევ დაუდგენელი ასპექტებიც. 
ისიც გაურ კვეველია, მოტივაციური ინტერვიუირებისადმი ერთგულების რა 
დონეა „საკ მარისი“ ცვლილების ხელშეწყობისთვის. ნებისმიერ შემთხვევაში, 
საკმარისი არაა მხოლოდ იმის აღნიშვნა, რომ მოტივაციური ინტერვიუირების 
შესახებ არსებობს კლინიკური კვლევები. შედეგების ინტერპრეტაცია ძნელია 
გარდა მოტივაციური ინტერვიუირებისადმი ერთგულების ასპექტისა, რის 
დასადგენადაც უკვე შემუშავდა და შეფასდა სხვადასხვა საზომი (Madson & 
Campbell, 2006; იხილეთ 28-ე თავი). 

მოტივაციური ინტერვიუირება საინტერესო ადგილს იკავებს ფსიქოთერაპი-
აში  „კონ კრეტული“ ფაქტორების მნიშვნელობის შესახებ მიმდინარე დისკუსიაში 
(APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006; Imel, Wampold, & 
Miller, 2008), სწორედ რომ, მიდგომის მიერ  „ზოგადად“ წოდებული ფაქტორების 
მნიშვნელობის ვარაუდის გამო. მაგალითად, თერაპიული ურთიერთობა ყო-
ველთვის იყო მოტივაციური ინტერვიუირების მთავარი საზრუნავი, აქ კი ემპათია 
ძირითადი ცნებაა. თუ მკურნალობის შედეგზე მნიშვნელოვანი გავლენის 
მოსახდენად ასეთი „არაკონკრეტული“ და „ზოგადი“ ფაქტორებია საჭირო, მაშინ 
ისინი უკეთესად უნდა გავიგოთ, დავაკონკრეტოთ და ვასწავლოთ (Norcross & 
Wampold, 2011). სწორედ ამის გაკეთებას ცდილობდნენ კარლ როჯერსი და 
მისი სტუდენტები, როდესაც ცვლილებისთვის აუცილებელი პირობების შესახებ 
ჰიპოთეზებს აყენებდნენ და ზომავდნენ (Rogers, 1959; Truax & Carkhuff, 1967). 
კლინიკური პრობლემების, პირობებისა და კულტურების დიდი სხვადასხვაობის 
პირობებში ყოველთვის არსებობს ერთგვარი, „ადამიანებთან ყოფნის სტილი“, 
რომელიც პოზიტიურ ცვლილებებს იწვევს (Rogers, 1980b). ანალოგიურად, 
მოტივაციური ინტერვიუირებაც ცდილობს, გავლენა მოახდინოს კლიენტის 
იმ ფაქტორებზე, რომლებიც დადებით შედეგებს უკავშირდება. ასეთებია, 
მაგალითად, იმედი, თვითეფექტურობა და აქტიური ჩართულობა (Bohart & 

მოტივაციური 
ინტერვიუირების 
ეფექტურობაზე 
გავლენას ახდენს 
როგორც თერაპიული 
ურთიერთობის ფაქტორები, 
ისე კონკრეტული 
დახელოვნებაც.
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Tallman, 1999; Hubble et al., 1999). ამის გაკეთება ადვილი არაა ისევე, როგორც 
მოტივაციური ინტერვიუირების „კონკრეტული“ გავლენების შედარება მის ზოგად 
ფაქტორებთან. ჩვენ გვსურს უკეთ გავიგოთ, რა არის ადამიანებთან ამგვარ 
მოპყრობაში ისეთი, რაც ხელს უწყობს ჯანსაღ ცვლილებებს - მიუხედავად 
იმისა, რას ვუწოდებთ მას (შდრ. Wampold, 2007).

ჩვენ იმასაც ვვარაუდობთ, რომ მოტივაციური ინტერვიუირებისთვის 
კონ ტრასტის გავლენაც სასარგებლოა. ალბათ, შემთხვევითი არაა, რომ 
მო ტივაციური ინტერვიუირება ადიქციის სფეროში სწორედ ისეთ დროს 
წარმოიშვა, როცა ნორმატიული თუ არა, მისაღები მაინც იყო მკურნალობის 
მკაცრი, კონფრონტაციული, ძალადობრივი პრაქტიკა (White & Miller, 2007). 
მკურნალობის ამგვარი დამთრგუნველი ფორმებისგან ცალსახად გამოირჩევა 
თერაპიული მიდგომა, რომელიც ემპათიური, თანამგრძნობი, პატივისმცემელი და 
ადამიანური ძლიერი მხარეებისა და ავტონომიის მხარდამჭერია. მოტივაციური 
ინტერვიუირება საზოგადოების ყველაზე მიტოვებულ და უარყოფილ წევ-
რებზე ზრუნვიდან იღებს საფუძველს. ის ემყარება სისტემებს, რომლებიც 
მეტისმეტად ეფუძნებოდა ავტორიტარულ მეთოდებს. როგორც აღმოჩნდა, 
მკურნალობის ჩვეულებრივი რუტინისთვის მოტივაციური ინტერვიუირების 
ემპათიურ სპეციალისტთან მხოლოდ ერთი მოსამზადებელი სესიის დამატებაც 
კი აორმაგებს სასურველ შედეგებს (Aubrey, 1998; Bien, Miller, & Boroughs, 1993; 
Brown & Miller, 1993). ისეთ კონტექსტსა და პოპულაციაში, სადაც მკურნალობა 
ისედაც ჰუმანურია, მოტივაციური ინტერვიუირება ასეთ მკაფიო კონტრასტს 
ვერ იძლევა. როგორც ადრევე აღვნიშნეთ, მეტაანალიზმა დაადგინა, რომ 
პოპულაციის თეთრკანიან უმრავლესობასთან შედარებით, მოტივაციური 
ინტერვიუირების ეფექტის ზომა ორჯერ მეტი იყო, როცა კლიენტები აშშ-ის 
უმცირესობის ჯგუფების წარმომადგენლები იყვნენ (Hettema et al., 2005). 
ალბათ, თანაგრძნობით მოსმენა უმცირესობათა წარმომადგენლებისთვის 
უფრო უჩვეულო გამოცდილება იყო.

ისიც შესაძლებელია, რომ მოტივაციური ინტერვიუირების სწავლებამ 
გა აუმჯობესოს შედეგები, თუ ის კონტრთერაპიულ რეაქციებს ამცირებს. ერთ-
ერთმა ადრეულმა კვლევამ აჩვენა, რომ როდესაც მოტივაციური ინტერ-
ვიუირების ტრენინგი გარკვეულწილად ზრდიდა სპეციალისტის მოტივაციური 
ინტერვიუირების შესაბამის პასუხებს, მაგრამ მოტივაციური ინტერვიუირების 
შეუსაბამო პასუხებს არ ამცირებდა, ცვლილება არ იყო იმდენად დიდი, 
რომ კლიენტის პასუხებში რაიმე განსხვავება გამოეწვია (Miller & Mount, 
2001). როგორც ჩანს, კლიენტში თავდაცვითი რეაქციის გამოსაწვევად და 
ცვლილების საუბრის შესამცირებლად შედარებით მცირე კონფრონტაციული 
ან წარმმართველი პასუხებიც საკმარისია (Miller et al., 1993). მოტივაციური 
ინტერვიუირების ერთ-ერთი „აქტიური ინგრედიენტი“ იქნება სპეციალისტის 
მხრიდან არასასარგებლო პასუხების შემცირება.

ამ ზოგადი (მაგრამ გაზომვადი) ფაქტორების გარდა, მიგვაჩნია, რომ 
მოტივაციური ინტერვიუირების ეფექტურობა ენის გარკვეულ ასპექტებსაც 
უკავშირდება. ხშირად გამეორებული ფსიქოლინგვისტიკური კვლევები ცხად-
ყოფს, რომ მკურნალობის სესიების დროს კლიენტის მეტყველების ზოგიერთი 
ფორმა (ცვლილების საუბარი) მოასწავებს ქცევის უფრო მეტ ცვლილებას, 
როგორც მოტივაციურ ინტერვიუირებაში (Amrhein et al., 2003; Baer et al., 2008; 
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Gaume, Gmel, & Daeppen, 2008; Hodgins, Ching, & McEwen, 2009; Moyers et 
al., 2007; Moyers, Miller, et al., 2005; Strang & McCambridge, 2004), ასევე სხვა 
თერაპიებშიც (Aharonovich, Amrhein, Bisaga, Nunes, & Hasin, 2008; Moyers et 
al., 2007). ამას კლიენტის ფაქტორებს მივაწერდით (მაგ., „მოტივირებული“ 
კლიენტი უკეთეს შედეგს აღწევს), რომ არა ის ფაქტი, რომ ცვლილების სა-
უბარი (და მისი საპირისპიროც) მჭიდროდ უკავშირდება თერაპევტის ქცევას 
კორელაციურ (Gaume, Bertholet, Faouzi, Gmel, & Daeppen, 2010; Miller et al., 
1993), სეკვენციურ (Moyers & martin, 2006; Moyers et al., 2007) და ექსპერიმენტულ 
კვლე ვებში (Glynn & Moyers, 2010; Patterson & Forgatch, 1985; Vader et al., 2010). 
თერაპევტები სწავლობენ, როგორ უნდა გაზარდონ კლიენტის ცვლილების 
საუბარი (Glynn & Moyers, 2010; Miller et al., 2004). როდესაც თერაპევტის 
მოტივაციური ინტერვიუირების შესაბამისი პრაქტიკა კლიენტის ცვლილების 
საუბრის წარმოქმნას უწყობს ხელს (ეს კი, თავის მხრივ, მკურნალობის შემდეგ 
კლიენტის ქცევის ცვლილებას წინასწარმეტყველებს), მედიაციური კავშირი 
იკვეთება. არსებობს იმის დამადასტურებელი ფაქტებიც, რომ ამ პროცესს ხელს 
უწყობს ემპათიური თერაპიული ურთიერთობა (Gaume et al., 2008; Moyers, 
Miller, et al., 2005). აქ ჯერ კიდევ ბევრი რამაა შესასწავლი, და ვვარაუდობთ, 
რომ ეს პროცესები არა მხოლოდ მოტივაციური ინტერვიუირების ეფექტურობას, 
არამედ სხვა „საუბრის თერაპიებსაც“ უდევს საფუძვლად.

არაერთი კვლევა ჩატარდა, მათ შორის, ექსპერიმენტები, რომლებიც 
მოტივაციურ ინტერვიუირებას სხვა უფრო ინტენსიურ მკურნალობებთან ადა-
რებს (და არ იკვლევს მათს ერთობლივ ეფექტს). ხშირად ასეთი „დოღის“ 
ტიპის შედარებები თითქმის თანაბარ ეფექტურობას აჩვენებს მიუხედავად 
მკურნალობის ინტენსივობაში არსებული განსხვავებებისა. როგორც ასეთი, 
მოტივაციური ინტერვიუირება შეიძლება იყოს „ზოგადი ფაქტორის“ გონივრული 
და კონკრეტული საკონტროლო მიდგომა, რომელთან შედარებითაც უნდა 
შევაფასოთ სხვა აქტიური მკურნალობის ფორმები.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გამოქვეყნდა რამდენიმე ექსპერიმენტის შედე-
გები, რომელთა მიხედვითაც მოტივაციურ ინტერვიუირებას საერთოდ არ 
ჰქონდა ეფექტი. ზოგიერთ მათგანში არ იყო გაზომილი სერვისის მიწოდებისას 
მოტივაციური ინტერვიუირების სტილთან სიახლოვე. ზოგიერთში კი ხარისხის 
შემოწმების საზომებმა სპეციალისტის მოტივაციურ ინტერვიუირებაში მომზადე-
ბის (ან მისი კეთილსინდისიერების) დაბალი დონე დაადგინა. ზოგჯერ იმ 
ადამიანთა მომზადება ექსპერიმენტამდე, ვისაც მოტივაციური ინტერვიუირება 
უნდა გამოეყენებინა, იმდენად ხანმოკლე იყო, რომ დახელოვნებას ვერ ას-
წრებდნენ. გასაკვირი არაა, რომ ასეთ პირობებში „მოტივაციური ინტერვიუირე-
ბა“ არაეფექტური აღმოჩნდებოდა.

თუმცა, ისეთი ექსპერიმენტებიც ჩატარდა, სადაც სწავლებაც და ჩატარების 
მონიტორინგიც ძალიან კარგად იყო შესრულებული, მაგრამ მოტივაციური 
ინტერვიუირების გავლენა მაინც არ დადასტურდა. როგორც მე-19 თავში 
განვიხილეთ, ასეთი კვლევა ჩაატარეს მილერმა და სხვებმა (2003) და მო-
ტივაციური ინტერვიუირების ქმედითობა არ დადასტურდა. როგორც პროცესის 
რეტროსპექციული ანალიზის შედეგად დავასკვენით (იხილეთ სქემა 19.1), ჩვენ 
ძალიან მკაცრად შევადგინეთ თერაპევტის სახელმძღვანელო, რაც თერაპევტებს 
ხელს უშლიდა, სათანადოდ ეპასუხათ კლიენტის თავშეკავებაზე. თუ ჩვენ, 
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მოტივაციური ინტერვიუირების ავტორებმა, შეცდომა დავუშვით მოტივაციური 
ინტერვიუირების სახელმძღვანელო მითითებების შედგენისას, სავარაუდოდ, 
სხვებიც უშვებენ ასეთ შეცდომებს. შესაძლოა, სწორედ სპეციალისტის თა-
ვისუფლების ამგვარი შეზღუდვა ყოფილიყო ის მიზეზი, რის გამოც თერაპევტის 
სახელმძღვანელოს გამოყენებამ არადამაკმაყოფილებელი შედეგი მოიტანა 
(Hettema et al., 2005).

მოტივაციური ინტერვიუირების ეფექტურობის ცვალებადობა იმასაც 
უკავ შირდება, თუ ვინ შედის კლიენტთა მოცემულ შერჩევაში. სამმა კვლევამ 
დაადგინა მოტივაციური ინტერვიუირების არა ნულოვანი, არამედ უარყოფითი 
შედეგები იმ კლიენტებთან, ვინც ინტერვენციის დაწყებამდე უკვე მზად იყო 
ცვლილებისთვის (Project MATCH Research Group, 1997a; Rohsenow et al., 2004; 
Stotts et al., 2001). კლიენტები, რომლებიც ცვლილებისთვის მომზადებულნი 
იწყებენ მკურნალობას, მოტივაციური ინტერვიუირებისგან (ან, სულ მცირე, 
მისი გაღვივების პროცესისგან) სარგებლობას არ უნდა ელოდნენ, ვინაიდან 
მათი ამბივალენტურობა უკვე გადალახულია. ეფექტი არ დადასტურდა იმ 
პოპულაციაშიც, რომელიც შერჩეული იყო მრავალჯერად ინტერვენციებზე 
შედეგის არქონის გამო (მაგ., Kuchipudi, Hobein, Flickinger, & Iber, 1990; Welch, 
Zagarins, Feinberg, & Garb, 2011). კლიენტის მახასიათებლებმა შესაძლოა დიდი 
გავლენა იქონიოს მოტივაციური ინტერვიუირების ეფექტურობაზე (Ondersma, 
Winhusen, Erickson, Stine, & Wang, 2009). 

თავსატეხის სხვა ასპექტებზე მიგვანიშნებს ერთდროულად რამდენიმე 
ადგილას ჩატარებული ექსპერიმენტები. მოტივაციური ინტერვიუირების ინ-
ტერვენციის შედარება სხვა, უფრო ხანგრძლივ ან უფრო სკრუპულოზურ 
მკურნალობასთან ხშირად (Project MATCH Research Group, 1997a; UKATT 
Research Team, 2005), თუმცა არა ყოველთვის (Marijuana Treatment Proj-
ect Research Group, 2004), გვაძლევს შედეგს, რომლის მიხედვითაც მათს 
ეფექტურობაში დიდი განსხვავება არ დასტურდება. ესე იგი, მოტივაციური 
ინტერვიუირების გავლენა, საშუალოდ, ისეთივეა, როგორიც უფრო ინტენსიური, 
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მეთოდებისა (შდრ. Bien, Miller, & Tonigan, 
1993). ეფექტურობაში განსხვავება არ დაფიქსირდა რამდენიმე სხვა კვლევაშიც, 
რომლებშიც მოტივაციური ინტერვიუირება და MET შეადარეს ჩვეულებრივ 
გაუკონტროლებელ მკურნალობას (Ball et al., 2007; Carroll et al., 2001, 
2009; Westerberg, Miller, & Tonigan, 2000). ეს ეწინააღმდეგება სხვა, უფრო 
პოზიტიურ შედეგებს, რაც მივიღეთ მოტივაციური ინტერვიუირებისა და MET-ის 
სტანდარტულ მკურნალობასთან დამატებისას (Hettema et al., 2005). როდესაც 
უარყოფითი და დადებითი შედეგები, შემდგომ მეტაანალიზში გაერთიანდება, 
მოტივაციური ინტერვიუირების საშუალო ეფექტის ზომა შემცირდება და შე-
იძლება, ისეთ დასკვნამდეც კი მივიდეთ, რომ მიდგომას მნიშვნელოვანი 
გავლენა არ გააჩნია.

გაქრება თუ არა ოდესმე მოტივაციური ინტერვიუირების ეფექტურობა?  
ძველი სამედიცინო გამონათქვამის მიხედვით, „გამოიყენე ახალი სამკურნალო 
საშუალება მანამ, სანამ ჯერ კიდევ მოქმედებს“, რაც ყოველი ახალი სამკურნა-
ლო სა შუალების შემოღებისას ენთუზიაზმის ფაქტორს მოიაზრებს. მოგვიანებით 
უკვე-ნაკლებად-შედეგიანი მკურნალობის გამოყენება წყდება და გადავდივართ 
ახალ „აღმოჩენაზე“. მიუხედავად იმისა, რომ ამ გამონათქვამში არსებობს 
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სიმართლის მარცვალი, მეცნიერება მაინც ინფორმაციის დაგროვების გზას 
მიჰყვება. მოტივაციური ინტერვიუირების ეფექტურობა დადასტურდა სხვადასხვა 
მკვლევრის მიერ ჩატარებულ ბევრ რანდომიზებულ კლინიკურ ექსპერიმენტში, 
სხვადასხვა ქვეყანასა და სხვადასხვა პრობლემასთან დაკავშირებით, 
რაც ცალსახად მიუთითებს, რომ აქ რაღაც მნიშვნელოვანს აქვს ადგილი. 
განსხვავებულ თერაპევტთან, განსხვავებულ ადგილსა თუ განსხვავებულ 
კვლევებში მისი ეფექტურობის ცვალებადობა კი იმას მიგვანიშნებს, რომ ჯერ 
საკმარისად არ შეგვისწავლია, რა იწვევს ცვლილების განხორციელებას.

რას აქვს მნიშვნელობა მოტივაციურ ინტერვიუირებაში? კვლევებით და-
დასტურებულია სულ მცირე სამი ჰიპოთეზა, რის შესახებაც ზემოთ ვისაუბრეთ. 
პირველი - აშკარაა, რომ მნიშვნელობა აქვს თერაპევტის ემპათიას - ესაა 
ინტერპერსონალური ურთიერთობის ხარისხი და ბუნება, რაც პირველად 
როჯერსმა აღწერა (1959, 1965). ის ხშირად ითვლება ზოგად, ანუ „არა-
კონ კრეტულ“ ფაქტორად. ჩვენ უფრო ფართოდ განვიხილეთ მოტივაციური 
ინტერვიუირების სულისკვეთება (არსი) (Miller & Rollnick, 2002; Rollnick & Miller, 
1995), რომელიც მაღალ კორელაციაშია ემპათიასთან. სპეციალისტის ემპათიის 
დონე მაშინაც კი წინასწარმეტყველებს კლიენტის შედეგების ცვალებადობას, 
როცა თერაპევტები თითქოს „ერთსა და იმავე“ მკურნალობას ახორციელებენ. 
სახელმძღვანელო მითითებების მიხედვით ჩატარებული თერაპიაც კი არ არის 
ერთი და იგივე მკურნალობა, როცა მას სხვადასხვა თერაპევტი ახორციელებს 
(Miller et al., 1980; Project MATCH Research Group, 1998c).

მეორე, მოტივაციური ინტერვიუირების ეფექტურობაში განსხვავებები 
უკავშირდება თერაპევტის მიერ მოტივაციური ინტერვიუირების შეუსაბამო 
პასუხების გამოყენებას (Baer et al., 2012). დაპირისპირების შემცველი და 
წარმმართველი პასუხები იწვევს თავდაცვასა და უცვლელობის საუბარს 
(Glynn & Moyers, 2010; Miller et al., 1993; Patterson & Forgatch, 1985) და 
ხელს უშლის მოტივაციური ინტერვიუირების შესაბამის პასუხებს. მოტივაციურ 
ინტერვიუირებაში მნიშვნელოვანია, არ გააკეთო რამე არასწორად.

მესამე, ჩვენ განვიხილეთ ლიტერატურა, რომელიც მოტივაციური ინტერ-
ვიუირების ერთგულებას უკავშირებს კლიენტის ცვლილების საუბრების მატებას, 
რაც, თავის მხრივ, შემდგომ ცვლილებას წინასწარმეტყველებს. აღმოვაჩინეთ, 
რომ სპეციალისტმა შეიძლება ისწავლოს მოტივაციური ინტერვიუირება და 
გარკვეულ დონეზე დახელოვნდეს კიდეც მის გამოყენებაში, მაგრამ დიდი 
გავლენა ვერ მოახდინოს კლიენტის ცვლილების საუბარზე (Miller et al., 2004). 
მოტივაციური ინტერვიუირება შეიძლება არაეფექტური იყოს მანამ, სანამ 
სპეციალისტი კლიენტის ცვლილების საუბრის გაძლიერებას არ ისწავლის.

ზოგიერთი რეკომენდაცია შედეგთა კვლევებისთვის

ზემოთ აღნიშნულ მოსაზრებებზე დაყრდნობით, მკვლევრებს ვთავაზობთ 
მომავალი კვლევებისათვის მოტივაციური ინტერვიუირების ეფექტურობასთან 
დაკავშირებულ რამდენიმე რჩევას. ეს რჩევები სასარგებლოა ზოგადად ფსი-
ქოთერაპიის კვლევებისათვის.

1. ვიდრე მოტივაციური ინტერვიუირების კლინიკურ ექსპერიმენტს დაიწ-
ყებდეთ, ჩაუტარეთ სპეციალისტებს ტრენინგი დახელოვნების კრიტერიუმის 
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შესაბამისად. არ არსებობს სწავლების მინიმალური ან საკმარისი „დოზა“, რაც 
მოტივაციური ინტერვიუირების კომპეტენციების შესაბამისი იქნება. მოტივაციური 
ინტერვიუირებაში დახელოვნების შეფასების ერთადერთი გზა პრაქტიკაზე 
დაკვირვებაა. 28-ე თავში ჩვენ ვახსენებთ მოტივაციური ინტერვიუირების პრაქ-
ტიკის შესაძლო ბარიერებს, მაგრამ როგორც ზემოთ ითქვა, განსაზღვრული 
არაა, რა დონეზე უნდა იყოს დაოსტატება, რომ დამაკმაყოფილებლად 
ჩაითვალოს. დაადგინეთ მოტივაციური ინტერვიუირების დახელოვნების დონის 
კრიტერიუმი კლინიკური ექსპერიმენტისთვის და თითოეულ სპეციალისტს 
ჩაუტარეთ ტრენინგი, მიაწოდეთ უკუკავშირი  და სუპერვიზია მანამ, სანამ ამ 
დონეს მიაღწევდეს.

2. დოკუმენტურად დაასაბუთეთ მოტივაციური ინტერვიუირების გამო-
ყენებისადმი ერთგულება. იმის ჩვენება, რომ სპეციალისტებს შეუძლიათ 
მო ტი ვაციური ინტერვიუირების გამოყენება, არ ნიშნავს, რომ ისინი ნამ-
დვილად იყენებენ მას პრაქტიკაში. ჩაიწერეთ ყველა სესია და ხარისხის 
მონიტორინგისთვის გამოიყენეთ კოდირების სანდო ინსტრუმენტი. ეს მოგვცემს 
საშუალებას, დავადგინოთ მოტივაციური ინტერვიუირებისადმი ერთგულების 
დონე ექსპერიმენტის განმავლობაში.

3. განახორციელეთ ხარისხის უწყვეტი უზრუნველყოფა. ნუ დაელოდებით 
ექსპერიმენტის დასრულებას მოტივაციური ინტერვიუირების ხარის ხის შე-
სა მოწმებლად. მონიტორინგი უწყვეტად და მყისიერად უნდა ჩატარდეს. 
სპე ციალისტებს, რომლებიც ხარისხის შემოწმებას ვერ დააკმაყოფილებენ, 
ეძლევათ უკუკავშირი და კორექციის სამოქმედო გეგმა, მონიტორინგი კი 
უნდა გაგრძელდეს. ისიც შესაძლებელია, რომ მათ აღარ მივცეთ კლიენტების 
მიღების საშუალება, ვიდრე დახელოვნების სათანადო დონეს არ აჩვენებენ 
(Miller, Moyers, Arciniega, et al., 2005). მოტივაციური ინტერვიუირებისადმი 
ერთგულების მონიტორინგი 28-ე თავშია განხილული.

4. მოტივაციური ინტერვიუირებისადმი ერთგულების მონიტორინგი შესაძ-
ლებელია მხოლოდ სპეციალისტის პასუხების გაზომვით (Hendrickson et 
al., 2004; Pierson et al., 2007), მაგრამ ეს მოზაიკის მხოლოდ ერთი ნაწილი 
იქნება. მაგალითად, თუ თერაპევტის ეფექტურობა კლიენტის ცვლილების 
საუბრის გაძლიერებაზეა დამოკიდებული, ამის გაზომვა კლიენტის პასუხებზე 
დაკვირვების გარეშე შეუძლებელია. კოდირების სისტემები, რომლებიც თე-
რა პევტისა და კლიენტის პასუხებს გადმოგვცემს, საშუალებას გვაძლევს, 
გავაანალიზოთ როგორც პროცესი, ისე შედეგები. ამის უპირატესობა ისაა, რომ 
თუკი ექსპერიმენტში მოტივაციური ინტერვიუირების ეფექტი არ დადასტურდება, 
შეგვეძლება, დავაკვირდეთ, სად გაწყდა ნავარაუდევი მიზეზობრივი ჯაჭვი, ან 
პირიქით, რატომ იყო ინტერვენცია წარმატებული (Longabaugh & Wirtz, 2001; 
Moyers et al., 2009).

5. ამას, თავის მხრივ, შემდგომ რეკომენდაციამდე მივყავართ: მოახდინეთ 
ჰიპოთეზების აპრიორული ფორმულირება და შემდეგი შემოწმება იმასთან 
დაკავშირებით, თუ რატომ იქნება, ან არ იქნება წარმატებული მოტივაციური 
ინტერვიუირების გავლენა კლიენტის შედეგებზე. როდესაც ამას შედეგის 
ექსპერიმენტული შემოწმება დაემატება, კვლევა არა მხოლოდ კიდევ ერთ 
პლუსს ან მინუსს დაუმატებს მიდგომის „საერთო ანგარიშს“ (ანუ მეტაანალიზით 
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დადგენილ ეფექტის ზომას), არამედ შეგვმატებს ცოდნასაც, როგორ ზემოქმე-
დებს მკურნალობა შედეგზე.

6. თუ შესაძლებელია, გაზომეთ სასურველი საბოლოო შედეგი. შეიძლება, 
ფიქრობთ, რომ კლიენტის მოტივაციის ზრდა მოგვცემს მკურნალობის შედეგის 
უკეთ შენარჩუნების საშუალებას, რაც თავის მხრივ, ქცევის ცვლილებასა და 
ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას გამოიწვევს. მაგრამ თუ ასე არ მოხდება, 
ნამდვილად გაინტერესებთ თუ არა ყველაფერი დანარჩენი? და თუ სასურველი 
შედეგი (ამ შემთხვევაში, გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა) მიიღეთ, აქვს თუ არა 
მნიშვნელობა იმას, რომ მოტივაციის მაჩვენებლები ქაღალდზე არ იცვლება?

7. თუ თქვენ მოტივაციურ ინტერვიუირებას ადარებთ ალტერნატიულ ინ-
ტერვენციას (მათ შორის, ტრადიციულ მკურნალობას ან „პლაცებოს“ პირობას), 
მნიშვნელოვანია, ორივე ინტერვენციის შემთხვევაში მოახდინოთ მოტივაციური 
ინტერვიუირებისადმი ერთგულებისა და მისი პროცესების დოკუმენტირება. 
ცვლილების საუბარი მკურნალობის ყველა ფორმაში შეიძლება შეგვხვდეს და 
მისი კავშირი კლიენტის შედეგებთან მხოლოდ მოტივაციურ ინტერვიუირებას 
არ ეხება (Moyers et al., 2007). რამდენად იყო წარმოდგენილი და რა წვლილი 
ჰქონდა მოტივაციური ინტერვიუირების თერაპიულ ასპექტს შედეგების მი-
საღებად მოცემულ შესადარებელ პირობებში?

8. ფრთხილად იყავით, როცა მოტივაციური ინტერვიუირების სტან დარ-
ტიზებულად ჩასატარებლად სახელმძღვანელოს იყენებთ. მოტივაციური ინ-
ტერვიუირების გამოყენებისას მოქნილობა წამყვანი ფაქტორია, რაც ნიშნავს 
კლიენტის ნათქვამზე მყისიერ რეაგირებას. სახელმძღვანელოები ზღუდავს 
სპეციალისტს, ზუსტად განუსაზღვრავს - რა, როდის და როგორ უნდა აკეთოს 
და ხელს უშლის კარგ პრაქტიკას. თერაპევტებმა კლიენტის პასუხების მიხედვით 
უნდა განსაზღვრონ, როდის განახორციელონ ინტერვენციის კონკრეტული 
ასპექტები. მოტივაციური ინტერვიუირება, უპირველეს ყოვლისა, კლინიკური 
სტილია და ფორმულის სახით მისი წარმოდგენა შეუძლებელია.

მოტივაციური ინტერვიუირების განვითარების მთელი დროის მანძილზე, 
ჩვენც, კარლ როჯერსის მსგავსად, ვცდილობდით, მეცნიერულად შეგვემოწმები-
ნა ჩვენი ვარაუდები და ინტერვენციები. ამ წიგნში აღწერილი მნიშვნელოვანი 
ცვლილებების უმეტესობა წიგნის მეორე გამოცემის შემდეგ გამოქვეყნებულ 
კვლევებს ეყრდნობა. როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, კვლევები მხოლოდ 
პასუხებს კი არ გვთავაზობს, არამედ ახალ და უკეთეს კითხვებსაც ბადებს. ახალი 
კლინიკური ექსპერიმენტები აგრძელებს სხვადასხვა სფეროში მოტივაციური 
ინტერვიუირების პოზიტიური ეფექტის აღწერას. ამავე დროს, მოტივაციური 
ინტერვიუირების ახალ სფეროებში ეფექტურობის გამოაშკარავებასთან ერთად, 
ნათელი გახდა ისიც, რომ მისი გავლენა, ერთი და იმავე ექსპერიმენტის 
პირობებში, ძალიან განსხვავებულია კვლევების, სპეციალისტებისა და ადგილ-
მდებარეობის მიხედვით. პრაქტიკის სტანდარტიზების მიზნით სახელმძღვანე-
ლოს გამოყენება მოტივაციური ინტერვიუირების შემთხვევაში არცთუ კარგი 
აზრია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ეს ზღუდავს პრაქტიკოსის უნარს, მოქნილი 
რეაგირება მოახდინოს კლიენტის ნათქვამზე.

დარწმუნებული ვართ, რომ არსებობს ცვლილების კატალიზატორები, 
რომლებიც მოტივაციური ინტერვიუირების ფარგლებში მოქმედებს. ამის  
მხარდამჭერი მტკიცებულებაც უხვადაა. მაგალითად, ამგვარი კატალიზატორე-



401კვლევის მონაცემები და მოტივაციური ინტერვიუირების ევოლუცია

ბია ემ პათიური მოსმენა, ცვლილების საუბრის აფირმაცია, იმ არათერაპიული 
პასუხებისგან თავის შეკავება, რომლებიც თავდაცვას იწვევს და აფერხებს 
ცვლილებას. ჩვენ იმაშიც დარწმუნებულები ვართ, რომ მოტივაციურ ინტერ-
ვიუირებასა და ცვლილებასთან დაკავშირებით ბევრი რამ ჯერ კიდევ აღ-
მოსაჩენია. გვჯერა, რომ ის თერაპიული პროცესები, რომლებსაც აღვწერთ 
და ვახორციელებთ, მხოლოდ მოტივაციური ინტერვიუირების მახასიათებელი 
არაა - ისინი ზოგადად ადამიანის ბუნების დამახასიათებელია. და მაინც, 
თუნდაც ნაწილობრივ, შესაძლებელია მათი განსაზღვრა, შესწავლა და გამო-
ყენება იმისათვის, რომ ადამიანებს შეცვლაში დავეხმაროთ. სულაც არ არის 
აუცილებელი, ამ ყველაფერს მოტივაციური ინტერვიუირება ერქვას. ჩვენს 
ინტერესს ყოველთვის წარმოადგენდა ის, რომ უკეთესად გაგვეგო, რატომ და 
როგორ იცვლებიან ადამიანები და შეგვესწავლა, როგორ უნდა გამოვიყენოთ 
ეს ცოდნა ადამიანების ტანჯვის შესამსუბუქებლად.

ძირითადი პუნქტები

9 მოტივაციურ ინტერვიუირებას საფუძვლად არ უდევს რაიმე უკვე არ სე-
ბული თეორია, ის აღმოცენდა კლინიკურ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, 
რომელმაც შემოწმებადი ჰიპოთეზები წარმოშვა. 

9 მოტივაციური ინტერვიუირების ეფექტურობა იცვლება სპეციალისტების, 
კვლევების და ადგილმდებარეობის მიხედვით.

9 მოტივაციური ინტერვიუირების სტილისადმი ერთგულება მნიშვნელოვა-
ნი გა სათ ვალისწინებელი ფაქტორია მოტივაციური ინტერვიუირების 
შედეგების გააზრებისას და ის კარგად უნდა იყოს დასაბუთებული 
მომავალ კვლევებში დაკვირვების სანდო კოდების გამოყენებით.
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„ადამიანები ვერ მიიღებენ სარგებლობას მკურ-
ნალობისგან, რომელთანაც შეხება არ ჰქონიათ“.

დინ ფიქსენი

„დაეჭვდი, დაეჭვდი და ექსპერიმენტის გარეშე ნუ 
დაიჯერებ“.

უილიამ ბლეიკი

წინა თავებიდან და მოტივაციური ინტერვიუირების შედეგების კვლევებიდან 
ჩვენთვის ნათელი გახდა, რომ არ არსებობს მოტივაციური ინტერვიუირების 
მარტივი ტექნიკა, რომელიც სამედიცინო კაფსულის შიგთავსის მსგავსად 
იმოქმედებდა. დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ განვითარდება 
საუბარი. შედეგები განსხვავდება ურთიერთობის ბუნებიდან გამომდინარე.

ამ წიგნის უკანასკნელ თავში დავუბრუნდებით თემას, რომელმაც პირველად 
მიგვიყვანა მოტივაციურ ინტერვიუირებამდე: როგორ უნდა წარვმართოთ 
საუბრები ცვლილების შესახებ. წლების განმავლობაში განსაკუთრებით 
დავინტერესდით ამ საუბრების დინამიკის გაგებით. ამ წიგნში კიდევ ერთხელ 
აღვნიშნავთ, როგორ უნდა გავაგრძელოთ გამოცდილებიდან სწავლა, როგორ 
უნდა შევისწავლოთ საცეკვაო მელოდიები და რიტმები. მიუხედავად იმისა, რომ 
ეს ძალიან ფართო თემაა დასკვნისათვის, ის პირდაპირ კავშირშია ხარისხის 
უზრუნველყოფასთან. შევეცდებით, პასუხი გავცეთ პრაქტიკულ კითხვასაც: „არის 
ეს კარგი მოტივაციური ინტერვიუირება?“

ცეკვა

ცეკვის სილამაზეს ბევრი ფაქტორი განსაზღვრავს. მნიშვნელობა აქვს 
თითოე უ ლი მოცეკვავის უნარს, მათი პროფესიონალიზმის შერწყმას სცენაზე 
ნარნარისა თუ ამბის კარგად გადმოცემისათვის. თითოეულ მოცეკვავეს რაღაც 
მნიშვნელოვანი შემოაქვს ცეკვაში. მნიშვნელობა აქვს მუსიკას, სცენის, ან 
დარბაზის ზომასა და ფორმას, ანუ კონტექსტს. ცეკვის ბევრი სხვადასხვა 
სახეობა არსებობს: ჩა-ჩა-ჩას წინ და უკან მოძრაობები, ვალსის რბილი და 
სწრაფი სვლები, მოცეკვავეთა წრფეზე, ან ოთხი ადამიანის კვადრატში ცეკვის 
სტრუქტურა. ტანგოში ერთი ადამიანია წამყვანი, მეორე კი მას მიჰყვება. დისკო 
და სალსა უფრო თავისუფალი ფორმებია. ცეკვის კონკურსებზე ჟიური საკუთარ 
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თავს ეკითხება: „რა იყო ან რა არ იყო კარგი ამ ცეკვაში?“ არ გვინდა, რომ 
ძალიან სიღრმეებში შევყვეთ ამ მეტაფორას, მაგრამ ის ნამდვილად გვაჩვენებს 
სტრუქტურას, რომელშიც გასათვალისწინებელია მოცეკვავეთა წვლილი, 
კონტექსტი და თვითონ ცეკვის პროცესი, რაც ბადებს კითხვას, თუ როგორი 
ტიპის ცეკვაა მოტივაციური ინტერვიუირება.

პარტნიორი 1: კლიენტი

ადამიანები ცვლილების შესახებ საუბრებს სხვადასხვა საწყისი პოზიციიდან 
იწყებენ. ცხოვრებისეული პერიოდებიდან გამომდინარე ზოგს მეტი ენერგია, 
პერსპექტივა, ან გამოცდილება აქვს, ზოგს - ნაკლები. ბევრ კულტურაში ქალები 
და მამაკაცები განსხვავებულად ცეკვავენ. მაგალითად, ამერიკელი მამაკაცების 
საუბრის სტილი უფრო ხშირ შეწყვეტინებას და უგულისყუროდ მოსმენას 
გულისხმობს, ვიდრე - ქალების. 

მნიშვნელობა აქვს ცვლილების გადაუდებლობასაც. რამდენად მკაცრი 
პრობლემები და შედეგები აქვს სტატუს-კვოს? ტრანსთეორიული მოდელის 
ძირითადი მიგნება ისაა, რომ ადამიანები ცვლილების შესახებ საუბრების 
დასაწყებად განსხვავებული დონის მზაობით მოდიან. ზოგიერთი უკვე ცვლილე-
ბის გადაწყვეტილებით და პასუხისმგებლობით მოდის. ზოგი ამბივალენტურია 
და ნაკლებ მზაობას გრძნობს, ზოგიც საერთოდ ვერ ხედავს ცვლილების 
საჭიროებას და საუბარიც არ სურს. ეს საწყისი წერტილი გავლენას ახდენს 
საუბრის მიმდინარეობაზე და იმაზე, 
თუ რამდენად მიგვიყვანს ეს საუბარი 
ცვლილებამდე. და მაინც, ამ ხნის გან მავ-
ლობაში ვისწავლეთ, რომ საწყისი წერ-
ტილი არ ნიშნავს ბედისწერას. არ არის 
აუცილებელი, დაელოდო და იმედი იქონიო, 
რომ ადამიანი მზადყოფნამდე მივა.

პარტნიორი 2: ინტერვიუერი

დიდი გავლენის მქონე მეორე ფაქტორია ინტერვიუერის უნარი, რომელიც 
წამყვან მოცეკვავედ ითვლება. წაყვანა ძალისმიერი არ უნდა იყოს. კარგი 
ცეკვა ჭიდაობას არ უნდა ჰგავდეს. რამდენად დახელოვნებულია ინტერვიუერი 
სხვადასხვანაირ პარტნიორთან ცეკვაში, აბიჯებს თუ არა მათ ფეხზე, შეუძლია 
თუ არა ცეკვის პროცესის ნაზად და სასიამოვნოდ წარმართვა? აშკარაა, რომ 
საუბრის ცვლილებისკენ წაყვანა დაკავშირებულია ინტერვიუერის უნარებთან.

კონტექსტი

სად და რატომ მიმდინარეობს საუბარი? რა მუსიკა უკრავს? მძიმე მეტალი 
არ იქნება ვალსისთვის შესაფერისი. ზოგიერთი პროფესიული კონტექსტი 
სერი ოზულ დაბრკოლებას უქმნის ცვლილების შესახებ კონსტრუქციულ 
საუბრებს. მთლად შეუძლებელს, იქნებ არ ხდის, მაგრამ ძალიან ართულებს. 

არ არის აუცილებელი, 
დაელოდო და იმედი 
იქონიო, რომ ადამიანი 
მზადყოფნამდე მივა.
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რა მოცულობის სივრცეა სამოძრაოდ? კლიენტის სოციალურ კონტექსტსაც აქვს 
მნიშვნელობა. კიდევ ვინ არის საცეკვაო მოედანზე? ცვლილების მხარდაჭერა 
როგორია კლიენტის ოჯახში, მეგობრებსა და კოლეგებში?

პროცესი

ჩვენ სწორედ პროცესს დავუთმეთ ძირითადი ყურადღება: თავად ცეკვას, 
ცვლილების შესახებ საუბრების პროცესს. კონტექსტის ან კონკრეტული ადა მიანის 
მიერ დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად, რა შემიძლია გავაკეთო, რომ 
პროცესი კარგად განვითარდეს? როდესაც ყველა ელემენტი − მოცეკვავეებიც, 
დარბაზიცა და მუსიკაც − ერთადაა მოცემული, რა გამოვიდა (ან არ გამოვიდა) 
ამ კონკრეტულ ცეკვაში კარგად? მოტივაციურ ინტერვიუირებაში კლიენტის, 
სპეციალისტისა და კონტექსტის თანხვედრა აყალიბებს საუბრის პროცესს 
(იხილეთ სქემა 28.1).

მოტივაციური საუბრის შეფასებისას არ არის საკმარისი საცეკვაო დარბაზის 
გარეთ მოცდა და მეორე პარტნიორის გამოკითხვა, კარგად იცეკვეს თუ არა 
ერთად. ადამიანები, უამრავი მიზეზის გამო,  ვერ აფასებენ სწორად მოტივაციური 
ინტერვიუირების გამოყენების საკუთარ უნარებს. არის რაღაცეები, რაც მათ 
ყურადღების მიღმა რჩებათ პროცესის მოვლენებით დატვირთულობის გამო. 
არადეპრესიული ადამიანების შემთხვევაში არსებობს ბუნებრივი ტენდენცია, 
გადაჭარბებულად დადებითად შეაფასონ საკუთარი შესრულება. ცეკვის ხარის-
ხის შესაფასებლად, დამხმარე მითითებების მისაცემად და ცეკვით სიამოვნების 
მისაღებად აუცილებელია მისი ნახვა. არ არსებობს ნახვის (მოსმენის მაინც) 
რაიმეთი ჩანაცვლება საუბრის შინაარსის გასაგებად. ეს დაკვირვება ერთად-
ერთი გზაა, მოუყვე სხვებს (როგორც კლინიკურ, ისე სამეცნიერო ანგარიშში), 
თუ რა ხდებოდა რეალურად.

დაკვირვებასაც აქვს თავისი ნაკლოვანებები. ადვილი შესაძლებელია, 
ცეკვამ ან კლიენტის მონათხრობის შინაარსმა გაგვიტაცოს და პროცესის 
მნიშვნელოვანი დეტალები გამოგვრჩეს. ადამიანებს დაკვირვების დროსაც 
ახასიათებთ მიკერძოება იმასთან მიმართებაში, თუ რას უნდა მიაქციონ ყუ-
რადღება და რა არის მნიშვნელოვანი. შესაბამისად,  სასარგებლოა დაკვირვე-
ბის დროს რაიმე სტრუქტურის გამოყენება.

კოდირების სიამოვნება

ვიდრე რეალურად დავიწყებდით ამ საქმეს, ვფიქრობდით, რომ კლინიკური 
საუბრების სტრუქტურული კოდირება ძალიან მოსაწყენი იქნებოდა. ამის 
დიდი დოზით კეთება მართლაც მოსაწყენია, და ადამიანები განსხვავდებიან 
ამგვარი პროცედურების ამტანიანობით, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ გამოვძებნეთ 
ცვლილების შესახებ საუბრებში შეღწევის და დაკვირვების უკეთესი გზა. ნე-
ბისმიერი სხვა ადამიანის მსგავსად, ჩვენც მოგვწონს გვერდით ჯდომა და 
კარგად წაყვანილი საუბრის სილამაზითა და მოხერხებული დინებით ტკბობა, 
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მაგრამ ზედაპირს მიღმა კიდევ ბევრი რამეა შესასწავლი. ქვემოთ მოყვანილია 
ზოგიერთი რამ, რაც ჩვენი და სხვების აზრით, უნდა ჩავიწეროთ და ვისწავლოთ 
საუბრებიდან.

ნედლი მასალა

ყველაზე გავრცელებულია მასალის აუდიოჩანაწერების მოსმენა. არ არსებობს 
შეთანხმება იმის თაობაზე, თუ რა ღირებულებას მატებს ვიდეომასალა. 
ერ  თი მხრივ, არის რაღაც, რასაც ვიდეოჩანაწერში კარგად ხედავ: სახის 
გამომეტყველება, ჟესტები, თვალის კონტაქტი და სხვა. ზოგჯერ სურათი 
გვეხმარება იმის გაგებაში, თუ რას ნიშნავდა სიტყვები. მეორე მხრივ, კოდირების 
დროს ზოგიერთმა აღმოაჩინა, რომ სურათი ხელისშემშლელია და როდესაც 
მხოლოდ აუდიოს უსმენ, ადვილია სიტყვებსა და მეტყველებაზე ყურადღების 
გა მახვილება. ცხადია, აუდიო- და ვიდეოჩანაწერები დეტალურობითაც 
გან სხვავდება. აუდიოჩანაწერი უფრო მარტივია, და კლიენტებიც და სპე-
ციალისტებიც უფრო ნერვიულობენ ხოლმე ვიდეოს ჩაწერის დროს. კარგი 
გარე მიკროფონი უფრო გასაგებს ხდის მეტყველებას, ვიდრე ჩაშენებული, 
თუმცა თანამედროვე ტექნოლოგიებში ბგერა გაცილებით გაუმჯობესებულია. 
ჩაწერის განხორციელებამდე გამოსცადეთ ტექნიკა. ცუდი ჩანაწერის მოსმენა 
ძალიან მოუხერხებელი და გამაღიზიანებელია.

საუბრის ჩანაწერის ქაღალდზე გადატანა ერთი ნაბიჯით წინ სწევს 
ნედლ მასალას. უფრო ადვილია საუბრის ჩანაწერის მოსმენა, როცა ხელში 
ტრანსკრიპტი გიჭირავს. ტრანსკრიპტი იმის საშუალებასაც იძლევა, რომ 
დეტალურად და ეტაპობრივად გავაკეთოთ საუბრის ანალიზი. ეს კი ერთადერთი 
გზაა კოდირების სანდოდ შესრულებისათვის. ტრანსკრიპტები ძალიან გვეხ-
მარება, როცა ადამიანებს  მოტივაციური ინტერვიუირების ნიუანსებს ვუხსნით.

ამასთან დაკავშირებულია საკითხი, რამხელა უნდა იყოს პრაქტიკის ჩანა-
წერის ნაწყვეტი, რომ მთლიანი საუბრის რეპრეზენტაციული ნიმუში გვქონდეს. 

სქემა 28.1. საუბრის კომპონენტები
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ზოგიერთი ტიპის კონსულტაცია ისედაც ძალიან ხანმოკლეა, რაც ხანგრძლივო-
ბის ლი მიტს აწესებს. ჯანდაცვის ქცევის განხილვა პირველადი დახმარების 
დროს სწორედ ასეთია − მხოლოდ რამდენიმე წუთს გრძელდება (Rollnick, 
Miller, et al., 2008). როდესაც საუბრები უფრო ხანგრძლივია, (მაგალითად, 
50-წუთიანი კონსულტირების სესია), საუბრის რა ნაწილის კოდირებაა საჭირო 
ადეკვატური ნიმუშის მისაღებად? ეს საკითხი ჯერ გამოსაკვლევია, რადგან 
ამ კითხვაზე მარტივი პასუხი არ არსებობს. ხანმოკლე კონსულტაციებისთვის 
მთლიანი კონსულტაციის კოდირებაც შეიძლება. ხანგრძლივი კონსულტაციიდან 
20-წუთიანი ნაწყვეტის კოდირება გვაჩვენებს სწავლების სანდო შედეგებს (Mill-
er et al., 2004), მაგრამ მოსალოდნელია, გამოგვრჩეს საუბრის გადამწყვეტი 
ასპექტები. მაგალითად, ერთ კვლევაში გასაანალიზებლად ავირჩიეთ მო-
ტივაციური ინტერვიუირების სესიის პირველი 20 წუთი (Miller, Yahne, et al., 2003), 
მაგრამ როგორც შემდეგ მთლიანი სესიის ანალიზისას აღმოჩნდა, კლიენტის 
შედეგების წინასწარმეტყველების საშუალებას იძლეოდა ის, რაც ხდებოდა 
სესიის ბოლოსკენ და არა დასაწყისში (Amrhein et al., 2003; შდრ. Bertholet, 
Faouzi, Gmel, Gaume & Daeppen, 2010; Campbell, Adamson, & Carter, 2010). 

ასევე ნიშანდობლივია ნიმუშების არჩევის საკითხი. თუ სპეციალისტი თვითონ 
შეარჩევს შესაფასებელ სესიას, მოსალოდნელია, რომ ის შემოგვთავაზებს ისეთ 
სესიას, რომელსაც საუკეთესო შესრულებად თვლის. ეს იქნებოდა მოტივაციური 
ინტერვიუირების გამოყენების უნარის საჩვენებელი პრაქტიკის ამორჩევა და არა 
მოტივაციური ინტერვიუირების ყოველდღიური პრაქტიკის ხარისხის ჩვენება. 
კლინიკურ ექსპერიმენტებში მიღებული პროცედურის თანახმად იწერება 
ყველა კონსულტაცია და შემდეგ წარმოებს შემთხვევითი, ან რეპრეზენტაციული 
შერჩევა (სპეციალისტმა წინასწარ არ იცის, რომელი სესიები იქნება შერჩეული 
(Carroll et al., 1998; Miller, Moyers, Arciniega, Ernst, & Forcehimes, 2005)) და 
ამის მიხედვით ფასდება მუშაობა. არის შემთხვევები, როდესაც მოტივაციური 
ინტერვიუირება სესიის მხოლოდ ერთი ნაწილია, დანარჩენი დრო კი სხვა 
ამოცანებს ეთმობა, ასეთ შემთხვევაში იმ ნაწილს ამოვირჩევთ, რომელშიც 
მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება იყო განზრახული.

გლობალური (ზოგადი) რეიტინგები

მაშ, რას უნდა დავაკვირდეთ და როგორ უნდა ჩავიწეროთ? საუბრის კო-
დირების ყველაზე ადვილი ფორმა, ალბათ, ხარისხის გლობალური რეიტინგის 
გაკეთებაა, ლიკერტის 1 – 5 სკალაზე, მაგალითად, რამდენად გამოხატავდა 
ინტერვიუერი ზუსტ ემპათიას, ან უფრო კონკრეტულად, აკეთებდა თუ 
არა რთულ რეფლექსიებს? ასეთი რეიტინგების გაკეთება შესაძლებელია 
მთლიანი ინტერვიუს მოსმენის შემდეგ, ან ინტერვიუირების დროს გარკვეული 
ინტერვალების დაცვით (მაგ., ყოველ 5 ან 10 წუთში). ვინაიდან ისეთი ზოგადი 
ტერმინები, როგორიცაა ემპათია და რეფლექსია, სხვადასხვა ადამიანისთვის 
შეიძლება სხვადასხვა რამეს ნიშნავდეს, კარგი იქნება, თუ მოვამზადებთ 
შესაფასებელი მახასიათებლების ნათელ, დეტალურ აღწერას. ეს ტრადიცია 
ფსიქოთერაპიულ კვლევაში კარლ როჯერსის კვლევის ჯგუფმა წამოიწყო (Truax 
& Carkhuff, 1967). ნათელი განმარტება გააუმჯობესებს რეიტინგის სანდოობას 
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− ორი დამოუკიდებელი შემფასებლის მიერ ერთი და იმავე პასუხის გაცემის 
ალბათობას. სქემა 28.2 წარმოადგენს დეტალური განმარტების მაგალითს, რაც 
სანდო რეიტინგის მიღებაში დაგვეხმარება − ამ შემთხვევაში, სპეციალისტის 
ემპათიის შესაფასებლად.

აღნიშნული სწრაფი და საკმაოდ ადვილი გზაა, მაგრამ გლობალურ რეიტინგს 
მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებებიც აქვს. კარგი განმარტებების შემ თხვევაშიც 
კი რთულია ზოგად სკალაზე სხვადასხვა შემფასებელს შორის სანდოობის 
მიღწევა. ისინი საჭიროებენ მონაცემების მოგროვებას მთლიანი საუბრის ან 
მისი სეგმენტის განმავლობაში − მაგალითად, საშუალო მონაცემის ან უნარის 
მაქსიმუმის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად. გარდა ამისა, ზოგადი რეიტინგი 
ნაკლებად სასარგებლოა, ვიდრე კონკრეტული უკუკავშირი, როცა გვინდა, 
რომ ადამიანებს სწავლაში დავეხმაროთ. გახსოვდეთ, გლობალური მიზნები 
(მაგ., „გახდე უკეთესი პიროვნება“) უფრო ძნელი მისაღწევი, ან გა საზომია, 
ვიდრე კონკრეტული მიზნები („მისცე ადამიანებს მეტი პოზიტიური და ნაკლები 
ნეგატიური უკუკავშირი“). თუ ადამიანს ვეტყვით: „შენ უფრო მეტი ემპათიის 
გამოჩენა გჭირდება“, ეს მას ნაკლებად დაეხმარება, ვიდრე იმის თქმა: „შეეცადე, 
გააკეთო მეტი რეფლექსია და დასვა ნაკლები შეკითხვები“, ან „ადამიანის 
ნათქვამის სიტყვასიტყვით გამეორების ნაცვლად გამოთქვი უფრო მეტი ვარაუდი 
რეფლექსიის დროს“. გლობალური უკუკავშირი არ ეუბნება ადამიანს, რა 
უნდა შეცვალოს, არც მასწავლებელს ეხმარება რჩევის მიცემაში. ამასთან, 
გლობალური რეიტინგების შედარება რთულია სხვადასხვა კვლევაში, რადგან 
სხვადასხვა გუნდს რეიტინგის სხვადასხვა სტანდარტი აქვთ შემუშავებული. 
დაბოლოს, ძალიან რთული, თითქმის შეუძლებელია ასეთ გლობალურ 
სკალაზე საკუთარი თავის რეიტინგის გაკეთება, ამიტომ  სკალები არ არის 
გამოსადეგი საკუთარი საუბრის ჩანაწერის 
მოსმენისას. აქედან გამომდინარე, არ გირ-
ჩევთ მხოლოდ გლობალური რეიტინგის 
სკალაზე დაყრდნობას მოტივაციური ინ-
ტერ ვიუირების სტილისადმი ერთგულების 
შე ფასებისას.

უფრო კონკრეტული პრაქტიკული საზომები

ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე უფრო კონკრეტულ საზომებს გლობალურ რეიტინგებთან 
ერთად და არა მათ ნაცვლად. როცა ორივე გვაქვს, მეტ ინფორმაციას ვიღებთ, 
თუმცა, უკუკავშირის გაცემის დროს უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევთ კონკრე-
ტულს, ანუ იმას, რა იქნება შემდგომი კარგი ნაბიჯი უნარის განვითარების თვის.

გავრცელებული მიდგომაა იმის დათვლა, თუ რამდენჯერ ჰქონდა ად-
გილი აქტივობას. აქაც, სხვადასხვა შემფასებელს შორის სანდოობის გასა-
უმჯობესებლად გვჭირდება მკაფიო განმარტება, თუ რას მოვუსმინოთ. სანდო 
საზომის არსებობისას ორი დამოუკიდებელი ადამიანი ერთნაირად გააკეთებს 
კოდირებას და შემთხვევებს ერთნაირად დათვლის. ინტერვიუერის პასუხების 
(რეფლექსიების) დათვლის მაგალითი ნაჩვენებია სქემაში 28.3. დეტალური და 

გლობალური უკუკავშირი 
არ ეუბნება ადამიანს, რა 
უნდა შეცვალოს.
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სქემა 28.2. სპეციალისტის ემპათიის ოპერაციული 
განმარტება

მოცემული სკალა ზომავს,  რამდენად ხვდება სპეციალისტი კლიენტის შე ხე-
დულებებსა და გრძნობებს, ან რამდენად ცდილობს მის გაგებას, ანუ რამდენად 
ცდილობს სპეციალისტი, „საკუთარ ტყავზე მოირგოს“ კლიენტის გრძნობები და 
აზრები. ემპათია არ უნდა ავურიოთ სითბოში, მიმღებლობაში, გულწრფელობაში, 
ან კლიენტის დაცვაში. ეს ყველაფერი ემპათიის რეიტინგს არ ეხება. რეფლექსიური 
მოსმენა ამ მახასიათებლის მნიშვნელოვანი ნაწილია, მაგრამ ამ შემთხვევაში 
გლობალურმა რეიტინგმა უნდა ასახოს სპეციალისტის ყოველი ძალისხმევა, რასაც 
ის ხარჯავს კლიენტის პერსპექტივის გასაგებად და გაგებულის კლიენტისთვის 
გადასაცემად.

ნაკლებად ემპათიური სპეციალისტები ყურადღებას არ აქცევენ, ან აქტიურად 
უგულებელყოფენ კლიენტის აზრებსა და გამოცდილებას. ისინი აგროვებენ ფაქ-
ტობრივ ინფორმაციას, ან მიჰყვებიან გეგმას, მაგრამ ამას აკეთებენ საკუთარი 
პოზიციიდან „შემთხვევის შესასწავლად“  და მიზნად არ ისახავენ კლიენტის 
პერსპექტივის გაგებას. ისინი არ ხარჯავენ დროს რთული მოვლენებისა და 
ემოციების უკეთ გასაგებად, მათ მიერ დასმული შეკითხვები ზედაპირულობასა 
და მოუთმენლობას გამოხატავს. მათ შესაძლოა მტრული განწყობა გამოხატონ 
კლიენტის მოსაზრების მიმართ, ან პირდაპირ დაადანაშაულონ კლიენტი უარ-
ყოფითი შედეგების მიღებაში.

მეტად ემპათიური სპეციალისტები სესიას აღიქვამენ, როგორც კლიენტის 
შესწავლის შესაძლებლობას. ისინი ცნობისმოყვარენი არიან, დროს უთმობენ 
კლიენტის მოსაზრებებისა და იდეების გარკვევას, განსაკუთრებით, სამიზნე ქცე-
ვასთან დაკავშირებით. ემპათია აშკარაა, როცა სპეციალისტი აქტიურ ინტერესს 
იჩენს, რომ გაიგოს კლიენტის ნათქვამი. ისიც აშკარად ჩანს, რომ კლინიკოსი 
ყურადღებით უსმენს და სწორად მიჰყვება კლიენტის მიერ მონათხრობ რთულ 
ისტორიას და მასში გარკვევას ცდილობს.

რეიტინგის ვერბალური აღნიშვნები ემპათიის 1 – 5 სკალაზე

1. სპეციალისტს აშკარად არ აინტერესებს კლიენტის თვალსაზრისი. თითქმის 
არ აქცევს ყურადღებას კლიენტის მოსაზრებებს

მაგალითები:
• შეკითხვების დასმა მხოლოდ ინფორმაციის მისაღებად (ზოგჯერ ფარული 

მოტივებით)
• ფაქტობრივი ინფორმაციის გადამოწმება კლიენტის მოსაზრების გაგების 

მცდელობის გარეშე

2. სპეციალისტი აქა-იქ ცდილობს კლიენტის თვალსაზრისის გაგებას. მას შე-
საძლოა არასწორად ესმის, ან მისი გაგება სცილდება იმას, რასაც კლიენტი 
გულისხმობდა.

მაგალითები:
• სპეციალისტი აკეთებს რეფლექსიას, მაგრამ ის არასწორად იმეორებს 

კლიენტის ნათქვამს.
• სპეციალისტს აქვს ზედაპირული მცდელობები, გაუგოს კლიენტს.

3. სპეციალისტი აქტიურად ცდილობს, გაუგოს კლიენტს, მაგრამ უმნიშვნელო 
წარმატებით.
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მაგალითები:
• სპეციალისტი კლიენტის მიმართ ავლენს საშუალო ემპათიას.
• სპეციალისტი შესაძლოა აკეთებს კიდეც რამდენიმე ზუსტ რეფლექსიას, 

მაგრამ სწორად ვერ იგებს კლიენტის თვალსაზრისს.
• სპეციალისტი მთელი სესიის განმავლობაში ცდილობს, გაიგოს კლიენტის 

აზრი, მაგრამ მცირე წარმატებით.

4. სპეციალისტი ზუსტად იგებს კლიენტის მსოფლმხედველობას. ის აქტიურად 
და თანმიმდევრულად ცდილობს, გაიგოს კლიენტის თვალსაზრისი. გაგება 
შემოიფარგლება  აშკარა და ნათელი შინაარსით.

მაგალითები:
• სპეციალისტი ამჟღავნებს ინტერესს კლიენტის მოსაზრების, ან მისი სი-

ტუაციის მიმართ.
• სპეციალისტი აკეთებს კლიენტის ნათქვამის ზუსტ რეფლექსიებს.
• სპეციალისტი ეფექტურად აგებინებს კლიენტს, რომ მისი თვალსაზრისი 

ესმის.

5. სპეციალისტი ღრმად წვდება კლიენტის პერსპექტივას, არა მხოლოდ აშკარად 
ნათქვამ შინაარსებს, არამედ იმასაც, რაც კლიენტმა იგულისხმა და არ უთქვამს.

მაგალითები:
• სპეციალისტი ეფექტურად გადასცემს კლიენტს, რომ გაიგო ყველაფერი, 

რაც კლიენტმა თქვა სესიის განმავლობაში.
• გამოხატავს დიდ ინტერესს კლიენტის თვალსაზრისის, ან სიტუაციის მიმართ.
• ცდილობს, „კლიენტის ადგილას წარმოიდგინოს თავი“.
• ხშირად წაახალისებს კლიენტს, რომ გაიხსენოს დეტალები, არ კმა ყო-

ფილდება მხოლოდ მოთხრობილის მოსმენით.
• იყენებს ბევრ ზუსტ და რთულ რეფლექსიას.

შენიშვნა. ჰენდრიკსონის და სხვების (2004) მიხედვით.

შემოწმებადი ქცევების ამგვარი განმარტებები შეგიძლიათ, ნახოთ მოტივაციური 
ინტერვიუირების მიდგომის ერთიან კოდებში (Bennett, Roberts, Vaughan, 
Gibbins, & Rouse, 2007; Forsberg, Berman, Källmén, Hermansson, & Helgason, 
2008; Forsberg, Källmén, Hermansson, Berman, & Helgason, 2007; Moyers, 
Martin, et al., 2005), რომლის ჩამოტვირთვაც შეგიძლიათ ვებ-გვერდიდან www.
motivationalinterviewing.org.

ქვემოთ მოყვანილია ინტერვიუერის ზოგიერთი კონკრეტული პასუხი წინა 
თავებში წარმოდგენილ მასალაზე დაყრდნობით. სწავლის გასაადვილებლად 
მათი დათვლა „უპრობლემოდ“ შეიძლება საუბრის ჩანაწერის მოსმენისას, მაგ-
რამ კვლე ვის მიზნებისათვის სანდო კოდირების გასაკეთებლად ტრანსკრიპტების 
გამოყენება დაგჭირდებათ.

შეკითხვები

ყველაზე ადვილად კოდირებადი მეტყველების ნაწილი არის შეკით ხვა, 
ინ ფორმაციის მოთხოვნა. როგორც მე-6 თავში განვიხილეთ, დახურულია 
შეკითხვები, რომლებიც კონკრეტულ ინფორმაციას ითხოვს. ნებისმიერი შე-
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სქემა 28.3. რეფლექსიის ოპერაციული განმარტება

რეფლექსიურ გამონათქვამებს სპეციალისტი ახორციელებს კლიენტის ფრაზების 
საპასუხოდ. რეფლექსიამ შესაძლოა შემოიტანოს ახალი მნიშვნელობა ან მასალასა, 
მაგრამ ის აუცილებლად შეიცავს იმას, რაც კლიენტმა ახლახან თქვა. რეფლექსიები 
იყოფა ორ კატეგორიად, მარტივ და რთულ რეფლექსიებად.

მარტივი რეფლექსიები, როგორც წესი, გამოხატავს გაგებას და ხელს უწყობს 
კლიენტისა და სპეციალისტის საუბარს. ეს რეფლექსიები ბევრს ვერაფერს მატებს 
საუბრის შინაარსს (ან ფოკუსს) ან კლიენტის ნათქვამს. მარტივმა რეფლექსიებმა 
შესაძლოა ასახოს კლიენტის ძალიან მნიშვნელოვანი ან ძლიერი ემოციები, მაგრამ 
ისინი არ სცდება კლიენტის საწყის განზრახვას ან ფრაზას.

რთული რეფლექსიები, ჩვეულებრივ, მნიშვნელობას ან ფოკუსს მატებს 
კლიენტის ნათქვამს. ამ რეფლექსიების მიზანია უფრო ღრმა ან უფრო რთული 
სურათის წარმოდგენა, ვიდრე კლიენტმა თქვა. ზოგჯერ სპეციალისტი საჭიროდ 
თვლის, კლიენტის ნათქვამიდან კონკრეტული ნაწილი გამოყოს, რომ მასზე 
გაამახვილოს ყურადღება, ან სხვა მიმართულებით წაიყვანოს საუბარი. სპე-
ციალისტმა შესაძლოა კლიენტის სიტყვებს ძალიან ფაქიზი, ან ძალიან აშკარა 
შტრიხი შემატოს, ან სულაც, შესაძლოა კლიენტის სხვადასხვა გამონათქვამი 
გააერთიანოს რთული შეჯამების გასაკეთებლად.

როდესაც კოდირების დროს შეუძლებელია გარჩევა, მარტივია რეფლექსია 
თუ რთული, მას მარტივი რეფლექსიის კატეგორიას აკუთვნებენ ხოლმე.

შენიშვნა. ჰენდრიკსონის და სხვების (2004) მიხედვით.

კითხვა, რომელზეც მოსალოდნელია „დიახ“ ან „არა“ პასუხები, დახურული 
კითხვაა. ასეთივეა კითხვები, რომლებიც პასუხად საჭიროებს ძალიან 
კონკრეტულ ინფორმაციას („რა ჰქვია დედათქვენს?“) ან რიცხვით სახელს 
(„რამდენი წუთი ივარჯიშეთ ამ კვირის განმავლობაში?“). დახურული კითხვები 
ზღუდავს შესაძლო პასუხების არჩევანს. ამისგან განსხვავებით, ღია კითხვები 
ფართო არჩევანს ტოვებს პასუხისთვის („რამ მოგიყვანათ დღეს აქ?“ ან „თქვენი 
აზ რით, როგორ გააკეთებთ ამას?“). „მომიყევით...“ ტიპის ფრაზაც ღია კითხვაა 
(„მომიყევით, როგორია თქვენი ჩვეულებრივი დღე“), მიუხედავად იმისა, რომ 
ფრაზის ბოლოს თქვენი ინტონაცია მაღლა არ იწევს. ნებისმიერი „რეფლექსია“, 
როდესაც შეკითხვის ბოლოს ხმა ქვემოთ კი არა, ზემოთ იწევს, შეკითხვაა („თქვენ 
არ თვლით, რომ ეს პრობლემაა?“ და „თქვენ არ თვლით, რომ ეს პრობლემაა“). 

ამდენად, საუბარში ყველაზე ადვილია იმის განსაზღვრა, თუ რამდენი 
შეკითხვა დაისვა და რამდენი იყო მათ შორის ღია და დახურული კითხვა. 
ღია კითხვების პროცენტული რაოდენობა უდრის დასმული ღია კითხვების 
რაოდენობას, გაყოფილს შეკითხვების (ღიასი და დახუ რულის ერთად) მთლიან 
რაოდენობაზე.

რეფლექსიები

რეფლექსიები დაწვრილებით იყო განხილული მე-5 თავში. ისინი ყოველთვის 
მოჰყვება პასუხად კლიენტის ნათქვამს. ისინი იმეორებს ადამიანის მიერ ამწუთას 
ნათქვამს და უკან აბრუნებს მას. მარტივი რეფლექსიები თითქმის არაფერს 
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მატებს კლიენტის ნათქვამს, არც მნიშვნელობას და არც ფოკუსს. ისინი მხოლოდ 
შინაარსს იმეორებს, შეიძლება, ცვლის სიტყვებს, მაგრამ არ უმატებს ვარაუდებს 
იმის შესახებ, თუ რას გულისხმობდა კლიენტი. ამისგან განსხვავებით, რთული 
რეფლექსიები წარმოადგენს მიხვედრას, რა იგულისხმებოდა ნათქვამის 
შინაარსს მიღმა. 

კლიენტი: ძალიან გამიჭირდა დიეტის დაცვა ამ კვირაში.
მარტივი რეფლექსია: ეს თქვენთვის რთული იყო.
რთული რეფლექსია: გაინტერესებთ, ასე მოახერხებთ თუ ვერა წონაში 

დაკლებას.

შეგვიძლია, დავთვალოთ საუბრის განმავლობაში გაკეთებული რეფ-
ლექ სიების რაოდენობა და გავყოთ მარტივი რეფლექსიების რაოდენობა 
რთულზე. ცვლილების შესახებ საუბრებში გასათვალისწინებელი ორი სა-
ზომია ინტერვიუერის რთული რეფლექსიების პროცენტული რაოდენობა და 
რეფლექსიების შეფარდება შეკითხვებთან.

მოტივაციური ინტერვიუირების შესაბამისი და მოტივაციურ 
ინტერვიუირებასთან შეუსაბამო პასუხები

გარდა რეფლექსიებისა და კითხვებისა, მოტივაციური ინტერვიუირების შე-
საბამისი სხვა პასუხების მოსმენაც შესაძლებელია. აქ მოვიყვანთ რამდენიმე 
მაგალითს მოტივაციური ინტერვიუირების მეთოდის მთლიანობის (MITI) 
კოდიდან (Moyers, Martin, et al., 2005; Pierson et al., 2007):

• ნებართვის თხოვნა რჩევის მიცემამდე ან ინფორმაცის მიწოდებამდე 
(იხილეთ მე-11 თავი)

• აფირმაცია და მხარდაჭერა − ადამიანის დადებითი თვისების/ასპექტის 
ხაზგასმა  (იხილეთ მე-6 თავი) ან თანაგრძნობის გამოხატვა

• პიროვნების არჩევნის, ავტონომიისა და კონტროლის თავისუფლების 
ხაზგასმა

ასევე არსებობს გარკვეული ტიპის პასუხებიც, რომლებიც მოტივაციური 
ინტერვიუირების სტილის შეუსაბამო და ზემოთქმულის ზუსტად საპირისპიროა. 
ესენია:

• რჩევის მიცემა ან ინფორმაციის მიწოდება ნებართვის გარეშე
• ადამიანთან დაპირისპირება უთანხმოების, კამათის, შესწორების, 

შერცხვენის, დადანაშაულების, გაკრიტიკების, დაცინვის, ირონიის, ან 
მის გულწრფელობაში დაეჭვების გზით (იხილეთ თომას გორდონის 
„ბარიერები“ მე-5 თავში)

• ადამიანისთვის მიმართულების ჩვენება მისთვის ბრძანებების მიცემით, 
ან მისი ავტონომიის სხვაგვარი დარღვევით
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ამის განმსაზღვრელია მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან შესაბამისობის 
პროცენტული რაოდენობა (მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან შესაბამისი პასუხთა 
რაოდენობა უნდა გავყოთ მთლიან, მოტივაციური ინტერვიუირების შესაბამისს 
და მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან შეუსაბამო პასუხების რაოდენობაზე).

კლიენტის პასუხების კოდირება

ბუნებრივია, საუბარი გულისხმობს ორივე (ან ყველა) მონაწილის ნათქვამს. 
დაკვირვების სისტემები, როგორიცაა MITI, რომლებიც საუბრის მხოლოდ ერთი 
მონაწილის (ინტერვიუერის პასუხების) კოდირებას გვთავაზობს, გვაძლევს 
მოტივაციურ ინტერვიუირებაში დახელოვნების სანდო შეფასებას და ნამდვილად 
გვაძლევს კლიენტის შედეგების წინასწარმეტყველების საშუალებას, თუმცა ისინი 
მთლიანი სურათის მხოლოდ ნახევარს აღწერენ. კოდირების ორიგინალური 
სისტემა, რომელიც მოტივაციური ინტერვიუირების საუბრის დროს როგორც 
ინტერვიუერის, ისე კლიენტის პასუხებს აღწერს, არის მოტივაციური ინტერ-
ვიუირების უნართა კოდი (MISC; Catley et al., 2006; de Jonge, Schippers, & 
Schaap, 2005; Gaume et al., 2010; Miller & Mount, 2001; Moyers et al., 2003). 

კლიენტის რომელ პასუხებს უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება 
ცვლილების შესახებ საუბრის დროს? მოტივაციურ ინტერვიუირებაში კლიენტის 
მეტყველებიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ცვლილების საუბარი და 
უცვლელობის საუბარი (იხილეთ მე-12 თავი), სწორედ იმიტომ, რომ ისინი 
მოასწავებს და განაპირობებს ცვლილების შედეგს. ცვლილების საუბრის 
შეფარდება უცვლელობის საუბართან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მაჩ-
ვენებელია, ამიტომ მის ცვალებადობას განსაკუთრებით უნდა ველოდოთ 
მოტივაციური ინტერვიუირების სესიის განმავლობაში (იხილეთ მე-19 თავი).

ასევე შეიძლება, რომ კლიენტის ცვლილების საუბარი მივიჩნიოთ მოტი-
ვაციურ ინტერვიუირებაში დახელოვნების მანიშნებლად. როგორც ჩანს, უფრო 
ადვილია, გავზარდოთ სპეციალისტის მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან შე-
სა ბამისი პასუხები (რომლებიც MITI-ით იზომება), ვიდრე ვასწავლოთ მას, 
როგორ გაზარდოს კლიენტის ცვლილების საუბარი (Miller & Mount, 2001; Miller 
et al., 2004). და მაინც, თუ სწორად გვესმის მოტივაციური ინტერვიუირების 
ეფექტურობის განმსაზღვრელი ინგრედიენტები, ეს უკანასკნელი უნარი 
განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. რა მნიშვნელობა აქვს, იქცევა თუ არა 
სპეციალისტი მოტივაციური ინტერვიუირების შესაბამისად, თუკი კლიენტების 
პასუხები ამით არ იცვლება?

თანმიმდევრული ანალიზი

ანალიზის კიდევ უფრო დახვეწილი ფორმა იკვლევს თანმიმდევრულ ურთი-
ერთობებს საუბარში. მაგალითად, როდესაც კლიენტი იწყებს ცვლილების 
საუბარს, როგორია ინტერვიუერის შემდეგი პასუხი (იხილეთ მე-14 თავი)? რა 
ხდება, როდესაც ინტერვიუერი აკეთებს უცვლელობის საუბრის რეფლექსიას? რას 
იტ ყვის კლიენტი ამის შემდეგ? ამ დონეზე გაკეთებული ანალიზი მეტ კონკრეტულ 
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გზას დაგვანახვებს უნარის გასაუმჯობესებლად (მაგ., „როდესაც კლიენტი იწყებს 
ცვლილების საუბარს, სცადეთ უფრო ხშირად გააკეთოთ მისი რეფლექსია“), 
ვიდრე პასუხების დათვლა (მაგ., „გააკეთეთ რეფლექსიები უფრო ხშირად“), ან 
გლობალური რეიტინგი (მაგ., „იყავით უფრო ემპათიური“). ცვლილების შესახებ 
საუბრების თანმიმდევრული ანალიზის კარგად დამუშავებული ინსტრუმენტია 
მოტივაციური ინტერვიუირების თანმიმდევრული კოდი ურთიერთობის პროცესზე 
დასაკვირვებლად (MI-SCOPE; casaa.unm.edu/download/scope.pdf; Moyers & 
Martin, 2006; Moyers et al., 2007, 2009). ხელმისაწვდომია უფასო პროგრამაც 
SCOPE-ის მონაცემების გასაანალიზებლად (Glynn et al., 2011; casaa.unm.edu/
dload.html).

დახელოვნება და ოთხი პროცესი

წინამდებარე გამოცემაში მოტივაციური ინტერვიუირების შემადგენელ ოთხ 
პროცესზე ვისაუბრეთ. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ, როგორ შეიძლება და-
ხელოვნების შეფასება თითოეულ ამ პროცესში.

კეთილგანწყობის მოპოვება, როგორც ჩვენ გვესმის, გულისხმობს კლიენტზე 
ცენტრირებული კონსულტირების უნართა გამოყენებას, ისე, როგორც II ნაწილშია 
აღწერილი. ეს აისახება MITI-ის ემპათიის, არსისა და თანამშრომლობის 
გლობალურ რეიტინგებში. უფრო კონკრეტული პრაქტიკული უნარები იქნება 
OARS: ღია კითხვები, აფირმაცია, რეფლექსია და შეჯამება, ღია კითხვებისა 
და რთული რეფლექსიების პროცენტული რაოდენობა და რეფლექსიების 
შეფარდება შეკითხვებთან. ისინი, თავის მხრივ, აისახება კლიენტის საზომებში, 
როგორიცაა სამუშაო ალიანსი, სერვისში შენარჩუნება და სპეციალისტის მიერ 
სასაუბრო დროის 50%-ზე ნაკლების დაკავება.

ფოკუსირება ნიშნავს ცვლილების ერთი ან რამდენიმე მიზნის გარკვევას და 
შემდეგ ამ იდენტიფიცირებული მიზნებისკენ სვლის შენარჩუნებას. თუ კლიენტი 
ან კონტექსტი არ იძლევა მიზნ(ებ)ის დაუყოვნებლივ განსაზღვრის საშუალებას, 
მაშინ იარსებებს მკურნალობის შესაძლო მიზნებზე მსჯელობის დაკვირვებადი 
პროცესი. MITI-ს მიმართულების გლობალური საზომი ასახავს მკაფიო ფოკუსის 
შენარჩუნებას. კლიენტების სამუშაო ალიანსის მიზნის შეთანხმების რეიტინგი 
აქტუალური იქნება ამ განზომილებისთვის. 

გაღვივება არის პროცესი, რომელიც განსაკუთრებულად ახასიათებს მოტი-
ვაციურ ინტერვიუირებას და გამოარჩევს მას სხვა მიდგომებისგან. რთუ-
ლია სპეციალისტის „ცვლილების საუბრის აღმძვრელი“ პასუხების სანდო 
შეფასება, სწორედ იმიტომ, რომ არსებობს ამის გაკეთების მრავალი გზა და 
შემფასებელმა უნდა გაითვალისწინოს სპეციალისტის განზრახვა. გაღვივების 
შეფასება გლობალური შეფასებაა. კლიენტთან დაკავშირებული პირდაპირი 
საზომი იქნება ცვლილების საუბრების რაოდენობა, რაც სპეციალისტის მი-
ერ გაღვივების სასურველი შედეგია, და კლიენტის ცვლილების საუბრების 
შეფარდება უცვლელობის საუბრებთან. ისიც შესაძლებელია, რომ თან-
მიმ დევრული კოდირებისას გავზომოთ, რამდენად ცნობენ და რამდენად 
შესაბამისად რეაგირებენ სპეციალისტები ცვლილების საუბარზე, თუ აღვრიცხავთ 
სპეციალისტის ქცევებს, რომლებიც უშუალოდ მოჰყვება კლიენტის ცვლილების 
საუბარს (OARS; იხილეთ მე-14 თავი).
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დაგეგმვა კარგად ჩანს სპეციალისტის მცდელობებში, გააღვივოს და ფორ-
მა მისცეს ცვლილების განხორციელების კონკრეტულ გეგმას. შეჯამება და 
ძირითადი შეკითხვა (იხილეთ მე-19 თავი) ცალკე აღებული დაკვირვებადი 
თანმიმდევრობაა, თუმცა დაგეგმვა სხვა გზებითაც შეიძლება განხორციელდეს. 
ღია კითხვები ქმედების შესახებ (DARN-ის საპირისპიროდ) დაგეგმვისას 
გვხვდება. ერთ-ერთი შესაძლებლობაა ღია კითხვების კოდირება იმ ცვლილების 
საუბრის ტერმინებში, რომლებსაც ისინი იწვევს, იმ ზმნების გამოყენებით, 
რომლებსაც ისინი შეიცავს; მაგალითად:

„რა გსურთ, რომ სხვანაირად იყოს?“ [სურვილი].
„თქვენი აზრით, რის გაკეთება შეგიძლიათ?“ [უნარი].
„რა შეიძლება იყოს ამ ცვლილების მიზეზები?“ [მიზეზები].
„რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ამის გაკეთება?“ [საჭიროება].
„როგორ ფიქრობთ, რას გააკეთებთ?“ [პასუხისმგებლობა].
„რის გაკეთებას აპირებთ?“ [გააქტიურება].
„რა ნაბიჯები გადადგით უკვე?“ [ნაბიჯების გადადგმა].

თუ შეიძლება სპეციალისტის პასუხების იდენტიფიცირება, რომლებიც ამ ოთ-
ხი პროცესიდან თითოეულს შეესაბამება, მაშინ შესაძლებელი იქნება იმის 
კოდირება, ამ ოთხი პროცესიდან რომელი რა ხარისხით არსებობს მოცემულ 
საუბარში ან სესიის მონაკვეთში. რასაკვირველია, არ უნდა ველოდეთ, რომ 
ოთხივე ეს პროცესი განხორციელდება მოტივაციური ინტერვიუირების ყველა 
სესიაში. პროცესების იდენტიფიცირება და კოდირება საშუალებას მოგვცემს, 
შევისწავლოთ თითოეული მათგანის არსებობა და განაწილება ერთი ან 
რამდენიმე სესიის განმავლობაში და ამ პროცესების კავშირი კლიენტის 
შედე გებთან.

მოტივაციური ინტერვიუირების შესრულების ზღვრები

არ არსებობს ტრენინგის წინასწარგანსაზღვრული ხანგრძლივობა მოტივაციური 
ინ ტერვიუირების შესასწავლად. შემსწავლელებს აქვთ საწყისი უნარების 
გან სხვავებული დონე და განსხვავდებიან იმის მიხედვით, თუ რამდენად 
სწრაფად ეუფლებიან მოტივაციურ ინტერვიუირებას. შესაბამისად, გონივრულია  
კრიტერიუმზე დაფუძნებული უნარების სისტემის დანერგვა და არა იმის დაშ-
ვება, რომ გარკვეული რაოდენობის ტრენინგი საკმარისი იქნება მიდგომის 
ასათვისებლად (Martino et al., 2011).

გადაუჭრელ პრობლემად რჩება იმის განსაზღვრა, მოტივაციური ინტერ-
ვიუირების რა დონეზე ცოდნაა საკმარისად კარგი. ჩნდება საპასუხო კითხვა: 
„საკმარისი რისთვის?“ თუ კონკრეტული მიზანი განსაზღვრულია (მაგ., პრე-
ზერვატივის გამოყენების ზრდა აივ-დადებით ადამიანებთან ჯანდაცვის ხან-
მოკლე კონსულტაციების შედეგად), მაშინ ეს ემპირიული კითხვაა, რა დოზით 
მოტივაციური ინტერვიუირებაა აქ საჭირო. არსებობს თუ არა დახელოვნების 
ზღვრული დონე, რომლის ქვემოთაც ცვლილების განხორციელება ნაკლებადაა 
მოსალოდნელი? რა არის ის უმთავრესი ნიშნულები, რასაც უნდა მიაღწიოს 
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კლინიკურმა უნარმა? როგორც ჩანს, საკმარისი ზღვარი და ძირითადი შემად-
გენელი უნარები განსხვავებულია გადასაჭრელი პრობლემისა და კონტექსტის 
მიხედვით.

მოტივაციური ინტერვიუირების უნართა ჩამოყალიბებისას დროებით 
მითითებებად გთავაზობთ სამიზნე კრიტერიუმებს,  რომელიც უნარების ორ დო-
ნეს ეხება, ესენია: 1) ზოგადი კომპეტენცია და 2) დახელოვნება. აქვე აღვნიშნავთ, 
რომ ეს კრიტერიუმები მარტივად შევადგინეთ საკუთარ გამოცდილებაზე 
დაყრდნობით, და მათ ნამდვილად დასჭირდებათ დახვეწა, როდესაც უფრო 
მეტს გავიგებთ უნარების იმ დონის შესახებ, რაც კონკრეტული ამოცანებისა 
და კონტექსტებისთვის არის საჭირო. „საკმარისად კარგია“ თუ არა ისინი 
კონკრეტულ შემთხვევაში გამოსაყენებლად, ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ისინი 
აქვე, სქემა 28.4-შია მოცემული. ყოველი სპეციალისტი ამ უნარების მიხედვით, 
სავარაუდოდ, განსხვავებულ სურათს აჩვენებს სხვადასხვა ინტერვიუს დროს  
და სხვადასხვა კლიენტთან, ამიტომ ჩვენი მითითებები საშუალოს ეხება. საქმე 
ისიცაა, რომ ძალიან დახვეწილ სპეციალისტსაც კი ყველა ინტერვიუში ყველა 
კრიტერიუმი ვერ ექნება დაცული. ეს საწყისი წერტილია, რომელიც უნდა 
გაუმჯობესდეს შემდეგი კვლევებითა და გამოცდილებით.

როგორც ზემოთ განვიხილეთ, მოტივაციური ინტერვიუირების შესწავლის 
კიდევ ერთი საზომია კლიენტის ცვლილების საუბრების გაკონტროლება. 
ცვლილების საუბრის დონე, როგორც წესი, ძალიან განსხვავებულია კლიენტე-
ბისა და პოპულაციების მიხედვით, ამიტომ შედარებისთვის ყველაზე მისაღები 
იქნება ამავე სპეციალისტის მიდგომის შესწავლამდე არსებულ შედეგებთან 
შედარება.

კლიენტის ცვლილება

რა მნიშვნელობა აქვს, მოტივაციური ინტერვიუირების შესაბამისია თუ 
არა სპეციალისტის პრაქტიკა და მეტ ცვლილების საუბარს იწყებენ თუ არა 
კლიენტები, თუ სინამდვილეში ცვლილება არ ხდება? მკურნალობის ან დამ-
ფინანსებელი სტრუქტურის პოზიციიდან, ყველაზე მეტი მნიშვნელობა აქვს 
კლიენტის შედეგებს. ხდება თუ არა მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება კლიენტის 
შენარჩუნებაში, მკურნალობასა და ცვლილებაში, როდესაც სპეციალისტი 
უკეთესად სწავლობს მოტივაციურ საუბრებს? არის თუ არა შედეგებში მნიშ-
ვნელოვანი განსხვავება სპეციალისტებს შორის, რომლებიც განსხვავდებიან 
მოტივაციურ ინტერვიუირებაში დახელოვნების დონით?

აქ ჩნდება კითხვა, რა არის „მნიშვნელოვანი“, ანუ რა დოზით გაუმჯობესება 
ითვლება შედეგად. კლინიკური კვლევების ჩვეულებრივი სტანდარტია სტა-
ტისტიკური მნიშვნელობა; მაგალითად, ცვლილება, რომლის შემთხვევით 
მოხდენის ალბათობა მხოლოდ ერთია ოციდან (p< 0.05), ანუ რისკის კო-
ეფიციენტი ნდობის ინტერვალით, რომელიც არ სცდება 1.0-ს. თუმცა, დიდ 
შერჩევებში სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი შედეგის მიღება გაცილებით 
მცირე ცვლილებისთვისაა შესაძლებელი. სტატისტიკური ძალის ანალიზი 
გამოიყენება იმის დასადგენად, რამდენი ცდის პირი უნდა ჩავრთოთ კვლე-
ვაში, რომ მიღებული შედეგი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი იყოს. 
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სხვა საკითხია, ამ ზომის ცვლილებას მნიშვნელოვნად ჩათვლიან თუ არა 
პრაქტიკოსები. „კლინიკური მნიშვნელობის“ საზომები გამოიყენება ცვლილების 
მნიშვნელოვნების დასადგენად (მაგ., პაციენტების პროცენტული რაოდენობა, 
რომელთა გამომჯობინება ხვდება იმ საზღვრებში, რასაც ექიმები მედიცინისთვის 
მნიშვნელოვნად თვლიან). შესაძლებელია, რომ სტატისტიკური ძალის ანა-
ლიზით დავადგინოთ ეფექტის ზომა, რომელიც კლინიკურად (და არა მხოლოდ 
სტატისტიკურად) მნიშვნელოვანია (Miller & Manuel, 2008). 

კიდევ ერთი საკითხია, როდის უნდა ვეძებოთ ცვლილება. ფარმაკოთერაპი-
ულ კვლე ვაში წამლების შედეგს უნდა ველოდოთ აქტიური მკურნალობის 
განმავლობაში, მოტივაციური საუბრის შედეგმა კი, რომელმაც შემდგომ ქცე-
ვაზე უნდა მოახდინოს გავლენა, შეიძლება, დიდი ხნის განმავლობაში ვერ 
მოიტანოს სასურველი ჯანმრთელობის შედეგი, ამას ზოგჯერ მძინარის ეფექტსაც 
უწოდებენ. წამლის მიღების შეწყვეტის შემდეგ აღარ არის მოსალოდნელი 
ასეთი დაყოვნებული შედეგების  მიღება, მაგრამ ფსიქოთერაპიულ კვლევაში 
კლინიკური მნიშვნელობის სტანდარტი გულისხმობს ცვლილების გამოჩენას 
ან გაგრძელებას მკურნალობის შეწყვეტიდან გარკვეული დროის შემდეგ (Mill-
er, LoCastro, Longabaugh, O’Malley, & Zweben, 2005). იგივე ეხება ხანმოკლე 
ინტერვენციებსაც, რომლებმაც გავლენა უნდა მოახდინოს ცვლილე ბის 
მო ტივაციაზე (მაგ., Mason, Pate, Drapkin, & Sozinho, 2011). იმ შედეგების 
ცვლილებას, რომელიც უფრო ნელა ხდება (მაგ., წონის კლება ან HbA1C 
დონის დაკლება დიაბეტიან ადამიანებში), არ უნდა ველოდოთ მოტივაციური 
საუბრის დასრულებისთანავე. მოსალოდნელი გავლენა იქნება ჯანდაცვის ქცევის 
ცვლილება, რაც დროთა განმავლობაში გავლენას მოახდენს ჯანმრთელობაზე. 
მოტივაციური ინტერვიუირების საშუალო ეფექტი გარკვეულ შემთხვევებში 
უფრო დიდი იყო დროის გასვლის შემდეგ, ვიდრე მაშინვე (Hettema et al., 2005). 

დაბოლოს, ჩვენ მივესალმებით მედიაციურ ანალიზებს მოტივაციური 
საუბრების გავლენის შესწავლისას. ხანმოკლე ინტერვენციები, ჩვეულებრივ, 
გავლენას ახდენენ კლიენტის გარკვეულ ცვლადებზე, რომელთაც, თავის მხრივ, 
შედეგის სასურველ ცვლილებებამდე მივყავართ (Tevyaw & Monti, 2004). მიზეზ-
შედეგობრივი ჯაჭვის ანალიზი ნათელს ჰფენს ნავარაუდევ დაშვებებს, ზომავს 
რა  შედეგების მოსალოდნელი თანმიმდევრობის თითოეულ კომპონენტს 
(Longabaugh & Wirtz, 2001) და როდესაც სასარგებლო ეფექტი დგინდება, 
შესაძლებელია იმის გარკვევა, რამდენად აიხსენება ინტერვენციის ეფექტურობა 
ნავარაუდევი მიზეზით. ხოლო როდესაც ნავარაუდევი ეფექტი არ ფიქსირდება, 
შესაძლებელია იმის დადგენა, სად წყდება მიზეზშედეგობრივი კავშირი.

შეჯამება: სირთულის მეორე მხარე

მოტივაციური ინტერვიუირება ვითარდება. წინამდებარე, მესამე გამოცემაში, 
შევეცადეთ, გაგვეერთიანებინა ამჟამინდელი ცოდნა მიდგომის სულისკვეთების, 
მეთოდისა და საჭირო უნარების შესახებ, და გულწრფელად აგვესახა, რა 
ვისწავლეთ მზარდი რაოდენობის კვლევებიდან მოტივაციური ინტერვიუირების 
შესახებ. შექმნიდან სამი ათწლეულის შემდეგ მოტივაციური ინტერვიუირება 
წარმოადგენს კლინიკურ ინტერვენციას, რომელიც არის: 
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სქემა 28.4. გარდამავალი კომპეტენცია და დახელოვნების 
ზღვრები

ქვემოთ მოყვანილია შესრულების მაჩვენებლები მოტივაციური ინტერ-
ვიუირების მეთოდის მთლიანობის (MITI) კოდის მიხედვით:

მაჩვენებელი გამოთვლა
ზოგადი 

კომპეტენცია
დახელოვნება

გლობალური 
რეიტინგები

რეიტინგი 1 – 5 სკალაზე 3.5 საშუალო 4.0 საშუალო

რთული 
რეფლექსიების %

რთული რეფლექსიების 
რაოდენობა 
შეფარდებული 
რეფლექსიების საერთო 
რაოდენობასთან 
(მარტივი + 
რთული) 

≥ 40% ≥ 50%

ღია კითხვების % ღია კითხვების 
რაოდენობა 
შეფარდებული 
კითხვების საერთო 
რაოდენობასთან (ღია + 
დახურული)

≥ 50% ≥ 70%

რეფლექსიების 
შეფარდება 
შეკითხვებთან

რეფლექსიების 
რაოდენობა, 
შეფარდებული 
შეკითხვების 
რაოდენობასთან

≥ 1.0 ≥ 2.0

მოტივაციური 
ინტერვიუირების 
შესაბამისობის %

მოტივაციური 
ინტერვიუირების 
შესაბამისი პასუხების 
შეფარდება 
მოტივაციური 
ინტერვიუირების 
შესაბამის და 
მოტივაციური 
ინტერვიუირების 
შეუსაბამო პასუხებთან

≥ 90% ≥ 98%

• მტკიცებულებაზე დამყარებული. 200-ზე მეტი რანდომიზებული კლი-
ნიკური ექსპერიმენტია გამოქვეყნებული, როგორც დადებითი, ისე 
უარყოფითი შედეგებით.

• შედარებით ხანმოკლე. მოტივაციურ ინტერვიუირებას ხშირად იყენებენ, 
როგორც 1-დან 4 სესიამდე ინტერვენციას, ზოგჯერ კი ის 15-წუთიანი, 
ან უფრო ხანმოკლე, კონსულტაციაა.
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• განმარტებადი და გადამოწმებადი. მოტივაციური ინტერვიუირების 
ხარისხის გასაზომად შემოღებულია სანდო და ვალიდური ინსტრუმენტები 
(Madson & Campbell, 2006). 

• აქვს მოქმედების შემოწმებადი მექანიზმები. მოტივაციური საუბრების 
შედეგიანობის ზოგიერთი შესაძლო მედიატორი შეფასდა, დანარჩენებიც 
აუცილებლად განისაზღვრება და შემოწმდება.

• განზოგადებადი პრობლემათა სხვადასხვა სფეროზე. მოტივაციური 
ინტერვიუირების სასარგებლო შედეგებს დააკვირდნენ ცვლილების 
მიზნების ფართო სპექტრში.

• მკურნალობის სხვა მეთოდების შემავსებელი. მოტივაციური ინტერ-
ვიუირება არ არის მკურნალობის ამომწურავი მეთოდი, ის შეიქმნა, 
როგორც ინსტრუმენტი კონკრეტული კლინიკური ამოცანის გადა-
საჭრელად: ამბივალენტურობის გადასალახავად ცვლილების მიმარ-
თულებით. ის სხვა თერაპიული მიდგომების შემავსებელია.

• მისი სწავლა შეუძლია სპეციალისტთა სხვადასხვა კატეგორიას. მო-
ტივაციური ინტერვიუირების სწავლა შეუძლიათ სპეციალისტებს სხვა-
დასხვა პროფესიული და საგანმანათლებლო სფეროდან.

 რომ შევაჯამოთ, მოტივაციური ინტერვიუირება წარმოადგენს ცვლილების 
შესახებ კონსტრუქციული საუბრების მოფიქრების (და წარმართვის) სტრუქტუ-
რულ და შემოწმებად გზას. მოტივაციური ინტერვიუირების ფენომენის შესახებ 
ჩვენი დამოკიდებულება არ არის ისეთი, რომ ეს ჩვენ გამოვიგონეთ. ჩვენ მას 
განვიცდით, როგორც ტალღას, რომლის მიყოლაც გვსიამოვნებს, ვცდილობთ 
მის ქიმზე დარჩენას და დანახვას, თუ საით და რა მანძილზე მიდის ის. თუ ერთი 
ათწლეულის შემდეგ მეოთხე გამოცემასაც დავწერთ, ჯერ არ ვიცით, როგორი 
იქნება იგი, ისევე, როგორც არ ვიცოდით, როგორ იქნებოდა მეორე და მესამე 
გამოცემები.

მოტივაციური ინტერვიუირება კლინიკურ პრაქტიკაზე დაყრდნობით მი-
ღებული მარტივი დაკვირვებებით დაიწყო. წლებმა სირთულის შრეები დაუმატა 
მისი ბუნების, პრაქტიკის, პროცესებისა და მოტივაციური ინტერვიუირების 
სწავლების გაგებას, რაც დღეისათვის ათობით წიგნსა და ასეულობით სტატიაშია 
ასახული. ამ სირთულეში, ცხადია, ბევრი რამაა ზედმეტი, და მომავალში 
მოტივაციური ინტერვიუირების ჩვენი დღევანდელი გაგება და ცოდნა კიდევ 
უფრო დაზუსტდება. იმედი გვაქვს, რომ ეს სირთულე მეტ სიმარტივეს მოგვცემს.

მშობლების მსგავსად, გარკვეულწილად, ჩვენც ვშფოთავთ ამ უკვე გაზ-
რდილ შვილზე, რომელზეც ამაგი გვაქვს გაწეული, და გვადარდებს მისი 
მომავალი განვითარება. ამასთანავე, უკვე იმხელა გზა გამოვიარეთ ერთად, 
რომ ახლა შეგვიძლია, განზე გავდგეთ და ინტერესით და ცნობისმოყვარეობით 
დაველოდოთ, რა მოხდება შემდეგ. ის არ არის ჩვენი საკუთრება, არც გვსურს და 
არც შეგვიძლია ვაკონტროლოთ მისი ცხოვრება. მოტივაციურმა ინტერვიუირებამ 
აიდგა ფეხი და გააბიჯა სამყაროში და, ჩვენც იმედს ვიტოვებთ, რომ რა გზითაც 

გინდა განვითარდეს, ის მაინც შეუწყობს 
ხელს მომსახურებისა და ცვლილების შე-
სახებ საუბრების ჰუმანიზაციას.

სირთულე მეტ სიმარტივეს 
მოგვცემს.
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ძირითადი პუნქტები

9 რეალურ პრაქტიკაზე დაკვირვება აუცილებელია ხარისხის კონ-
ტრო  ლისა და მოტივაციური ინტერვიუირებისადმი ერთგულების და-
სადასტურებლად.

9 გლობალური სკალა პრაქტიკის გაზომვის ერთ-ერთი გზაა, მაგრამ ის არ 
არის საკმარისი ინტერვიუირების ხარისხის გასაზომად, ან სასარგებლო 
უკუკავშირის მისაცემად მოტივაციური ინტერვიუირების შემსწავლელი 
სპეციალისტებისათვის.

9 ქცევითი საზომები ხელს უწყობს კვლევებს შორის შედარებას და გვაძ-
ლევს უფრო კონკრეტულ ინფორმაციას, რის საფუძველზეც გაკეთდება 
სასარგებლო უკუკავშირი.

9 დაკვირვების რეიტინგები უნდა აკონტროლებდეს სპეციალისტის 
მო  ტივაციური ინტერვიუირების შეუსაბამო პასუხებს, როგორიცაა 
დაპირისპირება ან რჩევის მიცემა ნებართვის გარეშე.

9 როგორც სპეციალისტის, ისე კლიენტის ქცევითი საზომების გამოყენება 
საშუალებას მოგვცემს, გავაანალიზოთ თერაპიული პროცესები.
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მოტივაციური ინტერვიუირების 
ტერმინთა საძიებელი

აბზაცის გაგრძელება  − რეფლექსიური მოსმენის მეთოდი, როდესაც სპე-
ციალისტი ამბობს იმას, რაც შეიძლება იყოს მომდევნო (ჯერ კიდევ უთ-
ქმელი) წინადადება კლიენტის აბზაცში.

აბსოლუტური ღირებულება − მიღების, როგორც მოტივაციური ინტერვიუირების 
არსის, ოთხი ასპექტიდან ერთ-ერთი, რაც ნიშნავს თითოეული ადამიანის 
თანდაყოლილი ღირებულებისა და პოტენციალის აღიარებას.

ავტონომიის მხარდაჭერა  − მიღების,  როგორც მოტივაციური ინტერვიუირების 
არსის, ოთხი ასპექტიდან ერთ-ერთი, როდესაც ინტერვიუერი იღებს და 
განამტკიცებს კლიენტის უფლებას, თვითონ განსაზღვროს მიზნები და 
გააკეთოს არჩევანი.

ამბივალენტურობა − ცვლილების მომხრე და მისი მოწინააღმდეგე მოტივაცი-
ების ერთდროული არსებობა.

არსი (სულისკვეთება) − მოტივაციური ინტერვიუირების საფუძვლად მდებარე 
გულისა და გონების მდგომარეობა, გულისხმობს პარტნიორობას, მიღებას, 
თანაგრძნობასა და გაღვივებას.

აფირმაცია − მიღების, როგორც მოტივაციური ინტერვიუირების არსის, 
ოთხი ასპექტიდან ერთ-ერთი, როდესაც სპეციალისტი გამოყოფს პო-
ზიტიურ თვისებებს, ეძებს და აღიარებს ადამიანის ძლიერ მხარეებსა და 
ძალისხმევებს. 

აქტივაციის ლექსიკა − კლიენტის ცვლილების მობილიზების შესახებ საუბრის 
ფორმა, რომელიც გამოხატავს მოქმედების განზრახვას, მაგრამ ჯერ 
კიდევ არ არის პასუხისმგებლობის ენა; სტანდარტული ფრაზებია: მზად 
ვარ, მსურს, ვფიქრობ.

აღძვრა − მიწოდება − აღძვრა − ინფორმაციის გაცვლის პროცესი, რომელიც 
იწყება და მთავრდება კლიენტების საკუთარი ინფორმაციის გამოკვლევით, 
ეს შემოსაზღვრავს იმ ინფორმაციას, რასაც მივაწოდებთ კლიენტს.

ბოდიშის მოხდა − უთანხმოებაზე პასუხის ერთ-ერთი გზა, პასუხისმგებლობის 
ნაწილობრივ აღება.

გადაწყვეტილების სასწორი − არჩევანზე ორიენტირებული ტექნიკა, რომლის 
გამოყენებაც შესაძლებელია ნეიტრალურობის დაცვით კონსულტირებისას, 
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როდესაც თანაბარი ყურადღება ეთმობა ცვლილების ან კონკრეტული 
გეგმის, დადებითსა და უარყოფით მხარეებს.

გაზვიადება (overshooting) − რეფლექსია, რომელიც ინტენსიურობას მატებს 
კლიენტის მიერ გამოთქმულ შინაარსს ან ემოციას. იხილეთ, ასევე, 
გაძლიერებული რეფლექსია.

გამოსწორების რეფლექსი − ბუნებრივი სურვილი დახმარებისას, რომ გა-
მოვასწოროთ, ზიანი შევამციროთ და კლიენტის კეთილდღეობას შევუწყოთ 
ხელი. 

განმტკიცება  − ინტერვიუერის მიერ კლიენტის დადებითი თვისების ან ქცევის 
აღნიშვნა.

განხორციელების განზრახვა − კონკრეტული მოქმედების განხორციელების 
განზრახვის ან პასუხისმგებლობის გამოთქმა. 

გარდამავალი შეჯამება − რეფლექსიის კონკრეტული ფორმა, რომელიც აჯამებს 
თემას ან სესიას, იმეორებს ყველაფერ მნიშვნელოვანს და მიანიშნებს 
რაიმე ახალზე გადასვლას.

გაღვივება (evokation) − მოტივაციური ინტერვიუირების არსის ოთხი ძირითადი 
კომპონენტიდან ერთ-ერთი, რომლის თანახმადაც ინტერვიუერი ცდილობს 
კლიენტის თვალსაზრისისა და მოტივაციის აღძვრას. იხილეთ, ასევე, 
Ducere.

გაღვივების შეკითხვები − სტრატეგიული ღია კითხვები, რომლის ბუნებრივი 
პასუხია ცვლილების საუბარი.

გაძლიერებული რეფლექსია − პასუხი, როდესაც ინტერვიუერი კლიენტის 
ნათქვამის რეფლექსიას აკეთებს, მაგრამ უფრო მეტი ინტენსივობით, 
ვიდრე კლიენტმა გამოხატა. იგი არის პასუხის ერთ-ერთი ფორმა კლიენტის 
უცვლელობის საუბარსა და უთანხმოებაზე.

გვერდით მიყოლა − უცვლელობის საუბარზე ან უთანხმოებაზე პასუხი, რო-
მელშიც ინტერვიუერი ეთანხმება და რეფლექსიას აკეთებს კლიენტის 
თემაზე.

გზის დაგეგმვა − ცვლილების გეგმის არჩევის პროცესი, როდესაც მიზნის 
მიღწევის რამდენიმე შესაძლო გზა არსებობს.

გონებრივი იერიში  − შესაძლებლობების მოფიქრება მათი გაკრიტიკების გარეშე.

დაგეგმვა − მოტივაციური ინტერვიუირების მეოთხე ფუნდამენტური პროცესი, 
რომელიც გულისხმობს კონკრეტული ცვლილების გეგმის შემუშავებას, 
რომლის განხორციელებაც სურს კლიენტს.

დადანაშაულების ხაფანგი  − კლინიკური შეცდომა, როდესაც აქცენტს ცვლი-
ლების ნაცვლად დანაშაულზე ან ნაკლის ძებნაზე ვაკეთებთ.

დახურული კითხვა − შეკითხვა, რომლის პასუხიცაა დიახ/არა, მოკლე პასუხი, 
ან კონკრეტული ინფორმაცია.

დეტალების მოთხოვნა − ინტერვიუერის პასუხი კლიენტის ცვლილების საუბარზე 
დამატებითი დეტალების, განმარტებების, მაგალითების მოთხოვნის სახით.
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დღის წესრიგის დაგეგმვა − ფოკუსირების ხანმოკლე მეტასაუბარი, როდესაც 
თქვენ კლიენტთან ერთად განზე გადგებით და შესაძლებლობებს შორის 
მიმართულებას ირჩევთ.

ემპათია − ინტერვიუერის მიერ კლიენტის თვალსაზრისისა და გამოცდილების 
ზუსტად გაგების და ამის კლიენტისათვის გადაცემის უნარი; ყველაზე 
ხშირად გამოიხატება რეფლექსით.

ექსპერტის ხაფანგი − კლინიკური შეცდომა, როცა ვფიქრობთ, რომ სპეციალისტს 
აქვს საუკეთესო პასუხები კლიენტის პრობლემებზე.

ზუსტი ემპათია −  უნარი, აღიქვა და რეფლექსია გაუკეთო მეორე ადამიანის 
ნათქვამს; მიღების, როგორც მოტივაციური ინტერვიუირების არსის, ოთხი 
ასპექტიდან ერთ-ერთი.

თაიგული  − შეჯამების კონკრეტული ფორმა, რომელიც გულისხმობს კლიენტის 
ცვლილების საუბრების შეგროვებასა და ხაზგასმას.

თანაგრძნობა − მოტივაციური ინტერვიუირების არსის ოთხი ძირითადი 
კომპონენტიდან ერთ-ერთი, რომლის თანახმადაც ინტერვიუერი ცდილობს, 
ხელი შეუწყოს კლიენტის კეთილდღეობას და უპირატესობა მიანიჭოს მის 
საჭიროებებს.

თანამშრომლობა  − იხილეთ პარტნიორობა.

თვითაქტუალიზაცია − ადამიანის ძირითადი ღირებულებების რეალიზაცია − 
გახდე ისეთი, როგორიც უნდა იყო. იხილეთ, ასევე, Telos.

თვითგახსნა (self-disclosure) − საკუთარი თავის შესახებ რაიმე ნამდვილი ამბის 
გაზიარება, როდესაც ვფიქრობთ, რომ ის დაეხმარება კლიენტს.

თვითეფექტურობა − კლიენტის აღქმული უნარი, რომ შეუძლია კონკრეტული 
მიზნის წარმატებით მიღწევა ან კონკრეტული ამოცანის შესრულება; ცნება 
შემოიღო ალბერტ ბანდურამ.

თვითმოტივაციის ფრაზები  − იხილეთ ცვლილების საუბარი.

თვითრეგულაცია − გეგმის დამოუკიდებლად შემუშავებისა და განხორციელების 
უნარი.

თვითშეფასება  − კლიენტის მიერ აღქმული საკუთარი ღირებულების ზოგადი 
დონე.

იარლიყების მიწებების ხაფანგი − არაპროდუქტიულ ბრძოლაში ჩართვის 
კლინიკური შეცდომა, როცა ვცდილობთ კლიენტის დარწმუნებას, მიიღოს 
იარლიყი ან დიაგნოზი.

კეთილგანწყობის მოპოვება − მოტივაციური ინტერვიუირების ოთხი ფუნ-
დამენტური პროცესიდან პირველი, ორმხრივი ნდობისა და პატივისცემით 
სავსე, დამხმარე ურთიერთობის დამყარების პროცესი.

კვამლის სიგნალი − ინტერპერსონალური სიგნალი, რომელიც სამუშაო ურ-
თიერთობაში უთანხმოების გაჩენაზე მიანიშნებს.

კითხვა-პასუხის ხაფანგი − კლინიკური შეცდომა, როცა ძალიან ბევრ შეკითხვას 
სვამენ და ამით კლიენტს პასუხის გაცემის პასიურ როლში აყენებენ. 
იხილეთ, ასევე, შეფასების ხაფანგი.



424 დანართი A

კლიენტზე ცენტრირებული კონსულტირება − იხილეთ პიროვნებაზე ცენ ტრი-
რებული კონსულტირება.

კონფრონტაცია (დაპირისპირება) − 1) როგორც მიზანი: დაპირისპირება 
არსებულ სიტუაციასა და გამოცდილებასთან; 2) როგორც პრაქტიკა: 
ინტერვიუერის მოტივაციურ ინტერვიუირებასთან შეუთავსებელი პასუხი, 
მაგალითად, გაფრთხილება, უარყოფა, შეკამათება.

მაკავშირებელი შეჯამება − რეფლექსიის განსაკუთრებული ფორმა, რომელიც 
კლიენტის ნათქვამს აკავშირებს ისეთ რამესთან, რაც წინა საუბრიდან 
გახსოვთ. იხილეთ, ასევე, შეჯამება.

მარტივი რეფლექსია − რეფლექსია, რომელიც თითქმის არ შეიცავს დამატებით 
შინაარსს, გარდა იმისა, რაც კლიენტმა თქვა.

მეგზურობა − ბუნებრივი კომუნიკაციის სტილი, რომელიც გულისხმობს, რომ  
ადამიანებს საკუთარი გზის პოვნაში უნდა დავეხმაროთ. იგი შეიცავს 
როგორც წარმმართველი, ისე მიმყოლი სტილის ელემენტებს.

მეორე ფაზა − „მოტივაციური ინტერვიუირების“ წინა გამოცემებში გამოყენებული 
ტერმინი, რომელიც აღწერდა მომდევნო, „გორაკიდან დაშვების“, და-
გეგმვის პერიოდს, რომლის ძირითადი მიზანია ცვლილების მიზნის მი-
მართ პასუხისმგებლობის გამოწვევა და გაძლიერება და კონკრეტული 
ცვლილების გეგმის შესახებ მოლაპარაკება.

მზაობის საზომი − იხილეთ ცვლილების საზომი.

მიზეზი − კლიენტის ცვლილებისთვის მოსამზადებელი საუბრის ფორმა, რომე-
ლიც აღწერს ცვლილების კონკრეტულ „თუ − მაშინ“ მოტივს.

მიზნის მიღწევის სკალირება − მეთოდი, რომელიც პირველად თომას კირესუკმა 
შეიმუშავა, გამოიყენება მკურნალობის შედეგების შესაფასებლად სხვა-
დასხვა პრობლემურ სფეროში.

მიზნებისა და ღირებულებების გამოკვლევა − ცვლილების საუბრის გაღვივების 
სტრატეგია, როდესაც ადამიანებმა უნდა აღწერონ ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ცხოვრებისეული მიზნები და ღირებულებები.

მიმართულება − ინტერვიუერის მიერ სესიის შიგნით ცვლილების მიზნის მი-
მართულებით სვლის შენარჩუნების ხარისხი.

მიღება − მოტივაციური ინტერვიუირების არსის ოთხი ძირითადი კომპონენტიდან 
ერთ-ერთი, რომელშიც ინტერვიუერი გამოხატავს აბსო ლუტურ ღირე-
ბულებას, ზუსტ ემპათიას, აფირმაციასა და ავტონომიის მხარდაჭერას.

მიყოლა − ბუნებრივი კომუნიკაციის სტილი, რომელიც გულისხმობს სხვისი 
გამოცდილების შესახებ საუბრის მოსმენას და მიყოლას საკუთარი მასალის 
ჩართვის გარეშე.

მომზადება კარგი სტარტისთვის − კლიენტისგან ცვლილების საუბრის მიღების 
სტრატეგია, როდესაც ინტერვიუერი ჯერ არკვევს აწმყო მდგომარეობის 
აღქმულ „კარგ მხარეებს“ იმ მიზნით, რომ შემდეგ შეადაროს „არც ისე 
კარგ მხარეებს“. 
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მოტივაციური გაძლიერების თერაპია (MET) − მოტივაციური ინტერვიუირების 
კომბინაცია შეფასების უკუკავშირთან, რაც პირველად შემოღებული და 
შემოწმებული იქნა პროექტ MATCH-ის ფარგლებში.

მოტივაციური ინტერვიუირება  − 

• ზოგადი განმარტება: თანამშრომლური საუბრის სტილი ადამიანის 
მოტივაციის და ცვლილების მოხდენის პასუხისმგებლობის გასაძ-
ლიერებლად.

• კლინიკური განმარტება: პიროვნებაზე ცენტრირებული კონ სულ-
ტირების სტილი ცვლილების შესახებ ამბივალენტურობის პრობლემის 
გადასაჭრელად.

• ტექნიკური განმარტება: კომუნიკაციის თანამშრომლური, მიზანზე 
ორიენტირებული სტილი, რომლის დროსაც განსაკუთრებული ყუ-
რადღება ექცევა ცვლილების ლექსიკას და რომელიც გულისხმობს 
კონკრეტული მიზნის მიმართ პიროვნული მოტივაციისა და პა სუ-
ხისმგებლობის გაძლიერებას ამ ადამიანის ცვლილების მიზეზების 
განხილვითა და აღძვრით, მიღებისა და თანაგრძნობის ატმოსფეროში.

მნიშვნელობის საზომი − სკალა (როგორც წესი, 0 – 10), რომელზეც კლიენტებს 
სთხოვენ კონკრეტული ცვლილების განხორციელების მნიშვნელობის 
შეფასებას.

ნაადრევი ფოკუსის ხაფანგი − კლინიკური შეცდომა, როდესაც ფოკუსირება 
ხდება კეთილგანწყობის მოპოვებამდე, როცა ვცდილობთ მიმართულების 
არჩევას თანამშრომლობითი ურთიერთობის დამყარებამდე და საერთო 
მიზნებზე მოლაპარაკებამდე.

ნაბიჯების გადადგმა − კლიენტის ცვლილების მობილიზების საუბრის ფორმა, 
რომელიც გამოხატავს ცვლილების მიმართულებით უკვე გადადგმულ 
ნაბიჯს ან შესრულებულ მოქმედებას.

ნებართვა − ინტერვიუერის მიერ კლიენტის თანხმობის მიღება რჩევის მიცემამდე 
ან ინფორმაციის გაზიარებამდე. 

ორიენტაცია − ცვლილების მიმართულების პოვნის პროცესი, როდესაც კონ-
სულტირების ფოკუსი ბუნდოვანია. იხილეთ, ასევე, ფოკუსირება.

ორმხრივი რეფლექსია − ინტერვიუერის რეფლექსია, რომელიც შეიცავს 
როგორც კლიენტის უცვლელობის საუბარს, ისე ცვლილების საუბარს, 
გამოყენებულია კავშირი „და“.

„ოქროს შუალედის“ პრინციპი − იმისთვის, რომ მამოტივირებელი ძალა ჰქონ-
დეს, შეუთავსებლობა არ უნდა იყოს არც ძალიან დიდი და არც ძალიან 
მცირე.

პარტნიორობა − მოტივაციური ინტერვიუირების არსის ოთხი ძირითადი 
კომპონენტიდან ერთ-ერთი, რომლის თანახმადაც ინტერვიუერი მოქმე-
დებს, რო გორც პარტნიორი ან მეგობარი, თანამშრომლობს და ეყრდნობა 
კლიენტის ექსპერტიზას.
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პასუხისმგებლობის ლექსიკა − კლიენტის ცვლილების მობილიზების საუბრის 
ფორმა, რომელიც ასახავს ცვლილების განხორციელების განზრახვასა 
და განწყობას; ჩვეული ზმნებია: გავაკეთებ, ვაპირებ.

პირველი ფაზა − „მოტივაციური ინტერვიუირების“ წინა გამოცემებში გამო-
ყენებული ტერმინი, რომელიც აღწერდა კეთილგანწყობის მოპოვების, 
მეგზურობის და გაღვივების ადრეულ, „გორაკზე ასვლის“ პერიოდს, 
რომლის ძირითადი მიზანია კლიენტის ცვლილების მოტივაციის გამოწვევა 
და გაძლიერება.

პიროვნებაზე ცენტრირებული კონსულტირება − ფსიქოლოგ კარლ როჯერსის 
მიერ შემოღებული თერაპიული მიდგომა, რომლის თანახმადაც ადამიანები 
განიხილავენ საკუთარ გამოცდილებას მხარდამჭერი, ემპათიური, მიმღები 
დამოკიდებულების პირობებში; ასევე უწოდებენ კლიენტზე ცენტრირებულ 
კონსულტირებას.

პიროვნული კონტროლის ხაზგასმა − ინტერვიუერის ფრაზა, რომელიც პირდა-
პირ გამოხატავს ავტონომიის მხარდაჭერას, ესაა კლიენტის უნარის 
აღიარება, გააკეთოს არჩევანი.

პიროვნული მთლიანობა − ისე მოქცევა, რომ შეესაბამებოდეს და აკმა ყო-
ფილებდეს ადამიანის ძირითად ღირებულებებს.

რეფლექსია − ინტერვიუერის ფრაზა, რომელმაც უნდა ასახოს კლიენტის 
ლაპარაკის შინაარსი (ნათქვამი ან ნაგულისხმევი). იხილეთ, ასევე, მარტივი 
რეფლექსია, რთული რეფლექსია.

რეფლექსიის სიღრმე − რეფლექსიაში  იმაზე მეტის ასახვის ხარისხი, რაც 
სიტყვასიტყვით თქვა კლიენტმა. იხილეთ, აგრეთვე, რთული რეფლექსია.

რთული რეფლექსია − ინტერვიუერის რეფლექსია, რომელშიც ის კლიენტის 
ნათქვამს უმატებს დამატებით ან განსხვავებულ მნიშვნელობას; ვარაუდის 
გამოთქმა იმის თაობაზე, თუ რა შეიძლებოდა კლიენტს ეგულისხმა.

საკუთარი ძალების რწმენის საზომი − სკალა (როგორც წესი, 0 – 10), რომელზეც 
კლიენტები აფასებენ საკუთარი ძალების რწმენის დონეს და ცვლილების 
განხორციელების უნარს.

საკუთარი ძალების რწმენის საუბარი − ცვლილების საუბარი, რომელიც გან-
საკუთრებით  ცვლილების განხორციელების უნარს ეხება.

სამუშაო ალიანსი − თანამშრომლური ურთიერთობის ხარისხი კლიენტსა 
და სპეციალისტს შორის, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, ვიწი ნას-
წარმეტყველოთ კლიენტის შენარჩუნება და მის მიერ მიღწეული შედეგი.

საწინააღმდეგო უკიდურესობები − ცვლილების საუბრის გამოწვევის სტრატეგია, 
როცა კლიენტს ვთხოვთ, წარმოიდგინოს ცვლილების საუკეთესო შედეგები 
ან სტატუს-კვოს ყველაზე უარესი შედეგები.

საჭიროება − კლიენტის ცვლილებისათვის მოსამზადებელი საუბრის ფორმა, 
რომელიც გამოხატავს ცვლილების საჭიროებას კონკრეტული მიზეზების 
დასახელების გარეშე. გამოყენებული სიტყვებია: მჭირდება, უნდა, საჭიროა.

სტატუს-კვო − ამჟამინდელი მდგომარეობა ცვლილების გარეშე.
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სურვილი − კლიენტის ცვლილების მოსამზადებელი საუბრის ფორმა, რომელიც 
ასახავს ცვლილების მოწონებას; ტიპური ზმნებია: მინდა, მსურს და მომწონს.

სხვა საკითხებზე საუბრის ხაფანგი − კლინიკური შეცდომა, როცა ძალიან ბევრს 
და არაფორმალურად ვსაუბრობთ, რასაც არ მოჰყვება კეთილგანწყობის 
მოპოვების, ფოკუსირების, გაღვივებისა და დაგეგმვის პროცესები.

ტრანსთეორიული მოდელი − ცვლილების რთული მოდელი, რომელიც ჯეიმს 
პროჩასკამ და კარლო დიკლემენტემ შეიმუშავეს, რომლის ერთ-ერთი 
ნაწილიც აღწერს ცვლილების ეტაპებს.

უთანხმოება − ინტერპერსონალური ქცევა, რომელიც ასახავს დისონანსს 
სამუშაო ურთიერთობაში. უცვლელობის საუბარი არ ნიშნავს უთანხმოებას; 
მაგალითებია: კამათი, შეწყვეტინება, უნდობლობა, იგნორირება.

უკან მოხედვა − კლიენტის ცვლილების საუბრის გაღვივების სტრატეგია, 
წარსულის, უკეთესი დროის განხილვა.

უნარი − კლიენტის ცვლილებისთვის მოსამზადებელი საუბრის ფორმა, რომელიც 
ასახავს ცვლილების მოხდენის აღქმულ პიროვნულ უნარს. ტიპური სიტყვე-
ბია: შემიძ ლია, შევძლებ.

უცვლელობის საუბარი − კლიენტის ფრაზები, რომლებშიც გადმოცემულია, რომ 
იგი აწმყო მდგომარეობას ემხრობა და არ უნდა ცვლილების მიზნისკენ 
წასვლა.

ფოკუსირება − მოტივაციური ინტერვიუირების ოთხი ფუნდამენტური პროცესიდან 
მეორე, რომელიც გულისხმობს კონკრეტული მიზნის ან ცვლილების 
მიმართულების გარკვევას.

ფოკუსის გადატანა − უთანხმოებაზე რეაგირების შესაძლო ფორმა, რაც გულის-
ხმობს ყურადღების გადატანას და მსჯელობის გაგრძელებას ნაკლებად 
მტკივნეულ თემაზე ან საკითხზე.

ფორმულირება − საერთო სურათის ან ჰიპოთეზის ჩამოყალიბება კლიენტის 
სიტუაციისა და მისი მოგვარების გზების შესახებ.

ღია კითხვა − შეკითხვა, რომელიც კლიენტს სთავაზობს პასუხების დიდ არჩევანს. 
შეადარეთ დახურული კითხვა.

ღირებულებები − ადამიანის ძირითადი ღირებულებები ან სტანდარტები, 
რომლებიც მისი ცხოვრების აზრსა და მიმართულებას განსაზღვრავს.

ღირებულებების დალაგება − მილტონ როკიჩის და სხვების მიერ გამოყენებული 
ტექნიკა, რომელშიც ადამიანმა პრიორიტეტულობის მიხედვით უნდა 
დაალაგოს სხვადასხვა ღირებულება, მაგალითად, დაალაგოს ბარათები 
რანჟირებულად „სრულებით არ არის მნიშვნელოვანი“-დან „ყველაზე 
მნიშვნელოვანია“-მდე.

შეგროვება − შეჯამების თაიგული, რომელსაც ვთავაზობთ გაღვივებიდან 
დაგეგმვაზე გადასვლისას, კლიენტის ცვლილების საუბრების ერთად 
შეკრება.

შემკრები შეჯამება − რეფლექსიის განსაკუთრებული ფორმა, რომელიც ერთად 
კრებს ადამიანის მიერ ნათქვამ ურთიერთდაკავშირებულ ინფორმაციას. 
იხილეთ, ასევე, შეჯამება.
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შესავლის გაკეთება − ნებართვის თხოვნის კონკრეტული ფორმა, როდესაც 
ინტერვიუერი პირდაპირ კი არ ითხოვს კლიენტისგან ინფორმაციის 
ან რჩევის მიცემის უფლებას, არამედ აკეთებს შესავალს, რომელშიც 
აღნიშნავს ავტონომიის მხარდაჭერას.

შესუსტება (undershooting) − რეფლექსია, რომელშიც შემცირებულია კლიენტის 
ნათქვამის შინაარსის ან ემოციის ინტენსიურობა. 

შეუთავსებლობა − დაშორება სტატუს-კვოსა და კლიენტის ერთ ან მეტ ცვლი-
ლების მიზანს შორის.

შეფასების უკუკავშირი − კლიენტისთვის პიროვნული უკუკავშირის გაკეთება 
შეფასების საფუძველზე, ხშირად კეთდება ნორმატიულ საზღვრებთან 
მიმართებაში. იხილეთ მოტივაციური მხარდაჭერის თერაპია. 

შეფასების ხაფანგი − კონსულტირების დასაწყისში დაშვებული კლინიკური 
შეცდომა, როდესაც ხდება ექსპერტის მიერ ინფორმაციის შეგროვება  
კლიენტის წუხილის მოსმენის ხარჯზე. იხილეთ, ასევე, კითხვა-პასუხის 
ხაფანგი.

შეჯამება − რეფლექსია, რომელშიც თავმოყრილია კლიენტის ორი ან მეტი 
ნათქვამი. იხილეთ, ასევე, შემკრები შეჯამება, მაკავშირებელი შეჯამება, 
გარდამავალი შეჯამება.

შინაგანი მოტივაცია − განწყობა და ქცევა, რომელიც პიროვნულ მიზნებსა და 
ღირებულებებთან შესაბამისობაშია.

ცვლილების გეგმა − კონკრეტული სქემა ცვლილების მიზნის განსა ხორ ცი-
ელებლად.

ცვლილების ეტაპები − ცვლილების ტრანსთეორიულ მოდელში ეტაპების 
თანმიმდევრობა, რომლებსაც ადამიანები ცვლილების პროცესში გადიან: 
ფიქრისწინა, ფიქრის, მომზადების, მოქმედებისა და შენარჩუნების ეტაპები.

ცვლილების მიზანი − ცვლილების კონკრეტული მიზანი მოტივაციურ ინტერ-
ვიუირებაში; როგორც წესი, ეს არის კონკრეტული ქცევის ცვლილება, 
თუმცა, შეიძლება, უფრო ფართო მიზანიც იყოს (მაგ., გლიკემიური კონ-
ტროლი), რომლის მისაღწევადაც რამდენიმე სახის ცვლილება უნდა 
განხორციელდეს.

ცვლილების მობილიზების საუბარი − კლიენტის ცვლილების საუბრის სა-
ხე, რომელიც გამოხატავს, ან გულისხმობს მოქმედებას ცვლილების 
მოსახდენად; მაგალითებია: პასუხისმგებლობა, აქტივაციის ლექსიკა და 
ნაბიჯების გადადგმა.

ცვლილებისთვის მოსამზადებელი საუბარი − კლიენტის ცვლილების საუბრის 
სახე, რომელიც გამოხატავს ცვლილების მოტივაციას კონკრეტული 
განზრახვის ან პასუხისმგებლობის გარეშე; მაგალითებია: სურვილი, 
უნარი, მიზეზი და საჭიროება.

ცვლილების საზომი − შეფასების სკალა, ჩვეულებრივ 0 – 10, გამოიყენება 
კლიენტის კონკრეტული ცვლილების მოტივაციის შესაფასებლად. იხილეთ 
საკუთარი ძალების რწმენის საზომი და მნიშვნელობის საზომი.
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ცვლილების საუბარი − კლიენტის ნებისმიერი ფრაზა, რომელიც ცვლილების 
მიზნის მიმართულებით მოძრაობას ემხრობა/გამოხატავს.

ძალთა და ინტერესთა წონასწორობა (equipoise) − სპეციალისტის გადაწ-
ყვეტილება, ნეიტრალურად ჩაატაროს კონსულტირება, ისე, რომ გაცნო-
ბიერებულად აარიდოს თავი კლიენტის წაყვანას რომელიმე კონკრეტული 
არჩევნის ან ცვლილების მიმართულებით და ყველა არსებული შესაძ-
ლებლობა თანაბრად განიხილოს.

ძირითადი კითხვა − შეკითხვის კონკრეტული ფორმა, რომელსაც შეჯამების 
შემდეგ ვსვამთ გაღვივებიდან დაგეგმვაზე გადასვლის დროს. მისი მიზანია 
ცვლილების მობილიზების საუბრის გამოწვევა.

წარმართვა − ბუნებრივი კომუნიკაციის სტილი, რომელიც გულისხმობს თქმას, 
გაძღოლას, რჩევის, ინფორმაციის, ან ინსტრუქციის მიცემას.

წარმოსახვა − კლიენტის ფრაზები, რომლებიც ასახავს, თუ როგორ წარმოუდ-
გენია კლიენტს ცვლილება.

წინააღმდეგობა (რეზისტენტობა) − ცნება, რომელიც ადრე გამოიყენებოდა 
მოტივაციურ ინტერვიუირებაში, ახლა დაშლილია ორ კომპონენტად: 
უცვლელობის საუბარი და უთანხმოება.

წინააღმდეგობის გაწევა (reactance) − ადამიანის ბუნებრივი ტენდენცია, დაიცვას 
საკუთარი თავისუფლება, როცა მას საფრთხე ემუქრება.

წინ გახედვა − კლიენტის ცვლილების საუბრის გამოწვევის სტრატეგია, შესაძ-
ლო უკეთესი მომავლის განხილვა, რომლის იმედიც აქვს, ან რომლის 
წარმოდგენაც შეუძლია კლიენტს, ან ცვლილების განუხორციელებლობის 
შესაძლო შედეგების აღწერა.

ხელახალი ფორმულირება − ინტერვიუერის ფრაზა, რომელიც მოუწოდებს 
კლიენტს, სხვაგვარი ინტერპრეტაცია გაუკეთოს ნათქვამს.

CATs − კლიენტის ცვლილების მობილიზების საუბრის სამი ქვეტიპი: პა სუ-
ხისმგებლობა, გააქტიურება და ნაბიჯების გადადგმა.

DARN – კლიენტის ცვლილებისთვის მოსამზადებელი საუბრის ოთხი ფორმა: 
სურვილი, უნარი, მიზეზი და საჭიროება.

Docere (ლათინური ზმნის საწყისი ფორმა) - ინფორმირება, ცოდნის, სიბრძნის, 
მიხვედრის ჩანერგვა; ეტიმოლოგიური ფუძეა სიტყვებისა doctrine, indoc-
trinate, docent, doctor.

Ducere (ლათინური ზმნის საწყისი ფორმა) - მიღება; სოკრატესეული მიდგომა; 
ეტიმოლოგიური ფუძეა სიტყვისა education −განათლება (e ducere); შე-
ადარეთ Docere.

FRAMES − ექვსი კომპონენტის შემაჯამებელი აკრონიმი, რომლებიც გვხვდება 
ალკოჰოლის პრობლემებთან დაკავშირებულ ეფექტურ მოკლევადიან 
ინტერვენციებში: უკუკავშირი, პასუხისმგებლობა, რჩევა, შესაძლებლობების 
არჩევანი, ემპათია და თვითეფექტურობა.

Lagom (შვედურად) – საჭირო რაოდენობის; არც ძალიან ბევრი, არც ძალიან 
ცოტა. იხილეთ, ასევე, „ოქროს შუალედის“ პრინციპი.
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Menschenbild (გერმანულად) - ადამიანის ბუნების ფუნდამენტური ხედვა.

MET − მოტივაციური გაძლიერების თერაპია.

MIA-STEP − სავარჯიშო მასალების კრებული მოტივაციური ინტერვიუირების 
ზედამხედველთათვის, შემუშავებულია აშშ ადიქციის მკურნალობის ცენ-
ტრის მიერ.

MINT − მოტივაციური ინტერვიუირების ტრენერთა ქსელი, დაარსდა 1997 წელს, 
გაფორმდა 2008 წელს (www.motivationalinterviewing.org).

MISC – მოტივაციური ინტერვიუირების უნართა კოდი, შემოიღეს მილერმა 
და მაუნთმა, ეს იყო კლიენტისა და ინტერვიუერის ფრაზების პირველი 
კოდირების სისტემა მოტივაციურ ინტერვიუირებაში.

MITI − მოტივაციური ინტერვიუირების მეთოდის მთლიანობის კოდირების 
სისტემა, გამარტივებულია MISC-იდან და ყურადღებას აქცევს მხოლოდ 
ინტერვიუერის პასუხებს, რომ დაადასტუროს მოტივაციური ინტერვიუ-
ირების მეთო დისადმი ერთგულება.

OARS − კლიენტზე ორიენტირებული კომუნიკაციის ოთხი ძირითადი უნარი: 
ღია კითხვა, აფირმაცია, რეფლექსია და შეჯამება.

Q დალაგება − კარლ როჯერსის კოლეგის, უილიამ სტივენსონის მიერ შე-
მუშავებული ტექნიკა, რომლის მიხედვითაც ადამიანი რანჟირებულად 
ალაგებს თვისებების გამომხატველ ბარათებს, დაწყებული „საერთოდ არ 
მგავს“ და დამთავრებული „ძალიან მგავს“ ბარათით.

Telos (ბერძნულად) - ორგანიზმის ბუნებრივი, მომწიფებული საბოლოო მდგო-
მარეობა, რომელსაც ის მიიღებს ოპტიმალურ პირობებში გაზრდისას.

TNT − აკრონიმი ახალი ტრენერების მომზადების ქსელისა მოტივაციურ ინტერ-
ვიუირებაში. ქსელს დასაბამი ჩაეყარა 1993 წელს. 
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მოტივაციური ინტერვიუირების 
ბიბლიოგრაფია

კრისტოფერ ჯ. მაკლაუთი

შენიშვნა: სრული ბიბლიოგრაფია, რომელიც მოიცავს 1200-ზე მეტ წყაროს, მათ 
შორის, შედეგების კვლევებსა და კლინიკურ კომენტარებს, თემების მიხედვით 
შეგიძლიათ იხილოთ: www.guilford.com/p/

ქრისტოფერ ჯ. მაკლაუთი ამჟამად ნიუ მექსიკოს უნივერსიტეტში სადოქტორო დისერტაციაზე 
მუშაობს კლინიკურ ფსიქოლოგიაში. ამასთანავე, იგი უნივერსიტეტის ადიქციის ცენტრის 
მკვლევარია. მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს მოტივაციური ინტერვიურების ყოველდღიურ 
მექანიზმებსა და ქცევითი ცვლილების სტატიკურ მოდელირებას.

წიგნები:
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ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაცია დაფუძნ-

და  2014 წელს ქართველი და ნორვეგიელი იურისტების მიერ. შექმნის 

დღიდანვე, ასოციაციამ მიზნად დაისახა იურიდიული განათლებისა და 

იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლების მხარდაჭერა. აღნიშნუ-

ლი მიზნების მიღწევისთვის ასოციაცია ხელს უწყობს საერთო ფორუ-

მის დაფუძნებას, სადაც სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები 

ობიექტურობისა და ღიაობის პრინციპების დაცვით შეძლებენ პრაქ-

ტიკული და სამართლებრივი საკითხების განხილვას საქართველოსა 

და ნორვეგიაში კანონის უზენაესობის შემდგომი განვითარებისა და 

განმტკიცებისთვის. ხარისხიანი იურიდიული განათლების უზრუნველ-

ყოფისთვის მნიშვნელოვანია, ჩვენ სტუდენტებს ხელი მიუწვდებოდეთ 

მსოფლიოს წამყვანი მეცნიერებისა და ავტორების გამორჩეულ ნაშ-

რომებზე და ჰქონდეთ შესაძლებლობა გაეცნონ მათ მშობლიურ ენაზე. 

სწორედაც, რომ ამ მიზანს ემსახურება ცნობილი ნორვეგიელი კრიმი-

ნოლოგის ბატონი ნილს კრისტის საყოველთაოდ აღიარებული წიგნე-

ბის: „ტკივილის საზღვრები“ და „დანაშაულის კონტროლი, როგორც 

ინდუსტრია გულაგების მიმართ დასავლური მიდგომა“ ქართულ ენაზე 

თარგმნა. დარწმუნებული ვარ, წიგნები უახლოეს მომავალში მოიპო-

ვებენ ფართო პოპულარობას და  მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ 

დანაშაულისა და სასჯელის ბუნების კვლევის საქმეში. 

გიორგი გიორგაძე
ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაციის თავმჯდომარე 
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ნილს კრისტის ნაშრომი „ტკივილის საზღვრები. სასჯელის როლი 

სასჯელაღსრულების პოლიტიკაში“ ძალიან საინტერესო ნაშრომია 

სასჯელების და მათი გამოყენების შესახებ. ავტორის აზრით, „სისხ-

ლის სამართლის სიტემა არსებობს არა ადამიანის განსაკურნებლად, 

არამედ ტკივილის მისაყენებლად. ადამიანს ტკივილი ადგება იმი-

სათვის, რომ სხვა ადამიანებმა გაითავისონ ამ ტკივილის შესახებ ანუ 

მოხდეს მათი დაშინება“. 

კრისტისთვის სასჯელის და განსაკუთრებით თავისუფლების აღკ-

ვეთის გამოყენება ადამიანში იწვევს ტკივილს. ეს ტკივილი სახელმ-

წიფო სტრუქტურების მიერ არის გაცნობიერებული და სისხლის სა-

მართლის პოლიტიკის აუცილებელი ნაწილია.

თუ ტკივილის მიყენება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებას 

თანახლავს, მაშინ მნიშვნელოვანია რამდენიმე პირობა იქნეს დაცული: 

„ერთ-ერთი მთავარი წესი იქნება შემდეგი: ეჭვის არსებობისას, ნუ მი-

აყენებ ტკივილს. სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი წესი იქნება: მიაყენე, 

რაც შეიძლება ნაკლები ტკივილი. ეძიეთ სასჯელის ალტერნატივები და 

არა მხოლოდ ალტერნატიული სასჯელები“, ამბობს წიგნის ავტორი.

მოცემული წიგნის ქართულენოვანი თარგმანი დიდი მონაპოვა-

რია სისხლის სამართლის პოლიტიკით დაინტერესებული  მკითხვე-

ლისთვის.

რედაქტორისგან



დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ქართულ-ნორვეგიულ 

კანონის უზენაესობის ასოციაციის თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი 

გიორგაძეს ნილს კრისტის ნაშრომების ქართულ ენაზე თარგნის შე-

საძლებლობისათვის.

მორის შალიკაშვილი
თსუ, იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი
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როდესაც 1982 წელს წიგნის – „ტკივილის საზღვრები“ – ინგლისური ვერ-

სია პირველად გამოიცა, საკმაოდ რთული იყო მისი შეძენა ჩრდილოეთ 

ამერიკაში; მეტიც, როდესაც წიგნი დაიბეჭდა, იგი უიშვიათეს წიგნთა კა-

ტეგორიას მიეკუთვნებოდა. მიუხედავად ამ წიგნის რაოდენობრივი სიმ-

ცირისა, მან ბევრ მკითხველზე დიდი გავლენის მოხდენა შეძლო.

ამ წიგნის ჩემი კუთვნილი ეგზემპლარი გაუჩინარდა წლების წინ 

და მხოლოდ ცოტა ხნის წინ დამიბრუნა ჩემმა ყოფილმა სტუდენტ-

მა. ახლა წიგნი თაროზე დევს და მოხარული ვარ, რომ როგორც იქნა 

დაიბრუნა თავისი კუთვნილი ადგილი. მე ამ წიგნს დიდად ვაფასებ 

იმის გამო, რომ მან საკითხის არსში არნახულად გამარკვია და დიდი 

მნიშვნელობა შეიძინა ჩემ სამეცნიერო გზაში.

ნილს კრისტი არის ნორვეგიელი კრიმინოლოგი, რომელიც წლების 

განმავლობაში სწავლობდა დასავლეთის ქვეყნების მართლსაჯულე-

ბის პოლიტიკას, მისი განსაკუთრებული ინტერესის საგანი კი, ამერი-

კის შეერთებული შტატები იყო. ტკივილის საზღვრები სიღრმისეულად 

სწავლობს იმ ვარაუდებსა და ფილოსოფიურ მოსაზრებებს, რომლებიც 

ხილულად ან ზოგჯერ ფარულადაც, სისხლის სამართლის პოლიტიკას 

მართავს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, წიგნმა ამიხილა თვალები 

თუ რამდენად ცენტრალიზებულად არის გადანაწილებული ტკივილი 

დასავლეთის მართლსაჯულების სისტემაში. კრისტის მიხედვით – მი-

წინასიტყვაობა
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უხედავად სასჯელის გამოყენების გამართლების სხვადასხვა ფილოსო-

ფიური შეხუდელებებისა, რაც არსებობს მის ქვეყანასა და დასავლეთის 

სხვა ქვეყნებს შორის – მართლსაჯულება (სასჯელი) ყველა შემთხვევა-

ში ნიშნავს ტკივილის განზრახ მიყენებას მათთვის, ვინც ტკივილი მოგ-

ვაყენა ჩვენ (საზოგადოებას). კრისტი, ასევე იკვლევს იმ გარემოებებს, 

რომლებიც შეამცირებს ჩვენ დამოკიდებულებას ტკივილზე. ამით ის 

სულაც არ არის უტოპიური; ჩვენ საეჭვოა, რომ შევამციროთ ტკივილი, 

როგორც სასჯელის უმთავრესი მახასიათებელი, კრისტი ამბობს, მაგრამ 

ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები ტკივილი. ჩემ წიგნში, 

მიდგომების შეცვლა: დანაშაულისა და მართლსაჯულების ახლებური 

ფოკუსირება (Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice), მე 

ვამუშაობ ხსენებულ თემას და ვამტკიცებ, რომ აღდგენითი მართლსა-

ჯულების ამოქმედებით სხვა თუ არაფერი, ის მაინც შეიძლება მიიღწეს, 

რომ სასჯელი გამოყენებული იყოს, როგორც უკანასკნელი საშუალება. 

ჩემთვის ამ წიგნის მნიშვნელობა სცილდება, ჩემს პირად მოსაზ-

რებებს აღდგენითი მართლმსაჯულების ავკარგიანობის შესახებ. ად-

რეულ 80-იან წლებში, როდესაც ვიწყებდი მუშაობას „მიდგომების 

შეცვლაზე“, მე და ჩემი მეგობარი მიჩიგანის ტბაზე წავედით მშვიდი 

ადგილის მოსაძებნად. როდესაც ვსეირნობდი ტბის ნაპირას, ვოცნე-

ბობდი იმაზე, რომ დამეწერა წიგნი, რომელსაც ექნებოდა ისეთივე 

მგრძნობელობა და სულისკვეთება, როგორიც ამ წიგნს აქვს. გამიჩნ-

და სურვილი დამეწერა პროვოკაციული ესე, რომელიც მკითხველს 

საკუთარ მოსაზრებებზე დააფიქრებდა და განაცდევინებდა იმას, რაც 

კრისტის წიგნმა განმაცდევინა მე.

კრისტის შეხედულებები, რომელსაც ვხვდებით ამ წიგნში ისეთივე 

აქტუალურია დღეს, როგორიც ის იყო წიგნის პირველად გამოქვეყ-

ნებისას. მე მოხარული ვარ, რომ „ტკივილის საზღვრები“ ხელახლა 

გამოიცა. 

ჰოვარდ ზერი
ოკლენდი, ახალი ზელანდია

2007 წლის აგვისტო



  შესავალი 13

თავი 1. ტკივილის შესახებ 17

თავი 2.  სიტყვები, როგორც ფარი 22

თავი 3.  დანაშაული, როგორც განკურნების საგანი 31

თავი 4.  ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება (დაშინება) 40

თავი 5.  ნეო-კლასიციზმი 53 

თავი 6.  ფარული სასაწავლო გეგმა 62

თავი 7.  კომპიუტერი 74

თავი 8.  ნეო-პოზიტივიზმი 81

თავი 9.  სამუდამო ტკივილი? 96 

თავი 10.  ზოგიერთი კონდიცია ნაკლები ტკივილის 

  მისაყენებლად 112

თავი 11.  მონაწილეობითი მართლმსაჯულება 125

თავი 12.  ტკივილთან შედარებით 158

სარჩევი





13

ამ პატარა წიგნის ძირითადი იდეები მარტივია.

მთავარი არგუმენტაცია არის შემდეგი: სამართლის სფეროში სას-

ჯელის დანიშვნა ნიშნავს ტკივილის მიყენებას, ტკივილის მიყენების 

განზრახვით. აღნიშნული წარმოადგენს ქმედებას, რომელიც ხშირად 

უპირისპირდება ისეთ მნიშვნელოვან ღირებულებებს, როგორიცაა 

სიკეთე და პატიება. მსგავსი შეუთავსლებლობის გადაფარვის მიზ-

ნით, ცალკეულ შემთხვევებში, არის იმის მცდელობა, რომ სასჯელის 

მთავარი მახასიათებელი დაიმალოს ან სხვაგვარად შეიფუთოს. 

როდესაც დამალვა შეუძლებელია, მაშინ იწყება განზრახ ტკივილის 

მიყენების გამართლების სხვადსხვა მიზეზების მოძიება. ამ წიგნის 

ერთ-ერთი მცდელობაც სწორედ ის არის, რომ მოხდეს მსგავსი გა-

მამართლებებლი მიზეზების ძირითადი მახასიათებლების აღწერა, 

გამოაშკარავება და შეფასება და მათი მისადაგება ზოგად სოციალურ 

კონდიციებთან.

თუმცა, ისიც აღსანიშნავია, რომ ტკივილთან გამკლავების არცერ-

თი გზა საკმარისად დამაკმაყოფილებელი არ არის. კანონმდამრღ-

ვევის გარდაქმნის მცდელობა პრობლემებს უქმნის მართლმსაჯულე-

ბას, ხოლო ტკივილის მიყენების მცდელობა კი, სასტიკი სისტემების 

შექმნის წინაპირობაა, რომელიც გულგრილად ეკიდება ადამიანის 

საჭიროებებს. შედეგად ვიღებთ ისეთ რეალობას, რომელშიც საზოგა-

შესავალი
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დოება მოქცეულია სისხლისსამართლებრივ თეორიებისა და პრაქ-

ტიკებს შორის და ცდილობს გადაუჭრელი დილემის გადაჭრას.

ჩემი პირადი შეხედულებაა, რომ მოვიდა დრო, როდესაც მსგავს 

მიდგომებს ბოლო უნდა მოეღოს მათი უსარგებლობის გამო. ამას 

გარდა, აუცილებელია მორალური მხარდაჭერა იმ იდეისა, რომ ტკი-

ვილი, როგორც სოციალიური კონტროლის ერთ-ერთი საშუალება, 

მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოს. წინამდებარე ნაშრომში სოცი-

ალური სისტემების გამოცდილების საფუძველზე,  სწორედ ის ზოგადი 

მიდგომებია გაზიარებული, რომლებსაც ტკივილი მინიმუმამდე ჰყავთ 

დაყვანილი.

იმ შემთხვევაში, თუ ტკივილი იქნება გამოყენებული, ეს უნდა იყოს 

ტკივილი მანიპულაციური მიზნის გარეშე და ისეთივე სოციალური 

ფორმით გამოხატული, როგორიც გამოიყენება მაშინ, როდესაც ადა-

მიანები მძიმე მწუხარებას განიცდიან. აღნიშნულმა შეიძლება მიგვიყ-

ვანოს სიტუაციამდე, სადაც სასჯელი დანაშაულისთვის გამქრალია. 

სადაც მსგავსი მიდგომაა, სახელმწიფოს ძირითადი მახასიათებლე-

ბიც გამქრალია. აღნიშნული მიდგომა ჩამოყალიბებულია როგორც 

იდეალი და შეიძლება იყოს არანაკლებ ღირებული, რადგან იგი წინა 

პლანზე სწევს ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა სიკეთე და ადამი-

ანურობა – მაგრამ ისიც აღსანიშნავია, რომ იდეალები ბოლომდე 

არასდროს მიიღწევა, თუმცა მისკენ სწრაფვა ნამდვილად ღირს.

მე მადლიერებას გამოვთქვამ იმ მეგობრების და კოლეგების მი-

მართ, რომლებიც დამეხმარნენ ამ ნაშრომზე მუშაობისას. მუშაობის 

პროცესში ოქსფორდის უნივერსიტეტის ოლ სოულსის კოლეჯი  საყ-

დარივით იყო ჩემთვის, ხოლო როჯერ ჰუდი და ადამ პოდგორეცკი 

მეგობრულად მედგნენ გვერდში და მამარაგებდნენ რჩევებით. ლუკ 

ჰულსმანი და ჰერმან ბიანკი იყვნენ უმნიშვნელოვანესი შთაგონების 

წყაროები ჰოლანდიიდან. რიკ აბელი, კეთილ ბრუუნი, ანდრიუ ვონ 

ჰირში და სტენ ვიილერი იყვნენ სწორედ ის ხალხი, რომლებმაც ამ 
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ნაშრომის პირველადი ვერსია კრიტიკულად შეაფასეს. „გერმანიის 

მარშალის ფონდისა“ და „სკანდინავიის კრიმინოლოგიის კვლევითი 

საბჭოს“ დაფინანსებებმა შესაძლებელი გახადა შეხვედრის ორგანი-

ზება 1980 წლის ივნისში, რომელზეც დეტალურად იქნა განხილული 

კომბინირებული მართლსაჯულების საკითხები.

მიუხედავად ყველაფრისა ეს წიგნი სკანდინავიიდანაა. უცხო ენაზე 

წერის პროცესში, ადამიანი უფრო მეტად უახლოვდება სახლს. სწო-

რედ სახლს ვუმადლი მე ჩემ გამოცდილებას და წლების განმავლო-

ბაში სწორედ აქ ვიყავი კრიტიკის საგანი და გამხნევების სუბიექტი. 

ამ კონკრეტული ნაშრომისთვის ღირებული დახმარება გამიწიეს შემ-

დეგმა პიროვნებებმა: ვიგდის და ლინდის შარლოტ კრისტებმა, ტოვ 

სტენგ დალმა, კიერსტი ერიქსონმა, შტურლა ფალკმა, ჰედა გიერტ-

სენმა, სესილი ჰოიგარდმა, პერ ოლე იოჰანსენმა, ლეიფ პეტერ ოლა-

უსენმა, ანიკა სნერმა, პერ შტანგელანდმა და დაგ იოსტერბერგმა. მე 

ხშირად არ ვუსმენდი ჩემ მრჩეველებს, შესაბამისად, საბოლოო პრო-

დუქტის დეფექტებზე არცერთი მათგანი არ არის პასუხისმგებელი.

ნილს კრისტი
ოსლო, 1981 წლის მარტი
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ეს არის წიგნი ტკივილის შესახებ. თუმცა, მე ზუსტად არ ვიცი რა არის 

ტკივილი ან როგორ განვმარტო ის. მხატვრული ლიტერატურა სავსეა 

ისეთი დიდი გმირებით, რომელთათვისაც ტკივილი ზედმეტად უმნიშ-

ვნელონოა და ისეთი დიდი ლაჩრებით, რომელთათვისაც ყველა-

ფერი ტკივილთან ასოცირდება. იმისათვის, რომ ადამიანმა გაიგოს 

ტკივილის არსის შესახებ, მას კარგისა და ცუდის დედააზრი აუცილებ-

ლად შეცნობილი უნდა ჰქონდეს. მე თავს შევიკავებ ამ ცნების გან-

მარტების მცდელობისგან.

ისინი ვინც სისხლის სამართლის სფეროში არსებულ პროგრამებს 

პროგრესად განიხილავენ ჩათვლიან, რომ მე ნაადრევ დასკვნებს ვა-

კეთებ. ისინი ხედავენ წინგადადგმულ ნაბიჯებს და იმას, რომ ტკივი-

ლი თანმიმდევრულად მცირდება, რაც თავის მხრივ, მისი გრადაციის 

შესაძლებლობას იძლევა. ფუკოს (1975) შესავლით დაწყებული, რო-

მელიც 1757 წელს რობერტ ფრანსუა დემიენის საჯაროდ სიკვიდილით 

დასჯის სისასტიკეს აღწერს, ნორვეგიის პარლამენტის მიერ 1815 წელს 

მიღებული კანონით დამთავრებული, რომელმაც დაღის დასმა და 

კიდურების მოჭრა  10 წლიანი თავისუფლების აღკვეთით შეცვალა, 

ამ ყველაფერზე მავანი იტყვის, ნუთუ ეს არ არის ტკივილის შემცი-

რების დასტური? მონობიდან და მკაცრი რეჟიმის ციხეებიდან, სადაც 

ნამდვილ განუკითხაობას და ძალადობას ჰქონდა ადგილი, კარგად 

თავი 1
ტკივილის შესახებ
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მოწყობილ გამასწორებელ დაწესებულებებზე გადასვლა, ნუთუ ეს არ 

არის პროგრესი? ციხეში წესრიგის დარღვევისას გაროზგვის ჩანაცვ-

ლება პრივილეგიების ჩამორთმევით, ნუთუ არც ეს არის პროგრესი? 

ძველი სუნიანი ქვის სასახლეების ჩანაცვლება, ახალი კეთილმოწყო-

ბილი ოთახებით ცხელი და ცივი წლით – ნუთუ ეს არ არის ტკივილის 

შემცირების მკაფიო გამოხატულება?

სიმართლე გითხრათ უბრალოდ არ ვიცი. ზემოხსენებული ყველა 

ფორმა უნდა შეფასდეს იმ დროს არსებული რეალობის პარალელუ-

რად, იმათ მიერ ვინც თავის თავზე იღებდა ამ ტკივილს, მათი და სხვა 

ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრების ჩარჩოებში და იმის გათვა-

ლისწინებით, თუ რა ქმედებებს თვლიდნენ ისინი ცოდვად. ამის გათ-

ვალისწინებით, მე ვერ ვხედავ რაიმე მზა შკალას/გრადაციას, სადაც 

შესაძლებელი იქნებოდა ტკივილის გაზომვა.  

რაოდენობრივი მონაცემების პროტაგონისტებიც ჩათვლიან, რომ 

მე ნაადრევ დასკვნებს ვაკეთებ. ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია გავზო-

მოთ ადამიანის სხეულში ნერვული დაბოლოებების გადანაწილების 

საკითხი. სხვა სიტყვებით, ჩვენ შეგვიძლია ადამიანებისა და სიტუაცი-

ების სტანდარტიზაცია იმგვარად, რომ დადგინდეს, როგორი ქმედე-

ბები იწვევს ყველაზე მეტ ტკივილს.

მართალია, ჩვენ შეგვძილია, მაგრამ რაც უფრო მეტად ვუახლოვ-

დებით ნერვული დაბოლოებებისა და სტანდარტიზებული სიტუა ცი-

ების ანალიზს, მით უფრო ვშორდებით იმ სოციალურ, ეთიკურ და 

რელიგიურ ელემენტებს რომლებსაც შეუძლიათ გაგვარკვიონ, თუ რა 

ითვლება მძიმე ტკივილად ან რა იწვევს მცირედი ტკივილის დამძი-

მებას. საკონცენტრანციო ბანაკის ბადრაგები (Christie 1972) გაკვირ-

ვებული აღწერდნენ იმ ფაქტს, რომ პატიმრები მათ მიმართ განხორ-

ციელებულ უმნიშვნელო ძალადობაზე უფრო მძიმედ რეაგირებდნენ, 

ვიდრე სერიოზულზე. „ისინი ტიროდნენ, როგორც პატარა ბავშვები 

მუშტის მსუბუქი დარტყმისას, მაგრამ სერიოზულ ცემაზე ან  მეგობრის

მათ თვალწინ მოკვლისას, საერთოდ არ რეაგირებდნენ“. ჟაკ ლუსი-

ტკივილის საზღვრები
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რენი (1963) ძალიან ახლოს იყო იმის თქმასთან, რომ მას მოსწონდა 

ბუხენვალდის საკონცენტრაციო ბანაკში ცხოვრება. და მას ეს მოს-

წონდა მიუხედავად იმისა, რომ იგი ძალიან ახლოს იყო სიკვდილთან. 

იქიდან გამომდინარე, რომ იგი ბრმა იყო, ლაზარეთში ყოფნისას მას 

უწევდა ხელის გამოყენება იმისათვის, რომ მკვდარი ადამიანის სხე-

ული გაერჩია სიკვდილის პირამდე მიყვანილი ადამიანის სხეულის-

გან. ამას გარდა, ანთროპოლოგებს აქვთ ანგარიშები იმ სოფლის 

მოსახლეობის თაობაზე, რომლებიც დამნაშავის სახლის გარეთ მღე-

როდნენ და ამით ცდილობდნენ მის დასჯას. ეს კი იმ ფაქტს ადასტუ-

რებს, რომ დამნაშავის მსგავსი ხერხით სიკვდილამდე მიყვანა საკმა-

რისად მტკივნეულია.

სწორედ ამ და სხვა მიზეზების გამო, ამ წიგნში საუბარი არ იქნება 

ტკივილის ცნების შესახებ ან ტკივილის სახეებსა და იმაზე, თუ ტკივი-

ლის როგორი გამოვლინებაა უფრო სერიოზული ანდაც იმაზე, ჩვენ 

პლანეტაზე იმატა თუ იკლო ტკივილმა. აღნიშნული საკითხები სცდება 

სოციალური მეცნიერების ფარგლებს. მაგრამ რაც შემიძლია და რა-

საც გავაკეთებ, არის იმ ზოგიერთი ქმედების აღწერა, რომელიც გა-

მოიყენება, როგორც სასჯელი და ზოგიერთი ისეთი ქმედების აღწერა, 

რომელიც ძალიან ჰგავს ისეთ ქმედებებს, რომელიც სასჯელად გამო-

იყენება. მე, ასევე განვიხილავ მსგავსი ქმედებების სახეებს/ფორმებს, 

როდესაც მათ გამოყენებაზე მიდგება საქმე. და ბოლოს, შევაფასებ 

როგორც ამ ქმედებებს, ისე მათ ფორმებს.

კანონისა და წესრიგის, ასევე სასჯელების პროტაგონისტები მო-

რალიზმის საფუძველზე ცდილობენ თავიანთი მიდგომების გამართ-

ლებას და ყველა საწინააღმდეგო აზრის მქონეებს, ღირებულების არ 

მქონე ვაკუუმში მყოფებად განიხილავენ. სწორედ ამიტომ, მინდა თა-

ვიდანვე განვაცხადო, რომ მეც მორალისტი ვარ. მეტიც, მე მორალურ 

იმპერიალისტი ვარ. ჩემი მთავარი მოწოდება მდგომარეობს შემ-

დეგში: მართებულია იმისკენ მისწრაფება, რომ რაც შეიძლება მეტად 

შემცირდეს ადამიანის ხელით გამოწვეული ტკივილი. რა თქმა უნდა 

ტკივილის შესახებ
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არსებობს ამ პოზიციის საწინააღმდეგო პოზიცია. ტკივილი ზრდის/

ავითარებს ადამიანს. ისინი უფრო მოწიფულები ხდებიან – მეორედ 

იბადებიან – უფრო ღრმად აანალიზებენ საკითხებს, განიცდიან უფ-

რო მეტ სიხარულს ტკივილის დაძლევისას და ზოგიერთი რელიგიის 

მიხედვით ისინი უფრო უახლოვდებიან ღმერთსა და სამოთხეს. ადა-

მიანების ნაწილს ეს ყველაფერი განცდილი გვაქვს საკუთარ თავ-

ზე. მაგრამ ჩვენ განგვიცდია საწინააღმდეგოც: ტკივილი, რომელიც 

აფერხებს ზრდას, ტკივილი, რომელიც აფერხებს ჩვენ განვითარებას, 

ტკივილი, რომელიც გვაბოროტებს. რაც არ უნდა იყოს, ვერასდროს 

გავიზიარებ იმ პოზიციას, რომელიც ადამიანის ხელით გამოწვეულ 

ტკივილს გაამართლებდა. ამას გარდა, ვერ ვხედავ ვერცერთ კარგ 

არგუმენტს იმისათვის, რაც ტკივილის მიყენებას სწორ ან ბუნებრივ 

მოვლენად აქცევდა. იქიდან გამომდინარე, რომ საკითხი უაღრესად 

მნიშვნელოვანია და მე მიწევს არჩევანის გაკეთება, მე ვერ ვხედავ 

სხვა პოზიციას გარდა ტკივილის შემცირების მხარდაჭერისა.

შესაბამისად, ერთ-ერთი მთავარი წესი იქნება შემდეგი: ეჭვის არ-

სე ბობისას, ნუ მიაყენებ ტკივილს. სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი 

წესი იქნება: მიაყენე, რაც შეიძლება ნაკლები ტკივილი. ეძიეთ სას-

ჯელის ალტერნატივები და არა მხოლოდ ალტერნატიული სასჯელე-

ბი. ყველა შემთხვევაში არ არის აუცილებელი რეაგირება; ქმედების 

ჩამდენმა და ხალხმა ისედაც იცის, რომ ქმედება მართლსაწინააღმ-

დეგო იყო. მომეტებული დევიაცია გამოხატულებითია, საკმაოდ მო-

უხერხებელია მასზე ადეკვატური პასუხის მოძებნის მცდელობა. დაე 

დანაშაული იყოს მაშინ ნამდვილი დიალოგის საწყისი წერტილი და 

არა  მასზე მოუქნელი პასუხი, ტკივილის სახით. სოციალური სისტე-

მები უნდა მოეწყოს ისეთი სახით, რომ ხსენებული დიალოგი შესაძ-

ლებელი იყოს. მეტიც, ზოგიერთი სისტემა მოწყობილია იმდაგვარად, 

რომ იქ მრავალი ქმედება დანაშაულად ითვლება. სხვა სისტემებში 

ზუსტად იგივე ქმედებები არა დანაშაულად, არამედ არსებულ ინტე-

ტკივილის საზღვრები
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რესებთან კონფლიქტში მყოფ ქმედებად ითვლება. იმისათვის, რომ 

შემცირდეს ადამიანის ხელით გამოწვეული ტკივილი, უპირატესობა 

სწორედ მეორე ტიპის სისტემებს უნდა მიენიჭოს. ყოველივე აღნიშ-

ნულის გათვალისწინებით, ჩემი პოზიცია შეიძლება ჩამოყალიბდეს 

შემდეგნაირად: სოციალური სისტემები უნდა ჩამოყალიბდეს იმდაგ-

ვარად, რომ მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი სოციალური კონტრო-

ლის მიზნით  ტკივილის მიყენების საჭიროება. სევდა გარდაუვალია, 

მაგრამ არა ადამიანის ხელით შექმნილი ჯოჯოხეთი.

ტკივილის შესახებ
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სისხლის სამართლის ძირითადი ფენომენი ადვილად დავიწყებადია.

თუ დამკრძალავი ბიუროს თანამშრომელი თავის თავზე აიღებს 

იმ სევდას, რასაც იგი ყოველდღიურად აწყდება, თუ იგი მას გაითა-

ვისებს, მას მალე ახალი სამუშაოს მოძებნა მოუწევს. იგივე შეიძლება 

ითქვას ყველა იმ ადამიანზე, რომლებიც მუშაობენ ან სამსახურებრი-

ვად დაკავშირებული არიან სასაჯელაღსრულების სისტემასთან. ჩვენ 

სამსახურთან დაკავშირებული საკითხების შეპირისპირება საკმაოდ 

რთულია. ჩვენ, სამსახურთან დაკავშირებულ სტრესთან გასამკლა-

ვებლად, დაკისრებულ მოვალეობებს ვაქცევთ რუტინად ისე, რომ 

ჩვენ წინაშე დაყენებული საკითხების მხოლოდ მცირე ნაწილს ვუღ-

რმავდებით და დისტანცირებულები ვართ კლიენტებისგან, ანუ არ 

ვცდილობთ საკითხი კლიენტის პერსპექტივიდან დავინახოთ.

სიტყვები საკმაოდ კარგი საშუალებაა ჩვენი საქმიანობის ხასი-

ათის დასამალად. დამკრძალავ ბიუროებს მაგალითად, გადარჩენის 

მიზნით იდეალური ლექსიკონი აქვთ შემუშავებული. გარდაცვლილმა 

„დაისვენა“ ან „მიიძინა“, მისი ტანჯვა დასრულდა, მისი სხეული ისევ 

გალამაზებულია და აშშ-ში, ქელეხი ორგანიზებულია დამკრძალავი 

ბიუროს პროფესიონალების მიერ.

ჩვენც იგივეს ვაკეთებთ დანაშაულის მაკონტროლებელ სისტემებ-

ში. როგორი დამახასიათებელია, რომ ამ თავში მე ორჯერ ვიხმარე 

თავი 2
სიტყვები, როგორც ფარი
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სიტყვა „კლიენტი“ იმ ადამიანის აღსაწერად „რომელიც უნდა დაისა-

ჯოს“. „კლიენტი“ შესაბამისი ტერმინია, ძველ დროში მას მოიხსენიებ-

დნენ, როგორც „დამოკიდებულს“ ანუ ადამიანს, რომელსაც ჩვენ, 

დახმარებას ან სხვა სახის სერვისს ვთავაზობთ. საკუთრივ სასჯე-

ლაღსრულების დაწესებულებებში, მსოფლიოს გარკვეულ ნაწილში 

მაინც, ისინი მოხსენიებულ არიან როგორც „მობინადრეები1“ (inmate) 

და არა როგორც „პატიმრები” (prisoners). მათი ოთახი ციხეში მოხსე-

ნიებულია როგორც „ოთახი“ (room) და არა, როგორც „საკანი“ (cell). 

თუ იგი წესრიგს დაარღვევს, იგი გადაყვანილ იქნება „სამარტოო 

ოთახში გამოსასწორებლად“ (single-room-treatment). პრაქტიკუ-

ლად კი, ეს უკანასკნელი ნიშნავს, სამარტოო საკანს ავეჯის გარეშე. 

ჩემს ქვეყანაში სასჯელაღსრულების დაწესებულებების თანამშრომ-

ლებს ჰქვიათ “betjent”, რაც მსახურს ნიშნავს. ისინი არ მოიხსენი-

ებიან ბადრაგებად “guards”. მაგრამ ჩვენ ძალიან ზომიერები ვართ 

ეფემიზმის გამოყენებასთან დაკავშირებით ნორვეგიის სასჯელაღს-

რულების სისტემის მაღალ პოზიციებთან მიმართებით. ჩვენ ციხის 

დირექტორებს ვეძახით იმას, რაც არიან – „ციხის დირექტორებს“; 

ჩვენ ციხის უმაღლეს ადმინისტრაციულ ორგანოს „ციხის საბჭოს“ 

(prison board) ვეძახით. შვედეთში მაგალითად, სასჯელაღსრულების 

დაწესებულების მაღალ პოზიციაზე მყოფ თანამშრომლებს “Kriminal 

vård-syrelsen”. “Vård”-ი ასოცირდება მეთვალყურესთან. დანიაში 

სისტემის დირექტორს, დანაშაულის კონტროლის დირექტორი ჰქვია 

– “forsorg”. აღნიშნულ სიტყვას ჩვენ ვიყენებთ იმ ადამიანების აღსა-

წერად, რომლებსაც ზრუნვა ესაჭიროებათ, მაგალითად, ავადმყოფი, 

მოხუცი, ღარიბი, მცირეწლოვანი და ა.შ. სოციალური უსაფრთხოების 

პროგრამების დანერგვასთან ერთად, ტერმინი “forsorg”-ი ამ მნიშვ-

ნელობით, ხმარებიდან იქნა ამოღებული. შესაბამისად, ახლა იგი გა-

1 ამ სიტყვის ზუსტი თარგმანი არის: ბინადარი, მცხოვრები, მობინადრე, მოსახლე, 
მკვიდრი, ხოლო კონტექსტუალურად იგი პატიმარს უთანაბრდება.

სიტყვები, როგორც ფარი
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მოიყენება ახალი მნიშვნელობით, იმ პირის საქმიანობის აღსაწერად, 

რომელიც სასჯელის აღსრულებას მეთვალყურეობს.

იბადება კითხვა, რომელ სიტყვებზე უნდა შევაჩეროთ არჩევანი?

კეთილი სიტყვები უამრავ კეთილ ფიქრს ბადებს. პატიმრები გაცი-

ლებით უკეთ გრძნობენ თავს, როდესაც მათ გამუდმებით არ ახსენე-

ბენ მათ სტატუსს და უწოდებენ „პატიმრებს“, არ ეუბნებიან: „მოათავ-

სეთ საკანში“ ან „გადაიყვანეთ კარცერში“. იქნებ მათ უკეთ იგრძნონ 

თავი, თუ მათ ყოველდღიურ ქცევაზე კონტროლს „ბადრაგი“ არ განა-

ხორციელებს ან „ციხის დირექტორი“ აღარ იქნება მმართველი. იქნებ 

ასეთ დროს მათ უფრო ნაკლებ სტიგმატიზირებულად იგრძნონ თავი. 

იქნებ ისინი უფრო მეტ მომსახურებასა და დახმარებას მიიღებენ, თუ 

სისტემას ნაცვლად ციხისა, “forsorg”-ი ერქმევა. იქნებ კეთილი სიტყ-

ვები, უკეთეს სამყაროს ქმნის. მაგრამ საკითხავი აქ ის არის, გაითავი-

სებენ თუ არა კეთილი სიტყვების მნიშვნელობას ვისაც ძალაუფლება 

უპყრია ხელთ. მწუხარების გამოხატვას (კეთილი სიტყვებით) ცხადია 

არ კრძალავენ ისინი, ვისაც სინანულის განცდა აქ დაუფლებული. 

ვინც ამას კრძალავს არის საზოგადოება, დამკრძალავი ბიუროს დი-

რექტორების სახით. როგორც ჯოფრი გორერი (1965) უთითებს: ჩვენი 

ტიპის საზოგადოებებში მწუხარებისა და სინანულის გამოხატვა მკაც-

რად ტაბუდადებული საკითხია. ადამიანის განცდილი ტანჯვა ან წუ-

ხილი გამოხატული უნდა იყოს ზომიერად და ისიც მხოლოდ მცირე 

დროის მონაკვეთში. აღნიშნული წარმოადგენს საუკეთესო ალტერ-

ნატივას გარდაცვლილის ნათესავებისა და ახლობლების მიმართ. შე-

საბამისად, აღნიშნული წარმოადგენს საუკეთესო შესაძლებლობას 

სხვებისთვისაც, რადგან არავის სიამოვნებს მის გარშემო ხანგრძლი-

ვი დროის განმავლობაში მწუხარებისა და ტანჯვის აურის ყურება.

სიტყვებისა და ცერემონიების წყალობით, მწუხარება საერთოდ 

გაქრა საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან. ამის მსგავსად, გაქრა, თა-

ვისუფლების აღკვეთასთან დაკავშირებული ტკივილიც. როდესაც 

სასჯელად ვიყენებდით გაროზგვას, დანაწევრებას ან სიკვდილით 
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დასჯას, სასჯელთან დაკავშირებული ტკივილი აშკარა იყო (საზოგა-

დოების იმ უზნეო ნაწილის გამოკლებით, რომელიც ატყუებდა სის-

ტემას და სიკვდილით დასჯის ნაცვლად ისინი ყველაზე მძიმე ცოდვას 

– თვითმკვლელობას ჩადიოდნენ). მძიმე ჯაჭვით დაბმული მსჯავრ-

დებული დეგრადაციის სიმბოლო იყო. სწორედ ზემოაღნიშნული 

სასჯელის სახეები იყო მწუხარებისა და ტანჯვის ცხადი სურათი. დღეს 

ზოგიერთი სასჯელაღსრულების დაწესებულება თანამედროვე სას-

ტუმროს ჰგავს, სხვები საუნივერსიტეტო კამპუსებს. წესიერი საკვები, 

სამუშაო და განათლება, ცოდვილ დანიაში ქალები და კაცები ერთ 

დაწესებულებაში ჰყავთ, ხანგრძლივი პაემნები შვედეთში, ყველაფე-

რი ეს ემსგავსება შვებულებას, მოწყობილს გადასახადის გადამხდე-

ლი კანონმორჩილი მოქალაქეების ხარჯზე.

ამასთან ერთად ტკივილისა და ტანჯვის ფენომენი ძალიან ახლოს 

არის გაქრობასთან, მათ შორის სისხლის სამართლის სახელმძღ-

ვანელოებშიც. სახელმძღვანელოების უმეტესობა ცხადად უთითებს, 

რომ სასჯელი არის ბოროტება და გამოიყენება, როგორც სიბოროტე. 

მაგრამ თანამედროვე ტექსტები არ შედიან ამაზე მეტ სიღრმეში. იმას-

თან შედარებით, თუ როგორ ზედმიწევნით იკვლევენ მსგავს წიგნებ-

ში მთელ რიგ საკითხებს, გასაკვირია, თუ რატომ უთმობენ ნაკლებ 

ყურადღებას სისხლისა და სასჯელაღსრულების სამართლის უმთავ-

რეს ფენომენს – სასჯელებს. კერძოდ, არ ხდება იმის ანალიზი თუ რა 

ტკივილს იწვევს სასჯელი, რა შეგრძნება აქვთ იმ ადამიანებს ვის მი-

მართაც გამოიყენება სასჯელი, ტანჯვა და მწუხარება, რაც სასჯელებს 

ახლავს, ეს არის სწორედ სასჯელთან დაკავშირებული ის საკითხები, 

რომლებზეც ყურადღება თითქმის არ მახვილდება. აღნიშნული არ 

ხდება უყურადღებობის გამო, შესაბამისად, სწორია ის შენიშვნა, რომ 

ამ სფეროში მომუშავე მეცნიერები კონკრეტულად უნდა აღწერდნენ 

მათ საკვლევ საკითხებს. სიტყვა “penal“-ი მჭიდროდ არის დაკავში-

რებული ტკივილთან. მსგავსი მნიშვნელობა უფრო ნათლად იკვეთე-

ბა ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე, ვიდრე გერმანულ/სკანდინავიურ 

სიტყვები, როგორც ფარი



26

ენებზე, სადაც ჩვენ ვსაუბრობთ “Strafferett” ან “Straf-recht”, რაც 

სიტყვასიტყვით „სასჯელის სამართალია“. მაგრამ ორივე ენათა ტრა-

დიციულ ჯგუფზე საუბრისას უფრო მართებული იქნება თუ ვიტყვით, 

რომ ამ სფეროში მოქმედ ძირითად სამართლის დარგს „ტკივილის 

სამართალი“ (pain law) უნდა ერქვას. მე ასეც გავაკეთე და ამიტო-

მაც ვამბობ. სისხლის სამართლის პროფესორებს რა თქმა უნდა არ 

მოსწონთ, როდესაც მათ „ტკივილის სამართლის“ პროფესორებად 

მოიხსენიებენ. მოსამართლეებს არ მოსწონთ სასჯელის ნაცვლად 

ტკივილის დანიშვნა. მათ ურჩევნიათ დანიშნონ სხვადასხვა ფორ-

მით გამოხატული სასჯელი. სასჯელაღსრულების დაწესებულებებს 

არ მოსწონთ, როდესაც მათი საქმიანობა „ტკივილის მიმყენებელი“ 

დაწესებულების საქმიანობასთან ასოცირდება. მიუხედავად ამისა, 

მსგავსი ტერმინოლოგია რეალურად იქნება ზუსტი გზავნილის მატა-

რებელი: სისხლის სამართლის სისტემის მიერ ადმინისტრირებული 

სასჯელი სხვა არაფერია თუ არა შეგნებულად ტკივილის მიყენება. 

სასჯელი გამოიყენება იმ მიზნით, რომ მისი ადრესატი დაიტანჯოს. თუ 

ადამიანები სასჯელით მიიღებდნენ სიამოვნებას, მაშინ ჩვენ შევც-

ლიდით მეთოდებს. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ინს-

ტიტუტები მოწყობილია იმდაგვარად, რომ მათი ამოქმედებით ადრე-

სატებმა უარყოფითი ცვლილება იგრძნონ, ისეთი რამ, რაც ამავდრო-

ულად მტკივნეულიცაა.

დანაშაულის კონტროლი იქცა სუფთა, ჰიგიენურ საქმიანობად. 

ტკივილი და ტანჯვა გაქრა სასწავლო წიგნებიდან. მაგრამ არ გამქ-

რალა მათთვის ვის მიმართაც გამოყენებულია სასჯელი. სასჯელის 

ადრესატები ისევ ისე არიან, როგორც იყვნენ: შეშინებულები, დარ-

ცხვენილები და უბედურები. როგორც წესი, ტკივილი დამალულია 

დიდი ფასადის უკან, მაგრამ, როგორც მრავალი კვლევა ცხადყოფს, 

იქ შეღწევა საკმაოდ ადვილია. მარტა ბაუმი დეტალურად აღწერს, თუ 

როგორ გადაიქცევიან ხოლმე „პატარა მოხუცი კაცები“ უფრო პატა-

ტკივილის საზღვრები



27

რებად, როდესაც დადგებიან ფაქტის წინაშე, რომ რეალურად დედას-

თან არ მიდიან სახლში (იხ. ვილერი 1968). კოენი და ტეილორი (1972) 

აღწერენ „ფსიქოლოგიური გადარჩენის“ ხერხებს. ასეთი გადარ-

ჩენის ხერხები არ იქნებოდა საჭირო, ტანჯვა რომ არ არსებობდეს. 

მთელი მათი წიგნი არის ერთი სევდიანი ისტორია იმ ადამიანების 

წარმატებების შესახებ, რომლებსაც გამიზნული აქვთ ტანჯვის გადა-

ნაწილება სხვებზე. ასევეა საიქსიც (1958), რომელიც „თავისუფლების 

აღკვეთის ტკივილების“ ფენომენს აღწერს და რაც თავად პატიმრების 

მონათხრობიდან გამომდინარეობს. ქვემოთ გთავაზობთ ადამიანის 

ინტერვიუს დანიური გაზეთის „ინფორმაციის“ (1979 წლის 11 დეკემბე-

რი) ჟურნალისტთან ინგერ ჰოლტ-ზეელანდთან, რომელიც იხსენებს 

მის მიერ გატარებულ დროს კასტროს რეჟიმის ერთ-ერთ ციხეში. ის 

იხსენებს:

მე შევეცდები, რაც შეიძლება ნათლად გადმოგცეთ, თუ როგორ გადის დრო 

ციხეში, პატიმრისთვის. წარმოიდგინეთ პირველი წელი, როდესაც ციხეში 

ყოფნის ბნელი დღეები ფერადდებოდა ბავშვების ვიზიტით. ისინი მოდიოდ-

ნენ, დარბოდნენ, მათ მოჰყვებოდნენ ახალგაზრდა, ლამაზი ქალბატონები... 

ისინი სწრაფად მოძრაობდნენ... მათ უკან შედარებით ნელა მოდიოდნენ 

მშობლები, დედმამიშვილები მძიმე ჩანთებით დატვირთულნი. რამდენიმე 

წლის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. ახლა რამდენიმე ახალგაზრდა მოდის 

პირველი, ისინი აღარ არიან ბავშვები, ისინი არიან 12, 13 და 14 წლის ახალ-

გაზრდები, მათ მოყვებათ საშუალო ასაკის ქალბატონები სხვანაირი მიხვ-

რა-მოხვრით, სხვა გამომეტყველებით... და ისინი ვინც ადრე იყვნენ 40 ან 50 

წლის ახლა 60 წლის ან მეტის არიან, ისინი სულ ბოლოს კიდევ უფრო ნელა 

მოძრაობენ... და იქიდან გამომდინარე, რომ შეცვლილია სტუმრობის ხასი-

ათი, შეცვლილია, ასევე მათი ტანსაცმელიც, ადამიანები ატარებენ უფრო მუქ 

ტანსაცმელს, ისინი უფრო ნაკლებ ჟესტებს იყენებენ, რიხიანი ხმები გამქრა-

ლია, ხუმრობები გამქრალია, ანეგდოტები და სხვა ისტორიები გამქრალია, 

საუბარი მხოლოდ ძირითად საკითხებს შეეხება. ვიზიტი უფრო სევდიანი და 

მოსაწყენი ხდება, დიალოგები უფრო პატარა, არსად ჩანს მხიარულება .... და 

რაც შეეხებათ თავად პატიმრებს, მათი თმა სულ გათეთრებულია, მათი სახე-

ები დანაოჭებულია, მათი კბილები დაცვენილი...
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ამ ადამიანმა 18 წელი დაჰყო კედლის მეორე მხარეს (ციხეში). 

მაგრამ ჩვენ სკანდინავიაში ადვილი გამოსავალი გვაქვს ნაპოვნი. 

ჩვენ შეგვიძლია თავი დავიმშვიდოთ იმით, რომ „ჩვენთან ეს ასე არ 

ხდება“, „არა ასეთი ხანგრძლივობით“, „უმეტეს შემთხვევაში, ამხელა 

დროით არავის აღუკვეთავენ თავისუფლებას“. რაც მართალია. მაგ-

რამ მხოლოდ გარკვეულ მომენტამდე.

თუ ჩვენ შევიწუხებთ თავს და შევაღწევთ სკანდინავიური დიზაინის 

ფასადის მეორე მხარეს და შევხვდებით, იდეაში „შვებულებაში“ მყოფ 

ადამიანებს დავინახავთ, რომ თანამედროვე სკანდინავიური დიზაინის 

მქონე ციხეებშიც ზოგიერთი (უფრო ნაკლები) ადამიანი თავს ისევე სა-

შინლად და საბრალოდ გრძნობს, როგორც ეს ძველი ფილადელფიის 

დიზაინის მქონე ციხეებში ხდებოდა. მართლაც, როგორ შეიძლება ეს 

სხვანაირად იყოს? ყველა პატიმარი იზიარებს ადამიანების უმეტესობის 

ღირებულებებს. ისინი ხვდებიან, რომ წარსდგებიან მოსამართლის წი-

ნაშე და ხვდებიან კედლის იქით (ციხეში), ისეთი ქმედებების გამო, რომ-

ლის გამოც თავს დარცვხენილად უნდა გრძნობდნენ. თუ მათ თავიანთი 

ქმედების გამო არ რცვხენიათ, იმის გამო მაინც იქნებიან დარცხვენილი, 

რომ მსგავს სიტუაციაში აღმოჩნდნენ. და თუ ამისაც არ რცხვენიათ, მა-

შინ იმ მარტივი ფაქტის გამო მაინც გამოთქვამენ სინანულს, რომ ცხოვ-

რება მათი აქტიური მონაწილეობის გარეშე გრძელდება.

წერის პროცესში, ნათელი მაგალითი, თუ რას არ აქცევენ ყურად-

ღებას სისხლის სამართლის პროფესორები, ჩემი ფოსტით მივიღე. 

ჟურნალი Nordisk medisin (1980), მისი მარტის გამოცემის უდიდეს 

ნაწილს ტკივილის საკითხის მიმოხილვას უთმობს. მთელ პირველ 

გვერდზე განთავსებულია აგონიაში მყოფი ადამიანის სახე და ტექს-

ტის შინაარსი ეძღვნება ტკივილის შემსუბუქებას. რედაქტორის სტა-

ტია (Lindblom 1980, p. 75) ამბობს:

იმისათვის, რომ წავახალისოთ და კოორდინაცია გავუწიოთ ტკივილის სა-

კითხის კვლევას და გავაუმჯობესოთ სწვალებანი კვლევის შედეგების მიხედ-

ტკივილის საზღვრები
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ვით, ახალი ინტერდისციპლინური ორგანიზაცია შეიქმნა. მისი დასახელებაა 

„ტკივილის შესწავლის საერთაშორისო ასოციაცია“.

ამერიკული გამოცდილების შედეგად, გამოიკვეთა მძიმე ტკივილთან გამკ-

ლავების ახალი გზები, განსაკუთრებით ქრონიკული კონდიციებისა, რომ-

ლებზეც ტკივილის გამომწვევი მიზეზების განკურნება შეუძლებელია. ტკი-

ვილის ინტერდისციპლინური მკურნალობა ისეთი ტიპის ტკივილის-კლი-

ნიკებში, როგორიცაა აშშ-ში, ინგლისში და ევროპის სხვა ქვეყნებში, ჯერაც 

უცნობია სკანდინავიისთვის...

ხსენებული კვლევა ინდერდისციპლინურია. შეიძლება კაცმა იკით-

ხოს, რა მოხდება მაშინ თუ სისხლის სამართლის ექსპერტებიც ჩაერ-

თვებიან ამ კვლევაში. დაიწყებენ თუ არა ისინი შედარებებს და შეეც-

დებიან თუ არა ჩამოაყალიბონ სხვა ქვეყნების ნეგატიური მიდგომები? 

შესაბამისად, პენოლოგებმა შეიძლება ისწავლონ ტკივილის გამოწვე-

ვის უფრო ეფექტური გზები, ხოლო ექიმებმა ტკივილის თავიდან აცი-

ლების უფრო ეფექტური საშუალებები.

მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი კულტურის პენოლოგები იუარებენ 

„ტკივილის შესწავლის საერთაშორისო ასოციაციაში“ გაწევრიანებას. 

ისინი მსგავსი შეთავაზებითაც კი გაღიზიანდებიან. მათი მონაწილე-

ობა ნათელს მოჰფენდა ბუნდოვანებას. ისეთ საზოგადოებებში სადაც 

მოქალაქეთა უმეტესობა განწირულია ტკივილისთვის, ტკივილის მი-

ყენებასთან დაკავშირებული პრობლემები მინიმალურია: ტკივილი 

დედამიწაზე, ტკივილი ჯოჯოხეთში. მაგრამ ჩვენი საზოგადოება ასეთი 

არ არის. ჩვენ გავაუქმეთ ჯოჯოხეთი და უმთავრეს მიზნად დედამი-

წაზე ტკივილის შემცირების მცდელობა დავისახეთ. ასეთ საზოგადო-

ებებში რთულია ადმიანის განზრახ სატანჯველად განწირვა.

მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც ვიმეტებთ ადამიანებს. ჩვენ მათ 

განზრახ ვაყენებთ ტკივილს. მაგრამ ჩვენ ეს არ მოგვწონს. სწორედ 

ამიტომ ვარჩევთ სიტყვებს და ჩვენ მიერ შერჩეული სიტყვების ნეიტ-

რალიზაციის ტაქტიკა გვატყუებს; სამართლის პროფესორების მიერ 

ტკივილის საკითხის არასათანადო და არასიღრმისეული შესწავლაც 

სიტყვები, როგორც ფარი
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იგივეზე მიუთითებს. ჩვენ არ მოგვწონს ეს აქტივობა, რადგან ტკივი-

ლის განზრახ მიყენება აშკარა შეუსაბამობაშია ჩვენი საზოგადოების 

სხვა ძირითად აქტივობებთან.

ამ წიგნში მე ხშირად ვიყენებ სიტყვებს „ტკივილის მიწოდება/

განაწილება“ (pain delivery). მაგრამ დიდი ძალისხმევა დამჭირდება 

იმისთვის, რომ აღნიშნული ფორმულირება ამოვიღო ხმარებიდან. 

ჩემმა კეთილმა და მაღალ კვალიფიციურმა ინგლისური ენის მრჩე-

ველმა დამარწმუნა, რომ მსგავსი ტერმინი არ არსებობს. ტკივილის 

მიწოდება, რძის მიწოდებას/მიტანას ჰგავს. საშინელი ტერმინია. მაგ-

რამ მე საწინააღმდეგოს ვგულისხმობდი: ეს რძის მიწოდებას/მიტა-

ნას ჰგავს. იდეალურია. ეს სიტყვა ზუსტად იმას ფარავს რაც მე მაქვს 

გამიზნული. თუ ტკივილის მიწოდება არ არის სიტყვა ოქსფორდის 

ინგლისურის მიხედვით, ის ნამდვილად გახდება. ტკივილის მიწო-

დებაა სწორედ ის ცნება, რომელიც ჩვენ დროში დაემსგავსა მშვიდ, 

ეფექტურ და ჰიგიენურ ქმედებას. დანახული მათი პოზიციიდან ვინც 

ახორციელებს ამ სერვისს, ეს არ არის არც პირველი და არც მთავარი 

დრამა, ტრაგედია, თუ, ინტენსიური ტანჯვა. ტკივილის მიყენება შეუსა-

ბამობაშია ძირითად იდეალებთან, მაგრამ მისი გამოყენების შესახებ 

გადაწყვეტილება შეიძლება გამოტანილ იქნეს იმ უცოდველი ან შე-

ურაცხმყოფელი სიტუაციების საპასუხოდ, რომელიც კონფლიქტშია 

ცალკეულ ღირებულებებთან. შედეგად, სასჯელთან დაკავშირებული 

ტკივილები რჩება სასჯელის მიმღებს. სიტყვებისა და სამუშაო პრაქ-

ტიკების ზედმიწევნით შერჩევის, ასევე შრომის განაწილების ხარჯზე, 

ტკივილის მიყენების პროცესი სხვა არაფერია, თუ არა საქონლის/

პროდუქტის მიწოდება.

ტკივილის საზღვრები
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3.1 ალკოჰოლის მიღებიდან საფრთხის შექმნამდე

სკანდინავიელებს ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებით სე-

რიოზული პრობლემები აქვთ. საერთაშორისო სტანდარტების მი-

ხედვით ჩვენ არ მოვიხმართ ბევრს, მაგრამ ჩვენ მოვიხმართ ისეთ 

სიტუაციებში და ისეთი ფორმით, რომელიც ალკოჰოლის მომხმარებ-

ლებს საშუალებას აძლევთ ადვილად აარიდონ თავი სოციალური 

კონტროლის ჩვეულებრივ საშუალებებს. ამიტომაც, გასაკვირი არაა, 

რომ ჩვენ საზოგადოებაში ალკოჰოლის მოხმარება და ალკოჰოლის 

მოხმარების კონტროლი დიდი ინტერესის საგანს წარმოადგენს. აღ-

ნიშნული წარმოადგენს მნიშვნელოვან და რთულ პრომლემას: მრა-

ვალი უბედურების აშკარა გამომწვევ მიზეზს. რთულია იმიტომაც, 

რომ ჩვენ გვინდა პრობლემის თავიდან არიდება და არა ალკოჰო-

ლის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ შევძლებთ, ისევე, როგორც ჰე-

როინის შემთხვევაში ვერ შევძლებთ, რომ  ნივთიერება მთლიანად 

ავკრძალოთ. შედარებისთვის, უმეტეს ნარკოტიკულ საშუალებასთან 

მიმართებით არსებობს ტიტოტალიზმის (ანუ ყველანაირი ნარკოტი-

კისგან თავის შეკავების პრინციპი) სახელმწიფო პოლიტიკა, რაც იმას 

გულისხმობს, რომ თუ არ ჩავთვლით სამედიცინო მიზნით ნარკოტი-

თავი 3
დანაშაული, 
როგორც განკურნების საგანი
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კული საშუალების მოხმარებას, ნარკოტიკული საშუალებები აკრძა-

ლულია. მაგრამ როდესაც საქმე მიდგება ალკოჰოლზე, მსგავსი ტიპის 

კონტროლი შეუძლებლად გამოიყურება. ალკოჰოლის შემთხვევაში, 

ჩვენ ვმოქმედებთ იმ ვარაუდით, რომ  პრობლემა არა ნივთიერებაში 

– ალკოჰოლშია, არამედ ცალკეული კატეგორიის მომხმარებელშია. 

მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა ჩვენ უამრავი წესი და რეგულაცია 

გვაქვს ალკოჰოლის გაყიდვასა და მიღებასთან დაკავშირებით. და-

მატებით, უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ნივთიერების ნაწილობრივ კონტ-

როლის მიზნით, ჩვენ ვცდილობთ ზოგიერთი იმ კატეგორიის ადამი-

ანის კონტროლს, რომლესაც არ შეუძლია „მშვიდად დალევა“.

ალკოჰოლის მომხმარებლების კონტროლის მცდელობა ქუჩი-

დან დაიწყო. ნასვამი ხალხი ქუჩაში არასიამოვნო შესახედავი იყო 

და ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევას იწ-

ვევდა. მსგავსი ქმედების აკრძალვის მომხრეებისთვის ეს არგუმენტი 

პედაგოგიურ მაგალითს წარმოადგენდა, ხოლო მომხმარებლების-

თვის იგი შემაცბუნებელი იყო. სწორედ ამ მსჯელობის საფუძველზე 

გადაწყდა, რომ მომხმარებლები ქუჩაში აღარ უნდა მდგარიყვნენ. 

აღნიშნული რა თქმა უნდა არ იყო ადვილი საქმე, გამოდიოდა, რომ 

მომხმარებლების ქცევა იმდენად შემაწუხებელი გახდა, რომ ამის-

თვის გათვალისწინებული იყო სასჯელი ისეთი ფორმით, რომელიც 

მომხმარებლებს ქუჩას ჩამოაშორებდა საკმარისი დროის მანძილზე. 

თუ რამის გაკეთება არ გამოდის სასჯელის დაწესებით ან გამოყე-

ნებით, მაშინ შეიძლება მას დაერქვას არა სასჯელი, არამედ მკურნა-

ლობა. მკურნალობაც შეიძლება მტკივნეული იყოს, ისევე, როგორც 

უამრავი სამკურნალო საშუალებაა მტკივნეული. თუმცა ეს ტკივილი 

განკუთვნილია არა ტკივილად (სასჯელის კონტექსში), არამედ გან-

კუთვნილია სამკურნალო საშუალებად, რომელსაც მოჰყვება ტკივი-

ლი. გამოდის, რომ ტკივილი გარდაუვალია, მაგრამ ეთიკურად გა-

მართლებული. ეს იდეა 1893 წელს დანაშაულის პოლიტიკის ნორვე-

გიის ასოციაციის (Norwegian Association for Criminal Policy) შეხვედ-

ტკივილის საზღვრები
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რაზე ჩამოყალიბდა და მხოლოდ რამდენიმე წელი დასჭირდა პარ-

ლამენტს ამ კანონის მისაღებად. კანონი შესაძლებლობას იძლეოდა 

სამკურნალოდ გაეგზავნა ადამიანი, რომელიც არაერთგზის იყო შემ-

ჩნეული ქუჩაში სმისთვის. სამკურნალოდ განთავსების გამართლება 

იმაში მდგომარეობდა, რომ ჯარიმას არ ჰქონდა სათანადოდ შემაკა-

ვებელი ეფექტი. თავდაპირველად ფიქრობდნენ, რომ სამკურნალოდ 

განთავსების ხანგრძლივობა განუსაზღვრელი უნდა ყოფილიყო, 

თუმცა ბოლოს 4 წლიანი ვადა განისაზღვრა. სამკურნალოდ განთავ-

სების დაწესებულებად გამოდგა ყველაზე მკაცრი პირობების მქონე 

დაწესებულება იმ კუთხით, რომ იგი ტერიტორიულად განთავსებული 

იყო ყველაზე მიყრუებულ და უზომოდ ქარიან ადგილას. დაწესებუ-

ლების ერთ-ერთი დირექტორის გადმოცემით უმეტეს შემთხვევაში 

ამინდი ისეთი ქარიანი იყო, რომ ქათმები მიწაზე იყვნენ დაბმული. 

იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი გამოდიდოდა ამ დაწესებულებიდან და 

განმეორებით ჩაიდენდა აღნიშნულ ქმედებას, იგი კიდევ 4 წლით გან-

თავსებოდა სამკურნალოდ და ასე გაგრძელდებოდა მანამ, სანამ არ 

განიკურნებოდა.

მსგავსი ღონისძიებები დაინერგა შვედეთში და ფინეთში, მაგრამ 

არა დანიაში. დანია ალკოჰოლსა და მასთან დაკავშირებულ პრობ-

ლემებს ცენტრალური ევროპის მსგავსად უმკლავდებოდა. ფინეთში 

უფრო სახარბიელო პირობები იყო შექმნილი იმ მხრივ, რომ სამკურ-

ნალოდ განთავსებულ ადამიანს შეეძლო ან დაესრულებინა მკურნა-

ლობის კურსი ან მოეთხოვა დეპორტაცია ციმბირში. ბევრი სწორედ 

ასე იქცეოდა.

თუმცა, ზოგი დაავადება განუკურნებელია. ცნება „განუკურნებე-

ლი“ მკურნალობის იდეის ლოგიკური გაგრძელებაა. ზოგიერთ ადა-

მიანი იმდენად არის დაავადებული, რომ იგი ცხოვრების ნორმალურ 

რიტმს ვეღარ დაუბრუნდება და გამუდმებით სამედიცინო მეთვალყუ-

რეობის ქვეშ უნდა იყოს. ასევეა დანაშაულის კონტროლის სისტემაც, 

რომელსაც არ შეიძლება ყველა შემთხვევაში უპირობო წარმატება 

დანაშაული, როგორც განკურნების საგანი



34

მოვთხოვოთ. შესაბამისად, ასეთი სისტემებისთვისაც საჭირო იქნება 

უფრო მყარი დაწესებულებები, განსაკუთრებით ისეთი ადამიანების-

თვის, რომლებსაც საშიში დამნაშავეების დიაგნოზი ექნებოდა. რა 

თქმა უნდა კიდევ ერთხელ უნდა გაესვას ხაზი, რომ მსგავს დაწესებუ-

ლებაში ცხოვრება რთული იქნება, მაგრამ რთულია მათთვისაც ვინც 

განუკურნებელი სენითაა დაავადებული. და საშიში დამნაშავეების 

მიმართ პოზიტიური ისაა, რომ მათ პოტენციურ მსხვერპლთა ტკივი-

ლი იქნება თავიდან აცილებული.

მსგავსმა ხედვამ პიკს შვედეთში მიაღწია, მეორე მსოფლიო ომის 

შემდეგ. შვედეთის სისხლის სამართლის კომიტეტი გამოვიდა წინა-

დადებით ძველი სისხლის სამართლის კანონებისა და სასჯელის ცნე-

ბის გაუქმებით. ამის ნაცვლად, შვედეთს უნდა ჰქონოდა საზოგადო-

ების დასაცავი ღონისძიებების კანონი და არა სასჯელები. თუმცა ეს 

წინადადება უარყოფილ იქნა.

3.2 დიდი მკვლევარები

წინა საუკუნე იყო მოგზაურობისა და დიდი აღმოჩენების საუკუნე. 

ლივინგსტონმა თერთკანიანებისთვის, აფრიკა გამოიკვლია, სოცი-

ოლოგები ევროპულ ქალაქებში დაბალი კლასების მდგომარეობას 

სწავლობდნენ. მანქანები უფრო დიდი და მძლავრები გახდნენ. სოფ-

ლებისგან განსხვავებით, გაცილებით მეტი მუშა ხელი გახდა საჭირო 

ქალაქში. ამავე დროს ქალაქებში უფრო გართულდა მასების კონტ-

როლი. მანქანის მძღოლები ერთმანეთთან უფრო ახლოს მოძრაობ-

დნენ, მაგრამ ამავდროულად უფრო დაშორებული იყვნენ ერთმანე-

თისგან. აუგუსტ სტრინდბერგი, გასული საუკუნის სტოკჰოლმზე საუბ-

რისას (The Maid-Servant’s Son 1978) აღწერს, თუ როგორ ცხოვრობ-

დნენ საჯარო მოხელეები, მოქალაქეები, მუშები და მეძავები ერთ 

დროს ერთიდაიმავე შენობაში. თუმცა, თანდათანობით მათი გზები 

გაიყო. ვალენშენშტადი (1953) აღწერს იმ დროს, როდესაც ოსლოში, 

ტკივილის საზღვრები
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ვატერლანდში ვერცერთი სრულ ჭკუაზე მყოფი პოლიციელი ვერ შე-

ვიდოდა. ეს იყო ჰარლემის მსგავსი უბანი, მტრის ტერიტორია ან სხვა 

სიტყვებით – სხვების ტერიტორია.

ამავე პერიოდში იტალიაში საქმიანობდა ახალგაზრდა სამხედრო 

ექიმი, ჩეზარე ლომბროზო. იგი საუბრობს მის 1860 წლის აღმოჩენაზე:

უეცრად, დეკემბრის მოღუშულ დილას, მე ერთ-ერთი ყაჩაღის თავის ქალაში 

აღმოვაჩინე საკმაოდ გრძელი ატავისტიკური დარღვევები... ხერხემლიანი 

ცხოველების ანალოგიური. ამ უცნაური დარღვევების ფონზე, მე გავაცნობი-

ერე, რომ დამნაშავეების მახასიათებლების ბუნება და პრობლემა ჩემთვის 

გადაჭრილი იყო (Radzinowicz 1966, p.29).

ბოლო დროს ამ „ყაჩაღების“ მახასიათებლების თაობაზე კითხვები 

გაჩნდა. იყვნენ თუ არა ისინი დაბადებით დამნაშავეები, ყაჩაღები? ან 

აჯანყებული ფერმერები ხომ არ იყვნენ? მართლა იყო თუ არა დამნა-

შავეობის გამომწვევი მიზეზების საწყისი პოლიტიკური მტრის თავის 

ქალაში? როგორც არ უნდა ყოფილიყო: შეთანხმდნენ, რომ დანაშა-

ულის გამოწვევის მიზეზების შესახებ პასუხი ადამიანის სხეულში იყო 

განთავსებული. დამნაშავეები განსხვავდებოდნენ სხვა ადამიანების-

გან და მათ სპეციალური მიდგომა სჭირდებოდათ. ცალკეული დამნა-

შავის მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე უნდა მომხდარიყო მათი 

იზოლირება ან მკურნალობა.

ლომბროზო ფლაგმანი იყო. მის კვალდაკვალ იტალიაში მის იდეებს 

იზიარებდა ფერი, გერმანიაში ფონ ლიცტი, სკანდინავიაში ბერნარდ 

გეტცი და სწორედ მათ იდეებს მოჰყვათ სპეციალური რეგულაციები და 

საშუალებები, რომელიც კონკრეტული კანონდამრღვევის მოთხოვ-

ნებზე იყო მორგებული. ჩვენ შემოვიღეთ პრევენციული პატიმრობა, 

სამეურვეოდ გადაცემა, განუსაზღვრელი სასჯელები, რომლის დროსაც 

ექსპერტები წყვეტდნენ გათავისუფლების საკითხს, შემოვიღეთ და-

წესებულებები ფსიქოპატებისთვის და სპეციალური დაწესებულებები 

ალკოჰოლიკებისთვის. შედეგად, ლიბერალური სახელმწიფო არც თუ 

დანაშაული, როგორც განკურნების საგანი
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ისე ლიბერალურად ჩანდა, როდესაც საქმე მეწარმეთათვის თავისუ-

ფალი ეკონომიკური პირობების შექმნამდე მივიდა. სატრანსპორტო 

გზები, რკინიგზა და ღარიბი მოსახლეობის რეგულირება სასიცოცხ-

ლოდ მნიშვნელოვანი გახდა. მოხდა ამ სფეროში ექსპერტთა ევოლუ-

ცია. ინდუსტრიული განვითარებისთვის დევიაციის კონტროლი არსე-

ბითი გახდა. მსგავსი ტიპის აზროვნებას ინტელექტუალური საფუძველი 

სწორედ მე-19 საუკუნეში ჩაეყარა. ტოვ შტენგ დალი აღწერს ამ პროცე-

სებს მის ორ მნიშვნელოვან ნაშრომში (1977, 1978). მსგავს დასკვნებამდე 

მიდის იგნატიევიც (1978, გვ. 215): „შრომითი დისციპლინის გაძლიერება 

გამოწვეული იყო თავისუფალი შრომითი ბაზრის შექმნით, ...“.

3.3 იმპერიის დაცემა

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ზემოთ ნახსენები თითქმის ყველა 

ღონისძიება გაუჩინარდა.2

1970 წლიდან ჩემს ქვეყანაში ქუჩის მოსახლეობა კვლავ დაშვებულ 

იქნა ქუჩებში. სპეციალური ღონისძიებების გატარება ფსიქოპატების 

მიმართ სულ უფრო არაპოპულარული ჩანს. მაგალითად, დანიამ და 

ფინეთმა საერთოდ გააუქმა მსგავსი ღონისძიებები, ხოლო ნორვეგია 

და შვედეთი მალე შეუერთდებიან მათ. ბორსტალის დაწესებულე-

ბები და სპეციალური არასრულწლოვანთა ციხეები, შვედეთის გარ-

და ყველგან გაუქმდა. მთავარი გამონაკლისი, რომელიც ჯერ კიდევ 

არსებობს არის „სახიფათო დამნაშავეები“. დანიას 1978 წლისთვის 

20 მსგავსი ტიპის დამნაშავე ჰყავდა, ფინეთს 9. ნორვეგია, ფინეთის 

2 „დანაშაულის განკურნების“ საშუალებების აყვავებისა და დაცემის შესახებ 
იმდენი რამ არის დაწერილი დეტალურად, რომ თავს უფლებას ვაძლევ აქ 
მხოლოდ მცირედით შემოვიფარგლო. განკურნების იდეოლოგიის და მისი 
შედეგების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ობერტის (Aubert 1958), კრისტის 
(Christie 1960 a and b), ობერტისა და მატიისენის (Aubert and Mathiesen 1962), 
ბიორესონის (Borjeson1966), ერიქსონის (Eriksson 1967), ანტილას (Anttila 1967) და 
ბონდესონის (Bondesson 1974) ადრეულ სკანდინავიურ ნაშრომებში.

ტკივილის საზღვრები
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მსგავს გადაწყვეტილებას მიიღებს და ფსიქოპატების მიმართ სპეცი-

ალური ღონისძიებების გამოყენების პრაქტიკას გააუქმებს. შვედეთში 

შექმნილმა კომიტეტმა წარმოადგინა წინადადება, რომლის მიხედვი-

თაც სახიფათო დამნაშავეები უნდა გათანაბრებულიყვნენ შეურაცხა-

დებს. მოკლედ, რომ ითქვას ჩვენ ვუბრუნდებით სასამართლოს მიერ 

დანიშნული განსაზღვრული სასჯელების სისტემას.

აღნიშნული პროცესი გარდაუვალი იყო. პირველ რიგში, ახლად 

შექმნილი სისტემის შეფარული ბუნება ყველასთვის ნათელი გახდა. ამ 

სფეროში ჩატარებული კვლევები ერთი მეორეზე მიყოლებით ადას ტუ-

რებდნენ, რომ სამკურნალო ცენტრები დამნაშავეთათვის სრულები-

თაც არ ასრულებდნენ საავადმყოფოს ფუნქციებს. რეალურად აღნიშ-

ნული დაწესებულებები საეჭვოდ ჰგავდა სტანდარტულ ციხეებს, „სამ-

კურნალო დაწესებულების“ თანამშრომლები ძალიან ჰგავდნენ ციხის 

თანამშრომლებს და პაციენტები ძალიან ჰგავდნენ მსჯავრდებულებს, 

მხოლოდ მათ მიმართ გაცილებით ნეგატიური დამოკიდებულება იყო, 

ვიდრე ჩვეულებრივი მსჯავრდებულების მიმართ. დანაშაულის მკურ-

ნალობისთვის დაწესებული განუსაზღვრელი ვადა გაცილებით მეტი 

ტკივილის მომტანი იყო, ვიდრე ძველი განსაზღვრული ტკივილი.

გარდა ამისა, კვლევებით ასევე დადასტურდა, რომ სამკურნალო 

დაწესებულება „პაციენტებს“ არც თუ ისე წარმატებით კურნავდა. 

მკურნალობის იდეოლოგია ძირითად ეფუძნებოდა უტილიტარიზმსა 

და მეცნიერულ მიდგომებს. მკურნალობის მომხრეები ამტკიცებდნენ, 

რომ აღნიშნული აუცილებელი იყო პაციენტისთვის და ნებისმიერი 

დამატებითი კვლევისთვის მზად იყვნენ. თუმცა, როგორც სამართ-

ლიანად არის აღნიშნული ლიტერატურაში, სამკურნალო დაწესე-

ბულებების პოზიტიური შედეგები არანაირი არგუმენტით არ არის 

გამყარებული. გამონაკლისი სიკვდილით დასჯა, უვადო თავისუფლე-

ბის აღკვეთა და კასტრაციაა, რეციდივიზმის პრევენციისთვის ამაზე 

ეფექტური სამკურნალო საშუალება არ არსებობს. იმ მცირე შემთხ-

ვევებშიც კი, როდესაც ტერმინ მკურნალობას გარკვეული რეალური 

დანაშაული, როგორც განკურნების საგანი
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საფუძველი გააჩნდა, რეციდივიზმის შესამცირებლად სამკურნალო 

საშუალებები ეფექტური არასდროს ყოფილა. მასიური ეკონომიკუ-

რი ანდა სოციალური ქმედებები არასდროს გატარებულა. ღარიბები 

არ გამდიდრებულან, მუშათა კლასს არ მისცემია საშუალო კლასის 

სამსახური, უპატრონო არასრუწლოვნებს არავინ დახმარებია მათი 

ოცნებების ასრულებაში, მარტოხელა ადამიანებს არავინ დახმარე-

ბია მყარი სოციალური ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში. ეს არც არის 

გასაკვირი. აღნიშნული მოითხოვს სოციალურ რეორგანიზაციას ისეთ 

დონეზე, რომელიც კრიმინოლოგიის კვლევის საგანს საგრძნობლად 

სცილდება.

და ბოლოს, ტერმინი „სახიფათო დამნაშავეები“ არაერთგზის იქნა 

კრიტიკულად შესწავლილი. როგორც ვონ ჰირში (1972) ასკვნის მის 

შესანიშნავ სტატიაში, კვლევებმა უჩვენეს ამ ტერმინის ბუნდოვანება, 

განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სახიფათო დამნაშავეების შერჩე-

ვაზე მიდგებოდა საქმე, ანუ ვინ უნდა შესულიყო ამ კატეგორიაში და 

რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე, მკურნალობის წარმატებაზეც 

ზედმეტია საუბარი. სკანდინავიელი მეცნიერების კრისტიანსენისა და 

სხვების (1972), დალგარდის (1966) და შტენგის (1966) კვლევებიც ანა-

ლოგიურს ასკვნიან. მთელი რიგი სკანდალებისა, რომლებიც მსგავ-

სი დაწესებულებების გარშემო არსებობს (მაგალითად, ნორვეგიის 

რაიტგიერდეტის დაწესებულების სკანდალი 1980 წლის შემოდგო-

მაზე და ინგლისის რემპტონის დაწესებულების სკანდალი) ცხადად 

მიუთითებს იმაზე, რომ საკმაოდ რთულია მორალური კუთხით მათი 

არსებობის გამართლება.

მეცნიერება არსებობს იმისათვის, რომ წარმოადგინოს არგუმენ-

ტები, მაგრამ არგუმენტები საკმარისი არ არის  სოციალური ცხოვრე-

ბის შესაცვლელად. აღნიშნულს კი, მივყავართ მეოთხე საკითხამდე, 

რომელიც გვეხმარება მკურნალობის იდეოლოგიის კრახის ახსნაში. 

1960 წელს, ლეიბორისტებმა მოიპოვეს გარკვეული ძალაუფლება 
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ან უფრო ზუსტები, რომ ვიყოთ, პატივისცემა. ამ პარტიის სპიკერმა, 

რომელიც მუშათა კლასის ინტერესების გამტარებელი იყო, თუმცა 

რა თქმა უნდა თვითონ ამ კლასიდან არ მოდიოდა, განაცხადა თუ 

რაოდენ დამწუხრებული იყო იმ უთანასწორო და საზიზღარი ღო-

ნისძიებებით, რომელიც მკურნალობად მოიხსენიებოდა. აღნიშნულ 

ღონისძიებებს დადებითი კუთხით არც ის ფაქტი წარმოაჩენდა, რომ 

ამ ტიპის მკურნალობის მიმღებნი იყვნენ იმ კლასის წარმომადგენ-

ლები, რომლებიც პოლიტიკური ძალაუფლების სათავეში უნდა ყო-

ფილიყვნენ. დამატებით, ასევე გამოაშკარავდა პარალელურ რეჟიმ-

ში ალტერნატიული ღონისძიებების არსებობის ფაქტიც. ადამიანთა 

კეთილდღეობაზე დამყარებული სახელმწიფოს იდეაც სწორედ ამ 

დროს გახდა აქტუალური. ეს უკანასკნელი კი, იმის დასტური იყო, 

რომ სიღარიბის წინააღმდეგ საბრძოლველად პენსიები და სოცი-

ალური დახმარებები უნდა გამოყენებულიყო და არა ციხეები.

დანაშაული, როგორც განკურნების საგანი
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4.1 მსგავსი იდეოლოგიები

როგორც ერთ-ერთი იმათგანი ვინც ხმალამოღებული ებრძვის მკურ-

ნალობის იდეოლოგიას სისხლის სამართალში, მე გულისტკივილითა 

და მღელვარებით ვადევნებ თვალს, როგორ იკავებს ახალი დანაშა-

ულის თავიდან აცილების, ანუ დაშინების, იდეოლოგია (deterrence) 

მისი კონკურენტის ადგილს. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 

მე ვკითხულობდი ლექციებს მკურნალობის ნაკლოვანებების შესახებ 

დილის სალექციო კურსებზე ოსლოში მაშინ, როდესაც იოჰანეს ანდე-

ნაესი3 (1974) საუბრობდა გენერალური პრევენციის შესახებ შუადღის 

სესიებზე იმავე ოთახში – სმენად ქცეული და მონდომებული აუდიტო-

რიის წინაშე. რა თქმა უნდა ისინი სმენად არიან ქცეული. ეს სტუდენ-

ტები ამ კაცისთვის დანაშაულის კონტროლის სისტემის შემადგენელი 

ნაწილები არიან და მათ სჭირდებათ მკურნალობის იდეოლოგიის 

თავი 4
ახალი დანაშაულის 
თავიდან აცილება (დაშინება)

3 იოჰანეს ანდენაესი (Johs. Andenæs) – მკვლევარი, რომელსაც გენერალური 
პრევენციის იდეების განვითარებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის. მისი 
პირველი ნამუშევარი ამ თემაზე დაწერილია 1950 წელს შემდეგი სათაურით: 
AlmenprevensJonen – illusjon eller realitet? (გენერალური პრევენცია – ილუზია 
თუ რეალობა?). ანდენაესის ნაშრომების უმეტესობა გამოქვეყნებულია 
ინგლისურ ენაზე წიგნში: Punishment and Deterrence (1974). მეტი კრიტიკული 
მოსაზრებებისთვის იხ.: Aubert (1954) და Christie (1971).
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რაციონალური შემცვლელის შესახებ ინფორმაციის მიღება. კარგი, 

რაციონალური, მეცნიერებაზე დაფუძნებული შემცვლელის – რო-

გორც მას უწოდებენ ხოლმე. სტუდენტები იღებენ მათ შესახებ ინ-

ფორმაციას და იღებენ საკმაოდ დიდი ოდენობითაც. ბოლო წლებში 

შემუშავდა მნიშვნელოვანი წინდადებები სისხლის სამართლის სის-

ტემაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ, როგორც ფინეთში 

(Straffrättskommitteens betänkande 1976) (Anttila 1977), ისე შვედეთში 

(Brottsförebyggande Rådet 1977). აღნიშნული წინადადებები მკურნა-

ლობის იდეოლოგიას ძალადაკარგულად აცხადებენ. და ორივე მის 

შემცვლელად ახალი დანაშაულის თავიდან აცილებას – ანუ „გენერა-

ლურ პრევენციას“, როგორც ჩვენ მას მოვიხსენიებთ სკანდინავიაში, 

ასახელებს, როგორც სისხლის სამართლისა და სასჯელის მიზანს. დი-

ქოტომიები მართავენ მსოფლიოს. მკურნალობასთან დაკავშირებული 

იდეები გაუჩინარდა და გენერალური პრევენციის საჭიროება დგას. 

ჩემთვის აღნიშნული წარმოადგენს შვედეთის „ახალი სისხლის სამარ-

თლის სისტემის“ (Brottsförebyggande Rådet 1977) ანგარიშის ყველაზე 

დიდ სისუსტეს. ისე გამოდის თითქოს მკურნალობა და გენერალური 

პრევენცია დანაშაულთან საბრძოლველი საუკეთესო საშუალებებია.

ძალიან მარტივია, მაგრამ ამავე დროს სრულიად ბუნებრივია, რომ 

გენერალური პრევენციასთან დაკავშირებული იდეები ცვლიან მკურ-

ნალობის იდეებს. ხშირად აღნიშნულ მიდგომებს განსხვავებულად 

წარმოაჩენენ ხოლმე, მაგრამ სინამდვილეში მათ საკმაოდ ბევრი 

საერთო აქვთ. ისინი ორივე ერთიდაიგივე ეპოქის, რაციონალური და 

საჭირო აზროვნების ეპოქის გამოძახილს განეკუთვნებიან. მათთვის 

საერთო მანიპულაციური ელემენტია. მკურნალობა განკუთვნილია 

დამნაშავის შესაცვლელად, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება 

(დაშინებით) განკუთვნილია სხვა ადამიანების ქცევის შესაცვლელად. 

ორივე შემთხვევაში სახეზე გვაქვს კონკრეტული მიზნის მისაღწევად 

მიმართული ტკივილი. ორივე შემთხვევაში ვვარაუდობთ, რომ  ქცე-

ვის გარკვეული ფორმით მოდიფიცირება გვექნება სახეზე.

ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება (დაშინება)
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კიდევ ერთი საერთო მახასიათებელი, რაც ზემოაღნიშნულ ღო-

ნისძიებებს აქვთ, არის მათი მყარი კავშირი მეცნიერებასთან. მაგრამ 

მკურნალობის შედეგების გაზომვა არავითარი ხალისის მომტანი 

აღარ არის, რადგან ყველა მათგანი ნეგატიურია. სწორედ ამიტომ 

მკვლევარები „ახალ აღთქმული მიწისკენ გაეშურნენ“. მოხდება თუ 

არა მკვლელობის შემცირება იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო სიკვ-

დილით დასჯას შემოიღებს? მაგალითად, ისააკ ელრიხი (1975) ამტკი-

ცებს რომ, ერთი ადამიანის სიკვდილით დასჯა, 7-8 ადამიანის სიცოც-

ხლის გადარჩენას უტოლდება, მაშინ როდესაც სხვა მეცნიერები იხ-

რებიან ტორსტენ სელინის (1967) მხარეს, რომელიც უთითებდა, რომ 

სიკვდილით დასჯას არავითარი დამაშინებელი ეფექტი არ ჰქონდა 

და შესაბამისად, ვერ ამცირებდა მკლველობის რიცხვს ქვეყანაში. 

მკურნალობის შედეგებთან შედარებით, ამ შემთხვევაში პრობლემე-

ბი უფრო რთულად შესაფასებელია, მაგრამ პრინციპში პრობლემე-

ბი და ამ პრობლემების შეფასების პოტენციალი მკურნალობასაც და 

პრევენციასაც მსგავსი აქვთ. მსგავსია, ასევე ის ჯგუფები ვინც მათ ავ-

კარგიანობაზე დებატებში იღებენ მონაწილეობას. იქიდან გამომდი-

ნარე, რომ სახეზეა ფაქტის, მეცნიერებისა და სოციალური ინჟინერიის 

საგანი, ჩვენ ისევ ექსპერტების შეფასებებზე ვართ დამოკიდებული, 

ისევე როგორც სამომავლოდ ჩვენ „სოციალური ტექნიკოსებზე“ ვიქ-

ნებით დამოკიდებული, მათ მიერ ნაჩვენები შედეგების პრაქტიკაში 

გადასატანად.

მკურნალობის იდეოლოგიისა და პრევენციის მსგავსებებით აიხს-

ნება ის ფაქტი, რატომაც არის ასეთი მარტივი მათი ერთმანეთით ჩა-

ნაცვლება. მაგრამ ეს ისე არ უნდა იქნეს გაგებული თითქოს მათ არა-

ვითარი განმასხვავებელი ნიშანი არ ჰქონდეთ. განსაკუთრებით გამო-

საყოფია გენერალური პრევენციის ის თვისება, რომელიც მის სიცოცხ-

ლისუნარიანობას უკავშირდება. იგი გაცილებით რთულად საკვლევი 

საკითხია. პირველ რიგში მისი ძირითადი ცნებებიც კი ბუნდოვნად 

არის გამიჯნული. აღნიშნულის დასადასტურებლად თქვენ ყურადღე-

ტკივილის საზღვრები
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ბას იმაზე მივაქცევ, რომ ამ თავშიც კი, საუბარია ან ახალი დანაშაულის 

თავიდან აცილებაზე, რომელიც თავის თავში დაშინებას გულისხმობს 

ან გენერალურ პრევენციაზე, ანუ სახეზე გვაქვს ორი ტერმინი. ასეთივე 

ბუნდოვანებას ვაწყდებით სასჯელების თაობაზე არსებულ ლიტერატუ-

რაშიც (cfr Andenæs 1974, დანართი 1). მეტიც, თუ გადავხედავთ ლიტე-

რატურას კარგად გამოჩნდება, რომ ახალი დანაშაულის თავიდან აცი-

ლებისა და გენერალური პრევენციის სისტემაში, პოლიციის საქმიანო-

ბიდან დაწყებული, ჩამოხრჩობით დამთავრებული, ყველაფერი კლა-

სიფიცირებულია, როგორც სტიმული. შესაბამისად, შემიძლია ვთქვა, 

რომ ყველა ის ელემენტი, რომელიც დამახასიათებელია სოციალური 

კონტროლისთვის, თავის მხრივ, შესაძლებელია დამახასიათებელი 

იყოს გენერალური პრევენციისთვისაც. და ბოლოს, მაშინაც კი, როდე-

საც სტიმული დაყვანილია მართვად პროპორციებამდე, პრევენციის 

შედეგების/ეფექტების გაზომვა, მკურნალობის შედეგების გაზმოვას-

თან შედარებით, გაცილებით პრობლემურია. მიზეზები აქაც მარტივია. 

მკურნალობის შედეგის გაზომვა მარტივია, რადგან მას ფორმალურად 

მაინც ჰყავს მკურნალობის მიმღები სუბიექტი, ანუ ვინ არის მკურნა-

ლობის სუბიექტი ცნობილია. გენერალური პრევენციისას აღნიშნული 

მეტად გართულებულია, რადგან სუბუექტია მთლიანი საზოგადოება 

ან მისი ნაწილი. ამ ადამიანებმა კი, შეიძლება ერთი დანაშაულებრივი 

საქმიანობა შეცვალონ მეორეთი ან  სხვა ქვეყანაში გადავიდნენ საც-

ხოვრებლად ისე, რომ უცნობი იქნება მიიღეს თუ არა მათ გარკვეული 

დოზით ის დამაშინებელი გზავნილი (სტიმული), რაც სხვა დამნაშავის 

მიმართ გამოყენებულ სასჯელს ახლდა და რაც გენერალური პრევენ-

ციის საზრისს წარმოადგენს.

კონცეპტუალურად, ისევე როგორც ემპირიულად, გენერალური 

პრევენციის იდეები უფრო რთულად განსახორციელებელია, ვიდრე 

მკურნალობის იდეები. ცნებებთან, სტიმულთან და შედეგებთან და-

კავშირებული ბუნდოვანება, ბუნებრივია ართულებს იდეების გან-

ხორციელებას. გენერალური პრევენციის თეორია გამყარებულია 

ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება (დაშინება)
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მტკიცებებით, რომ მისი საფუძველი მეცნიერებაშია, მაგრამ მისი ემ-

პირიული გამოკვლევა საკმაოდ რთულია. ამ თეორიის სწორედ ეს 

ზემოაღნიშნული ასპექტები შესაძლებლობას აძლევს გენერალურ 

პრევენციას შეავსოს ის ცარიელი ადგილი, რომელიც მკურნალობის 

გაქრობის შემდეგ დარჩება და რომელიც გამოსადეგს ხდის იდე-

ოლოგიას იმ ეპოქაში სადაც ტკივილის მიყენება სხვა მხრივ პრობ-

ლემური იქნებოდა. სხვა სიტყვებით, გენერალური პრევენციისთვის 

ადვილია ტკივილის მიყენების გამართლება.

4.2 აშკარა საკითხის გამეცნიერება

აშკარაა, რომ სასჯელი მოითხოვს მოქმედებას. ეს ყველასთ-

ვის ცნობილია. ჩვენ წითელ ცხელ ღუმელს ხელს არ ვკიდებთ. ჩვენ 

ვცვლით ქცევას უკეთესობისკენ, თუ ჩვენთვის ძვირფასი ადამიანისთ-

ვის ჩვენი საქციელი ტკივილის მომტანია. უმეტესობა იყენებს უსაფრთ-

ხოების ღვედს იმ შემთხვევაში, თუ მისი გამოუყენებლობა დიდ ხარ-

ჯებთან არის დაკავშირებული. ჩვენ, ჩვენი პირადი ცხვორების შესახებ 

ცოდნა და გამოცდილება გადაგვაქვს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. 

ჩემ გამოცდილებას ოჯახში და სამეგობრო წრეში საფუძვლიანობა 

ემატება მაშინ, როდესაც ვსაუბრობ იმის შესახებ, თუ როგორ ავაღები-

ნოთ ხელი ახალი დანაშაულის ჩადენაზე ქურდს, ნარკომანს, მოძალა-

დეს. ღუმელის სიცხელე ხომ არის მისი ხელის დადებისგან პრევენციის 

საფუძველი, მაშინ რატომ არ შეიძლება დანაშაულის პრევენცია სასჯე-

ლით ხდებოდეს? 

სინამდვილეში ბევრი მიზეზი არსებობს, რატომაც არ შეიძლება 

სასჯელი  პრევენციის საფუძველი იყოს. საზოგადოებრივ ასპარეზზე 

უდავოა არსებობს დაუყოვნებლივი კონტროლი და სასჯელი, რომე-

ლიც გამოხატულია ფორმალურ სასჯელებში და სავარაუდო დანაშა-

ულებრივ ქმედებისგან საკმაოდაა დროში დაშორებული. აქ კითხვები 

არ ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რომ დანაშაულისთვის სასჯელს 

ტკივილის საზღვრები
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იყენებს ის, ვისაც გარკვეული კავშირი აქვს ქმედების ჩამდენთან და 

თავის მხრივ, ტკივილის მიყენების გარდა აქვს სხვა შესაძლებლო-

ბებიც. კითხვები არ ჩნდება მაშინაც, როდესაც დგება სასჯელის გა-

მოყენების ან უმოქმედობის ალტერნატივა, აქ საუბარია დანაშაულის 

ხასიათიდან გამომდინარე სასჯელის ზომის გაზრდაზე ან შემცირება-

ზე. რომ შევადაროთ ტკივილის თავიდან აცილების თაობაზე ჩვენი 

ყოველდღიური ცხოვრებისეული გამოცდილება, დანაშაულის გე-

ნერალური პრევენციის თაობაზე დებატებს, ჩვენ უნდა გავარკვიოთ 

მაგალითად, რამდენად შემაკავებელი ეფექტი აქვს 200 გრადუსზე 

გაცხელებულ ღუმელს, 300 გრადუსზე გაცხელებულ ღუმელთან შე-

დარებით ან მამის მიერ შვილის რამდენიმე წუთიან დატუქსვას, 15 წუ-

თიან დატუქსვასთან შედარებით. ამასთან, ისიც აღსანიშნავია, რომ 

გენერალური პრევენცია (ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება), არ 

ითვალისწინებს როგორი ტკივილისა და ეფექტის მომტანია სასჯელი, 

მისი მთავარი საზრუნავია, რომ ბ-ს დასჯით ა-ზე მოახდინოს დამა-

შინებელი გავლენა. ზოგიერთი ჩვენთაგანი არ არის იმდენად გამჭ-

რიახი, რომ სხვა ადამიანის შეცდომაზე ისწავლოს. 

მაგრამ მაინც ცხადია, რომ სასჯელს აქვს პრევენციული/დამაში-

ნებელი ეფექტი. ზოგიერთი ტიპის სასჯელი ზოგიერთ სიტუაციაში, 

ზოგიერთი ტიპის ქმედების პრევენციას ახდენს. სასჯელის გარეშე, 

შეიძლება ქაოსმა დაისადგუროს. თუ პოლიციის თანამშრომლები გა-

იფიცებიან, ამას აუცილებლად მოჰყვება პრობლემები. ეს სავსებით 

ლოგიკური და გასაზიარებელია. მისი ყველაზე ელემენტარული გა-

გებით, დაშინების (ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება) თეორიის 

ძირითადი არსი სრულიად გასაგებია. თუ სამართალდამრღვევების 

მიმართ არავითარი ზომა არ იქნება გამოყენებული, აღნიშნული რა 

თქმა უნდა გამოიწვევს დანაშაულის რაოდენობის გაზრდას.

მაგრამ ელემენტალური გაგება არ არის საკმარისი გენერალური 

პრევენციის ანუ დაშინების პრაქტიკაში გამოყენების გასამართლებ-

ლად. პრაქტიკაში გენერალური პრევენციის იდეა გამოიყენება მაშინ, 

ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება (დაშინება)
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როდესაც პოლიტიკოსებს სჭირდებათ არგუმენტები გაზრდილი სას-

ჯელების გასამართლებლად ან მოსამართლეებს სურთ, რომ იყვნენ 

განსაკუთრებით მკაცრები. მაგალითად, თავისუფლების აღკვეთის 

ვადის გაზრდა ერთიდან ორ წლამდე. ჩემს ქვეყანაში სასჯელის გა-

მოყენების გამართლების მცდელობის პროცესში, ძალიან ბევრი 

დასაბუთება იწყება შემდეგი ფორმულირებით: „ვითვალისწინებთ 

რა გენერალური პრევენციის მიზნებს, მძიმე სასჯელის გამოყენება 

გარდაუვლად მიგვაჩნია“. აღნიშნული წარმოადგენს მარტივ გამოსა-

ვალს, რომელიც დაფუძნებულია შინაგან რწმენაზე და მეცნიერებაზე.

სწორედ აქ ვაწყდებით ძირითად პრობლემას: გენერალური პრე-

ვენციის ან დაშინების თეორიები სწორედ მაშინ არის ყველაზე მეტად 

მისაღები, როდესაც იწყება შემდეგი მსჯელობა – ან ყველაფერი ან 

არაფერი. თუ სამართალდამრღვევების მიმართ არავითარი ზომა 

არ იქნება გამოყენებული, აღნიშნული რა თქმა უნდა გამოიწვევს 

დანაშაულის რაოდენობის გაზრდას. თუ გადასახადებისაგან თავის 

არიდების მიმართ გამოყენებული იქნება სასჯელის უკიდურესი ზომა, 

აღნიშნული სავარაუდოდ გამოასწორებს მდგომარეობას. მაგრამ 

აღნიშნული იდეები არ არის განკუთვნილი მსგავსი მიდგომებისთვის. 

ამ შემთხვევაში, გენერალური პრევენციის სფეროში, თეორიები და 

ემპირიული კვლევები ვერავითარ დახმარებას ვერ გვიწევენ. მაგრამ 

ამ სფეროში მომუშავე პროფესიონალები ხშირად იყენებენ უკიდუ-

რეს მაგალითებს და ამით ქმნიან ისეთ წარმოდგენას, თითქოს მნიშ-

ვნელოვანი თეორიები და მიღწევები აქვთ. სხვა სიტყვებით, ისინი 

ტკივილის გადანაწილების პროცესის მცდარ ლეგიტიმაციას ახდენენ. 

მათ მარტივად შეეძლოთ ეთქვათ: ჩვენ იმ აზრის ვართ, რომ დამნა-

შაავები უნდა იტანჯებოდნენ. აღნიშნული იქნებოდა განცხადება ღი-

რებულებების შესახებ და ჩვენ ჩავერთვებოდით ტანჯვის შესახებ მო-

რალურ დებატებში, მაგრამ ისინი ამას არ აკეთებენ. ისინი ერთიდა-

იმავეს იმეორებენ, რომ მკურნალობის იდეოლოგიამ არ გაამართლა 

ტკივილის საზღვრები
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და არ არსებობს მეცნიერული დასკვნა, რომელიც საწინააღმდეგოს 

მიუთითებდა, სამაგიეროდ არსებობს ემპირიული მტკიცებულებები, 

რომლებიც გენერალური პრევენციის იდეას ამყარებს. აღნიშნულის 

დასტურად, ისინი იშველიებენ მთელ რიგ კლასიკურ მაგალითებს 

ტკივილის ცალკეული სახის პრევენციული ეფექტების შესახებ. ყოვე-

ლივე აღნიშნულით კი, პრევენციის მომხრეები ქმნიან წარმოდგენას, 

გაჯერებულს მეცნიერული ტერმინებით, რომ სასჯელის სახის ამორ-

ჩევა ეფუძნება გარკვეულ მიზნებს და სასჯელის სხვა მეთოდების 

არსებობის შემთხვევაში, კრიმინოგენული სიტუაცია სხვაგვარი იქნე-

ბოდა. ამით ტკივილს, მეცნიერული ლეგიტიმაცია ეძლევა. ჩვენ ბო-

ლომდე არ ვართ ბედნიერები ჩვენი საქციელით, მაგრამ მეცნიერების 

სახელით ვინარჩუნებთ მათ!

4.3 ტკივილის გადანაწილების დონე

ნორვეგიის ციხის მოსახლეიობა 1800 კაცს შეადგენს. ეს ნიშნავს, 

რომ 100 000 სულ მოსახლეზე საშუალოდ 44 პატიმარია. მაგრამ რა-

ტომ მხოლოდ 44? რატომ არა 115 პატიმარი 100 000 მოსახლეზე, რო-

გორც ეს ფინეთშია? ან რატომ არ ავიღოთ სხვა უფრო ინდუსტრი-

ული სახელმწიფო? აშშ-ს ნახევარი მილიონი თავისუფლება აღკვე-

თილი მსჯავრდებული ჰყავს, რაც ნიშნავს, რომ 100 000 მოსახლეზე 

230 პატიმარია. საბჭოთა კავშირს 1,7 მილიონი პატიმარი ჰყავს, ანუ 

660 პატიმარი 100 000 მოსახლეზე (Neznansky 1979). მაგრამ ჩვენ შეგ-

ვიძლია შევისწავლოთ უფრო პატარა და მეტად ინდუსტრიალიზებუ-

ლი სახელმწიფო განთავსებული ევროპის შუაგულში საკმაოდ ბევრი 

ისეთი პატარა პრობლემით, როგორიცაა ნარკოტიკები და სხვა და-

ნაშაულის პრობლემები. ეს სახელმწიფოა ჰოლანდია, 100 000 მო-

სახლეზე 20 პატიმრით. ეს ციფრი არის ნორვეგიის ნახევარი, მაგრამ 

ზუსტად იმდენივე რამდენიც ისლანდიაშია. ჩვენ სახელმწიფოებს 

ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება (დაშინება)
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შორის მსგავსებები შეგვიძლია მოვიძოთ აღმოსავლეთ ევროპაშიც, 

სადაც ყველაზე მეტი ციხის მოსახლეობაა საბჭოთა კავშირში და პო-

ლონეთში, ხოლო ყველაზე ნაკლები ჩეხოსლოვაკიაში და გერმანიის 

დემოკრატიულ რესპუბლიკაშია.

ისტორიულად ციხის მოსახელობებს შორის ვარიაციები უფრო 

მკვეთრიც ყოფილა. იმ პერიოდში, როდესაც ჰენრიკ იბსენი უნი-

ვერსიტეტის მისაღებ გამოცდას აბარებდა (სხვათა შორის ჩაიჭრა), 

ნორვეგიას ციხის მოსახლეობა ხუთჯერ აღემატებოდა დანიისას. ფი-

ნეთსა და შვედეთს ერთნაირი მაჩვენებლები ჰქონდათ. ჩვენი ციხის 

მოსახლეობა მკვეთრად შემცირდა საუკუნის მიწურულს, მას შემდეგ 

კი, იგი დღემდე ერთ დონეზეა. იგი უცვლელია იმის მიუხედავად, რომ 

დანაშაულის რაოდენობა გაიზარდა, ხოლო ცალკეულ შემთხვევაში 

გაოთხმაგდა. 

ჩვენი მიზანი აქ არ არის ცვლილებების შესწავლა ან არ შესწავ-

ლა. ჩვენი მიზანია ავღნიშნოთ, რომ არაფერი ახალი არ არის იმა-

ში, რომ გაიზარდოს რეგისტრირებული დანაშაულების რაოდენობა, 

მაგრამ ციხის მოსახლეობა დარჩეს უცვლელი. და პირიქით, სავსე-

ბით შესაძლებელია შემცირდეს რეგისტრირებული დანაშაულების 

რაოდენობა ისე, რომ არ შემცირდეს მსჯავრდებულების რაოდენობა. 

შესაბამისად, აუცილებელი კავშირი დანაშაულის დონეებსა და სას-

ჯელებს შორის არ არსებობს. ადვილი მისახვედრია, რომ ქვეყანაში 

დანაშაულის მაჩვენებელი დაკავშირებულია თავისუფლების აღკვე-

თის მაჩვენებელთან. მეორე მხრივ, ადვილი მისახვედრია ისიც, რომ 

სწორედ დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელია, ანუ პოლიციის მიერ 

თავისი უფლებამოსილების განხორციელებაა, დანაშაულის დონის 

განმსაზღვრელი. ეჭვგარეშეა, რომ ისინი ერთმანეთზე ახდენენ გავ-

ლენას, მაგრამ თითოეულს საკმაოდ ფართო არეალი აქვს. სწორედ 

ამ და სხვა მიზეზების გამო, სასჯელის მარტივად გაიგივება ასასარუ-

ველ ქმედებათა კონტროლის საშუალებებთან, ნიშნავს მის საკმაოდ 

შეზღუდულ გაგებას.

ტკივილის საზღვრები
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4.4 დანაშაულის კონტროლი, როგორც დანაშაულის კონტროლის მიზანი?

გენერალურ პრევენციაზე ახალი ლიტერატურის გაცნობისას, მკით-

ხველს აუცილებლად გააოცებს ის ფაქტი, თუ რამდენად მარტივად 

არის ყველაფერი გადმოცემული. მსგავსი სიმარტივე იგრძნობოდა მა-

შინაც, როდესაც საუბარი მკურნალობის იდეოლოგიას შეეხებოდა. ამ 

უკანასკნელ შემთხვევაში ნათელი იყო, რომ დამნაშავეები უნდა გან-

თავსებულიყვნენ სხვადსხვა ტიპის დაწესებულებებში, მათი შემდგომი 

ანტისოციალური აქტივობების პრევენციის მიზნით. ახლა კი, ნათელია, 

რომ მოსახლეობა დაშინდება, სხვა დამნაშავეების ტკივილის შემხედ-

ვარე და არ ჩაიდენს კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას. ისე გამოდის, 

თითქოს დანაშაულის კონტროლის სისტემის მიზანი დანაშაულის გა-

კონტროლებაა.

ასე არ უნდა იყოს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვა, თუ სისტემის მთავა-

რი ფუნქცია გენერალური პრევენცია, ანუ დაშინებაა, მაშინ ჩვენ დანა-

შაულის კონტროლის სისტემა სხვაგვარად უნდა ჩამოგვეყალიბებინა. 

თუ სასჯელის მიზანი  ადმიანების დამორჩილებაა, მაშინ დანაშაულის 

კონტროლის სისტემას თითქმის არაფრის გაკეთება არ დასჭირდე-

ბოდა სერიოზული დანაშაულების გასაკონტროლებლად. მკვლელო-

ბის უმეტესი შემთხვევა დარჩებოდა დასუჯელი, რადგან ყველას ეცო-

დინებოდა, რომ მკლველობა არასწორია და მარტივი ფორმალური 

პროცედურა ბრალეული პირის გამოსავლენადაც საკმარისი იქნებო-

და. სამაგიეროდ, მთელი ყურადღება დაეთმობოდა უფრო ნაკლე-

ბად მძიმე ნორმებს. ბოლო პერიოდში ნორვეგიაში, ჩვენ ავკრძალეთ 

„სკეითბორდების“ გაყიდვა. ამას გარდა, ჩვენ მივიღეთ კანონი, რომე-

ლიც ავტომობილის წინა სავარძლებზე ღვედის გაკეთებას ავალდებუ-

ლებს. სწორედ ასეთ ქმედებებთან დაკავშირებით არის პრევენციის 

იდეა საინტერესო. დავაწესოთ ამ ქმდებებისთვის სულ რაღაც 5 წლით 

თავისუფლების აღკვეთა და მიზანიც მიღეწული იქნება. სამაგიეროდ 

ასეულობით ადამიანის ჯანმრთელობას აღარ დაემუქრება საფრთ-

ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება (დაშინება)
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ხე და 30-ამდე ადამიანის სიცოცხლე იქნება დაცული ყოველწლირად, 

თუ ღვედის თაობაზე აკრძალვა არ დაირღვევა. ეს ციფრი უტოლდება 

მკვლელობების საშუალო წლიურ მაჩვენებელს ჩვენ ქვეყანაში.

მაგრამ ასე მარტივად არ შეიძლება საქმე იყოს.

უფრო რთული მიდგომაა შემოთავაზებული კლაუს მეკელას მიერ 

(1975). ის არის ერთ-ერთი ავტორი ფინეთის სისხლის სამართლის 

რეფორმისა და მისი მთავარი არგუმენტი მდგომარეობდა იმაში, რომ 

სასჯელის მიზნად გენერალური პრევენციის ხაზგასმით, უნდა მომხ-

დარიყო პრიორიტეტების სიის შედგენა, რომელიც საზოგადოების 

ღირებულებებს გაითვალისწინებდა. აღნიშნული საკმაოდ საინტერე-

სო შემოთავაზებას წარმოადგენს და ცოტა ხანში მივუბრუნდები მის 

განხილვას. მოკლედ, რომ ჩამოყალიბდეს, მეკელას იდეა მდგომა-

რეობს იმაში, რომ რაც უფრო მძიმეა ქმედება მით უფრო მძიმე სას-

ჯელი უნდა გამოიყენებოდეს მის მიმართ. ან როგორც მთავარ შვე-

დურ შემოთავაზებაშია მითითებული: „სასჯელის სიმძიმე ქმედების 

სიმძიმეზე უნდა იყოს დამოკიდებული“ (გვ. 200). სხვა სიტყვებით, მეტი 

ტკივილი, მძიმე ქმედებებისთვის.

მაგრამ ვინ უნდა განსაზღვროს ის პრიორიტებები, რომლებიც 

ზემოთნახსენებ სიაში უნდა შევიდეს? – ჩემ ქვეყანაში აღნიშნულზე 

პარლამენტია უფლებამოსილი. პროცესი მარტივია: სისხლის სამარ-

თალი ადგენს „ცოდვების“ სიას, პარლამენტი ახდენს მათ კატეგო-

რიზაციას, ალაგებს მათ რანგების მიხედვით და დეტალურად წყვეტს 

რა ოდენობის ტკივილი უნდა განესაზღვროს კანონდამრღვევს და 

რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტად არის რანგირებული ქმედება, მით 

უფრო მეტი ტკივილია მისთვის განკუთვნილი.

კლაუს მეკელას მიერ ფორმულირებული პრიორიტეტების სიის 

იდეამ ამოცანა საკმაოდ გაართულა. მისი მოსაზრებით, მიზანია არა 

მხოლოდ დანაშაულის კონტროლი, არამედ იმ ღირებულებებისადმი 

პრიორიტეტების მინიჭება, რომელიც ჩადებულია სისხლის სამართ-

ლის კანონში. აღნიშნულს ითვალისწინებს, ასევე შვედეთის წინადადება 

ტკივილის საზღვრები
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„ახალი სისხლის სამართლის სისტემა“. მთავარი მიზანია არა კონტრო-

ლის საჭიროება, არამედ იმის განსაზღვრა, თუ როგორ მოპყრობას იმ-

სახურებს ქმედება, რაც თავის მხრივ, ამ ქმდებისთვის სასჯელის სიმძი-

მის განმსაზღვრელი იქნება – „კონკრეტული ქმედებისთვის დამდგარი 

შედეგი უნდა იყოს ქმედების საშიშროების განმსაზღვრელი“ (გვ. 200).

მაგრამ თუ ეს არის მიზანი – რაც შეიძლება საკმაოდ მისაღებ მიზ-

ნად ჩაითვალოს – მაშინ ახალი კითხვები იბადება, განსაკუთრებით 

იმასთან დაკავშირებით, თუ რის მიღწევას ვცდილობთ ჩვენ მსგავსი 

მიდგომებით. მართლა ეხება თუ არა მსგავსი მიდგომები გენერალურ 

პრევენციას? რა მეცნიერული ან სოციალური შედეგები შეიძლება 

მოჰყვეს მას? გამოდის, რომ მკვლელს სიკვდილით ვსჯით არა იმი-

ტომ, რომ მოხდეს მკვლელობის პრევენცია, არამედ იმიტომ, რომ 

დავგმოთ მკვლელობის ბოროტი ხასიათი. მაგრამ რა საჭიროა ამ 

ყველაფრის განხილვა ემპირიული ანალიზის ჩარჩოში? ტკივილის 

განაწილება აქ გამოყენებულია როგორც მორალური დეკლარაცია 

და რატომ არ ვარქმევთ თავის სახელს?

ამის აღიარებით ჩვენ პირველ რიგში ვაკნინებთ გენერალური 

პრევენციის იდეას. მეტიც, აშკარად იკვეთება, რომ ტკივილის განა-

წილება განკუთვნილია მხოლოდ სიტყვებად. აღნიშნულის აღიარე-

ბა კი, გზას უხსნის სხვა ნაკლებად ტკივილის მომტანი სიტყვების გა-

მოყენებას. ისეთ პირობებში კი, როდესაც ტკივილი განკუთვნილია 

გზავნილად/მესიჯად, ნაცვლად ქმედების კონტროლის საშუალებისა,  

საკმაოდ რთულია ტკივილის მიყენების ლეგიტიმაცია.

4.5 ნეო-კლასიციზმის შესავალი

როგორც კონცეპტუალურად, ისე ემპირიულად გენერალური პრე-

ვენციის იდეების ხორცშესხმა გაცილებით რთულია ვიდრე მკურ-

ნალობისა. მაგრამ როდესაც საქმე ღირებულებების სტანდარტებზე 

მიდგება, გენერალური პრევენციის იდეებს დიდი უპირატესობა აქვთ. 

ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება (დაშინება)
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მკურნალობის იდეოლოგიები ეფექტური იყო იმით, რომ ისინი ღირე-

ბულებებს ბლოკავდნენ. სომატური მედიცინის ანალოგიაზე დაყრდნო-

ბით, მკურნალობა აშკარა უპირატესობად ითვლებოდა. მკურნალობა 

და შესაბამისად, მკურნალობა დანაშაულის კონტროლის სისტემაში, 

პაციენტის ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად გამოიყენებოდა. შესა-

ბამისად, მიზანშეწონილი არ იყო იმის გარკვევა მტკივნეული იყო თუ 

არა ეს პროცესი, რადგან მკურნალობის უმეტესი პროცესი გარკვეულ-

წილად ტკივილის მომტანია. არც იმის გარკვევა იყო მიზანშეწონილი, 

იმსახურებდა თუ არა პაციენტი ამ ტანჯვას, რადგან უამრავი ცხოვრე-

ბისეული ტანჯვა დაუმსახურებელია. არც მკურნალების კონტროლი 

იყო აუცილებელი, რადგან სახეზე არ იყო ინტერესთა კონფლიქტი, 

არსებობდა მხოლოდ ერთი მიზანი, რომელზეც პაციენტიც და საზოგა-

დოებაც მყარად თანხმდებოდნენ და ეს მიზანი ადამიანის სოციალური 

განკურნება იყო – ან მისი დანაშაულისგან განკურნება.

დაშინება, ანუ გენერალური პრევენცია სულ სხვა პოზიციაზეა. აქ 

უკვე ნათელია, რომ საუბარია არა მკურნალობაზე, არამედ სასჯელზე. 

ეს არის გამიზნული ტანჯვა. სისხლის სამართლის სიტემა არსებობს არა 

ადამიანის განსაკურნებლად, არამედ ტკივილის მისაყენებლად. და 

ადამიანს ტკივილი ადგება იმისათვის, რომ სხვა ადამიანებმა გაითა-

ვისონ ამ ტკივილის შესახებ ანუ მოხდეს მათი დაშინება. თუ უშუალო 

ტკივილის ადრესატები შეიცვლებიან, ძალიან კარგია, მაგრამ ამ ტკივი-

ლის აუდიტორია არის საზოგადოება და ამის შესახებ ცხადად არის მი-

თითებული გენერალური პრევენციის შესახებ თეორიებში. შესაბამი-

სად, გვიწევს იმის აღიარება, რომ არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი. 

ძალაუნებურად ჩვენ ტკივილის რეგულაციებზე გვიწევს ყურადღების 

მიქცევა. მკურნალობის იდეოლოგიის გაუჩინარებისა და გენერალური 

პრევენციის ხელახალი აღორძინების პროცესების აღწერით, ჩვენ რე-

ალურად განვიხილეთ ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმდინარეობა, 

რომელმაც საფუძველი დაუდო „ნეო-კლასიკურ“ მიმდინარეობას. 

შემდეგ თავში სწორედ ამ უკანაკსნელზე იქნება საუბარი. 

ტკივილის საზღვრები



53

5.1 დაბადება და ხელმეორედ დაბადება

იმისათვის, რომ მოხდეს ახალი კლასიციზმის ანალიზი, აუცილებე-

ლია მსჯელობა ძველი კლასიციზმის აღწერით დაიწყოს. რამდენიმე 

სიტყვაც საკმარისი იქნება ზოგადი წარმოდგენის შესაქმნელად. კლა-

სიკური მიმდინარეობა ნამდვილი გაგრძელებაა იმისა, რაც დღეს-

დღეისობით განათლების ეპოქად არის მოხსენიებული. ამ ეპოქამ 

გვაჩუქა რუსო და ვოლტერი და მათთან ერთად შეიქმნა ადამიანის 

ღირსებისა და პოტენციალის შესახებ ზოგადი წარმოდგენები (თუმ-

ცა ისიც აღსანიშნავია, რომ რუსო მხოლოდ მამაკაცებს გულისხმობ-

და). სისხლის სამართლის სფეროში ეს მიმდინარეობა ორ ძირითად 

მოთხოვნას ეფუძნებოდა. პირველ რიგში, ადამიანის ქცევის გასა-

კონტროლებლად, რაც შეიძლება ნაკლები ჩარევა უნდა ყოფილიყო 

სახეზე. სასჯელი არ უნდა ყოფილიყო იმაზე მეტი, ვიდრე ეს აუცილე-

ბელი იქნებოდა ქმედების განმეორებით ჩადენის პრევენციისთვის, 

როგორც ინდივიდუალურ ისე საზოგადოების დონეზე. ამას გარდა, 

ნათლად უნდა ყოფილიყო განსაზღვრული კონკრეტულ ქმედებას, 

რომელი კონკრეტული სასჯელი მოჰყვებოდა. სიცხადე და განჭვრე-

ტადობა სასამართლოებისათვის ორ უმთავრეს სიტყვად იქცა. ეს კი 

იმას ნიშნავს, რომ დანაშაულიც და სასჯელიც წინასწარ ცხადად უნდა 

თავი 5
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იყოს განსაზღვრული. სასჯელი უნდა იყოს დაზუსტებული და უნდა შე-

ესაბამებოდეს ქმედების სიმძიმეს.

აღნიშნული მიმდინარეობის შექმნა განაპირობა არისტოკრატიის 

წინააღმდეგ ბურჟუაზიული ოპოზიციის ზრდამ. გაჩნდა აუცილებლო-

ბა სისხლის სამართლის პოლიტიკის კლასიკური მახასიათებელის 

წინააღმდეგ, რომლის მიხედვითაც ის ვისაც ძალაუფლება უპყრია 

ხელთ, ხშირად თვითნებობდა. ბურჟუაზია მოვიდა ხელისუფლებაში 

და გაჩნდა განცდა, რომ ისინი აღარ მოითმენდნენ საზოგადოების 

წევრების წოდებრიობაზე დამყარებულ პრივილეგირებულ მიდ-

გომებს, მიდგომებს, რომლის მიხედვითაც დიდგვაროვანს შეეძლო 

ჩადენილი ქმედების გამო მხოლოდ ჯარიმით ეგო პასუხი, ხოლო 

საზოგადოების „ჩვეულებრივ“ წევრს თავისუფლების ხანგრძლივი 

აღკვეთით. მოთხოვნა იყო საერთო დიდგვაროვნის და ჩვეულებრივი 

მოქალაქის მიმართ, ანუ როდესაც კანონდარღვევა იყო მსგავსი, მათ 

თანაბრად უნდა ეგოთ პასუხი. იმისათვის, რომ თანასწორობა ყოფი-

ლიყო დაცული აუცილებელი იყო სასჯელების წინასწარ ჩამოყალი-

ბება, რა პირობებშიც საზოგადოებას ეცოდინებოდა რა მოსალოდნე-

ლი სასჯელი დაენიშნებოდა კანონდამრღვევს, შესაბაისად, სასჯელი 

მხოლოდ ქმედების სიმძიმეზე იქნებოდა დამოკიდებული და არა ქმე-

დების ჩამდენის წოდებრივ მდომარეობაზე ან მოსამართლის დისკ-

რეციაზე. სისხლის სამართლის უდიდესი მკვლევარები, როგორიცაა 

ბეკარია და ბლექსტოუნი, გახდნენ დიადები იმიტომ, რომ დიადები 

იყვნენ. მაგრამ გარდა ამისა, ისინი დიადები გახდნენ იმიტომაც, რომ 

საჭირო დროს საჭირო გზავნილი ჰქონდათ. მათი აზრები შეთავსე-

ბადი იყო არა მხოლოდ ძალაუფლების მქონე ჯგუფისთვის, არამედ 

პოლიტიკური, თუ ეკონომიკური იდეებისა და აზროვნებისთვისაც.

5.2 ბეკარიასთან ერთად აშშ-მდე

ჩეზარე ბეკარია კმაყოფილებით დააქნევდა თავს შესაძლებლობა 

რომ მისცემოდა და ემუშავა ამ სამ უმნიშვნელოვანეს წიგნზე:
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1.  American Friend’s Service Committee: Struggle for Justice. N.Y. 1971

2.  Andrew von Hirsch: Doing Justice. Report of the Committee for the 

Study of Incarceration N. Y. 1976.

3.  The Twentieth Century Fund Task Force on Criminal Sentencing: Fair 

and Certain Punishment. N.Y. 1976.

სამივე პუბლიკაცია შემუშავებულია კომიტეტის მიერ. მართალია 

აღნიშნული კომიტეტების შემადგენლობა თავად წევრებმა დააკომპ-

ლექტეს, მაგრამ ყველა მათგანი მნიშვნელივანი იყო, მათი წევრების 

ჩართულობისა და ცნობადობის გამო, მათი წევრების ადგილის გამო 

ამერიკულ საზოგადოებაში და მათი არგუმენტების სიძლიერის გამო. 

პრინციპში ამ წიგნების სათაურები ბევრ რამეზე მეტყველებს. პირველ 

წიგნში საუბარია მართლმსაჯულებისთვის ბრძოლაზე, მეორეში მარ-

თლმსაჯულების განხორციელებაზე და როდესაც ტერმინი „მართლ-

მსაჯულება“ ამოწურულია მესამე წიგნში საუბარია მის მსგავს ტერ-

მინზე „სამართლიან და განჭვრეტად სასჯელზე“. ყურადსაღებია, რომ 

ამ შემთხვევაშიც ნახსენებია ტერმინი სასჯელი და არა მკურნალობა.

პირველი კომიტეტთაგანი შიქმნა ამერიკის ერთ-ერთი კომუნის 

წარმომადგენლებისგან. აღნიშნული ფაქტი უკვე საინტერესოა, რად-

გან სწორედ ამ კომუნის წარმომადგენლების მოძრაობამ ჩამოაყა-

ლიბა გამასწორებელი მიდგომის იდეები ამერიკაში. აღნიშნული კი, 

პენსილვანიის ციხეში არსებული სავალალო მდგომარეობის გამოძა-

ხილი იყო, სადაც პატიმრები მოთავსებულები იყვნენ სამარტოო საკ-

ნებში, კონტაქტი ჰქონდათ მხოლოდ დაწესებულების მოძღვართან 

და დირექტორთან და ასეთ პირობებში იხდიდნენ სასჯელს, მანამ 

სანამ მზად არ იქნებოდნენ გათავისუფლებისთვის. ასეთი ტიპის წა-

მების წინააღმდეგ, ზემოთ ნახსენებმა კომუნის წარმომადგენლებმა 

შემოიღეს განსაზღვრული სასჯელების სისტემა, რომლის ოდენობაც 

ქმედების სიმძიმეზე უნდა ყოფილიყო დამოკიდებული. ამ წესიდან 

გადახვევა კი უსამართლო სასჯელის დანიშვნის წინაპირობას წარ-

მოადგენდა.
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მეორე კომიტეტი, როგორც წესი ვონ ჰირშის კომიტეტის სახელი-

თაა ცნობილი. მან შემოიღო ცალკეული გამონაკლისები ისეთ შემთხ-

ვევებში, როდესაც საქმე განსაკუთრებით საშიშ დამნაშავეებს შეეხე-

ბოდათ. განსხვავებული წესი იყო დადგენილი, ასევე რეციდივისტე-

ბისთვისაც, რომლებსაც უფრო მძიმე სასჯელი ენიშნებოდათ, ვიდრე 

ქმედების პირველად ჩამდენებს. მეტიც, ამავე კომიტეტმა დანერგა 

სასჯელის გაზრდის ან შემცირების შესაძლებლობები, როდესაც სა-

ხეზე იყო დამამძიმებელი ან შემამსუბუქებელი გარემოებები ინდივი-

დუალურ დონეზე.

მესამე ანგარიში შესაძლებელია მეორე ანგარიშის სახესხვაო-

ბად ჩაითვალოს. ამ კომიტეტის რამდენიმე წევრი, მეორე კომიტეტშიც 

იღებდა მონაწილეობას. მათი სისტემა მდგომარეობს შემდეგში (გვ. 20):

თითოეული დანაშაულის ქვეკატეგორიისთვის, ჩვენ გთავაზობთ, რომ კა-

ნონმდებელმა ან შესაბამისად პასუხისმგებელმა პირმა, მიიღოს სავარაუდო 

სასჯელი, რომელიც როგორც წესი ენიშნებათ დანაშაულის პირველად ჩამ-

დენ პირებს და რომლებმაც დანაშაული ჩაიდინეს ამ დანაშაულისათვის და-

მახასიათებელი ხერხით.

კანონმდებელმა, ასევე, უნდა განსაზღვროს რამდენით უნდა გაიზარდოს 

სასჯელი ქმდების განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში წინასწარ განსაზღ-

ვრული პროცენტებში გამოსახული ფორმულის მიხედვით. ამ მიდგომის 

საზრისი მდგომარეობს იმაში, რომ დანაშაულის პირველად ჩადენის შემთ-

ხვევაში სასჯელი უნდა იყოს შედარებით ნაკლები, მაგრამ მკვეთრად უნდა 

გაიზარდოს განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში. შესაბამისად, ჩვენ გთა-

ვაზობთ სასჯელის ზომის გეომეტრიულ მატებას უფრო მძიმე დანაშაულე-

ბისთვის: მაგალითად, საჯელი 50%-ით გაიზრდება განმეორებით ჩადენილ 

შეიარაღებული ყაჩაღობის შემთხვევაში, 100%-ით მესამედ ჩადენისთვის, 

200%-ით მეოთხედ ჩადენის შემთხვევაში და ა.შ. მსგავსი ტიპის გეომეტრი-

ული ზრდადობა განსხვავებული იქნება წვრილმანი დანაშაულების შემთხ-

ვევაში: 10%-ით განმეორებით ჩადენილი ჯიბის ქურდობის გამო, 20%-ით 

მესამედ ჩადენის შემთხვევაში, 30-ით მეოთხედ ჩადენის შემთხვევაში და ა.შ.

კომიტეტი აძლევს რეკომენდაციას კანონმდებელს ან საამისოდ უფლებამო-

სილ პირს და სთავაზობს მათ განსაზღვრონ დამამძიმებელი და შემამსუბუ-

ტკივილის საზღვრები



57

ქებელი გარემოებები, რომელიც შესაბამისობაში იქნება დანაშაულის მახა-

სიათებლებთან და დამნაშავის პიროვნებასთან.

დამამძიმებელი და შემამსუბუქებელი გარემოებების პრაქტიკული 

გამოყენების შესახებ საუბარია დოკუმენტის შემდეგ ნაწილში (გვ. 46):

თუ შემამსუბუქებელი გარემოებების საერთო რაოდენობა აღემატება დამამ-

ძიმებელი გარემოებების რაოდენობას, მაშინ საქმის განმხილველ მოსამარ-

თლეს შეუძლია შეამციროს დამნაშავისათვის დასანიშნი სავარაუდო სასჯე-

ლი (სავარაუდო სასჯელს დამატებული წინათ მოუხდელი სასჯელის ნაწილი, 

ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 50%-ამდე. პირიქით, თუ დამამძიმებელი 

გარემოებების საერთო რაოდენობა აღემატება, შემამსუბუქებელი გარე-

მოებების საერთო რაოდენობას, მაშინ საქმის განმხილველ მოსამართლეს 

შეუძლია 50%-ით გაზარდოს სავარაუდო სასჯელი.4

5.3 ბეკარია სკანდინავიაში

უწინ გამომცემლები სწრაფად მუშაობდნენ. 4 წელიც კი არ იყო 

გასული ბეკარიას ნაშრომის – Dei delitti e delle pene – პირველი პუბ-

ლიკაციის შემდეგ, რომელიც ქალაქ ლივორნოში გამოიცა და წიგნი 

უკვე გადათარგმნილი იყო შვედურ ენაზე და სტოქჰოლმში გამოიცა. 

1977 წელს წიგნი ხელახლა საკმაოდ ლამაზ იტალიურ-შვედური გამო-

ცემის სახით გამოიცა. ბეკარია ნამდვილად არ ინანებდა სასწავლო 

4 ვონ ჰირში, მოსამართლე გილმორთან ერთად, აყალიბებს განსხვავებულ აზრს 
და უთითებს: „სავარაუდო სასჯელის სტრუქტურამ ისიც უნდა გაითვალისწინოს, 
რომ ზოგიერთი შემამსუბუქებელი ან დამამძიმებელი გარემოება შეიძლება 
იყოს უფრო მნიშვნელოვანი ან სერიოზული ვიდრე სხვა, შესაბამისად მათ 
შეიძლება განსხვავებული წონები მიენიჭოთ“ (გვ. 46). თუმცა ვონ ჰირშის 
ანგარიშში, მითითებულია, რომ დამამძიმებელი ან შემამსუბუქებელი 
გარემოებები ზუსტად უნდა იყოს განსაზღვრული: „მაგრამ მსგავსი ვარიაციები 
არ შეიძლება გასცდნენ სავარაუდო სასჯელს წინასწარ დადგენილ 
ოდენობაზე მეტით. ასეთი შეზღუდვების არსებობა აუცილებელია სასჯელის 
ძირითადი გრადაციების შესანარჩუნებლად – და გამორიცხავს ცდომილებებს 
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულების სიმძიმის გამოთვლისას (გვ. 100).
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ვიზიტით, რომ წასულიყო ჩრდილოეთ ევროპაში. რამდენიმე ამერი-

კული დეტალი მართალია გამორჩენილია, მაგრამ გარდა მისი წიგნის 

საკმაოდ ლამაზი გამოცემისა, მას კომიტეტების მიერ მომზადებული 

ანგარიშებიც მოეწონებოდა, უფრო ზუსტად რომ ითქვას, არსებული 

4 ანგარიშიდან 2 მაინც:

1.  Straffrättskommitteens betänkande 1976:72. (Pa svensk: Band I og 2 

1978) Finland. (Considerations of the Penal Law Committee 1976:72.)

2. Arbetsgruppen rörande kriminalpolitik. Nytt straffsystem. Brottsfore-

byggande rådet. 1977:7. Sweden. (Working Group on Criminal Policy. 

New Penal System. Advisory Committee for the Prevention of Crime. 

1977:7.)

3.  Stortingsmelding nr. 104 (1977-78) Om Kriminalpolitikken. Norway. 

(Parliamentary Report No. 104 (1977-78). Concerning Criminal Politics.) 

4.  Alternativer tit frihedsstraf — et debatophæg. Betlænknin nr. 806. 

1977. Denmark. (Alternatives to Imprisonment — A Debate Proposal. 

Report No. 806, 1977.)

ბეკარია ფინეთში თავს ისე იგრძნობდა როგორც სახლში, სადაც 

შეიძლებოდა იმის თქმაც, რომ ნეო-კლასიციზმს მისი ყველაზე ძლი-

ერი დამცველი ჰყავდა. აღნიშნული სულაც არ არის დამთხვევა. კლა-

სიციზმს არასდროს დაუკარგავს თავის ადგილი ფინეთში, რაც სავ-

სებით ბუნებრივია იმ საზოგადოებაში, სადაც სასამართლო სისტემა 

საგარეო პოლიტიკის დაცვის მნიშვნელოვან გარანტს წარმოადგენს. 

ფინელების მიერ მომზადებული სისხლის სამართლის კომიტეტის ან-

გარიშის შვედური შეჯამების მიხედვით:

დანაშაულსა და სასჯელს შორის პროპორციულობის, ასევე, კანონიერების 

პრინციპის დასაცავად, დანაშაულები, რომელიც შეტანილი იქნება ახალ სისხ-

ლის სამართლის კანონში მკაცრად უნდა იყოს დიფერენცირებული სიმძიმის 

მიხედვით ისე, რომ სასჯელის საზღვრები ყველა კონტკრეტული დანაშაულის-
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თვის საკმარისად იყოს წინასწარ განსაზღვრული. იმისათვის, რომ შეიქმნას 

წარმოდგენა და დამოკიდებულება კანონის მიმართ (rättsuppfatningarna) და 

ინფორმაციის მიმოსვლასთან დაკავშირებით, ყველა კატეგორიის დანაშა-

ულისთვის განსაზღვრული უნდა იყოს ტიპიური სასჯელი (გვ. 182).

ერთ-ერთ სტატიაში, რომელიც აღწერს შემოთავაზებულ წინადა-

დებებს, კომისიის წევრი, ინკერი ანტილა (1977, გვ 103-104) უთითებს: 

იმისათვის, რომ სისტემა მეტად განჭვრეტადი იყოს, შემოთავაზებულია ყვე-

ლა დანაშაულების რიგითობა მათი სიმძიმის გრადაციის მიხედვით... ისე, 

რომ თითოეულ კატეგორიას აქვს განსაზღვრული ადგილი სასჯელების შკა-

ლაზე. დანაშაულის დასახელებაც საკმარისი უნდა იყოს იმისთვის, რომ ცნო-

ბილი იყოს სასჯელის მინიმუმი და მაქსიმუმი.

შვედეთის წინადადებას ახალი სისხლის სამართლის სისტემის 

შექმნის თაობაზე უფრო მსუბუქი რიტორიკა აქვს კატეგორიებთან მი-

მართებით ვიდრე ფინურს:

მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული როგორც ცხადი და ერთიანი პრაქტი-

კა დანაშაულის ბუნებასთან მიმართებით, ისე სურვილი იმისა, რომ სანქცია 

ითვალისწინებდეს, ასევე ქმედების ჩამდენის ინდივიდუალურ მახასიათე-

ბელსა და სოციალურ გარემოს, რათა სამომავლოდ უზრუნველყოფილ იქ-

ნეს კანონისადმი მორჩილება (გვ. 405). 

მაგრამ აღნიშნული იქვე დაზუსტებულია:

სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, სასჯელის დანიშვნისას დანაშაულის სიმძიმე-

სა და პროპორციულობის პრინციპის არსებობას დანაშაულის სიმძიმესა და 

სასჯელს შორის, უნდა მიენიჭოს უპირატესობა. მსგავსი წესების აუცილებელი 

და ბუნებრივი მიზეზები კარგად არის განსაზღვრული სასჯელის შკალებში, 

რომელიც დანაშაულის კატალოგებშია მოცემული (გვ. 406).

გენერალური პრევენციაა იმის უმთავრესი მიზეზი, რომ როგორც 

ფინეთში ისე შვედეთში სასჯელები გაცილებით ნათელია. ინკერი ან-

ტილას მიხედვით (1977, გვ. 103):
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კომიტეტის მოსაზრებით, სისტემის უმთავრესი მიზანია იმის დაზუსტება, თუ 

რა წარმოადგენს და რა საზღვრები აქვს აკრძალულ ქმედებებს და ამავდ-

როულად გამოხატოს მისი ავტორიტარული დამოკიდებულება ამ ქმედებე-

ბის მიმართ. სასჯელს კი, პირველ რიგში უნდა ჰქონდეს პრევენციული ეფექ-

ტი (გენერალური პრევენცია).

შვედეთის ანგარიში სრულად ეფუძნება ორ ალტერნატიულ მიდ-

გომაზე მსჯელობას: ინდივიდუალურ პრევენციას (მკურნალობას) და 

გენერალურ პრევენციას. ამ ანგარიშის 199-ე გვერდზე მოცემულია 

შემდეგი დასკვნა: „ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ 

ვიძლევით რეკომენდაციას ისეთი სისხლის სამართლის სისტემის 

შექმნაზე, სადაც სასჯელის დანიშვნის ამოსავალი პრინციპი გენერა-

ლური პრევენცია იქნება“.

ნორვეგიული ანგარიშიც ჰგავს ზემოთ განხილულ ორ ანგარიშს 

იმით, რომ ისიც უარყოფს მკურნალობის იდეოლოგიას. რაც განსახ-

ვავებულია, და რაც არ მოეწონებოდა ბეკარიას, არის ის, რომ ნორვე-

გიული ანგარიში არ თვლის, რომ სასჯელი, ქმედების სიმძიმის შესა-

ბამისი უნდა იყოს. ნორვეგიული ანგარიში არც იმას ცდილობს, რომ 

სისტემა გენერალური პრევენციის ირგვლივ ჩამოაყალიბოს. რაც 

შეეხება დანიას, ამ იდეოლოგიურ დებატებში დანიას მონაწილეობა 

დიდად არ მიუღია, თუმცა პრაქტიკაში მათი მოქმედება სპეციალური 

ღონისძიებების მკვეთრი შემცირებისკენ იყო მიმართული, რაც მკურ-

ნალობის იდეოლოგიის უგულებელყოფას ნიშნავდა.

ჯერჯერობით ყველაფერი კარგადაა. მეტიც, მე ვფიქრობ, რომ რაც 

გაკეთდა მართლაც უკეთეოსბისკენაა მიმართული. ის უსამართლო-

ბები, რაც მკურნალობის იდეოლოგიას ახლდა და ვითომდა ადამი-

ანების განკურნებისკენ იყო მიმართული, როგორც იქნა სააშკარაოზე 

გამოვიდა, მსგავსი სისტემების საფუძვლიანი კრიტიკის გზით. სას-

ჯელთან ასოცირებული ტკივილი, მართლაც წარმოჩინდა გენერალუ-

რი პრევენციის ანუ დაშინების მომხრეების მიერ. ტკივილის უსამარ-

თლოდ განაწილებისაგან დაცვის საჭიროების თაობაზე საკმაო სამუ-

ტკივილის საზღვრები
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შაო გასწიეს ნეო-კლასიციზმის მიმდევრებმა. ყოველივე აღნიშნული, 

მნიშვნელოვანი და საჭირო ნაბიჯები იყო.

მაგრამ ახლა, როდესაც ყოველივე აღნიშნული გაკეთებულია, რა 

არის შემდეგი ნაბიჯი?

ჩემი პირადი შეხედულებაა შემდეგი: ამჟამად უკვე დაგვიანებუ-

ლია, ზომაზე მეტადაც კი, რომ შეჩერდეს გენერალური პრევენციის 

შემდგომი განვითარება და ნეო-კლასიციზმის იდეების შემდგომი გა-

ფართოება, სკანდინავიურ საზოგადოებაში მაინც. ამ იდეოლოგიებს 

ჰქონდათ სიხარულის მომტანი ეფექტი, მათ სათანადო ცნობიერებას 

ჩაუყარეს საფუძველი. ნეო-კლასიციზმის სიმარტივემ და ურყევობამ 

ადვილი გახადა მისი არსის შეცნობა. მაგრამ ამავდროულად საკმაოდ 

მარტივია იმის შემჩნევაც, თუ რატომ არის მიუღებელი მსგავსი სისტე-

მის, დანაშაულის კონტროლის სისტემის საფუძვლად მოაზრება.

ნეო-კლასიციზმი
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მასწავლებლები ხშირად საუბრობენ „ფარული სასწავლო გეგმის“ 

შესახებ. ეს არის გზავნილი, რომელიც ჩადებულია განათლების სის-

ტემაში ყოველგვარი ფიქრის გარეშე – მართლაც, არ არის აუცილებე-

ლი ვინმემ იცოდეს მისი არსებობის შესახებ. სკოლებში ეს გზავნილი 

შეიძლება იყოს შემდეგი: ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი საკით-

ხები ისწავლება წიგნებიდან და პირიქით, ის საკითხები, რომლებსაც 

ადამიანი თავისით სწავლობს ნაკლებად მნიშვნელოვანია. აქედან 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ არსებობს ერთადერთი სწორი გამო-

სავალი, რომელიც იძლევა პასუხს უმეტეს პრობლემაზე და ის უნდა 

ვეძიოთ სახელმძღვანელოებში ან უნდა ვკითხოთ მასწავლებელს. 

მეტიც, აქედან შეიძლება ისიც დავასკვნათ, რომ სწავლების მთავარი 

გზა არის თანასწორი ადამიანების ჯგუფებად დაყოფა, რომელთაც 

ხელმძღვანელობს ერთი, არათანასწორი (მათზე აღმატებული) და 

მან იცის რა არის სწორი და არასწორი. შეიძლება დავასკვნათ, რომ 

ყველა სისტემაში არსებობენ გამარჯვებულები და დამარცხებულები, 

რომლებიც სახელმწიფოს დირექტივების შესაბამისად სტანდარტულ 

ჯგუფებად იყოფიან. გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან, როგორც 

სკოლაში ისე სკოლის გარეთ, მაშინ, როდესაც დამარცხებულები 

ყველგან დამარცხებულებად დარჩებიან. შესაბამისად, ჩნდება განც-

თავი 6
ფარული სასწავლო გეგმა
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და, რომ სასწავლო პროცესის მიზანია არა სწავლა ცოდნის შესაძე-

ნად, არამედ სწავლა, ჯილდოს მისაღებად.

6.1 დანაშაული არ არის სათანადო მნიშვნელობის

ნეო-კლასიციზმის ფარული გზავნილი პირველ რიგში იმაში მდგო-

მარეობს, რომ იგი უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს დანაშაულებრივ 

ქმედებას. კანონის დარღვევა, კონკრეტული ქმედება, იმდენად მნიშ-

ვნელოვანია, რომ სახელმწიფო მთელი თავისი მექანიზმებით ერთ-

ვება პროცესში, იმის დასადგენად, თუ რა პასუხი უნდა გაეცეს მას. 

სწორედ დანაშაული, იგივე ცოდვა, არის გადამწყვეტი ფაქტორი და 

არა ვთქვათ დაზარალებულის სურვილი, დამნაშავის პირადი მახასი-

ათებლები ან საზოგადოებაში მიმდინარე ცალკეული პროცესები. შე-

საბამისად, ამ ყველაფრის გამორიცხვით ნეო-კლასიციზმის ფარული 

გზავნილი არის სხვა ალტერნატიული ფაქტორების ლეგიტიმურობის 

უგულებელყოფა, რომელიც დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენის 

შემდეგ მხედველობაშია მისაღები.

მსგავსი სისტემა რეალურად ხდება ყველა იმ სხვა ღირებულებე-

ბის უარყოფის სათავე, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნას გათვა-

ლისწინებული სახელმწიფოს მიერ. ჩვენი კრიმინალური პოლისები 

ჩამოყალიბებული უნდა იქნას იმგვარად, რომ ხაზი გაუსვას სისტემის 

ძირითადი ღირებულებების ტოტალურობას. ისეთი სისტემის ჩამო-

ყალიბება, სადაც დანაშაულს ექცევა ყველაზე დიდი ყურადღება და 

უჭირავს უპირატესი ადგილი სხვა ღირებულებებთან მიმართებით და 

აქედან გამომდინარე ზუსტად არის განსაზღვრული, თუ რა ბედი ელის 

ქმედების ჩამდენს, არის ჩემი და სხვა ბევრი ადამიანის ღირებულებე-

ბის შეურაცხყოფა. რას ამბობს ნეო-კლასიციზმის შკალა ისეთ ღირე-

ბულებებზე როგორიცაა სიკეთე და პატიება? რა ვუყოთ იმ დამნაშა-

ვეებს, რომლებიც ცხოვრებამ დატანჯა და დასაჯა იმაზე ბევრად ადრე, 

ფარული სასწავლო გეგმა
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ვიდრე ისინი იმ ქმედებას ჩაიდენდნენ, რომლისთვისაც სამართლებ-

რივი სასჯელია გათვალისწინებული. რა ვუყოთ განსხვავებას ღარიბ 

და მდიდარ, შესანიშნავ და სულელ, განათლებულ და გაუნათლებელ 

ქურდს შორის? წარმოდგენა არ მაქვს. მაგრამ მე ვიცი, რომ ვერ მი-

ვიღებ სისტემას, რომელიც ღირებულებების რანგირებით აკეთებს 

მსგავს განსხვავებებს და ხშირად გამორიცხავს ყველაზე მთავარს. 

სისტემა, რომელიც მხოლოდ დანაშაულის სიმძიმეს აქცევს ყურად-

ღებას ვერ ჩაითვლება საზოგადოებაში მორალური ღირებულებების 

განმტკიცების გარანტად. ნეო-კლასიციზმი ჭრის რიგ ფუნდამენტურ 

პრობლემებს ერთი მარტივი გზით, ამ პრობლემების იგნორირებით. 

აქედან გამომდინარე იგი იძენს დიდ მნიშვნელობას, მაგრამ კვლა-

ვინდებურად აქვს მცდარი გზავნილი: მსოფლიო მარტივია და მასში 

არსებული ყველა ცოდვა შეიძლება მოთავსდეს ერთ ყუთში ისე, რომ 

წინასწარ და ცხადად იქნეს რანგირებული ყველა ქმედება.

6.2 დამნაშავეა ადამიანი და არა სისტემა

ნეო-კლასიციზმის გამარტივებას მივყავართ ადამიანამდე და არა 

სოციალურ სტრუქტურებამდე. აღნიშნულს ადასტურებენ გრინბერგი 

და ჰამფრისი (1980) მათ მიერ შემუშავებულ „განსაზღვრული სასჯე-

ლების შესახებ პოლიტიკური შედეგების ანალიზში“ (გვ. 215-216):

...პროპორციული სასჯელის (just deserts) ფილოსოფიას ძირითადი ყურად-

ღება გადატანილი აქვს ქმედების ჩამდენზე. თუ მე დავკარგავ სამუშაოს ქვე-

ყანაში არსებული ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო და ამის შემდებ ჩავიდენ 

ქურდობას, რათა ვარჩინო თავი და ჩემი ოჯარი – ან, თუ მე არასრულწლო-

ვანი ვარ და ვიქურდებ იმიტომ, რომ სახელმწიფომ ბავშვების შრომითი კა-

ნონმდებლობა მიიღო – ან, თუ მე გავიფიცები კანის ფერის გამო, რადგან 

სწორედ ამის საფუძველზე ხდება ჩემი დისკრიმინაცია – პროპორციული 

სასჯელის (just deserts) მოდელი მარტივად უთითებს, რომ მე უნდა დავისაჯო 

ჩემი მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისთვის, თუმცა ალბათ არა ისე მკაცრად, 

როგორც ეს ახლა ხდება. აღნიშნული ისე არ უნდა იქნეს გაგებული თითქოს 
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ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა ყველა შემხვევაში უგულებელყოფი-

ლია, პირიქით როდესაც ბრალეულობაზე და სასჯელის დანიშვნაზე მიდგება 

საუბარი, ქმედება ყურადღების ცენტრში ექცევა და მთელი რიგი შემდეგი სა-

კითხები პერიფერიებში ინაცვლებს: კაპიტალისტური ეკონომიკის დინამიკა; 

ხერხი, რომლის მიხედვითაც კლასებს, რასებს და სქესებს შორის ნაწილდე-

ბა სარგებელი და ტრავმა – რაც თავის მხრივ, წარმოშობს იმ სტრუქტურულ 

კონდიციებს, რომელსაც საზოგადოების წევრები პასუხობენ კანონის დარღ-

ვევისას; და ის გზები, რომლის მიხედვითაც კლასობრივი ინტერესები ჩადე-

ბულია ან გამორიცხულია კანონიდან. ყველაფერი აღნიშნული უგულებელ-

ყოფილია ქმედების ჩამდენის ინდივიდუალური მორალური ღირებულებე-

ბის გამო. მაგრამ სწორედ ამ გამონაკლისებს უნდა მიაქციოს ყურადღება, 

რადიკალური პოლიტიკური ცვლილებების თაობაზე შექმნილმა მოძრაობამ. 

პროპორციული სასჯელის (just deserts) მოდელი ზიანს სწორედ ამ უკანასკ-

ნელ საკითხს აყენებს, არა იმით, რომ იგი იძლევა შეუსაბამო პასუხებს მის 

მიერ დასმულ კითხვებზე (პასუხები, რომელიც უგულებელყოფენ ქმდების 

ჩამდენის სოციალურ გარემოს და სიტუაციას), არამედ იმით, რომ არჩევს 

უსაგნო კითხვებს.

6.3 ტკივილი სიკეთის სათანადოდ მომტანი არ არის 

დანაშაულისა და ინიდვიდუალური ბრალისათვის მნიშვნელობის 

მინიჭებაზე უარესი, ტკივილის ლეგიტიმაციაა. ტკივილი გამიზნული 

ტკივილისთვის არის დანაშაულზე ლეგიტიმური პასუხი. მაგრამ მე სკო-

ლაში, დაუფარავი სასწავლო გეგმის ფარგლებში, მასწავლეს, რომ თუ 

ვინმე გამარტყავდა, საუკეთესო პასუხი იქნებოდა მეორე ლოყის მიშ-

ვერა. სიტუაციის განმუხტვის მაღალფარდოვანი ისეთი საშუალებები 

როგორციაა: პასუხის არ გაცემა, პატიება და სიკეთე მოქცეულია ნეო-

კლასიკურ მარტივ გაუგებრობაში. ნეო-კლასიციზმი ცდილობს სიცხა-

დისა და განჭვრეტადობის შექმნას. სისტემა ცდილობს კანონის საფუძ-

ველზე, მოსამართლე აიყვანოს მკაცრ კონტროლზე და ამით ცდილობს 

თვითნებობის თავიდან აცილებას. აღნიშნული სავალდებულოს ხდის, 

ასევე სასჯელის ზედმიწევნით განსაზღვრასაც. დეტალურად განსაზ-

ღვრული სასჯელი დამნაშავის დაცვის ეფექტიან საშუალებას წარ-

მოადგენს. მაგრამ მსგავსი დაზუსტებები წარმოადგენს მძიმე იარაღს. 
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და ფარული სასწავლო გეგმის ყველაზე საეჭვო ასპექტიც სწორედ აქ 

იჩენს თავს. ნეო-კლასიციზმი სასჯელს განიხილავს, როგორც გარდა-

უვალ საშუალებას, რომელიც არის ერთადერთი და არ გააჩნია სხვა 

ალტერნატივა. გავიხსენოთ, რომ მკურნალობის იდეოლოგია ცდი-

ლობდა სასჯელის დაფარვას, ტკივილის ფარულ მიყენებას, და ქმნი-

და ისეთ სიტუაციას თითქოს ქმედების ჩამდენისთვის შეთავაზებული 

იყო თერაპია. მაგრამ ახალი იდეოლოგია ქმდების ჩამდენს სასჯელის 

სახელით სჯის. იგი სასჯელს ლეგიტიმურად და გარდაუვლად აქცევს. 

მე კარგად მესმის ძველი სისტემის, მკურნალობის სისტემის მომხრე-

ების რომლებიც ზიზღით ამბობენ: ნახეთ რა გააკეთეთ, თქვენ მავნე 

სოციოლოგებმა/კრიმინოლოგებმა ადამიანის უფლებების იურისტებ-

თან ერთად. ჩვენი მკურნალობის იდეა, იტყვიან ისინი, ხშირად უშვებ-

და შეცდომებს: ისინი ხშირად სიტყვები იყო, ვიდრე რეალობა, მაგრამ 

მკურნალობის იდეები და მათი მატერიალიზაცია ღირებულებებსაც 

შეიცავდა. მკურნალობის იდეოლოგიამ გზა დაუთმო ბევრ ისეთ ღირე-

ბულებას, რომელიც თანდათან იკარგება ახალი სისტემის მიერ მთელი 

საკითხების კლასიკურად გამარტივების გამო.5 აღნიშნული საყვედური 

გამართლებულია. თუმცა, ეს ისე არ უნდა იქნეს გაგებული, თითქოს 

მერყევი ადამიანი ისევ ძველ სისტემას უნდა დაუბრუნდეს, მაგრამ  ეს 

იმას ნიშნავს, რომ მკურნალობის იდეოლოგია, მისი სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი, მაგრამ ხშირად დაფარული, თანაგრძნობის, შემ-

სუბუქების, ზრუნვის და დიდსულოვნების გზავნილით სერიოზულად 

5 მე სრულად ვეთანხმები სტენ კოენის (1977) შემდეგ მოსაზრებას: „ხშირად 
გაკრიტიკებული ჰუმანიტარიანიზმი, რომელიც გამოიყენებოდა როგორც 
ფარი, სხვა მხრივ გაუმართლებელი პოზიტივისტური მიზნებისთვის – 
დამნაშავეების „განკურნებისთვის“, მთლიანად არ უნდა განადგურდეს. იყო 
დრო, როდესაც „რადიკალიზმად“ ითვლებოდა კანონის წინააღმდეგ წასვლა, 
შემდეგ მოვიდა, დრო, როდესაც „რადიკალიზმად“ ითვლებოდა ფსიქიატრიის 
წინააღმდეგ წასვლა. ახლა, როდესაც მივიჩქარით უკან შეცბუნებული 
იურისტებისკენ, რომლებიც ყოველთვის ფიქრობდნენ, რომ ჩვენ მათ 
წინააღმდეგ ვიყავით, არ უნდა დაგვავიწყდეს, თუ როგორი ტირანია შეიძლება 
იყოს კანონის უზენაესობა მისი პირდაპირი გაგებით“.
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უნდა იქნეს აღქმული. ტკივილის მიყენება შესაძებელია გამართლ-

დეს მკურნალობის იდეოლოგიაში, მაგრამ, როგორც მკურნალობის 

პროცესის ნაწილი, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში, უამრავი 

ტანჯულის მდგომარეობას გააუმჯობესებს. მიყენებული ტკივილი იყო 

დიდი და ხშირად მცდარი მიზნებისთვის გამოიყენებოდა, თუმცა, ამაზე 

აქ აღარ დავწვრილმანდები. მაგრამ თავად იდეოლოგია და ქმედებე-

ბი, ასევე შეიცავდნენ რეალურ მიზნებს, რომელიც ტკივილის შემცირე-

ბისკენ იყო მიმართული. ტონი ბოტომსის (1980, გვ. 20) მიხედვით: „რე-

აბილიტაციის ეთიკა და ის ლიბერალური რეფორმიზმი, რომელიც მას 

უსწრებდა წინ, იყო იძულებითი მკრუნალობის ეთიკა, მაგრამ ის მაინც 

მკურნალობა იყო“.

მკურნალობის იდეოლოგიის მომხრეები, რომლებსაც რა თქმა 

უნდა, თავად არ აქვთ გავლილი მკურნალობის კურსი, ხშირად აკ-

რიტიკებენ თავიანთ სკანდინავიელ კოლეგებს თანადგომის ნაკლე-

ბობისთვის. ისინი სწორედ მკურნალობით ცდილობდნენ თავიანთი 

სისხლის სამართლის სისტემის შერბილებას სკანდინავიაში. მაგრამ 

ამის პარალელურად, სკანდინავიელებმა ეს იდეოლოგია ძალადა-

კარგულად გამოაცხადეს და ამით შეუძლებელი გახადეს ძველი ბო-

როტი სისტემების მოდიფიცირება.

იმისათვის, რომ გავანეიტრალო მიყენებული ზიანის ნაწილი ვიტ-

ყვი შემდეგს, რომ: მკურნალობის იდეოლოგია მოდიდან გადავიდა. 

მაგრამ არა ყველა მკურნალობის სახე. რაც მოხდა იყოს ის, რომ 

დანაშაულისათვის შეთავაზებული მკურნალობა მიმართული იყო 

ადამიანის დანაშაულისკენ მიდრეკილი ტენდენციების შესაცვლე-

ლად. კონტროლის ღონისძიებების სიძლიერე, რომელიც ხშირად 

შენიღბულია ტკივილის მიყენების სახით და გაქრა, მაგრამ არ გამქ-

რალა მკურნალობისა და მზრუნველობის მოთხოვნა. ციხეები სავსეა 

ადამიანებით, რომლებსაც დახმარება ესაჭიროებათ. სუსტი ნერვები, 

დასნეულებული სხეული, ცუდი განათლება – ციხეები არის უნარშეზ-

ღუდული ადამიანების „შენახვის“ ადგილი, იმ ადამიანებისა, რომ-
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ლებსაც სჭირდებათ მკურნალობა და საგანმანათლებლო რესურსე-

ბი. ისინი ვინც მკურნალობის იდეოლოგიის მომხრენი არიან თვლიან, 

რომ ადამინები თავისუფლების აღკვეთით არ უნდა ისჯებოდნენ და 

საზოგადოებას უნდა მიეცეს მათი განკურნების შანსი. მაგრამ იმ შემ-

თხვევაში, თუ ადამიანები მაინც იხდიან ციხეში სასჯელს, მათ უნდა 

მიიღონ სამკურნალო ღონისძიებების მაქსიმუმი, მათი ზოგადი კონ-

დიციების გასაუმჯობესებლად და ტკივილის შესამსუბუქებლად. რო-

გორც ითქვა, დანაშაულისათვის მკურნალობის იდეოლოგიამ და-

კარგა აქტუალობა, მაგრამ არა საკუთრივ მკურნალობამ.

სისხლის სამართალში გამასწორებელი სამკურნალო იდეების 

იდენტიფიცირებითა და ნეო-კლასიციზმის აღორძინებით, ჩვენ მივე-

დით ყველაზე სერიოზულ სიტუაციამდე ჩვენ ქვეყანაში, სადაც ტკი-

ვილის მიყენებისადმი პატივისცემა თანდათანობით იზრდება. ჩვენ 

ვაყენებთ ტკივილს, რომელიც სწორედ ტკივილის მიყენებისთვისაა 

განკუთვნილი და ჩვენ ამას წმინდა სინდისით ვაკეთებთ.

6.4 ბრალის ნეიტრალიზაცია

ნეო-კლასიციზმი საშუალებას გვაძლვეს ტკივილი მივაყენოთ 

მშვიდი სინდისით. ბოლოსდაბოლოს ეს ხომ ჩვენი, ძალაუფლების 

მპყრობელთა ბრალი არ არის, ანუ იმათი ვინც მსგავს მიდგომებს 

ნერგავს, ეს თავად კანონდამრღვევთა ბრალია. დანაშაულსა და სას-

ჯელს შორის შექმნილია ავტომატური კავშირი, მას შემდეგ რაც და-

ნაშაული კლასიფიცირებულია, მისთვის განსაზღვრული ტკივილის 

ღონისძიება წინასწარ არის დადგენილი. აღნიშნული ათავისუფლებს 

სასჯელის აღმასრულებელს ყველანაირი პირადი პასუხისმგებლო-

ბისგან. ეს სწორედ დამნაშავის ბრალია, მან ჩაიდინა აკრძალული 

ქმედება და მან განაპირობა მოვლენათა ჯაჭვის მსგავსი განვითარე-

ბა. ტკივილი, რაც მის ქმედებას მოჰყვება გამოწვეულია თავად დამ-
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ნაშავის მიერ და არა იმათ მიერ ვისაც ხელთ უპყრია იმდაგვარი ძა-

ლაუფლება, რომ მსგავსი სახის ტკივილი შექმნას.

მსგავსი ტენდენციები გამყარებულია ნეო-კლასიკური ლიტერა-

ტურის გაცხოველებული დაინტერესებით ტკივილის განაწილების 

კონტროლით და არა თავად ტკივილით. ტკივილის გაკონტროლე-

ბა/დარეგულირება გაცილებით საინტერესო თემაა და უფრო მეტად 

ექცევა საზოგადოების და მეცნიერების დაინტერესების სფეროში, 

ვიდრე თავათ ტკივილის გამოყენება. ტკივილის დარეგულირება იმ-

დენად მნიშვნელოვანი ხდება, რომ ტკივილის მიყენება ბუნებრივ 

მოვლენად ითვლება. 

დარეგულირებას იმხელა ყურადღება ეთმობა, რომ საკმაოდ მცი-

რე ადგილი რჩება ამ ღონისძიების ხარისხის თაობაზე მსჯელობას და 

ასევე, იმაზე მსჯელობას მართლა ასეთი საჭიროა, თუ არა ეს ღონის-

ძიება. აღნიშნული არის ახალი გზა ტკივილთან განსაშორებლად. ის 

ტანჯვა, რაც ადამიანს ადგება იკარგება მარეგულირებელ საშუალე-

ბებზე მსჯელობის პროცესში. სადღაც შორს, არსებობს ქმედება, რო-

მელსაც საეჭვო რეპუტაცია აქვს. მაგრამ ჩვენ ეს არ გვაინტერესებს, 

რადგან ჩვენი მთელი ყურადღება მიპყრობილია მარეგულირებელი 

მექანიზმების შექმნისაკენ.

6.5 ძლიერი სახელმწიფო

ნეო-კლასიკოსებს აქვთ ფარული გზავნილი, როდესაც საქმე იმაზე 

მიდგება, თუ როგორი სახელმწიფოს წარმომადგენლები არიან ისინი. 

მათი სისტემა მოიაზრებს ძლიერი სახელმწიფოს არსებობას და ისინი 

თავიანთი არსებობით მსგავს სახელმწიფოს კიდევ უფრო აძლიერებენ. 

მათი სისტემა ძალიან განსხვავდება ისეთი სისტემისაგან, რომელშიც 

მხარეები მიისწრაფიან მუდმივად ცვლადი გადაწყვეტილებებისადმი, 

რომელიც მორგებულია სახელმწიფოში არსებული სიტუაციის მოთ-
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ხოვნებისადმი. ისინი არ სვავენ მსგავს კითხვებს: ნუთუ აუცილებელია 

ეს ქმედება დანაშაული იყოს... რა იქნებოდა, თუ ჩვენ ამ ქმედებას სუ-

ლელურ ქმედებად, ბავშვურ გატაცებად ან განსაკუთრებულ გმირობად 

განვიხილავდით... დასჯის გარდა, რაიმე სხვა გზა არ არსებობს... ხომ 

არ შეიძლება ვიფიქროთ კომპენსაციაზე ან სხვა თანამშრომლობით 

ქმედებაზე? ნეო-კლასიციზმისთვის ყველა ამ კითხვაზე პასუხი გაწერი-

ლია კანონში, რომელიც ყველა ადამიანისთვის, ნებისმიერ სიტუაციაში 

თანაბრად მბოჭავია. თვითნებური გადაწყვეტილებებისაგან დასაცა-

ვად, მომდინარეობს ის სახელმწიფოსგან, თუ დესპოტი მმართველის-

გან, კანონი უნდა იყოს მდგრადი. მაგრამ ამავე დროს ნათელია, რომ 

თვითნებობისგან დაცვის მგავსი საშუალება წარმოადგენს სერიოზულ 

წინაღობას ალტერნატიული გადაწყვეტილებებისთვის. 

ნეო-კლასიციზმის და გენერალური პრევენციის იდეების სკანდი ნა-

ვიელი მომხრეები, ერთხმად თანხმდებიან ზემოაღნიშნულ საკითხებ-

ზე. მათ შეიძლება განსხვავებული შეხედულება ჰქონდეთ კაპიტალიზ-

მის ან მარქსიზმის სარგებლიანობაზე, მაგრამ მათი შეხედულებები 

ემთხვევა, როდესაც სახელმწიფოზეა საუბარი. იოჰანეს ადენაესი, მის 

უახლეს სტატიაში საუბრობს გენერალურ პრევენციაზე, რომლის მი-

ხედვითაც: „თუ ჩვენ კანოშემოქმედებას და დანაშაულის კონტროლს 

განვიხილავთ, როგორც ერთი დიდი მექანიზმის ნაწილს, რომლის მი-

ზანია ადამიანის ქცევის მიმართულების კონტროლი, მაშინ...“ . კლაუს 

მეკელე (1975) ასკვნის, რომ სისხლის სამართლის მიზანი მხოლოდ 

დანაშაულის პრევენციით არ არის შემოსაზღვრული. მისი დამატები-

თი მიზანია „მორალისა და შესაბამისად, საკუთარი თავის აღდგენა“  

(გვ. 277). ინკერი ანტილას (1977) მტკიცებით, სისხლის სამართლის კო-

მიტეტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სისხლის სამართლის სისტემა არ 

შეიძლება იყოს ერთადერთი ან თუნდაც ძირითადი საშუალება, ადამი-

ანის ქცევის ოფიციალური პოლიტიკის მიზნებთან შესაბამისობაში მო-

საყვანად (samhällspolitikens målsättningar). მაგრამ მიუხედავად ამისა 

კომიტეტი მიიჩნევს, რომ სისტემის უმთავრესი ფუნცქციაა ძირითადი 
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აკრძალვების შინაარსისა და მათი საზღვრების დაზუსტება და ამავდ-

როულად ამ აკრძალვების ავტორიტარულად დაგმობა.

ერთი შეხედვით განსხვავებული სურათია აშშ-ში. ფსიქოანალისტ 

ვილარდ გეილინს და ისტორიკოს დევიდ როტმანს, ვონ ჰირშის ანგა-

რიშის (1976) საერთო და ძალიან ემოციური შეჯამება აქვთ:

 
თუ პროგრესულად მოაზროვნე რეფორმატორების ძირითადი მახასიათებე-

ლი სახელმწიფოს მიმართ ნდობა და იმისკენ სწრაფვაა, რომ სახელმწიფოს 

ძალაუფლება უფრო მეტად გადაუნაწილონ საზოგადოებას, ჩვენი ძირითადი 

მახასიათებელი სახელმწიფო ძალაუფლების მიმართ უნდობლობაა. ჩვენ 

გვგონია, რომ დისკრეციას შედეგად შეიძლება დისკრიმინაცია და თვითნე-

ბობა მოჰყვეს. ჩვენ არ ვიყავით მზად, აპრიორი შეგვექმნა სისტემა, რომელ-

შიც ადმინისტრატორების გულმოწყალე მოტივივები საკმარისი იქნებოდა 

მათი ძალაუფლებით აღსაჭურვად (გვ. XXXII).

მაგრამ თუ ჩვენ გავაანალიზებთ ანგარიშს, რომლის შექმნაში მო-

ნაწილეობდა, როგორც გეილინი, ისე როტმანი, სულ სხვა სურათს 

წავაწყდებით. აქ უკვე აღწერილია, თუ როგორ გამოიყენება ადმი-

ნისტრატორებისთვის წარმთეული ძალაუფლება კლასიციზმისა და 

დაშინების სისტემის შექმნის მიზნით. მაგალითად, როდესაც საქმე 

სასჯელის დონეებზე მიდგება:

აქ სირთულეს მონაცემების არარსებობა წარმოადგენს: სასჯელის დამაში-

ნებელი ეფექტის შედეგები უცნობია. შესაბამისად, შესაძლებელია მხოლოდ 

ვარაუდი სასჯელის მნიშვნელობის შესახებ – ვარაუდი, იმის შესახებ, თუ 

როგორი შეიძლება იყოს კონკრეტული სასჯელის დამაშინებელი ეფექტი. 

მას შემდეგ, რაც სასჯელების შკალა შეიქმნება, რომელშიც საუბარი სასჯე-

ლის მნიშვნელობის (იგულისხმება პირობითი მნიშვნელობა) შესახებ იქნება, 

შესაძლებელი გახდება მისი პრაქტიკაში გამოყენება. თუ სასჯელის მნიშვ-

ნელობა შერჩეულია არასწორად, რასაც შედეგად მოჰყვება დანაშაულის 

ოდენობის ზრდა, მაშინ კონკრეტული ქმედებისთვის სასჯელის მნიშვნელო-

ბა უნდა გაიზარდოს, ანუ სასჯელის ზომა უნდა გაიზარდოს. თუ დანაშაულის 

ოდენობა არ გაიზრდება, მაშინ შესაძლებელი იქნება სასჯელის მნიშვნელო-

ბის შემცირებაზე საუბარი, იმის შესასწავლად, შემცირდა თუ არა ამ სასჯელის 

დამაშინებელი ეფექტი (გვ. 135-136).
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შექმნილია სისტემა სადაც ადმინისტრატორების ახირება გაცვ-

ლილია უზომოდ ძლიერ, ადვილ და ცენტრალიზებულ სახელმწიფო 

კონტროლის სისტემაში. ნეო-კლასიციზმი გამოხატული ვონ ჰირშის 

კომიტეტის წარმომადგენელის ერვინ გოფმანისა და ასევე, პოლი-

ციის უფროს მაკმარას თვალთახედვის არიდან, წარმოადგენს სის-

ტემას, რომელიც ერთდროულად საჭიროებს და აძლიერებს ძლიერ 

ცენტრალიზებულ სახელმწიფოს.6 ზუსტად ანალოგიური სიტუაციაა 

სკანდინავიაშიც.

მკურნალობის იდეოლოგიის მარცხი და მისი ამის სააშკარაოზე 

გამოტანა იყო პირველი აუცილებელი ნაბიჯი. ამან შექმნა წინაპირო-

ბა და გამოიწვია ძალაუფლების მნიშვნელოვანი გადამეტება ისედაც 

სუსტი ფენის წარმომადგენლებისთვის. ნეო-კლასიკური სკოლა, თა-

ვისი მტკიცე მიდგომებით, რომელიც ითვალისწინებდა ერთი წლით 

თავისუფლების აღკეთას თვალისთვის, ხოლო სამი თვით თავისუფ-

ლების აღკვეთას კბილისთვის, იყო ალბათ აუცილებელი და დაბა-

ლანსებული მეორე ნაბიჯი, მანამდე მაინც სანამ ასეთი სისტემა კა-

ნონად არ იქცა. ნეო-კლასიციზმის სიმარტივე და სიმყარე ადვილად 

წარმოაჩენს იმას, თუ რას ეხება ეს სისტემა. როდესაც ბრალი, რე-

ციდივიზმი, შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოებები რა-

ოდენობრივად გამოითვლება, დანარჩენი უკვე მარტივი არითმეტი-

კაა. მაგრამ, როდესაც ჩვენ ამას ვხედავთ და განსაკუთრებით მაშინ, 

როდესაც ჩვენ ამას ვხედავთ იმ სისტემაში, რომელიც ამტკიცებს, რომ 

მას ჩამოყალიბებული აქვს ღირებულებების სია (რიგითობის მიხედ-

6 ყველაფერი ბეკერისა და გოულდნერის 60-იანი წლების დებატების გამეორებას 
ჰგავს. აღნიშნული დებატი დაიწყო ჰოვარდ ბეკერის მნიშვნელოვანი 
საპრეზიდენტო სტატიტიით (1967) „ვის მხარეს ვართ?“. ბეკერმა თავის თავი, რა 
თქმა უნდა დამარცხებული მხარის, მებრძოლი ციხის ოფიცრების, ბადრაგების, 
ადმინისტრატორების და ბიუროკრატების გვერდით დააყენა. ალ გოულდნერის 
(1968) მწვავე კომენტარები ეხებოდა იმის მტკიცებას, რომ საშუალო ფენის 
წარმომადგენელი მამაკაცების უნებლიე მარცხის შედეგი იქნებოდა 
ძალაუფლების გაზრდა მათთვის, ვინც ხელისუფლების სათავეში იყო.

ტკივილის საზღვრები



73

ვით), მაშინ მე მიწევს აღიარება, რომ მე საკმაოდ უკმაყოფილო ვარ 

მსგავსი სიტემით. ეს საზოგადოება, ჩემი საზოგადოება არ არის. ეს 

არის ცენტრალიზებული, ავტორიტარული სახელმწიფო, რომელიც 

იმდენად მიისწრაფვის თანასწორობისკენ, რომ უგულებელყოფს 

ყველა სხვა შედარებით სუსტ ღირებულებას და საერთოდ არ ითვა-

ლისწინებს მათ. აღნიშნულის ალტერნატივად, ჩვენ გვიწევს ისეთი 

პირობების შექმნა, რომელიც საშუალებას მოგვცემს გავუმკლავდეთ 

ამ სიტუაციას, რომელიც ასეთ დროს შესაბამისობაში იქნება სოცი-

ალური სისტემის სართო ღირებულებების ნიმუშთან. 

ფარული სასწავლო გეგმა



74

მკურნალობის იდეოლოგიისთვის სასჯელის დანიშვნისას მნიშვნე-

ლოვანია კონკრეტული დამნაშავის პიროვნული მახასიათებლები. 

ნეო-კლასიციზმისთვის უმთავრესი საკუთრივ დანაშაულის ხასიათია. 

ორივე მიმდინარეობა ექსტრემალურ პოზიციას წარმოადგენს და გა-

მორიცხავს მეორე პოზიციის დადებითი კომპონენტების გამოყენების 

შესაძლებლობას. ასეთ სიტუაციაში მომგებიანი ჩანს ამ ორივე მიმ-

დინარეობის საუკეთესო ელემენტების გაერთიანება. აღნიშნული კი, 

შესაძლოა კომპიუტერის დახმარებით იქნეს რეალიზებული.

კომპიუტერებს შეუზღუდავი შესაძლებლობები აქვთ. მათ შეუძ-

ლიათ წესრიგის შექმნა. მათ შეუძლიათ გააერთიანონ ყველა რელე-

ვანტური ინდივიდუალური მახასიათებელი და მოგვცენ ზუსტი პროგ-

ნოზი შესაძლო რეციდივიზმის შესახებ. ამავდროულად კომპიუტერს 

თავისუფლად შეუძლია მხედველობაში მიიღოს დანაშაულებრივი 

ქმედების მახასიათებლები და შემამსუბუქებელი და დამამძიმებე-

ლი გარემოებები. ყველა ფაქტორის მნიშვნელობას შეიძლება მიეცეს 

წინასწარდადგენილი წონა. ლომბროზო და ბეკარია ალბათ ორივე 

კმაყოფილი იქნებოდა. ეს სულაც არ არის უტოპია. ეს არის სისტე-

მა შემუშავებული გოთფრედსონის, ვილკინსისა და ჰოფმანის (1978) 

მიერ აშშ-ის მსჯავრდებულთა პირობით ვადამდე გათავისუფლების 

თავი 7
კომპიუტერი
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ფედერალური კომისიისთვის. ეს სისტემა ითვალისწინებდა პირობით 

ვადამდე გათავისუფლების შესაძლებლობას იმ მსჯავრდებულების-

თვის, რომლებსაც განუსაზღვრელი სასჯელები ჰქონდათ შეფარდე-

ბული. სისტემა სრული დატვირთვით გამოიყენება.

ხსენებულ სისტემას რამდენიმე მნიშვნელოვანი უპირატესობა და 

უდიდესი პოტენციალი აქვს. მას შეუძლია მოიცვას იმდენი ფაქტორი, 

რამდენიც გვინდა და თან სისტემა სანდოა. თანაბარ ფაქტორებს ყვე-

ლა გადაწყვეტილების მიღებისას შესაბამისი წონა გააჩნია. თუ პროგ-

რამას სწორ ინსტრუქციას მივცემთ, კომპიუტერი თანაბარი ტიპის საქ-

მეებს თანაბარი სიზუსტით მოეპყრობა და ამავდროულად შეუძლია 

მხედველობაში მიიღოს სხვა დამოუკიდებელი ფაქტორები. მსგავსი 

სისტემა, ასევე ხასიათდება ყველაზე მეტი დემოკრატიულობით იმ 

კუთხით, რომ ამ შემთხვევაში მსჯავრდებულთა გათავისუფლების 

საკითხს კანონმდებლობა წყვეტს და არა ადმინისტრაცია. ვილკინსს 

შეუძლია ჰკითხოს კანონმდებელს ან გადაწყვეტილების მიმღებ ცენ-

ტრალურ ორგანოს იმის თაობაზე, თუ რომელ ფაქტორს რა წონა 

უნდა მიენიჭოს, მაგალითად, როგორი წონით უნდა შეფასდეს დანა-

შაულის სახე, ზიანის ხარისხი, განათლების ხარისხი, რეციდივიზმის 

რისკი, ან ციხეში ქცევა.  კანონით შეიძლება დადგინდეს, მაგალითად, 

ნორმალურზე ორი თვით მეტი სასჯელი განათლების საფეხურების 

მიხედვით, (იდეა შემდეგია: ადამიანს რაც მეტი განათლება აქვს, მით 

მეტი პასუხისმგებლობა აქვს მოიქცეს მართლზომიერად ანუ მას მეტი 

პასუხისმგებლობა უნდა გამოეჩინა და არ ჩაედინა დანაშაული) ან, 

მაგალითად ორი თვით ნაკლები სასჯელი უმაღლესი განათლების 

საფეხურების მიხედვით (ამ შემთხვევაში იდეა მდგომარეობს იმა-

ში, რომ რაც უფრო განათლებულია ადამიანი, მით უფრო იტანჯე-

ბა სასჯელით). ეს სისტემა საკმაოდ ეფექტურია ადმინისტრაციული 

კონტროლის კუთხითაც. მაგალითად, დროის უმოკლეს პერიოდში 

შეიძლება იმის გაგება, თუ როგორ გაიზრდება ციხის მოსახლეობა, 

კომპიუტერი
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თუ მოიმატებს ნარკოტიკული დანაშაულები. ხსენებული პროგრა-

მის სისტემა ახლო კავშირშია გენერალური პრევენციის იდეებთანაც. 

მას შეუძლია „უქადაგოს“ მისი „სახარება“ არა მხოლოდ მოსამარ-

თლეებს, არამედ მთელ მოსახლეობასაც. ახლო მომავალში, განვი-

თარებული ქვეყნების უმეტესობას შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ 

სრული ინფორმაცია საავიაციო ფრენებისა და სარკინიგზო განრიგის 

შესახებ, რესტორნის მენიუსა და ფასების შესახებ ტელევიზორის ეკ-

რანებზე. ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება ღილაკს ხელი დავაჭიროთ 

და მყისიერად მივიღოთ პასუხი. ყველაფერი უფრო მარტივი იქნება, 

თუ სტანდარტული სასჯელები გათვალისწინებული იქნება ყველა ტი-

პის დანაშაულისთვის, რომელიც მორგებული იქნება ყველა შესაძ-

ლო შემთხვევაზე და აღქმადი იქნება ყველა ამსრულებლისთვის. აღ-

ნიშნული იქნებოდა პრევენციის რაციონალური ფორმა. შეეკითხეთ 

თქვენ საკუთარ კომპიუტერს და მიიღებთ ზუსტ პასუხს კითხვაზე, რა 

ეღირება კანონის დარღვევა.

მაგრამ ამასთანავაე არსებობს პრობლემებიც.

პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ კომპიუტერი იდეალურია, შეუც-

დომელია. როდესაც სათანადოდაა დაპროგრამებული, მისი გადაწყ-

ვეტილებები აშკარაა. მას შემდეგ რაც ბრალის საკითხი გადაწყდება, 

არავის აღარ დასჭირდება მოსამართლის წინაშე ყოფნა და განაჩე-

ნის მოსმენა იმ შემთხვევაში, თუ მათ თავისი პატარა კომპიუტერები 

აქვთ. ეს ნიშნავს, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებები თავის მნიშ-

ვნელობას დაკარგავს. მეტიც, სამოქალაქო საქმეებზე სასამართლოს 

არც არავინ გამოიყენებს. შედეგი ისედაც ცნობილი იქნება, რაღატომ 

შევიწუხოთ თავი?

თუ მაინც მოთხოვნილი იქნება სასამართლოს გამოყენება, მაშინ 

რაღაც დოზით გაურკვევლობა - მაგრამ არა სრული გაურკვევლობა, 

მხოლოდ იმ დოზით, რომ საწინააღმდეგოს მტკიცებას აზრი მიეცეს – 

საჭირო იქნება.
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ალტერნატიულად შესაძლებელია, ასევე პროგრამის შეცვლა-

ზე ფიქრი. ეს იქნებოდა სისხლის სამართლი საქმეებზე უმთავრესი 

სტრატეგია სადაც, მას შემდეგ რაც ბრალის საკითხი დადებითად 

გადაწყდებოდა და უმეტეს საქმეზე ასეც ხდება, პატარა კომპიუტერი 

ეტყოდა დამნაშავეს, რომ შედეგი მისთვის ძალიან არასასურველი 

იქნებოდა. ამ მომენტში პროგრამის სრულყოფილებამ თავბრუ დაგ-

ვახვია. მაგრამ იბადება კითხვა, ვინ უნდა გადაწყვიტოს ის საკითხი, 

თუ რა უნდა იყოს პროგრამაში ჩადებული ან რა დოზით, ვინ უნდა 

გადაწყვიტოს წონების მინიჭების საკითხი.

აქვე შეგვიძლია ვიფიქროთ გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებ-

ზე. გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს:

•	 გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ;

•	 გაეროს დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის კომიტეტმა;

•	 რეგიონულმა ორგანოებმა, როგორიცაა ევროსაბჭო ან არაბულ 

სახელმწიფოთა კავშირი;

•	 ეროვნულმა პარლამენტებმა;

•	 შტატების პარლამენტებმა – როგორიცაა კალიფორნიის საკანონ-

მდებლო ორგანო;

•	 პოლიტიკოსების ქვე-ჯგუფებმა – როგორიცაა მსჯავრდებულთა 

პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისიები ან საკანონმდებ-

ლო დაწესებულების იურიდიულ საკითხთა კომიტეტები;

•	 შემთხვევითობის პრინციპზე შერჩეულმა მოქალაქეებმა, რომელ-

ბიც გამოიკითხებიან სატელეფონო ან პირადი ინტერვიუების სა-

ფუძველზე;

•	 რომელიმე ოლქში საამისოდ შექმნილმა ჯგუფმა ან ოლქის წარ-

მომადგენლებმა;

•	 იმ მუნიციპალიტეტში შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა სადაც ცხოვ-

რობს დაზარალებული ან ქმედების ჩამდენი;

კომპიუტერი
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•	 ან გადაწყვეტილება შეიძლება ურთიერთანამშრომლობით მი-

იღონ დაზარალებულმა და ქმედების ჩამდენმა.

როგორც ხედავთ, აღნიშნული სია შედგენილია იმდაგვარად, რომ 

პროგრამის მონაცემების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შესაძ-

ლებლობა იწყება გლობალურ დონეზე და ნელ-ნელა უახლოვდება 

ქმედებაში უშუალოდ მონაწილე პირებს. თქვენ, ასევე შეამჩნევდით, 

რომ იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული სიახლოვე სრულყოფილია, მა-

შინ კომპიუტერიც სრულყოფილია. ამ შემთხვევაში ადამინებს შეუძ-

ლიათ პირდაპირ ილაპარაკონ. მაგრამ სწორედ გაეროს დონეზე, 

რომელიც ცხრილის სათავეშია, არის გარდაუვალი კომპიუტერული 

პროგრამის არსებობა აუცილებელი. სხვა სიტყვებით, წარმოადგენს 

თუ არა კომპიუტერი კარგ და საჭირო იარაღს სისხლის სამართლის 

სისტემის ხელში დამოკიდებულია გადაწყვეტილების მიღების სის-

ტემის ხასიათზე. ამავდროულად, საკუთრივ კომპიუტერის არსებობა 

წარმოადგენს ცდუნებას და ალბათ წნეხსაც მიმართულს იმ ტიპის 

გადაწყვეტილების მიმღებ სისტემებზე, რომელსაც შეუძლია ნამდ-

ვილად ეფქტურად გამოიყენოს კომპიუტერული პროგრამა. ვისაც არ 

მოსწონს მსგავსი სისტემები რა თქმა უნდა უარყოფითად იქნებიან 

განწყობილი ზოგადად კომპუტერის მიმართ.

აღნიშნულს კი, მივყავართ მესამე და ალბათ ყველაზე მთავარ 

პრობლემადე დაკავშირებულს კომპიუტერის გამოყენებასთან. მხო-

ლოდ მხარეები არ არიან ისინი ვისაც აღარ დასჭირდებათ სასამარ-

თლოში წასვლა, რადგან მათ კომპიუტერებს შეეძლებათ შედეგის 

შედეგის წინასწარ გამოცნობა. მოსამართლეებსაც აღარ დასჭირ-

დებად პროცესის ჩატარება, როდესაც ბრალეულობა აშკარად დად-

გენილია. ან რატომ უნდა ჩაატაროს? ყველა ქმედებისთვის სასჯელი 

მკაცრად არის წინასწარ განსაზღვრული. თუ ბრალეულობის საკითხი 

გარკვეულია და მოსამართლეს წინასწარ მიეწოდება ყველა ისეთი 
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ინფორმაცია, რაც მას საშუალებას მისცეს შესაბამის კატეგორიაში 

ზუსტი ციფრი გამოთვალოს, პროცესზე დამნაშავესთან შეხვედრის 

არავითარი საჭიროება აღარ არსებობს. რადგანაც დანაშაულის კა-

ტეგორიები წინასწარ შეთანხმებული და ცნობილია, მოსამართლეს 

შეუძლია გაიმარტივოს თავისი საქმე და სთხოვოს მხარეებს წარ-

მოადგინონ წერილობითი ინფორმაცია საქმისათვის მნიშვნელოვან 

გარემოებებზე, რის შემდეგაც მისი მდივანი გადაამოწმებს წარმოდ-

გენილი ინფორმაციის სისწორეს და სასჯელის დანიშვნის პროცე-

დურაც დაიწყება, რაც ღილაკზე ხელის დაჭერას გულისხმობს, რათა 

კომპიუტერმა საბოლოო პასუხი დააფიქსიროს.

ხსენებული ელემენტების გამოყენებით, კომპიუტერს შესწევს 

დისტანციის გაორმაგების უნარი სისხლის სამართალში. კომპიუტე-

რის არსებობის პირობებში შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიიღება 

მხარეთაგან საკმაოდ დაშორებულ მანძილზე. თუ მხარეები მაინც 

ესწრებიან, მათი იქ ყოფნა საჭირო არ არის. შესაბამისად, გადაწყ-

ვეტილება ტკივილის შესახებ შესაძლოა მიღებულ იქნეს იმ პირის 

მონაწილეობის გარეშე ვის მიმართაც არის ეს ტკივილი მიმართული. 

ამ შემთხვევაში არავის მოუწევს ცრემლების, მწუხარებისა და უხამსი 

სიტყვების ყურება და მოსმენა. აღნიშნული უფრო ბიუროკრატიული 

პროცედურა იქნება. დოკუმენტები, სუფთა მაგიდები და ნათელი პა-

სუხები. სწორედ ეს ნათელი პასუხებია აუცილებელი საზოგადოებაში 

სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. კომპიუტერის მიერ გამოთვლილ 

პასუხებში განთავსებული პრინციპები წყდება ზედა ეშელონებში. 

ყველა კატეგორიის დანაშაულისთვის პასუხი ზუსტად ერთნაირი იქ-

ნება დამნაშავეებისთვის. და ეს პასუხი თავად ნაკარნახებია დამნა-

შავის მიერ. მოსამართლეს კი, ღილაკზე თითის დაჭერის გარდა, სხვა 

გამოსავალი არ აქვს. 

კომპიუტერთან დაკავშირებული მეოთხე პრობლემური საკითხი 

მის ფარულ სასწავლო გეგმაშია. მისი ფარული გზავნილი ისაა, რომ 
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კონფლიქტები გადაჭრილ უნდა იქნეს. კომპიუტერი იგივე კალკულა-

ტორია, ის შექმნილია პასუხის მოსაძებნად. მაგრამ ნუთუ კომპიუტე-

რის მიერ მოცემული პასუხები ისაა რაც გვჭირდება? არის თუ არა ის 

სისხლის სამართლის პროცესისთვის დამახასიათებელი საბოლოო 

შედეგი, თუ თავად პასუხია შედეგი? აღნიშნულ კითხვებს შემდეგ 

თავში მივუბრუნდები.

სამართალში ტრენინგი არის ტრენინგი სიმარტივეში. იგი არის 

გახედნილი უუნარობა იმისა, შეისწავლოს ყველა ღირებულება მო-

ცემულ სიტუაციაში, მაგრამ ამავდროულად იგი ამ პროცესში არჩევს 

მხოლოდ კანონიერად მართებულ ღირებულებებს ანუ ისეთებს, რო-

მელიც სისტემის უმაღლესი ქურუმების მიერ მართებულადაა მოაზ-

რებული. ნეო-კლასიციზმი არის ლოგიკური გაფართოება ელიმინა-

ციის სრული პროცესისა. ტოტალურობის იმდენად მცირე ელემენ-

ტებია გათვალისწინებული, რომ თანასწორობა გარანტირებულია. 

მაგრამ აღნიშნული, სწორედ ამ გამარტივებების გამო არის პრიმიტი-

ული სისტემა. კომპიუტერებმა გზა გაუხსნეს ახალ, გაცილებით რთულ 

შესაძლებლობებს. მაგრამ ახლა, როდესაც სრულყოფის ტექნიკური 

იარაღი უკვე შექმნილია, ჩვენ მკაფიოდ შეგვიძლია დავინახოთ, რომ 

სიცხადე, პროგნოზირება და ადმინისტრაციული კონტროლისთვის 

გათვალისწინებული წინასწარ დაპროგრამებული ქცევა, არასოდეს 

შეიძლება იყოს ერთადერთი იდეალი სამართლის სისტემისთვის. 

შეიძლება ნეო-კლასიციზმი არის ზედმეტად გამარტივებული მცდე-

ლობა, მიმართული არარსებული მიზნის მისაღწევად. ისიც შეიძლება, 

რომ სამართალი იმაზე მეტად იყოს დაკავშირებული ხელოვნებას-

თან ვიდრე გვგონია. მაგრამ ხელოვნებასა და ძალაუფლებას ხშირად 

დაძაბული ურთიერთობა აქვთ.
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8.1 იმპოტენტი საზოგადოება

1978 წელს სოციოლოგიის ასოციაციის შეხვედრის შემდეგ შვედეთ-

ში, მე მივიღე წერილი საზღვარგარეთელი კოლეგებისგან, რომლე-

ბიც ითხოვდნენ ამ შეხვედრაში მომხდარის შესახებ განმარტებას. 

შეხვედრები გაიმართა უპსალაში, სტოკჰოლმთან ახლოს მდებარე 

ადგილას. კოლეგებიც ესწრებოდნენ შეხვედრას და განცვიფრებუ-

ლები იყვნენ იმით, რაც ნახეს, ლოთები, ნარკომანები, მოხეტიალე 

მიტოვებული ახალგაზრდები, რომლებიც პარლამენტის კიბეებთან, 

საკონცერტო დარბაზებთან, მეტროების შესასვლელთან ჯგუფურად 

იყრიდნენ თავს და შესაზარ იერს სძენდნენ სხვამხრივ ლამაზ სკან-

დინავიურ არქიტექტურულ დიზაინს. პოლიციაც სიახლოვეში იყო, 

თუმცა თითქმის არასდროს ერეოდნენ. შეხვედრის რამდენიმე მო-

ნაწილემ სხვა ქალაქებშიც იმოგზაურეს და გაოცებას ვერ მალავდ-

ნენ იმით, რომ ყველგან მსგავსი სურათი იყო. ოსლოში ნარკოტიკის 

გამსაღებლებისა და მომხმარებელების საყვარელ ადგილს წარ-

მოადგენს „ჰილკოკის პარკი“ სამეფო სასახლის ახლოს, რომელსაც 

სიახლოვეში ემიჯნება ძველი უნივერსიტეტი და ეროვნული თეატრი, 

ხოლო პარლამენტი კი მის წინაა. იმდენად აშკარა და იმდენად ხალ-

თავი 8
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ხმრავალ ადგილას იკრიბებიან მიტოვებული ახალგზარდები, რომ 

ჩნდება განცდა თითქოს მათ უნდათ, რომ ჩანდენ, თითქოს მათ რა-

ღაცის თქმა უნდათ. 

იქნებ მათ მართლა ეს სურთ.

შესაძლებელია მათი ნათქვამის სხვადასხვანაირი ინტერპრე-

ტაცია. ყველაზე მარტივია ის, რომ ისინი არაფერს ამბობენ. ყოველ 

შემთხვევაში არაფერს ახალს. ისინი ყოველთვის ჩვენს გარშემო 

იყვნენ და ახლა გახდნენ უფრო შესამჩნევი. საკითხი მდგომარეობს 

ციფრებში, რომლებმაც თავი ახალ ადგილზე იჩინეს. ჩვენ გავაუქმეთ 

ყველაზე საშინელი მიყრუებული ადგილები. ლუმპენპროლეტარე-

ბის შეხვედრის ბუნებრივი ადგილები გაუქმდა და გადაიქცა უფრო 

მიმზიდველ, ჩახშობილ, სუფთა, ადაპტირებულ ადგილებად. უიღბ-

ლოების გეტოების ნაცვლად, ახლა ისინი სიამაყისთვის განკუთვნილ 

ცენტრებში იყრიან თავს. ანალოგიურად თუ არ იარსებებს ჰარლემი 

და მისი მსგავსი უბნები აშშ-ში, ისინი როკფელერის ცენტრში შეიკ-

რიბებოდნენ.

განსხვავებული ინტერპრეტაცია ყურადღებას ამახვილებს ახალ-

გაზრდების ადგილზე, თანამედროვე ინდუსტრიულ საზოგადოებებში. 

ახალგაზრდობა საკმაოდ გაწელილ პროცესად არის ქცეული. ასა-

კობრივი სტრუქტურა ადაპტირებულ იქნა სამუშაოს სტრუქტურას. 

ხალხისათვის განკუთვნილი სამუშაო ადგილები უფრო მცირდება და 

ადრინდელთან შედარებით არც დიდი საჭიროებაა. ჩვენ აღნიშნულს 

ვუმკლავდებით სამუშაოს საძებნელად მოსაცდელი წლების გაზრდით 

და საპენსიო ასაკისთვის მოსალოდნელი პერიოდის შემცირებით. სა-

პენსიო ასაკი თანდათანობით შემცირდა. ჩვენ აღნიშნულ პრივილე-

გიას ვეძახით და მართლაც, ბევრსითვის ეს ასეა. მეორე მხრივ, ჩვენ 

ვზრდით იმ პერიოდს რა დროსაც ადამიანებს არ ძალუძთ მუშაობა 

იქიდან გამომდინარე, რომ გაზრდილია სავალდებულო ან სავალდე-

ბულოსთან გათანაბრებული სასწავლო პროცესები. სისტემა ღიაა ყვე-
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ლასთვის. აღნიშნული ჩვენი სოციალ დემოკრატიული ქვეყნის სიამა-

ყეა. ყველას აქვს იმის პრივილეგია კონკურენცია გასწიონ იმ არენაზე, 

რომელიც შექმნილია საშუალო ფენის მიერ, საშუალო ფენისთვის. ეს 

არის შეთანხმება, რომელიც გამიზნულია იმისათვის, რომ შეცვალოს 

სტრუქტურული განსხვავებები და გარდაქმნას იგი ინდივიდუალური 

წარუმატებლობად ან ბრალად (იხ. მაგალითად, Hernes and Knudsen 

1976, Callewaert and Nilsson 1978). წარუმატებელი ადამიანების უმე-

ტესობა, კარგი წარუმატებლები არიან. ისინი ეთანხმებიან ვერდიქტს, 

ისინი არ არიან უკეთესი თავის შეფასებაში (ქულებში) და ისინი ეთანხ-

მებიან იმ პოზიციას სამსახურში ან მის გარეთ, რომელიც შესაბამისო-

ბაშია მათ მიერ სწავლის დროს მოპოვებულ ქულებთან. მაგრამ არიან 

ისინიც ვინც არ ეთანხმება ამ ყველაფერს. ისინი ზიან პარკებში.

ივან ილიჩი (1978) საუცხოოდ აღწერს  უმუშევრების მდგომარე-

ობას. დანიაში უმუშევართა ჯგუფმა შექმნა საზოგადოება, რომელიც 

ტკბება თავისი თავისუფალი სტატუსით. მონობისგან, ანუ შეთავაზე-

ბული სამუშაოსგან, თავისუფლება დიდი პრივილეგიაა მათთვის ვი-

საც შესაბამისი რესურსები გააჩნია, რომ სიამოვნება მიიღოს ამ სტა-

ტუსისგან. მაგრამ აღნიშნულს სჭირდება ბევრი ტრენინგი კლასიკურ 

ენებში და მაღალი კლასები პურიტანიზმში იმისათვის, რაც საბოლოო 

ჯამში მოგვცემს უქნარა ინლისელების მსგავს ადამიანს, რომლებიც 

დატოვებული მემკვიდრეობით ირჩენენ თავს. ილიჩის შესაქმნელად 

აუცილებელი იყო იეზუიტების ტრენინგი და მნიშვნელოვანი თანდა-

ყოლილი ტალანტი. სარგებლიანი უმუშევრობა ბევრისთვის მიუღწე-

ველი ფუფუნებაა იმ საზოგადოებაში სადაც ჩვენ ყველანი დაპროგ-

რამებულები ვართ მივყვეთ ცხოვრების ყოველდღიურ რიტმს და 

ვიმუშავოთ წლობით. უმუშევრებს ან პენსიონრებს უხდიან და ამით 

აძლევენ უამრავ უშინაარსო დროს. შესაბამისად, მათთვის ადვილია 

ცხოვრების ისეთი სტილის არჩევა, რომელიც მათი და სხვა ადამიანე-

ბის კონტროლს არ ექვემდებარება.
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ამას ემატება ის ფაქტიც, რომ კლასობრივი განსხვავება უფრო შე-

სამჩნევი გახდა. სხვა ქვეყნებიდან ან მოხუცების თვალთახედვიდან 

დანახული ისე ჩანს, რომ სკანდინავიურ საზოგადოებაში ადამიანთა 

უმეტესობა საკმაოდ მდიდარია. მაგრამ ხალხი თავის თავს საზღვარგა-

რეთიდან ან ისტორიული პერსპექტივიდან ვერ შეაფასებს. უთანასწო-

რობა კვლავაც არსებობს და სიმდიდრეში ზრდა, რომელსაც შეუძლია 

დროებით შეაჩეროს უკმაყოფილება, შეჩერებულია. უთანასწორობა 

აღარ არის წინასწარი ან მოსამზადებელი სტადია. უთანასწორობა 

უკვე განიხილება საზოგადოების მუდმივ მახასიათებლად, იმ საზოგა-

დოებისა, რომლისთვისაც თანასწორობა უმთავრესი ღირებულებაა.

თუ ეს საზოგადოებები სკანდინავიური ტიპისაა, მაშინ ისინი თა-

ვის თავს კეთილდღეობის პრინციპის გამტარებელ სახელმწიფოდ 

(welfare states) მოიაზრებენ. ჰასე ზეტერბერგი მსგავსი ტიპის სახელ-

მწიფოებს აზარტული მოთამაშის სამოთხეს უწოდებს, ადგილს სადაც 

ადამიანს მხოლოდ მოგება შეუძლია. აღნიშნული ტერმინი მან 60-იან 

წლებში დაამკვიდრა ოსლოში, ერთ-ერთ ლექციაზე. დარმწმუნებუ-

ლი არ ვარ, რომ მას დღესაც გამოეყენებინა ეს ტერმინი. შესაძლე-

ბელია, რომ ასეთ საზოგადოებაში მუდმივად დამარცხებული იყო 

და ნარკომნები ყოვლდღიურად ადასტურებენ ამას. მეძავები კიდევ 

ერთი მაგალითია ამისა. ნორვეგიაში მოხუცი ან ავადმყოფი ადამი-

ანების პენსია შეადგენს ინდუსტრიული მუშაკის საშუალო ხელფასის 

მეოთხედს. იმ ადამიანების შემოსავალი, ვინც დამოკიდებულია მუნი-

ციპალურ სოციალურ დაცვის სისტემაზე, პენსიის ნახევარს შეადგენს. 

როგორც კნუტ დალ იაკობსენი უთითებს (1967), „ყველაზე დიდი დაბ-

რკოლება კეთილდღეობის პრინციპის გამტარებელ სახელმწიფოს 

შექმნისა არის რწმენა იმისა, რომ მსგავსი სახელმწიფო უკვე გვაქვს“. 

ბალვიგმა (1980) საკმაოდ მყარი მტკიცებულებები წარმოადგინა იმის 

წარმოსაჩენად, რომ სიღარიბესა და დანაშაულს შორის არსებული 

ძველი ურთიერთობა კვლავაც არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ 

აღნიშნულს არაერთი მეცნიერი უარყოფს.
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მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენ რაღაც დოზით ვცხოვრობთ კე-

თილდღეობის სახელმწიფოში. ისინი ვინც მორჩილ ღარიბ ფენას 

მიეკუთვნებიან ბოლომდე ვერ დამარცხდებიან. სადღაც შორს მათთ-

ვისაც არსებობს უსაფრთხოების ბერკეტები. საუკუნის დასაწყისთან 

შედარებით აღნიშნული არის დიდი სხვაობა. ჩვენი ძველი ლეიბო-

რისტი პოლიტიკოსები სიამაყით უყურებდნენ საკუთარ მიღწევებს. 

მათ შექმნეს საზოგადოება სადაც „დამსახურებული ღარიბი“ არ 

შიმშილობდა, ჰქონდათ გარკვეული ტიპის თავშესაფარი და მათი სი-

ცოცხლის უკანასკნელ ეტაპზე ასევე  გარკვეული სახის მატერიალური 

მზრუნველობა ეძლეოდათ.

მაგრამ სოციალურ კონტროლს, სწორედ ასეთი სისტემა უქმნის 

სპეციფიკურ პრობლემებს. ლუმპერნპროლეტარიატის ნაწილები 

ყველასთვის დაკარგულია. მათთვის სასჯელიც აღარ არსებობს. მათი 

კონტროლი შეუძლებელია სამუშაოს დაკარგვის მუქარით, რადგან 

მათ არ აქვთ სამუშაო. მათი კონტროლი შეუძლებელია ოჯახთან და-

შორების მუქარით, რადგან მათ არ ჰყავთ ოჯახები. მათი კონტროლი 

შეუძლებელია იმაზე დამუქრებით, რომ მათი ნათესავები დაიტანჯე-

ბიან, რადგან კეთილდღეობის სახელმწიფოს ვალია იზრუნოს ყვე-

ლაზე. რწმენა იმისა, რომ ჩვენ ყოველთვის გვყავს ვიღაც მზრუნველი 

თანაბრად მნიშვნელოვანია, როგორც დაბალი ისე მაღალი ფენის 

წარმომადგენლებისთვის, რადგან ისინი ამით ახდენენ სინდისის 

ნეიტრალიზაციას იმ უყურადღებობის გამო, რომელსაც ისინი იჩენენ 

ნათესავების, მეგობრების ან იმათ მიმართ, ვისაც მზრუნველობა ესა-

ჭიროება. და ბოლოს, შეუძლებელია ლუმპერნპროლეტარიატის იმ 

წარმომადგენლების კონტროლი, რომლებიც თანახმა არიან იცხოვ-

რონ აბსოლუტურ მინიმუმზე. მათ გარანტირებული აქვთ სავალდებუ-

ლო მინიმუმი მიუხედავად იმისა, ხარჯავენ ისინი ამ თანხას ნარკოტი-

კის ან ალკოჰოლის შეძენაში თუ არა. 

დრო თავისუფალია, მინიმალური ფული ჩემია (და შეუძლებელია 

მისი წართმევა კეთილდღეობის სახელწიფოს საფუძვლის შეცვლის 
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გარეშე) და ისედაც არავის არაფერში ვჭირდები. რატომ არ უნდა მო-

ვიხმარო ნარკოტიკი ან ალკოჰოლი მაშინ, როცა მინდა და რა დოზი-

თაც მინდა, მათ შორის სიკვდილამდე.

დამატებით, ყურადღება კიდევ ერთხელ უნდა გამახვილდეს და-

ნაშაულის კონტროლის ისტორიაზე. დანაშაულის განკურნების იდე-

ოლოგია დიდი შედეგების მომტანი არ ყოფილა. მეცნიერებამ, სოცი-

ალურ მიღწევებთან ერთად, განაპირობა მისი კრახი. დევიაციის იძუ-

ლებითი განკურნების იდეამ არ იმუშავა და განაპირობა ის, რომ იგი 

ძირითადად უსამართლოდ იყო მიმართული საზოგადოების ერთი 

ფენის - მუშათა კლასის - წინააღმდეგ. არასრულწლოვანი მსჯავრ-

დებულების, საშიში დამნაშავეებისა და ფსიქოპატებისათვის მოწ-

ყობილი სამკურნალო დაწესებულებები, ყველა გაუქმდა. ექსპერტი 

ფსიქიატრები დიდი ავტორიტეტით არ სარგებლობდენ ექიმთა წრე-

ში. ახალგზარდა თაობის უმეტესი წარმომადგენელი ეწინააღმდეგე-

ბოდა სავალდებულო მკურნალობის იდეოლოგიას, როგორც პასუხს 

დევიაციურ ქმედებაზე. მკურნალობის იდეოლოგიის გადაცდომების 

საპასუხოდ, დაშინების თეორიის პოტენციური გადაცდომების საპა-

სუხოდ, ჩვენ მივიღეთ შედარებით ლეგალური იდეოლოგია, რომელ-

მაც გამოხატულება ნეო-კლასიციზმში ჰპოვა.

ჩვენ კვლავინდებურად შეგვიძლია გავუმკლავდეთ მძიმე დანა-

შაულებს, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ქუჩებს ჩამო-

ვაშოროთ მძიმე დანაშაულის ჩამდენი კრიმინალები და ყველაფერი 

ეს გავაკეთოთ მართლმსაჯულების სახელით. მაგრამ როდესაც საქ-

მე მიდგება ნაკლებად მძიმე დანაშაულებზე, ჩვენ უძლურები ვართ. 

ისინი უფრო ადვილად შესამჩნევია და შესახედად საკმაოდ საზა-

რელია. ისინი თავს იკლავენ ალკოჰოლით ან ნარკოტიკით. მაგრამ 

ზოგიერთი ამ დანაშაულის ჩამდენი ქმედებას ჩადის პენსიით მიღე-

ბული თანხით, ხოლო სხვები წვრილმანი ქმედებების დახამრებით, 

რომლის მტკიცებაც ძალიან ძნელია. ამ შემთხვევაში მკურნალობა 

არ უშველის. 
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8.2 კონტროლის მომხრეები

არამარტო უცხოელი კოლეგები არიან გაოგნებული იმ ბნელი დე-

ვიაციური პრაქტიკით, რომელიც სხვა მხრივ ჩვენს სუფთა ქუჩებში 

ხდება. ჩვენ ყველას გვაქვს გარკვეული პრობლემები აღნიშნულთან 

დაკავშირებით, მაგრამ ზოგს უფრო მეტად. განსაკუთრებით ზიანდება 

შემდეგი სამი ჯგუფი:

პირველი: მშობლები და ახალგაზრდებთან სხვაგვარად დაკავში-

რებული ადამინები, რომლებიც მომსწრეები არიან იმისა, თუ როგორ 

მოიხმარენ ალკოჰოლსა და ნარკოტიკს ან როგორ არიან ჩართული 

დანაშაულებრივ ქმედებებში. უწინ, ვინც არ ემორჩილებოდა მშობ-

ლებს აგდებდნენ სახლიდან და შეიძლებოდა შიმშილით მომკვდა-

რიყო. დღეის მდგომარეობით მათ შეუძლიათ გადარჩენა „ნარჩენე-

ბისა“ და საზოგადოებრივი პოლისების ხარჯზე. შესაბამისად, სიტყვი-

ერი მოთხოვნები კონტროლის ალტერნატიული მექანიზმების აუცი-

ლებლობის შესახებ გაცილებით მეტად გაისმის. ჩვენ ვერ დავუშვებთ, 

რომ ახალგაზრდები თავის ნებაზე იყვნენ მიშვებული. სავალდე-

ბულო სწავლა, სამკურნალო დაწესებულებები და საბოლოო ჯამში 

ციხე, არის ის ალტერნატივები რომლისკენაც ტარდება სამუშაოები. 

ზოგიერთი ძველი ლიბერალი ცდილობს ხაზი გაუსვას იმ საფრთ-

ხეებს, რაც შეიძლება ახალგზარდამ განიცადოს ციხეში. თუმცა, მათი 

მოსაზრებები ადვილად ნეიტრალდება მშობლების მიერ, რომლებიც 

სხვა ვერაფერს უხერხებენ, ნარკოტიკებში დაკარგულ შვილებს. მათ 

ურჩევნიათ ცოცხლად ჰყავდეთ შვილები, თუნდაც ციხეში. ვიზიარებ 

ამ პოზიციას. 

დაზარალებულთა მეორე კატეგორიას განეკუთვნებიან ხილული 

დანაშაულის რეალური და პოტენციური მსხვერპლები. რთულია იმის 

მტკიცება გაიზარდა თუ არა დანაშაული. მაგრამ აშკარაა, რომ დანა-

შაულთან დაკავშირებული ვნებათაღელვა ნამდვილად გაიზარდა. 

დანაშაული წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს გაყიდვად პროდუქტს, 
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რომელსაც სიამოვნებით აშუქებს მედია. ამავდროულად, სოციალუ-

რი სტრუქტურა შეცვლილია იმდაგვარად, რომ შეუძლებელია იმის 

გაგება რამდენად წარმომადგენლობითია მედიის მიერ გაშუქებული 

ინფორმაცია. ბალვიგის (1979) მიხედვით, ვნებათაღელვა დანაშა-

ულის მსხვერპლად გახდომის შესახებ მით უფრო იმატებს, რაც უფრო 

იზოლირებულია ადამიანი. მარტოხელა მოხუცი ქალბატონი ზუსტად 

იგივეს ხედავს და ისევე შეცბუნებულია სტოკჰოლმის ქუჩაში ნანა-

ხით, როგორც უცხოელი კოლეგები. ამავდროულად იგი წაიკითხავს 

გაზეთს და გაიგებს ყველაფერს. მაგრამ ის ამ საქმეში მარტო არაა და 

მისი შეშფოთების უკან მართლაც არის შემაშფოთებელი საკითხე-

ბი. კეთილდღეობაზე ორიენტირებულ სახელწიფოს მნიშვნელოვანი 

წარმატებები აქვს საკუთრების გადანაწილებასთან დაკავშირებით. 

საკმაოდ ცოტაა ზრდასრული ადამიანი რაიმე საკუთრების გარეშე, 

ნივთების გარეშე, რომელიც შეიძლება მოპარულ არ იქნეს, საკუთ-

რება, რომელიც არ საჭიროებს დაცვას.

ამ შემთხვევაშიც ზოგიერთი ძველი თაობის ლიბერალი ჩარე-

ვას შეეცდება და აუხსნის მოხუც ქალბატონებს, რომ რაც ხდება არც 

ისეთი სახიფათოა და მიუთითებენ იმ გარემოებაზე, რომ ვინც მათ 

საკუთრებას საფრთხეს უქმნის არიან საცოდავი, ავადმყოფი ადამი-

ანები, რომლებსაც სჭირდებათ გაგება და არა ტკივილის მიყენება. 

ნორვეგიის ყოფილი იუსტიციის მინისტრი იზიარებდა ამ უკანასკნელ 

პოზიციას, მაგრამ იგი ყოფილი სწორედ იმიტომ გახდა, რომ ამ პოზი-

ციას იზიარებდა. უკიდურესად მემარცხენე პოლიტიკური ფრთა დაბ-

ნეულია და წარმოდგენა არა აქვს, როგორ გაუმკლავდეს ამ შემთხვე-

ვას. უმეტესობა ლიბერალების პოზიციას იზიარებს, მაგრამ არიან გა-

მონაკლისებიც, რომლის ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელია 

მაოისტი (იგულისხმება მაო ძედუნის კომუნისტური იდეოლოგიის 

მიმდევარი) იან მირდალი (1977). მის რამდენიმე ნაშრომში იგი ამტ-

კიცებს, რომ დამნაშავეები მუშათა კლასის მტრები არიან. მირდალის 
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მიხედვით, პოლიცია და ციხის თანამშრომლები უფრო ახლოს არიან 

მუშათა კლასთან ვიდრე ლუმპერნპროლეტარიატთან. იგი დადასტუ-

რებულად არ მიიჩნევდა იმ ფაქტს, რომ მუშას ყოველ მიზეზ გარეშე 

უნდა შეესრულებინა სასჯელაღსრულების მოძრაობის მითითებები. 

„ჩვენ ვართ კანონის და წესრიგის მხარეზე. ჩვენ ვართ პოლიციის 

მხარეს, როგორც დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით, ისე პოლიცი-

ელის სამუშაო პირობებისა და სოციალური გარანტიების გაუმჯობე-

სების კუთხით“.

1960 წელს, შვედეთში მსჯავრდებულებმა და ყოფილმა მსჯავრდე-

ბულებმა გამართეს პირველი შეხვედრა. პრესამ ამ შეხვედრას „ქურ-

დების პარლამენტი“ უწოდა. აღნიშნული შეხვედრა საკმაოდ უცნაური 

იყო. პატიმრებს უნდა დაეცვათ სიჩუმე, არ მოეთხოვათ არაფერი, არ 

უნდა ჩარეულიყვნენ სასჯელის დანიშვნის პროცესში. რამდენიმე 

წლის შემდეგ, სკანდინავიურ ქვეყნებს ჰქონდათ პატიმრების ორგა-

ნიზაციები. ისინი საზოგადოების ყურადღების ქვეშ იყვნენ მოქცეული. 

მათი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები იყო, ციხის პირობების 

გაუმჯობესება, პატიმრების ორგანიზება და საჭიროების შემთხვევა-

ში მათი გაფიცვა. ტომას მატიესენი (1974) აღწერს მათ საქმიანობას 

კარგად. მათ უამრავი მარცხი განიცადეს, მაგრამ გამარჯვებებიც 

ჰქონდათ. ამ ორგანიზაციების არსებობის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ასპექტი, მათი წევრების მხრიდან თავის თავში რწმენის და ღირსების 

დაბრუნება იყო.

დღეს სიტუაცია შეცვლილია დრამატულად. დღესდღეობით ციხის 

მოძრაობები უფრო თავდაცვითი ღონისძიებების სახეს ატარებს ვიდ-

რე 70-იანი წლების დასაწყისში. აღნიშნული მოძრაობების მიმართ 

საზოგადოების დაინტერესებაც დაბალია. გარემოება შეიცვალა. ყო-

ფილი მოკავშირეები მტრები გახდნენ, უფრო ნაკლებ ინიციატივებს 

იჩენენ ან აღარც აქვთ ძალაუფლება. ეკონომიკური პრობლემების 

თაობაზე ახალი ექსპერიმენტები აღარ ტარდება. კეთილდღეობის 
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ყველაზე შესამჩნევი ლაქების ჩამოსაშორებლად მკაცრი მოქმედებაა 

საჭირო და არა სისუსტე. კანონისა და წესრიგის მოთხოვნებს, ასევე 

დიდი გამოძახილი აქვთ სკანდინავიაში. რა თქმა უნდა მათ აქვთ. მა-

ღალ ინდუსტრიულ საზოგადოებები მიდრეკილი არიან ისეთი სიტუ-

აციების შექმნისკენ სადაც ეს მოხდება. საწყის ეტაპზე, როდესაც ყვე-

ლაფერი გადაჭარბებულად იყო, ჩვენ შეგვეძლო მოდუნება, მშვიდად 

ყოფნა, ლიბერალიზმი მართავდა ყველაფერს და არსებული პრობ-

ლემები წარმავალი იყო. ახლა პრობლემები მუდმივია. ეკნომიკური 

სიდუხჭირის გამო, მიწოდებაც ყოველწლიურად იკლებს. სიტუაცია 

უზომო პოტენციალიდან და პროგრესიდან, არსებული მინიმუმის 

დაცვამდე შეცივალა.

მაგრამ ყველაზე მეტად გამწარებული და დაბნეული არიან ამ ყვე-

ლაფრის შემქნელები, ისინი ვინც იყვნენ ახალგაზრდები და ღარი-

ბები და იბრძოდნენ სოციალიზმისთვის, რომელიც შემდეგ სოციალ 

დემოკრატიამ შეცვალა, ხოლო საბოლოოდ კეთილდღეობის სახელ-

მწიფომ. ადრეულ პერიოდში ჩვენ გარშემო არსებულ სიღარიბესთან 

შედარებით, ჩვენი ამდროინდელი სიმდიდრე წარმოუდგენელია. აღ-

ნიშნული დაადასტურეს კვლევებმა (მაგ. რამსოი 1977) და პრინციპში 

არც კი გვჭირდება კვლევები, რადგან ბევრ ჩვენთაგანს ისედაც ყვე-

ლაფერი ახსოვს. ჩვენ ძველ უსაფრთხოების სისტემასთან შედარე-

ბით, ახალის სისტემის ხარისხი დიდებულია. მიუხედავად ამისა, მაინც 

არ იგრძნობა რომ მიზანს მივაღწიეთ. თუ მიზანი მიღწეულია მაშინ 

რატომ არის ქუჩები სავსე გამხდარი, უფერული ახალგაზრდებით, 

რომელიც ხილულია როგორც მეფისთვის, ისე მეფის ხალხისთვის?

ცდუნება უნდა იყოს საშინელი. პარლამენტის რამდენიმე გადაწ-

ყვეტილება და ბნელი ლაქები მოცილებული იქნება. არ არის აუცი-

ლებელი აღნიშნულს ეწოდოს ხულიგანიზმის წინააღმდეგ კანონი, 

რომელიც შეიძლება ვერ იქნეს გაგებული. შეგვიძლია მას ვუწოდოთ 

ახალგაზრდების დასაცავად მიღებული კანონი. მათ დახმარება და 
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დაცვა სჭირდებათ. მათ მშობლებსაც სჭირდებათ ეს. დაზარალებუ-

ლებსაც სჭირდებათ. კეთილდღეობაზე ორიენტირებული სახელმწი-

ფოსაც სჭირდება ეს, რადგან უკვე იმ კონდიციამდე არიან მისული, 

რომ კონტროლის სადავეები ხელიდან გაუშვან.

შეჯამების სახით უნდა იქთვას, რომ არასრულწლოვანი დამნა-

შავეები უფრო მეტად ხილული გახდნენ და უფრო გართულდა მათი 

ქცევის კონტროლი, შესაბამისად, მათი ნათესავები, დაზარალებულე-

ბი, მემარცხენე პოლიტიკოსები და კეთილდღეობის სახელმწიფოს 

შემქმნელები კონკრეტულ ქმედებებს ითხოვენ. საერთო ჯამში სახეზე 

გვაქვს არასტაბილური სიტუაცია. რაღაც უნდა მოხდეს და მოხდება 

კიდეც.

8.3 ჩვენი ამხანაგები 

გასულ ზაფხულს, შვედეთში, 350 სოციალური მუშაკი შეიკრიბა 

იმისათვის, რომ მოესმინათ გზავნილი იმის თაობაზე, თუ როგორ 

გამკლავებოდნენ ნარკოტიკის პრობლემას. შეხვედრა გაიმართა 

ჰასელაში, პატარა და გეოგრაფიულად განცალკევებულ ქალაქში. 

არაფერი ისეთი ყბადაღებული და განსჯის საგანი არ არის დღესდ-

ღეობით სოციალურ მუშაკთა წრეში, როგორც ჰასელა. ინსტიტუტები 

საკუთარ პრინციპებზე დაყრდნობით მრავლდებიან სკანდინავიის 

სხვა ქვეყნებში. მათ იდეებს, როგორც სოციალური სამუშაოს ყოველ-

დღიურ პრაქტიკას სხვა ინსტიტუტებიც ითავსებენ. 

და რა იყო ხსენებული გზავნილი?

ყველაზე ხშირად გამოთქმული იდეა იყო ის, რომ კლიენტები არიან 

ამხანაგები. ნარკოდამოკიდებულები და ალკოჰოლიკები მუშათა 

კლასს მიეკუთვნებიან. ჩვენ, ჰასელელი ხალხი სოციალისტები ვართ. 

ისინი ჩვენი ამხანაგები არიან და შესაბამისად უნდა მოვექცეთ. ჩვენ 

საერთო იდენტობა და საერთო მიზნები გვაქვს. ამხანაგობა პასუხის-
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მეგლობას ნიშნავს, ჩვენ ვალდებული ვართ დავეხმაროთ ჩვენს ამხა-

ნაგებს და გამოვიყენოთ ყველა საჭირო ზომა, რათა თავიანთი მავნე 

ჩვევებზე უარი თქვან. 1850 წლიდან საუკუნის ბოლომდე, სკანდინავი-

ელი მუშათა კლასი ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების პრობლემის წი-

ნაშე დადგა. ლეობორისტმა ლიდერებმა დაინახეს ეს და იმოქმედეს. 

მუშები ვერასდროს გახდებოდნენ თავისუფლები და მათი მოძრაობა 

ვერასდროს იქნებოდა ძლიერი, თუ ალკოჰოლის პრობლემა არ გა-

დაიჭრებოდა. ტიტოტალიზმი შრომის უმთავრესი ნაწილი გახდა და 

ალკოჰოლის პრობლემა კონტროლს დაექვემდებარა. ახლა, ალკო-

ჰოლის და ნარკოტიკების მოხმარების მაჩვენებელი ძველ, სახიფათო 

ნიშნულს დაუბრუნდა, რომელიც სასწრაფოდ საჭიროებს კონტროლს 

ძველი რეცეპტის მიხედვით.

ხალხის იძულება თავის შეკავებისკენ ერთ-ერთი ნაცადი ხერხია. 

ამხანაგებს არ აძლევენ იმის უფლებას, რომ ნარკოტიკების მოხმარე-

ბით თავი მოიკლან, მათ შველიან. შენ კვდები შენი ამხანაგისთვის და 

რა თქვა უნდა აიძულებ მას იცოცხლოს. თუ საჭიროა, შენ მას აიძუ-

ლებ შეწყვიტოს ნარკოტიკის მოხმარება. თუ საჭიროა, შენ ამხანაგურ 

მზრუნველობას მანამ არ მოაკლებ, სანამ არ დაეხმარები მას. ჰასე-

ლა ახალგაზრდა მომხმარებელიბისთვისაა შექმნილი. მათ იჭერენ 

სტოკჰოლმში, გზავნიან ჰასელაში, მათი ნება-სურვილის მიუხედავად 

და თუ გაიქცევიან, პოლიცია უკან მიიყვანს მათ. ისინი იქ არიან ერთი 

წლის განმავლობაში. დამატებით, მათ უწევთ ერთწლიანი სავალ-

დებულო მონაწილეობა „სახალხო უმაღლეს სკოლაში“ სხვა ახალ-

გზარდებთან ერთად, რომელთათვისაც ამ სკოლაში სიარული სა-

ვალდებულო არ არის. მათ იქ შეიძლება დაჰყონ 20 წლამდე. ბავშვთა 

კეთილდღეობის სამართალი არის მათი იქ ყოფნის სამართლებრივი 

საფუძველი.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია აღნიშნული მიდგომის მო-

რალური მხარე. სტანდარტები დადგენილია, სტანდარტების დარღ-

ვევა მკაცრად იკიცხება თანამშრომლებისა და სხვა ამხანაგების მიერ. 
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ჰასელა არ არის მოწყობილი იმისთვის, რომ კლიენტების სულში 

აფათუროს ხელი ან იკვლიოს მათ მიერ ცხოვრების ადრეულ ასაკში 

გადახდენილი ცუდი ფაქტები. იქ არ არსებობს მსუბუქი ლიბერალიზ-

მი. ეს არის საკმაოდ მოთხოვნადი ადგილი, თავისი მძიმე შედეგებით 

უპასუხისმგებლობის ნებისმიერ გამოვლინებაზე. აქ ცხოვრება უხე-

შია, უხეში არამარტო ახალგაზრდებისთვის, არამედ თანამშრომლე-

ბისთვისაც. ისინი იქ ცხოვრობენ, მონაწილეობას იღებენ ყველა აქ-

ტივობაში და ისინი კლიენტებისგან არ არიან რაიმე დამცავი ზღუდით 

შემოფარგლული. ეს არის ყველასთვის ტოტალური ინსტიტუტი. 

როგორც ჩანს ეს ინსტიტუტი მუშაობს. მეტიც, მავანნი ამტკიცებენ, 

რომ ამ პროგრამის წარმატება გაცილებით აღემატება შვედეთის სა-

მეფოში არსებულ სხვა პროგრამებს. მართალია, აღნიშნული საკამა-

თოა (Englund 1975, Thelander 1979), მაგრამ შესაძლებელია მისი დამტ-

კიცება. ჰასელა საკმაოდ წარმატებულია ახალგაზრდების მოხმარე-

ბის პრობლემის გადაჭრაში და ასევე, საკმაოდ წარმატებულია იმა-

შიც, რომ თავის ძალებში დაერწმუნებინა სხვა მხრივ გამოუსადეგარი 

სოციალური მუშაკები და სხვა პროფესიონალები. ისიც უნდა ითქვას, 

რომ ამ წარმატების ხარჯები შესაძლოა სჭარბობენ იმ სარგებელს, 

რომელსაც ახალგაზრდა მომხმარებლები იღებენ.

8.4 ჩემი ამხანაგი ამავდროულად მოხელეა

ჰასელას პრობლემა, არა საკუთრივ ჰასელაშია, არამედ იმათში 

ვინც გამალებით ელოდება რაიმე მოქმედებას, მაშინ როდესაც საზო-

გადოება საერთოდ არაფერს არ აკეთებს. ჰასელა სავსეა იდეალის-

ტი და ისეთი ადამიანებით, რომლებიც თავისი იდეების შედეგებით 

ცხოვრობენ. მე დიდ პატივს ვცემ მათ ქმედებებს, მაგრამ არა მათი 

სოციალური ანალიზის გამო. ანალოგია ჩვენ ახლანდელ და გასული 

საუკუნის სკანდინავიურ საზოგადოებას შორის საკმაოდ შემაშფოთე-

ბელია, რადგან თითქმის არ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც სა-
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ზოგადოებისათვის განკუთვნილ გზავნილებს გაითავისებენ. ბოლო 20 

წლის განმავლობაში ჩვენ ვნახეთ არნახული მატება იმ პროფესიონა-

ლებისა, რომლებიც ეხმარებიან ადამიანებს ვისაც ქცევის პრობლემა 

აქვთ. ახლა ისინი იქ არიან, ზოგიერთ მათგანს საკუთარი იდენტობა 

უდევთ სასწროზე. მაგრამ ამავდროულად ისინი მოხელეები არიან, 

უმეტესობა მათგანი ბიუროკრატიულ დაწესებულებებში მსახურობს, 

9 საათიდან 4 საათამდე, ზუსტად გაწერილი ვალდებულებებით, უამ-

რავი დოკუმენტით, კლიენტებთან მცირედი შეხებით და მათ ამავე 

კლიენტებზე აქვთ ადმინისტრაციული ძალაუფლება. მათ არ უწევთ 

მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგებზე ფიქრი, ისინი სახ-

ლიდან გარეუბნებში მიდიან, პარტნიორებთან და შვილებთან და 

ძაღლებთან, მიდიან აგარაკებზე და ცხოვრობენ ჩვეულებრივი ცხოვ-

რებით და ვიღაცამ უნდა აგრძნობინოს ნარკოტიკების მომხმარებე-

ლებს რა შედეგები მოჰყვება მათ ქცევას თუ ისინი არ დაემორჩელიან 

„თამაშის“ დადგენილ წესებს. ეს ვიღაცეები გახდებიან დასავლეთის 

საზოგადოებებში სოციალური კონტროლის ახალი მიმდევრები. მე 

გთავაზობთ მათ „ამხანაგი მოხელეები“ ვუწოდოთ.

მაგრამ ზოგიერთი მათგანი ისაუბრებს არა როგორც ამხანაგი, 

არამედ როგორც მოხელე.  ისინი დაიწყებენ საკუთარი ღონისძიებე-

ბის გატარებას მომხმარებლების წინააღმდეგ. მათ ეს კარგად ისწავ-

ლეს. თუ კლიენტი გაიქცევა, ისინი იპოვნიან მას და უკან მოიყვანენ. 

თუ ვერ იპოვიან, მაშინ პოლიციას სთხოვენ მის პოვნას. როდესაც 

პოლიცია იპოვის მას და მოიყვანს, მასზე კონტროლი გამკაცრდება 

ისე, რომ ხელახლა გაქცევა ვეღარ მოახერხოს. მაგრამ ისინი დაიღ-

ლებიან. პარტიონრებს ყურადღება დასჭრიდებათ; მათ შვილებს 

შეიძლება წითელა დაემართოს; პოლიცია გაღიზიანდება; და საბო-

ლოოდ ისინი კლიტეებს დააყენებენ. მაგრამ კლიტის გატეხვა ადვი-

ლია და უკანონოდ გაღება ახალ სამართლებრივ პრობლემას ქმნის. 

ამის შემდეგ აღმართავენ ღობეს, მაგრამ ზოგიერთი ამოთხრის ორ-

მოს; აღიმართება კედელი, მაგრამ ზოგიერთი მაინც გადაახტება; საკ-
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ნები დამონტაჟდება, მაგრამ ზოგიერთი მაინც დააღწევს თავს, ღობეს 

გადაახტება და გაიქცევა. ყველაფერი აღნიშნულის ასაცილებლად 

სპეციალური სამკურნალო ბლოკი აშენდება.

ძველი ფილმივითაა. ეს ყველაფერი ხომ ნანახი გვაქვს უკვე. ჰასე-

ლას იდეოლოგიის პოტენციალი ახალგაზრდა დამნაშავეების სკოლე-

ბის მიერ გაწეული სამუშაოს განმეორებას ჰგავს. ამ სკოლების სტარტიც 

იდეალისტური იყო და ახალგაზრდებს ახალ შანსს სთავაზობდნენ. თუმ-

ცა, მასწავლებელების ხელთ არსებული ძალაუფლების გამო, რომლის 

მიხედვითაც მათ თავიანთი ურჩი მოსწავლეების მიმართ საკმაოდ დიდი 

დისკრეცია ჰქონდათ, სკოლები საბოლოო ჯამში უსიამოვნო განუსაზღ-

ვრელი სასჯელის მქონე ციხეებს დაემსგავსნენ. აქედან გამომდინარე,  

რთულია იმის გაგება თუ რატომ უნდა იყვნენ სოციალური მუშაკები ჰა-

სელაში აღნიშნული სკოლის მასწავლებლებზე წამატებულები.  

სკანდინავიაში სპეციალური დაწესებულებები განკუთვნილი ბავ-

შვებისთვის, რომლებსაც ქცევის პრობლემები ჰქონდათ, გასული 

საუკუნის ბოლოს დაარსდა, პოლიტიკოსების, სამართლის სპეცი-

ალისტების და მასწავლებლების მოთხოვნით (Stang Dahl 1978). აღ-

ნიშნული მაკონტროლებელი მხარისათვის შვებას წარმოადგენდა. ამ 

დაწესებულების თანამშრომლები უნდა ყოფილიყვნენ ექსპერტები, 

დაქირავებული საგანმანათლებლო, ჯანდაცვის და კეთილდღეობის 

სფეროდან. თუმცა კეთილდღეობის ელემენტის პრაქტიკული ხორც-

შესხმა არ მომხდარა. იმ პერიოდში ამ სფეროში პროფესიონალების 

ნაკლებობა იგრძნობოდა. მაგრამ დღესდღეობით ისინი საკმაოდ 

ბევრნი არიან, ელოდებიან ახალ დავალებებს და ამავდროულად 

სწავლობენ ძველ შეცდომებზე და საკუთარ თავს ამხანაგად მოიაზ-

რებენ. შესაბამისად, ჩვენ სახეზე გვაქვს სავალდებულო მოხმარების 

სისტემა, რომლის ერთ-ერთი პროდუქტი სოციალური კონტროლია, 

რომელსაც ახორციელებენ ამხანაგ-მოხელეების მსგავსი ადამიანე-

ბი, რომლის მსგავსიც, სხვა პირობებში, მხოლოდ ტოტალიტარულ 

სახელმწიფოებში გვხდება.

ნეო-პოზიტივიზმი



96

9.1 ერთ განზომილებიანი რითმი

დიდი ტალღების მსგავსად, კონტროლის სხვადასხვა ფორმები ჩნდება, 

უჩინარდება  და მერე ისევ ჩნდება. სხვა სიტყვებით შესაძლებელია იგი 

რითმს შევადაროთ, რომელიც ჩნდება და უჩინარდება. კლასიციზმისა 

და პოზიტივიზმის რითმი შემდგომში ჩაანაცვლა ნეო-კლასიციზმმა და 

ნეო-პოზიტივიზმმა. არცერთი აღნიშნული ექსტრემალური პოზიცია არ 

არის სტაბილური. თუმცა, მათ აქვთ პოტენციალი ცვლილებისკენ. კლა-

სიკური და ნეო-კლასიკური პოზიციები განსაკუთრებულ ყურადღებას 

უთმობენ სასჯელის თანასწორობას ქმედების სიმძიმესთან, მაგრამ 

მათი მართლმსაჯულების დიაპაზონი ამის იქით აღარ მიდის. აღნიშნუ-

ლი პოზიციები არც იმისთვისაა გამიზნული, რომ შექმნას კონტროლის 

ისეთი სისტემა, რომელიც ნაკლებად მძიმე დანაშაულების ეფექტური 

კონტროლით იქნება დაკავებული. ამის საპირისპიროდ, პიზიტივის-

ტური და ნეო-პოზიტივისტური იდეოლოგიები იძლევიან კონტროლის 

ეფექტურ საშუალებებს, არა მარტო ნაკლებად მძიმე დანაშაულებისთ-

ვის, არამედ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებისა და საშიშროების 

თავი 9
სამუდამო ტკივილი?
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შემცველი დამნაშავეების მიმართ. მათი დეფექტები ხილული ხდება 

ისეთ პერიოდებში, როდესაც კონტროლის საჭიროება იკლებს, ან რო-

დესაც ამ ტიპის კონტროლის პოტენციური სამიზნეები პოლიტიკურ ძა-

ლაუფლებას ან მხარდაჭერას იძენენ.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ისმის კითხვა, არსებობს თუ 

არა რაიმე შუალედური პოზიცია, სადაც რითმი წყვეტს მოძრაობას 

და სადაც ჰარმონია ისადგურებს? თეორიაში ალბათ არ არსებობს, 

მაგრამ პრაქტიკაში შესაძლებელია ბუნდოვანი კომპრომისების მო-

ძებნა. ცოტაოდენი პროპორციულობა ქმედებასა და სასჯელს შორის, 

ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩამდენი ადამიანების ცოტაოდენი კონ-

ტროლი მათი საჭიროებების მიხედვით, ცოტაოდენი განუსაზღვრე-

ლი სასჯელები მათთვის ვინ განსაკუთრებით საფრთხის შემცველად 

ითვლება. დანაშაულის კონტროლი ცხად პრინციპებს არ ემყარება. 

მეტიც, ამ პრინციპების სიცხადე ამორალური დანაშაულის და საერ-

თაშორისო ეკონომიკის კონტროლის მსგავსია. აღნიშნული არის 

ყოველდღიური საკითხი, რომელიც მოითხოვს კომპრომისებს და 

შეიცავს ბუნდოვანებებს. მხოლოდ მცირე რაოდენობის სოციალური 

სისტემები მოახერხებდნენ გადარჩენას მონაწილეებს, რომ სრულად 

ესმოდეთ ერთმანეთის ან გარშემორტყმული იყვნენ მათი სისტემების 

დეკლარირებული ძირითადი პრინციპების მიხედვით. 

ერთი მიზეზი, რატომაც ადვილია კომპრომისების პოვნა დანა-

შაულის კონტროლის სისტემაში არის ის, რომ ე.წ. ექსტრემალური 

პოზიციები არც თუ ისე გასნსხვავდებიან ერთმანეთისგან. შესაძლე-

ბელია პოზიტივიზმსა და კლასიციზმს, ასევე, ნეო-პოზიტივიზმისა და 

ნეო-კლასიციზმს შორის გაცილებით მეტი საერთო მახასიათებელი 

არსებობდეს, ვიდრე სხვაობა.

სამუდამო ტკივილი?
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ზემოთ მე ვამტკიცებდი, რომ მკურნალობის იდეოლოგიასა და გე-

ნერალურ პრევენციას (დაშინებას) საერთო მახასიათებლები აქვთ. 

ახლა მსურს ჩემი ამ მოსაზრების ერთი საფეხურით წინ წაწევა და 

იმის მტკიცება, პოზიტივიზმი და კლასიციზმი, როგორც დანაშაულის 

კონტროლის საშუალებები, შეიცავენ მრავალ საერთო ნიშანს. ბე-

კარია სასჯელს გამიზნულად იყენებდა. ვონ ჰირშის ანგარიში დანა-

შაულის პრევენციისთვის ტკივილის განაწილების დონეებს ადგენს. 

ისინი იბრძოდნენ თანასწორობისთვის დანაშაულის განაწილების 

პროცესში. მაგრამ განაწილებასაც აქვს თავის მიზეზი, რომლის უკა-

ნაც დანაშაულის კონტროლის აშკარა მიზანი დგას. ნეო-კლასიციზ-

მი მოქმედებს არა მარტო გენერალური პრევენციის ინტერესების 

გამოსაცოცხლებლად. აღნიშნულ ორ მიმდინარეობას ჰარმონიული 

ურთიერთობა აქვთ. დასჯა, როგორც სასჯელის მიზანი, იქნებოდა 

საკმაოდ ცარიელი, რომ არ განიხილებოდეს იმ მარეგულირებელ 

მექანიზმად, რომელიც ტკივილის განზრახ მიყენებას გაამართლებდა.

კლასიციზმსა და პოზიტივიზმს შორის მოძრავი რითმი, წარმოად-

გენს ნამდვილ სურათს დანაშაულის კონტროლის თაობაზე არსებუ-

ლი მნიშვნელოვანი პოზიციების შესახებ. მაგრამ ეს იქნება მცდარი 

სურათი იმ შემთხვევაში, თუ ამ სფეროში სხვადასხვა ფუნდამენტუ-

რად განსხვავებული პოზიციების ანალიზი მოხდება. ამ პარაგრაფში 

აღწერილი რითმი, არის ერთ განზომილებიანი. არსებობს სხვა გან-

ზომილებაც, რომელიც სისხლის სამართლის პოლიტიკის განმსაზღვ-

რელების მიერ უგულებელყოფილია - ან არასერიოზულად აღიქმება 

ის, როგორც სოციოლოგების ისე ლიბერალების მიერ. შემდეგ პარაგ-

რაფში მე სწორედ ამ ალტერნატიულ რითმს განვიხილავ. მაგრამ ეს 

საკმაოდ რთული ამოცანაა, სწორედ ამიტომ ცოტა მძიმედ ვიწყებ.

ტკივილის საზღვრები
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9.2 ექსპერტის საჭიროება

წარმოვიდგინოთ, რომ 300,000 კაციან თანამედროვე ქალაქში 

მკვლელობა მოხდა. აღნიშნულის შესახებ იგებთ გაზეთიდან, რაც 

ცუდ განწყობაზე გაყენებთ. ორი დღის წინ თქვენ ესწრებოდით სა-

ვარაუდო მკვლელის მოხსენებას და მოხსენების შინაარსში, ისევე 

როგორც მომხსენებელში არანაირი უჩვეულო არ შეგინიშნავთ. ყო-

ველივე აღნიშნული საკმაოდ გაუგებარია. სასამართლოსათვისაც 

აღნიშნული საკმაოდ გაუგებარ ფაქტს წარმოადგენს, რის გამოც საქ-

მეში ფსიქიატრები ჩართეს.

მაგრამ ახლა წარმოვიდგინოთ სხვა მკვლელის საქმე. ამჯერად 200 

წლის წინანდელი შემთხვევა. იმაში დასარწმუნებლად, რომ ზოგიერთ 

ჩვენგანს აქვთ ცოდნა მკვლელობის სცენის შესახებ, შეგვიძლია წარ-

მოვიდგინოთ, რომ მკვლელობას ადგილი ჰქონდა ჰილტაუნში, ნიუ 

ინგლანდში, ქალაქი, რომელიც ცნობილი გახდა ჯორჯ კასპერ ჰომან-

სის (1951) აღწერის შემდეგ. იმ პერიოდის ჰილთაუნში რომ გვეცხოვრა, 

არავის თავში აზრად არ მოუვიდოდა იმის გარკვევის მცდელობა ექს-

პერტის დახმარებით, თუ რატომ ჩაიდინა მკვლელმა მკვლელობა. არ 

მოუვიდოდა, რადგან ყველამ ვიცოდით რატომაც მოკლა. შეიძლება 

არ ვიცოდით წინასწარ ანუ ისე, რომ ჩავრეულიყავით და მკვლელო-

ბა თავიდან აგვეცილებინა. მაგრამ საკუთრივ ქმედების შემდეგ ჩვენ 

არ გაგვიკვირდებოდა და მეგობრებში ვიტყოდით, რომ მოხდა ზუს-

ტად ის, რასაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ველოდით.

განსხვავება ამ ორ მკვლელობას შორის მდგომარეობს იმაში, თუ 

რა ოდენობის და რა ტიპის ინფორმაციას ფლობენ მონაწილეები 

ერთმანეთის შესახებ. იმდენი ადამიანი ცხოვრობს საშუალო ზომის 

სამუდამო ტკივილი?
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თანამედროვე ქალაქში, რომ რთულია ასეთ პირობებში ყველას იც-

ნობდე. ამას გარდა, ცხოვრება მოწყობილია იმდაგვარად, რომ სხვე-

ბის შესახებ მხოლოდ მცირედი ინფორმაცია გვაქვს. ჩვენ ვიცნობთ 

თანამშრომლებს, როგორც თანამშრომლებს, მეგობრებს, როგორც 

მეგობრებს, ოჯახის წევრებს, როგორც ოჯახის წევრებს, . . . ჩვენთვის 

რთულია იმ ადამიანების ქცევის განჭვრეტა, რომლებიც კონკრეტუ-

ლი ჯგუფების გარეთ არიან. ჰილთაუნში კი, ყველამ ყველას შესახებ 

ყველაფერი იცოდა. 

ფსიქიატრის წინაშე არსებული გამოწვევა მეტწილად სწორედ და-

კარგული ჰილთაუნის სურათის აღდგენაა. კარგი ფსიქიატრი ყველა 

მხრივ შეისწავლის მკვლელს; იგი შეეცდება შეისწავლოს მკვლელის 

არსებობის მთელი რიგი ასპექტები და ამით შესაძლებელი გახადოს 

გაუგებრის გაგება. აღნიშნულის გაკეთებით ფსიქიატრი ინდივიდუ-

ალურ დონეზე ასრულებს ზუსტად ისეთივე სამუშაოს, როგორც სო-

ციოლოგი სოციალურ დონეზე. ჩვენ ერთმანეთს საკმაოდ გავუუც-

ხოვდით (და შესაბამისად, ხშირად ჩვენი თავის შეცნობაც გვიჭირს). 

ჩვენ ექსპერტები გვჭირდება საკუთარი თავის შესაცნობად. მსგავსი 

რამ სჭირს საზოგადოებასაც. ერთიანობის აღსადგენად, ჩვენ დახმა-

რება გვჭირდება.

სწორედ აღნიშნული არის მიზეზი იმისა, რომ ექსპერტთა სხვა-

დასხვა მიმდინარეობები განვითარდა. თანამედროვე პირობებში, 

ჩვენ ისევე გვჭირდება ექსპერტები, როგორც გვჭირდება სერვისის 

სხვა მიმწოდებლები. ჩვენ გვჭირდება ექიმები, მედდები, საავადმყო-

ფოები, სკოლები. მაგრამ მათაც ვჭირდებით ჩვენ. ამას კი, მივყავარ 

მედლის მეორე მხარესთან. ექსპერტებს სჭირდებათ კლიენტები და 

შესაძლებელია შეძლონ კიდეც მათი დახმარება. აღნიშნული ხშირად 
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გვავიწყებს ჩვენ, რომ ერთმანეთისთვის არც ისე უცხონი ვართ, რო-

გორც ზოგიერთი ავტორი ცდილობს ჩვენს დარწმუნებას. ზოგი კვლავ 

სოფლებში ცხოვრობს. და ზოგიც არასდროს ტოვებს თავის მეგაპო-

ლისის სამეზობლოს.

9.3 ფარული ჩვევა

ნება მიბოძეთ მოგიყვეთ ისტორია ხეობის შესახებ. იგი ზღაპარს 

გავს, მაგრამ სინამდვილეში რეალობაა, რომელიც დაწერა პერს-

პექტიულმა სტუდენტმა (Bjørkan, 1977). მისი ამოცანა იყო მოეძიებინა 

ინფორმაცია უძველეს, მაგრამ კვლავაც აქტიურ ნორვეგიული თანამ-

დებობის - ლენსმანის შესახებ, რომელიც ფუნქციებით ჰგავს შერიფს, 

მთელი რიგი სამოქალაქო ფუნქციების დამატებით. ის ცხოვრობდა 

რაიონში. ხშირად აღნიშნული პოზიცია მამიდან შვილზე მემკვიდრე-

ობით გადადიოდა. ძველ დროში იგი ხშირად უარყოფითად ხასიათ-

დებოდა, რომელსაც კავშირი ჰქონდა მდიდრებთან და ძალაუფლე-

ბიან ხალხთან; შესაბამისად, ხალხურ ზღაპრებში ეს ის იყო სწორედ 

ვინც ყველას ჭკუაში ატყუებდა, ხოლო მეფე იყო უფრო კეთილი და 

ამავდროულად სულელი. დღევანდელ პირობებში ლენსმანი უფრო 

მეტად ექვემდებარება კონტროლს, უფრო პოპულარულია და მისი 

პოპულარობა დამოკიდებულია მისი მოქმედების უნარზე. ის მარ-

თავს აუქციონებს, ის უზრუნველყოფს ალიმენტის თანხის ამოღებას 

ურჩი მამების მხრიდან – და ის აკონტროლებს დანაშაულს. და სწო-

რედ აქ ერთვება ბიორკანის მთავარი მოსაზრება. როდესაც იგი ატა-

რებდა ინტერვიუებს ლენსმანებთან, ყველა მათგანი ამბობდა, რომ 

მის უბანში დანაშაული არ ხდებოდა. სახეზე იყო მხოლოდ რამდენი-
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მე გამონაკლისი. გამვლელებს ხანდახან შეიძლება გაექურდათ ბენ-

ზინ გასამართ სადგურები ან მაღაზიები. მაგრამ საკუთრივ კონკრე-

ტული რაიონის მცხოვრებლები? არასდროს სჩადიოდნენ დანაშულს.

როგორც უკვე აღინიშნა, ბიორკანი იყო საკმაოდ პერსპექტიული 

დამკვირვებელი და მის მიერ კვლევის ჩატარების პერიოდში, რამ-

დენიმე შემთხვევას ჰქონდა ადგილი. დარეკა ტელეფონმა, რომელ-

ზეც ქალბატონი იტყობინებოდა, რომ დაკარგა საფულე. ლენსმანმა 

სთხოვა მის ასისტენტს მისულიყო ახლომდებარე კაფეში, სადაც 

იპოვნეს საფულე და დაუბრუნეს მეპატრონეს. იქვე იპოვნეს ახალ-

გაზრდა ვაჟი, რომელიც იყენებდა ამ საფულეს. როგორც გაირკვა ეს 

ბიჭი, ქალბატონის შვილი იყო.

კიდევ ერთი შემთხვევა: განცხადება შემოვიდა, რომელიც იტყო-

ბინებოდა, რომ ვიღაცამ უკანონოდ შეაღწია იარაღის მაღაზიაში. 

ლენსმანი მყისიერად ჩაჯდა მანქანაში და გაემართა მაღაზიისკენ, 

გზაზე შემოხვდა მანქანა, გააჩერა და საჭესთან, როგორც ყოველთვის 

დახვდა მთვრალი მამაკაცი, რომელსაც იარაღები ეწყო მანქანაში და 

წაეღო იმ მიზნით, რომ გაეღიზიანებინა მამამისი. მან მამაკაცი წაიყ-

ვანა სახლში, ხოლო იარაღები წაიღო უფრო უხიფათო ადგილას. 

როგორი დრამატული ისტორია დაკარგა მედიამ! შვეულმფრენები-

თა და ანტი-ტერორისტული პოლიციის თანამშრომლები შეიძლება 

ჩართულიყვნენ ამ დანაშაულის აღკვეთის საქმეში. სანაცვლოდ კი 

რა მივიღეთ, ოჯახური კამათისა და უბედურების კიდევ ერთი, ძველი 

ისტორია.

დანაშაული არაფერს არ წარმოადგენს. დანაშაული არის ცნება, 

რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მიესადაგება კონკრეტულ სოცი-

ალურ ინსტიტუტებს და მისი გამოყენება ერთი ან რამდენიმე მხარის 
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ინტერესებში შედის. ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ დანაშაული ისეთი 

სისტემების შექმნით, რომლებიც ითხოვენ ამ სიტყვას. ამავდრო-

ულად, ჩვენ შეგვიძლია გავანეიტრალოთ დანაშაული საპირისპირო 

ტიპის სისტემების შექმნით.

9.4 საწინააღმდეგო კულტურა

დანია კოლექტიურ სახელმწიფოს წარმოადგენს. ეს არის სახელ-

წიფო სადაც არა მხოლოდ თანამდებობის პირები მართავენ კოლექ-

ტივს, არამედ სახელმწიფო, რომლის მმართველობაში ჩვეულებრივი 

ხალხიც იღებს მონაწილეობას. რისი გაყოფაც შეუძლიათ სამანქანო 

დანადგარებს, მათი შეერთება შეუძლიათ ადამიანებს. ქრისტიანია 

არის ამის ყველაზე დიდი დასტური. იგი განთავსებულია ლამაზ მი-

დამოში, კოპენჰაგენის ცენტრთან ახლოს, წინათ ამ ტერიტორიაზე 

სამხედრო დანაყოფები იყვნენ, რომლებმაც მიატოვეს ეს ადგილი, 

რის შემდეგაც იგი „ჯურღმულების დამყრობლებმა“ აითვისეს და 

მოგვიანებით მათ სხვებიც შეუერთდნენ. იქ მცხოვრებთა რაოდენობა 

უცნობია; იქ მცხოვრებ ხალხს საკმაოდ მწყრალი დამოკიდებულება 

აქვთ რეგისტრაციის სისტემებთან და სტატისტიკის სამსახურთან, მაგ-

რამ ისინი ათასზე მეტნი არიან, გადანაწილებული დიდ ქვის შენობებ-

ში და ასევე, საკმაო ოდენობით, ხის სახლებში. ცხოვრების მატერი-

ალური დონე საკმაოდ დაბალია. მიუხედავად ამისა, შესაძლებელია 

იქ გადარჩენა საკმაოდ მცირე შემოსავლით. ზოგიერთი იქ მცხოვ-

რები მუშაობს კოლექტივის გარეთ, კოპენჰაგენში, ხოლო ზოგიერ-

თი მათგანი იღებს სოციალურ დახმარებას. ქრისტიანიას შიგნითაც 

არის ცხოვრების შესაძლებლობა (იგულისხმება ფულის შოვნის შე-
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საძლებლობა). იქ მდებარეობს რამდენიმე სახელოსნო, რესტორანი, 

საცხობი, ჯანდაცვის ცენტრი, რომელშიც მთლიანად „ნატურალური 

წამლები“ გამოიყენება. ამავე უბანში მდებარეობს დანიის ერთ-ერ-

თი ყველაზე საინტერესო თეატრი. რაღაც მხრივ, მთელი ეს ადგილი 

ჰგავს დიდ, პაროდიულ სანახაობას. 

ქრისტიანია არის საზარელი, ბინძური ადგილი, სადაც ჰაშიში სა-

ჯაროდ იყიდება, ქუჩებში უამრავი ნასვამი და საკმაოდ ბევრი უცნა-

ური გამომეტყველების ადამიანია, რომლებიც აშკარად გიჟები არიან, 

ყველაფერი თითქოს შუა საუკუნეების ნახატიდან არის გადმოტანი-

ლი. უამრავმა ბავშვმა, რომელთა ნაწილი ან მშობლებთან ერთად 

ცხოვრობს ქრისტიანიაში ან გამოქცეულები არიან დანიის სხვადასხ-

ვა ქალაქებიდან, რომ შეურთდნენ ქრისტიანიას თავისუფალ ქალაქს, 

შექმნა ჯგუფი, რომელსაც „ბავშვების ძალა“ ჰქვია. მთელ ტერიტო-

რიაზე დარბიან საკმაოდ ლამაზი ძაღლები და ამასთან რამდენიმე 

ცხენიც ჰყავთ ტერიტორიაზე. ერთხელ ქრისტიანიას განმარტოებულ 

ადგილზე ყავისფერი დათვიც კი შევნიშნე. ამ დროს დამეუფლა 

გრძნობა, რომ რაღაც წესრიგში არ იყო – ქრისტიანიას ღირებულე-

ბების მიხედვით – როდესაც ნელ-ნელა გავაცნობიერე, რომ დათვი 

ჯაჭვით იყო დაბმული.

ამ ადგილს აქვს გამონათებებიც და ჩავარდნებიც. ჩემი ბოლო შე-

ხება მასთან იყო გრეი ჰოლში. ორი ათასი კაცი გამოსულიყო ქუჩაში, 

მძიმე ნარკოტიკის წინააღმდეგ ბრძოლის დასაწყებად ქრისტიანი-

ასა და დანიაში. მოგვიანებით, საკმაოდ დიდი წნეხი განხორციელდა 

გამსაღებლებსა და მომხმარებლებზე. ეროვნული მოძრაობა შეიქმნა 

და ქრისტიანია წავიდა წინ. მაგრამ აღნიშნული არის საზოგადოება, 

რომელსაც გააჩნია დიდი სკეპტიციზმი მმართველობასთან დაკავ-
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შირებით, ნებისმიერი ტიპის მმართველობასთან. შორიდან დამკ-

ვირვებლის თვალთახედვით დანახული ისე ჩანს, თითქოს ბუნებით 

ლიდერები იბადებიან და იბადებიან ყოველთვის, როდესაც კრიზისია 

სახეზე. იღებენ რა პასუხისმგებლობას, მათ შესახებ ცნობილი ხდება 

როგორც ქრისტიანიაში, ისე მის გარეთ. მაგრამ ლიდერის ფუნქციის 

შეთავსებიდან ისინი არღვევენ თანასწორობის წესს და კარგავენ 

მოქმედების შესაძლებლობას. იგივეს თქმა შეიძლება ფემინისტურ 

მოძრაობებზეც. ამრიგად, შეუძლებელია ქრისტიანიას მართვა, მაგ-

რამ ამავდროულად არც მისი მოკვლაა ადვილი საქმე. ყოველ ჯერზე, 

როდესაც ამის მცდელობაა, ის ახდენს არანორმალურ მობილიზა-

ციას და მთავრობასაც უკან დახევა უწევს.

ქრისტიანიას უამრავი მეგობარი ჰყავს. როგორც ბენ კუჩინსკი 

(1981) უთითებს, ლიბერალიზმი მეტად მნიშვნელოვანია დანიისთვის. 

ქრისტიანია კი, დანიისთვის არის მეტად მნიშვნელოვანი. იმ სიბინძუ-

რესთან და ცოდვებთან ერთად, რაც იქ სუფევს, ეს არის ადგილი სა-

დაც ნათლად არის გამოხატული დანიური საზოგადოების ძირითადი 

ღირებულებები. კარგ პერიოდებში - მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ 

არსებობს ცუდი პერიოდებიც - ეს არის საზოგადოებრივი ცხოვრე-

ბის ადგილი. იქიდან გამომდინარე, რომ იქ მყოფი უამრავი ადამიანი 

ცოტას მუშაობს, მათ რჩებათ საკმაო დრო სასაუბროდ, კულტურული 

ღონისძიებების ჩასატარებლად და მათში მონაწილეობის მისაღე-

ბად. ამავდროულად, ისიც უნდა ითქვას, რომ არსებობს ნათელი ინ-

დიკატორები (Madsen 1979), რომ ქრისტიანიისთვის ვაჭრობა/კომერ-

ციალიზმი მეტად მნიშვნელოვანია.

ქრისტიანია გამოწვევაა დანიისთვის, მაგრამ შეიძლება უფრო 

ჩვეულებრივმა დანიამ დაიკავოს მის ადგილი სამომავლოდ. 
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ქრისტიანია შუასაუკუნეების მსგავსი ქალაქია, რომელიც ეფუძ-

ნება პატარა კერძო საწარმოებს და კომუნალურ ვაჭრობას. დანიის 

მეორე ბოლოში არის სხვა კოლექტივი, რომელიც დაფუძნებულია 

მუშაობასა და სოციალიზმზე. მისი სახელია „ტვინდსქული“, მისი სიმ-

ბოლოა დანიის ყველაზე დიდი ქარის წისქვილი, რომელიც აშენებუ-

ლია მისი წევრების მიერ. ქალაქი წარმოიშვა სახალხო უმაღლესი 

სკოლის მოძრაობის მიერ, სადაც უმეტესობა ქრისტიანები იყვნენ და 

ეს ადგილი განკუთვნილი იყო ახალგაზრდების სასწავლებლად, მას 

შემდეგ რაც ისინი სავალდებულო სასკოლო განათლებას მიიღებნ-

დენ. ტვინდის მასწავლებლები მათ მთელ ხელფასს წილებში დებდ-

ნენ. აღნიშნული არის საკმაოდ ეფექტური ტექნიკა, რომელსაც უმ-

ცირესობა მიმართავს კეთილდღეობის სახელმწიფოში. ამის საფუძ-

ველზე ტვინდის სისტემა გახდა საკმაოდ მდიდარი და უფრო ხშირად 

ყიდულობს ფერმებს, რომლებსაც სკოლებად აქცევს.

ამ ქალაქის არსებითი ელემენტი ისაა, რომ მოსწავლეებიც და მას-

წავლებლებიც ერთდორულად მუშაობენ და სწავლობენ კიდეც. მათ 

ააშენეს საკუთარი შენობები, გამოიგონეს საკუთარი საკანალიზაციო 

სისტემა, რომელიც უკვე სხვა ადგილებშიც გამოიყენება და აქვთ სა-

კუთარი ელექტრო სისტემა. ქარის წისქვილი იძლევა საკმარისზე მეტ 

ელექტროენერგიას, რომელსაც ყიდიან სხვადასხვა კომპანიებზე. თუ 

მაგალითად, თქვენ არ იცით, როგორ შეაკეთოთ ჩამტვრეული ფანჯა-

რა ან კარბურატორი, თქვენ უბრალოდ უნდა სცადოთ. რა თქმა უნდა 

თქვენ ეს შეგიძლიათ. ისინი ყიდულობენ ძველ ავტობუსებს, საკლა-

სო ოთახებად აკეთებენ მათ და შემდეგ დადიან მთელ ევროპაში და 

აზიაში იმისათვის, რომ გაიგონ იქ არსებული ცხოვრების პირობების 

შესახებ, რომელსაც შემდეგ ლექციების სახით გააცნობენ დაინტე-
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რესებულ ადამიანებს. შესაბამისად, სწავლება ხდება არა მხოლოდ 

წიგნებიდან. საზღვარგარეთ ყოფნისას ისინი ცდილობენ ადგილზე 

მყოფი ადამიანების ცხოვრებაში მიიღონ მონაწილეობა და ხშირად 

მათთან ერთად ახორციელებენ ცალკეულ პროექტებს სოფლებსა 

და ქალაქებში. მეტიც, „მოძრავ სახალხო უმაღლეს სკოლას“ აქვს 

მასწავლებელთა სკოლა და სკოლა იმ ახალგაზრდებისთვის, რომ-

ლებმაც დაასრულეს სავალდებულო სასკოლო კურსი. მუშაობა მათი 

ძირითადი ღირებულებაა. დისციპლინა ძალიან მკაცრია. ალკოჰოლი 

და „ჰაშიში“ მკაცრად აკრძალული, მათ შორის შვებულებაში ყოფნი-

სას. ამ წესები დარღვევა გარიცხვის ტოლფასია.

ქრისტიანია და ტვინდი, ორივე გარშემო მყოფი საზოგადოების 

ნაწილი და ამადროულად მათთან შეპირისპირებულია. ისინი შეპი-

რისპირებული არიან ერთმანეთთანაც. ქრისტიანიაში უამრავი დროა, 

ტვინდში დროის სიმცირეა; დისციპლინის ნაკლებობა ქრისტიანიაში, 

მკაცრი დისციპლინა ტვინდში. ქრისტიანიას საფრთხე არის ინტერ-

ვენციის ნაკლებობა და იმ დონის ტოლერანტობა, რომელმაც შეიძ-

ლება სიცოცხლისათვის საფრთხე შექმნას. ტვინდის საფრთხე მის 

კოლექტიურ მიდგომაშია, რომელიც იმდენად ძლიერია, რომ ასეთ 

დროს შეიძლება ინდივიდები განადგურდნენ. მაგრამ მაინც, რაც ამ 

ორ სისტემას აერთიანებს მეტად მნიშვნელოვანია. ეს არის ადამიანე-

ბისადმი უსაზღვრო ნდობა. ქრისტიანია და ტვინდი არიან საზოგადო-

ებები შემწინააღდეგებლების გარეშე. მათ მიერ დადგენილი კონკრე-

ტული პრაქტიკის მიხედვით, ისინი აცხადებენ, რომ ადამიანებს, მათი 

სურვილის შესაბამისად, ყველაფრის მიღწევა შეუძლიათ. ადამიანი 

შემქმნელია და არა უბრალოდ მომხმარებელი.

მიდმინარე გაზაფხულს, ნორვეგიის დასავლეთ სანაპიროზე 30-მა 
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კაცმა გამართა შეხვედრა. ისინი შეიკრიბნენ ეთიკური და ფილოსო-

ფიური საკითხების, ასევე ძალიან პრაქტიკული საკითხების განსა-

ხილველად, მაგალითად, როგორიცაა მათი ყოველდღიური ცხოვრე-

ბის ორგანიზება და საჭირო საქმის გაკეთება. შეხვედრა სამი დღის 

განმავლობაში მიმდინარეობდა. გარდა რამდენიმე მოწვეული სპიკე-

რისა, ჩვენი ოფიციალური კლასიფიკაციის სისტემის მიხედვით, ისინი 

ყველა გონებრივად განუვითარებლები იყვნენ. 

მაგრამ მართლა ასეთები არიან?

ეს კითხვა არ არის საინტერესო. მთავარია, მათი შეხვედრა. მათი 

დისკუსია საინტერესო იყო. შეხვედრის შემდეგ, ისინი წავიდნენ თა-

ვიანთ ოთხ სოფელში სადაც ჩვეულებრივ ცხოვრებას დაუბრუნდნენ. 

ყველა მათგანი მუშაობს. ყველა მათგანი მონაწილეობას იღებს გა-

დაწყვეტილების მიღების პროცესში. ყველა მათგანი სხვადსხვა კულ-

ტურულ აქტივობაშია ჩართული. ცხოვრებაში არსებობს ერთობლი-

ობა, რომელიც იძლევა ჩვეულებრივზე მეტ შესაძლებლობას.

ისინი წესით ჩუმად უნდა იყვნენ. აღნიშნულის შესახებ ვფიქრობ-

დი მეორე დღეს, როდესაც ერთ-ერთ სოფელში საღამოს ვახშამს მი-

ვირთმევდით. მაგიდას დაახლოებით ათი კაცი ვუსხედით. ვიდარმა 

გვკითხა კიდევ თუ ვინებებდით ჩაის და ყველას მოგვემსახურა, ხმა-

ურის გარეშე, ისე, რომ არც ერთი წვეთი არ დაღვრილა. იმის გარდა, 

რომ იგი გონებრივად განუვითარებელია, ვიდარი ამავდროულად 

ბრმაა. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი ის არ არის, რომ გონებრივად 

განუვითარებელმა და ბრმა ვიდარმა ჩაი მოგვართვა. აქ მთავარია 

მაგიდასთან მსხდომი სხვა ადამიანების ქცევა. შემთხვევითობა არ 

ყოფილა, რომ სწორედ ვიდარმა მოგვიტანა ჩაი. ეს იყო ნდობის სა-

კითხი. მე შევათვალიერე იმ ადამიანის სახე, ვინც სუფრა გაშალა, მის 
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საქმეში არავინ ჩარეულა და არც არავის მიუცია მითითებები გაშლის 

შემდეგ, ისევე როგორც არც მას მიუცია მითითება ვინმესთვის. ე ს 

ყველაფერი დაგეგმილი არ ყოფილა. მე ამის თაობაზე ძველ ნაცნობს 

ვკითხე მეორე დღეს. არავითარი სტრატეგია, ეს შეხვედრა არასდ-

როს ყოფილა განსჯის საგანი.

ერთადერთი საშიშროება, რაც შევნიშნე სუფრასთან მსხდო-

მი ადამიანების მიმართ არის ის, რომ მათ გარშემო ძალიან ბევრი 

დამხმარე ჰყავთ. დამხმარეები არ არიან პროფესიონალები, ისი-

ნი მათ საზოგადოებაში მიუღებლები არიან. მაგრამ კეთილი საქმის 

გამკეთებელი დამხმარეები. აღნიშნული ძალზედ რეალური საფრთ-

ხეა. ახალგაზრდებს ძალიან იზიდავს მათი ერთობა. ისინი რიგებში 

დგანან, რომ მონაწილეობა მიიღონ. ბევრი ვიდარისთვის ჩაიდანის 

ჩამორთმევასაც იოლად შეძლებდა და მეტიც, ჩამოაცილებდა კიდეც 

მას თავის ძირითად სამსახურს – თეფშების რეცხვას. იგი ამას დღეში 

ერთხელ აკეთებს, სხვა საქმეების პარალელურად. ვიდარის დასაცა-

ვად, თეფშების სხვა მრეცხავები არ დაიშვებიან სისტემაში. მის დასა-

ცავად, ზოგიერთი ახალგაზრდა, რომელიც ცდუნებას ვერ გაუძლებ-

და და მოინდომებდა მის დახმარებას, იძულებულია გავიდეს მათი 

ერთობის გარეთ და ისადილოს ისეთ ადგილას, სადაც გონებრივად 

შეზღუდულები არ არიან. სხვა სიტყვებით, სიტუაცია თავდაყირა დგას. 

ის ახალგაზრდები ვინც სხვების დახმარებას ცდილობენ შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონენი გახდნენ. და მათ კარგად უწყიან ამის შესა-

ხებ. ისინი ცდილობენ შესვლას, ერთობასთან დაახლოებას, სხვადას-

ხვა დარგის მასწავლებლების აყვანას, რაც ამ პირობებში კაცობრი-

ობის ნაირსახეობას გულისხმობს. აღნიშნული არ არის ერთადერთი 

კონტრ-კულტურა, როგორც თეოდორე როსჟაკი უწოდებს (1969) მას. 

სამუდამო ტკივილი?
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ამ კონტრ-კულტურაზე რადიკალური მე არცერთი არ მინახავს, ის 

უფრო რადიკალურია ვიდრე ტვინდი და ქრისტიანია, უფრო რადი-

კალური ვიდრე ნებისმიერი პოლიტიკური მოძრაობა. ჩვენს კარგად 

რეგულირებულ, განსაკუთრებით მდიდარი სერვისის მიწოდებელი 

საზოგადოების შუაგულშიც კი, არსებობს კონტრ-ძალები, საწინააღმ-

დეგო აზრის გარეშე არსებული საზოგადოება, ადგილები სადაც აშკა-

რა არ არის, ვინ არის მიმწოდებელი და ვინ არის მიმღები.

ვიდარესენი არის იმ ერთობის სახელი, სადაც ვიდარი ცხოვრობს 

(დამთხვევა სახელებში, ალბათ მხოლოდ დამთხვევაა). ოფიციალუ-

რად ვიდარესენი არის დაწესებულება მენტალურად შეზღუდული 

ადამიანებისათვის. იგი დაფინანსებას სახელმწიფოსგან იღებს. რო-

გორც ტვინდში, ხელფასები გადანაწილებულია და წილებში მიდის. 

პირველად მსგავსი ტიპის კოლექტივი შეიქმნა შოტლანდიაში გერ-

მანელი დევნილის კარლ კიონიგის მიერ. მისი შთამაგონებელი რუ-

დოლფ შტეინერი იყო. საერთაშორისო დონეზე ეს ადგილები კემპჰი-

ლის სოფლების სახელითაა ცნობილი. მათ აქვთ საინტერესო მსგავ-

სება ფრანგული ტიპის სოფლებთან, რომელიც „ლარშეს“ სახელითაა 

ცნობილი და შექმნილია ჟან ვანიეს მიერ (Clarke, 1974). მიწა საკმაოდ 

ნოყიერი სჩანს მსგავსი სოფლებისთვის ნორვეგიაში. ამჟამად არსე-

ბობს ოთხი მათგანი და კიდევ ორის აშენება იგეგმება. ამჟამად, ისინი 

ცდილობენ შეიცვალონ სტატუსი და შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე ადამიანების ინსიტუტებიდან გადაკეთდნენ ერთობებად ისე-

თი ადამიანებისათვის, რომლებიც ამათუიმ მიზეზის გამო ინსტიტუცი-

ური ტიპის დაწესებულებებს გაუსაძლისად თვლიან. ვიდარესენი ვერ 

იარსებებს სახელწიფოს შემწეობის გარეშე. აღნიშნული არის რეაქ-

ცია კეთილდღეობის სახელმწიფოს დომინანტურ მახასიათებლებზე. 

ტკივილის საზღვრები
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ამავდროულად, მსგავს სახელმწიფოზე დამოკიდებული ცხოვრების 

ფორმას მაინც გააჩნია პოტენციალი ახალი კეთილდღეობაზე ორიენ-

ტირებული სახელმწიფოს ჩამოსაყალიბებლად.

რა თქმა უნდა ისინი მორწმუნენი არიან, როგორც ჩვენ ყველა. ისე-

ვე, როგორც ბევრ სარწმუნოებაში, ვიდარესენში და კემპჰილში აქვთ 

ერთნაირი წარმოდგენა სულთან მიმართებით. ისინი მიიჩნევენ, რომ 

სხეულის სიკვდილის შემდეგ, სული ახალ სხეულში გადადის. სოცი-

ალურ ცხოვრებაში, აღნიშნული წარმოადგენს ჰიპოთეზას დიდი შე-

დეგებით. იგი ადამიანებს უფრო ყურადღებიანს ხდის. გარეგანი ნიშ-

ნები, როგორიცაა ბუნდოვანი საუბარი, ერუპციული მიხვრა-მოხვრა, 

ან მუდმივი ლორწოვანი გამონადენი ცხვირიდან, არ წარმოადგენს 

ადამიანის მეობის განმსაზღვრელ ძირითად ინდიკატორებს. ასეთი 

ადამიანის შიგნით შეიძლება ცხოვრობდეს დიადი სული. როდესაც 

ჩვენ ვიყურებით დაკვირვებით, ვრწმუნდებით, რომ აღნიშნული სი-

მართლეა.

სამუდამო ტკივილი?
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ზემოაღნიშნული მთელი რიგი ინფორმაციის ანალიზის შემდეგ, შე-

საძლებელია განვიხილოთ ნაკლები ტკივილის მიყენების შესაძლო 

პირობები. ჩემ დისკუსიას შემდეგი 5 ძირითადი კატეგორიის გარშემო 

მივმართავ: ცოდნა, ძალაუფლება, დაუცველობა, ორმაგი დამოკიდე-

ბულება და რწმენის სისტემა. 

10.1 ცოდნა

ცოდნის მნიშვნელობა ყველაზე უკეთ შეიძლება წარმოჩენილ იქ-

ნეს, თუ ერთმანეთს შევადარებთ  საზოგადოებაში არსებულ ექსპერ-

ტებსა და ზემოთ განხილულ ფარული ჩვევის შემთხვევას. ყველა სხვა 

რამ თანაბარია, მაგრამ აშკარაა რომ ეს ასე არ არის. დამაჯარებელ ჰი-

პოთეზას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ რაც უფრო დიდი რაოდენობის 

ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი სხვადასხვა სისტემის წევრების ცხოვ-

რების შესახებ, მით უფრო ნაკლებად გამოსაყენებადი (და საჭიროა) 

ისეთი განზოგადებული ცნებები, როგორციაა „ავადმყოფობა“, „სიგი-

ჟე“ და „დანაშაული“. სისტემის წევრებმა იმდენი იციან ერთმანეთის 

შესახებ, რომ ფართო და რთული ცნებები ძალიან მარტივი ხდება. ეს 

ცნებები არც ინფორმაციას მატებენ და არც არაფერს ხსნიან.

თავი 10
ზოგიერთი კონდიცია,
ნაკლები ტკივილის მისაყენებლად
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ნორვეგიულად ჩვენ გვაქვს სიტყვა “bygdeoriginal”. „უცნაური ად-

გილობრივი ტიპაჟი“ შეიძლება გამოდგეს მის თარგმანად. პატარა სა-

ზოგადოებებს ახასიათებთ მათი წევრების ქცევის იგივეობა. პირიქით, 

ასეთ საზოგადოებებში ჩვენ ვხვდებით ყველა ტიპის ადამიანს. ჩვენი 

ძველი ლიტერატურა, სწორედ ამ ადმიანების აღწერითაა დაკავებუ-

ლი. ეს არ არის სწორი საზოგადოებები სადაც ყველა ერთმანეთის 

მსგავსად იქცევა. ასეთი საზოგადოებები ცხოვრების ინდივიდუალუ-

რი სტილით ხასიათდება. “Bygdeoriginalene”-ები არიან ადამიანები, 

რომლებიც იმ საზოგადოების წევრებს განეკუვნებიან, რომლებსაც 

საკმარისი დრო აქვთ ერთმანეთის გასაცნობათ. ამ ტიპის საზოგა-

დოებაში, ჩვენ ვხვდებით დიდ ადამიანებს შორის ურთიერთობის 

სხვადასხვაობას. ამ საზოგადოებაში ექსენტრიულობის მიმართ ტო-

ლერანტულები არიან, მაგრამ არათანმიმდევრულობის მიმართ არა. 

ადამიანის ქცევა, რომელიც ზოგადად მიღებული ქცევის წესებისგან 

გადახვეულია, დაშვებულია. დაშვებულია ასევე, ადამიანის ისეთი 

ინდივიდუალური ქცევა, რომელიც კონკრეტულ ადამიანთან არის 

დაკავშირებული და მის ქცევას შეიძლება პირადი მახასიათებელი 

ვუწოდოთ. სხვა სიტყვებით, ამ საზოგადოებაში უცნაური ხალხის მი-

მართ ტოლერანტულები არიან, მაგრამ მათი ფუნქცია ან საქმიანობა 

დაქირავებას/სამსახურში აყვანას არ ექვემდებარება. 

მაგრამ ამგვარი სისტემის წევრებზე, რომლებზეც ზღვა ინფორმა-

ცია არსებობს ზოგადი განყენებულობა მისაღები არ არის, მისაღები 

არ არის ასევე, მარტივი რეაქცია არასასურველი ქმედებისადმი. და-

ნაშაული და სასჯელი. ორივე ცნება ერთნაირად განყენებული ცნებე-

ბია. იმ საზოგადოებებში კი, სადაც ერთ-ერთი მათგანის საჭიროება 

არ არსებობს, მეორის საჭიროებაც ზედმეტია. “bygdeoriginal”-ის – უც-

ნაური ადგილობრივი თვისებების მქონე ტიპაჟის – პიროვნების ცოდ-

ნა საკმარისია იმისთვის, რომ სისტემის წევრებმა გაიგონ მისი ქცევის 

გამომწვევი მიზეზები და ის სირთულეები, რაც მის შეცვლასთან არის 

ზოგიერთი კონდიცია, ნაკლები ტკივილის მისაყენებლად
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დაკავშირებული. ამ სიტუაციაში მარტივი სასჯელები არ განიხილება 

ბუნებრივ და სავალდებულო პასუხად.

აუცილებელია იმის გააზრებაც, რომ ყველა პატარა საზოგადოება 

განსხვავებულია და შესაბამისად, არც მათი წევრები ფლობენ ამდენ 

ინფორმაციას ერთმანეთის შესახებ. საზოგადოების სიმცირე (ზომაში) 

არ არის ცოდნის გარანტია, ამავდროულად ზოგიერთი დიდი სისტემა 

შეიცავს საკმაო ოდენობის ორმხრივ ინფორმაციას სისტემის წევრე-

ბის შესახებ. ასეთ დროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, 

თუ რამდენი ხნის განმავლობაში არსებობს ეს სისტემა. პატარა სა-

ზოგადოებებისათვის, რომლებსაც არ გააჩნიათ საერთო ისტორია, 

მიუღებელი იქნება ინდივიდუალური დევიაციის შემთხვევები. ასეთ 

საზოგადოებას არც დრო ჰქონია საკმარისი და არც იმდენი შემთხ-

ვევა, რომ მსგავს საკითხებზე ეფიქრა. პატარა საზოგადოებაში სადაც 

სისტემის წევრებზე ორმხრივი ინფორმაცია საკმაოდ მცირე ოდე-

ნობითაა ხელმისაწვდომი, არსებობს მოთხოვნა წევრების მხრიდან 

მსგავსი ქცევის თაობაზე. მსგავსი ქცევისადმი დაუმორჩილებლობა 

ხასიათდება, როგორც ცალკეული შემთხვევა და მის მიმართ მარტივი 

პასუხები გამოიყენება. სისტემები შეზღუდული შიდა ურთიერთკავში-

რით საერთო ისტორიის გარეშე რჩებიან. თანამედროვე „საერთო 

საცხოვრებელი ქალაქები“ არის სანიმუშო შემთხვევები. ექსტრემა-

ლურ შემთხვევებს საერთოდ არ უნდა ერქვათ სისტემები, რადგან 

ასეთ დროს წევრებს შორის საკმაოდ მცირე ურთიერთკავშირია. არც 

სასჯელებს ძალუძთ ურთიერთკავშირის შექმნა, რადგან შემთხვე-

ვის ადგილზე მხოლოდ პოლიცია მიდის, ხოლო სასჯელის მექანიზმი 

მთლიანად სისტემის გარეთაა მოქცეული. ისეთი სიტუაციის შექმნა, 

რომელიც აიძულებდა მსგავს ფსევდო სისტემებში მცხოვრებლებს 

დამორჩილებოდნენ დადგენილი წესების დარღვევასთან დაკავში-

რებული პრობლემების არ გატანას საზოგადოების გარეთ, ხელს უწ-

ყობს ფსევდო სისტემის წარმოქმნას. ტკივილის მიყენების საჭიროება 

შეიძლება შემცირდეს შესაბამისი სისტემის შექმნით.

ტკივილის საზღვრები
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კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც საერთი ცნობი-

ერებას ზღუდავს არის სეგმენტაცია. საზოგადოების პატარა კასტას 

შესწევს იმის უნარი, რომ მისი მონაწილეები ეფექტურად დაანა-

წევროს. აღნიშნულის ეფექტი კი, ძალაუფლებაში უთანასწორობას 

ზრდის. 

10.2 ძალაუფლება

ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ძალაუფლება შეუძლიათ სხვებს 

მიაყენონ ტკივილი. ძალაუფლება ნიშნავს, სხვებს გააკეთებინო ის 

რაც გინდა, მათი სურივლების მიუხედავად. სისხლის სამართლის 

მოსამართლე უფლებრივად აღემატება ბრალდებულს. იგი დაცულია 

სასამართლო დარბაზის ისეთი სიმბოლოებით როგორიცაა: შემაღ-

ლებული ადგილი, მანტია, ზოგ სისტემებში პარიკი, შენობის პრესტი-

ჟი, ატმოსფერო, მისი ტრენინგები, სპეციალური კლასი და სარგებ-

ლობს იმ უპირატესობით, რომ გადაწყვეტილებები მიიღება სადღაც 

სხვა ადგილას. მოსამართლე მხოლოდ მძიმე სამუშაოს ასრულებს. 

მას რა თქმა უნდა გული უცემს, მაგრამ იგი ვალდებულია იმოქმედოს, 

ვალდებულია დასაჯოს.

ადამიანები ძალაუფლების გარეშე აბსოლუტურად განსხვავე-

ბულ სიტუაციაში არიან. თუ ისინი არ არიან სათანადოდ დაცული ან 

ძლიერი, ტკივილის განაწილება მაცდურ წინადადებას არ წარმოად-

გენს. პოტენციურ მიმღებს არ ენდომებოდა ეს და იგი წინააღმდეგო-

ბას გაწევს. განზრახ ტკივილის მიყენება მით უფრო ადვილია, რაც 

უფრო დაშორებულია ტკივილის მიმყენებელი მიმღებისგან. მილგ-

რამმა (1965) აღნიშნული ექსპერიმენტით დაადასტურა. მან დაიქირა-

ვა ხალხი – კვლევის მიზნით – რათა მათზე ელექტრონული შოკური 

თერაპია ეწარმოებინათ. საკვლევი ობიექტები დაარწმუნეს, რომ 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა იმის დადგენა, რამდენად სწავლობ-

დნენ ადამიანები თავის შეცდომებზე დასჯის შემთხვევაში. სასჯელის 

ზოგიერთი კონდიცია, ნაკლები ტკივილის მისაყენებლად
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გამოყენებაზე უარი თითქმის არავის უთქვამს, მაშინაც კი, როდესაც 

მათ იცოდნენ, რომ ვოლტების რაოდენობა სახიფათოდ მაღალი 

იყო. მაგრამ რაც უფრო ახლოს მიჰყავდათ ისინი საკვლევ ობიექტ-

თან, მით უფრო მეტად იკავებდნენ თავს. მსგავსი შედეგი უჩვენა ჩემს 

მიერ ჩატარებულმა საკონცენტრაციო ბანაკების კვლევამ (Christie 

1972). რაც უფრო ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ პატიმრებს დაცვის 

თანამშრომლებთან მით უფრო დიდი იყო მათი გადარჩენის შანსი. 

პატიმრები იუგოსლავიელები იყვნენ, რომლებიც ჩრდილოეთ ნორ-

ვეგიაში „Nacht- und Nebel-camps“-ში განეთავსებინათ. ისინი ვინც 

ახერხედბნენ ენის შესწავლას, მეტად იყვნენ დაცული, შინაგანი გა-

ნადგურებისგან მაინც. მათ დაცვის თანამშრომლებს ურთიერთობის 

ხარზე აგრძნობინეს, რომ ისინიც ადამიანები იყვნენ. საუბრის ხარჯზე 

პატიმრები გაადამიანურდნენ. ისინი იმდენად დაახლოვდნენ, რომ 

სასჯელი აღიქმებოდა იმად, რასაც ის რეალურად წარმოადგენდა.

სწორედ აქ არის მთავარი პრობლემა. ჩვენ დავინახეთ, როგორ 

წარმოაჩინა სასჯელის პროცესი ნეო-კლასიკურმა მიდგომამ. მსგავ-

სი არჩევანი გააკეთეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და იმ 

დამნაშავეებმა ვინც ეს ყველაფერი დაიწყეს. მოსამართლე გახდა 

მხოლოდ ხელსაწყო, ბედისწერის ინსტრუმენტი. ტკივილის განა-

წილება საჭირო მეცნიერულ მეთოდად გადაიქცა, რომლის საზომი 

დანაშაულის სიმძიმეა. მოსამართლის პირადი მოსაზრება და სურ-

ვილები ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ასევეა საკუთრივ დამნაშავის 

სურვილებიც. კომპიუტერის დახმარებით არც არის სავალდებულო 

მათი შეხვედრა. სხვა სიტყვებით, ყველაფერი ისე ოსტატურად არის 

მოწყობილი, რომ ტკივილის მიყენების პროცესი უცნაურად ლამაზად 

გამოიყურება. 

თუ არსებობს კონფლიქტი და ადამიანებს აქვთ შესაძლებლო-

ბა რამე მოუხერხონ მას, ჩვენ ვდგებით ორი ალტერნატივის წინაშე. 

ერთია, რომ მივცეთ ადამიანებს ძალაუფლება. თუ მივცემთ, მაშინ 

ტკივილის საზღვრები
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ძალაუფლება უნდა კონტროლდებოდეს და ნეო-კლასიციზმი არის 

ერთი გზა მის გასაკონტროლებლად. ძალაუფლების მქონეთა შესაძ-

ლებლობების განხილვა შეცილების თაობაზე ამასთან არის დაკავ-

შირებული. მეორე ალტერნატივა კონფლიქტის გადასაჭრელად არის 

ის, ვისაც მისი გადაჭრის ვალდებულება აქვს მათ არ მივცეთ ძალაუფ-

ლება. სამეფო სასამართლოზე გამოსახული ჯუჯა სწორედ ამ იდეას 

სიმბოლიზებს; იგი იმდენად პატარა იყო მისგან არავინ არაფერს 

ელოდა სანამ არ გახდა სპეციალისტი და ამიტომაც, პოტენციურად 

იგი საშიშად იქნა მიჩნეული. ბავშვმა შეიძლება ითავოს კონფლიქტის 

მომგვარებლის როლი საოჯახო კონფლიქტისას. შესაძლებელია აღ-

ნიშნული თავის თავზე აიღოს იმანაც, ვინც თავის ასაკის გამო გარეშე 

პირად არის ქცეული. კიდევ ერთი სიმბოლო ამ მხარეს არის დამო-

უკიდებელი მესამე პირი – რომელსაც ეთხოვება დახმარება, მაგრამ 

არ აქვს აღსრულების უფლებამოსილება და არავითარ პირად მოგე-

ბას არ ნახულობს კონფლიქტის შედეგის მიუხედავად. 

 

10.3 დაუცველობა

ძალაუფლების კონტროლის ერთ-ერთი საშუალება არის მისი 

მპყრობელებისათვის დაუცველობის განცდის შექმნა. დაუცველო-

ბის განცდა შეიძლება ჩამოყალიბდეს სხვადასხვანაირად, მაგრამ 

სამი გზა არის მეტად მნიშვნელოვანი. ესენია დაუცველობა სტატუსის 

თანასწორობის ხარჯზე, კვალიფიკაციის თანასწორობის ხარჯზე და 

ახლო და მისაწვდომი ფიზიკური სიახლოვის ხარჯზე. 

სიახლოვის მნიშვნელობა კარგად არის წარმოჩენილი სამეზობ-

ლო პოლიციის შესახებ ბოლო დროინდელი დისკუსიით. სხვადასხ-

ვა ურბანულ ადგილებში გაუცხოვების გამო, იყო მცდელობები პო-

ლიციის, ასევე სოციალური და ჯანდაცვის სერვისების დეცენტრა-

ლიზაციის თაობაზე. აღნიშნული კვლავინდებურად წარმოადგენს 

ზოგიერთი კონდიცია, ნაკლები ტკივილის მისაყენებლად
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საზოგადოების ხელთ არსებულ მოქმედებათა შესაძლებლობას. 

მუნიციპალური პოლიციის სისტემების გაუქმების შემდეგ, მთელი 

რიგი პატარა პოლიციის პუნქტებების, პატარა ჯანდაცვის შენაერთე-

ბის ხარჯზე ცდილობენ მათ აღდგენას. პოლიციის მანქანები და მასზე 

განთავსებული ციმციმები რომლის მსგავსიც კონსტებლის მანქანაზე 

იყო განთავსებული და რომელიც ჩემს სამეზობლოს პატრულირებ-

და ბავშვობაში, არ დაკარგულა. ჩვენ ხელახლა შემოვიღეთ ის. ჩვენ 

მართლა ასე მოვიქეცით, მაგალითად, ოსლოში, ბოლო დროს ქარა-

ვანები გადაკეთდა ადგილობრივ პოლიციის პუქნტებად, რომელშიც 

განაწილებული მუდმივი რაზმი და მიდის სერიოზული მცდელობე-

ბი იმის თაობაზე, რომ პოლიცია დაუახლოვდეს იმათ, ვისაც ისინი 

უნდა ემსახურებოდნენ. აღნიშნული ამავდროულად წარმოადგენს 

მცდელობას, რომ გაკონტროლდნენ მაკონტროლებლები. პოლიცია 

ვერ გაკონტროლდება ბიუროკრატიული საშუალებებით. როგორც 

შტოკენი (1974) უთითებს, თუ პოლიცია ამას მოინდომებს, მათი საქ-

მიანობა ცოტაოდენ კვალს დატოვებს ქაღალდზე. აღნიშნული კი მათ 

ზემოდან კონტროლს შეუძლებელს ხდის. ალტერნატივა არის ქვე-

მოდან კონტროლი, საზოგადოების მიერ, რომელიც პოლიციასთან 

კონტაქტშია. მაგრამ იმისათვის, რომ ეს კონტროლი ეფექტური იყოს, 

პოლიცია სამეზობლო პოლიციად უნდა გადაიქცეს. 

რა თქმა უნდა არსებობენ მოწინააღმდეგენიც. სტენ კოენი (1979) 

და ტომას მატიესენი (1978) მათ შორის არიან. მათი კრიტიკის მთა-

ვარი საგანი არის ფუკოს (1975) დისციპლინებული საზოგადოების 

ცნება. და ისინი არ ცდებიან. აღნიშნული წარმოადგენს უთანასწორო 

ურთიერთობას. ციხეები შეიძლება გაუქმდეს ისეთი მეთოდით, რის 

შემდეგაც საზოგადოება რაღაც მისი მსგავსი გახდება. პოლიციაზე 

საუბრისას, ჩვენი მიზანი არ არის ძველი კონსტებლის მსგავსი მოხე-

ლის ხელახლა შექმნა. ამ შემთხვევაში მიზანია ფორმიანი ოფიცერის 

სხვაგვარი ინტეგრირება დიდ, არმიის მსგავს დანაყოფში, რომელსაც 

ტკივილის საზღვრები
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ექნება მკაცრი მოქმედების შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა ციმციმი-

ანი მანქანებით. ახალი „ადგილობრივი“ პოლიციელი ადგილობრი-

ვია იმ გაგებით, რომ იგი მთელი დღე იმ უბანში მსახურობს. მათ არ 

აქვთ ამ უბანთან სხვაგვარი კავშირი, ისინი მიდიან სახლში მას მერე, 

რაც დამთავრდება სამუშაო საათები. ისინი მიდიან და აგრძელებენ 

ისეთ ცხოვრებას, რომელიც დამრჩენთათვის უცნობია. სხვა სიტყვე-

ბით, ისინი დაუცველები არ არიან. ძველი ადგილობრივი პოლიცია 

კი, დაუცველი იყო. მას რა თქმა უნდა ჰქონდა პოლიციელის სტატუსი 

და შეეძლო დახმარებისთვისაც გამოეძახა. ყველაზე ცუდ შემთხვე-

ვებში მას შეეძლო სახელმწიფოს ძალუფლების მობილიზება. მაგრამ 

იგი გარეგან ძალებს ყველა შემთხვევაში არ ეძახდა. იგი მრავალმხ-

რივ თავისი კომუნის მძევალი იყო. იგი იქ ცხოვრობდა ან სადმე სიახ-

ლოვეს. მისი შვილები იმ უბნის სკოლაში სწავლობდნენ, მისი ცოლი 

იმავე უბნის მაღაზიებში დადიოდა. ეს არ იყო რკინის მუშტისა და 

ხავერდის ხელთათმანის შემთხვევა (Cooper 1974). აღნიშნული იყო 

რეალური დაუცველობის შემთხვევა. მასთან შედარებით, დეცენტ-

რალიზებულმა სისტემამ, სადაც ძირითადი მოქმედი პირი ამ კომუ-

ნის გარეთ მცხოვრები ადამიანია, შეიძლება გამოიწვიოს ჯაშუშობის 

სისტემის შექმნა, რომელიც აბსოლუტურად არაკონტროლირებადია 

საკუთრივ სისტემის წევრების მიერ. იმისათვის, რომ „გარყვნილება“ 

თავიდან იქნეს აცილებული, დეცენტრალიზებული პოლიციის იდეა 

გულისხმობს სამეზობლოზე დამოკიდებულ პოლიციას, რომელსაც 

სუსტი კავშირები ექნება ამ სამეზობლოს გარეთ არსებული პოლი-

ციასთან და რომელმაც მნიშვნელოვნად უნდა შეცვალოს წარმოდგე-

ნა ჩვეულებრივი პოლიციის შესახებ. თუ ჩვენ დავუშვებთ სამეზობლო 

პოლიციის გაფართოებას, მაშინ ჩვენ უნდა შევზღუდოთ ცენტრალუ-

რი პოლიცია და უნდა დავახშოთ საკომუნიკაციო არხები, ცენტრსა 

და პერიფერიებს შორის. პოლიცია ტოტალურ სისტემად უნდა განი-

ხილებოდეს. თუ ჩვენ მხოლოდ სამეზობლო პოლიციას დავამატებთ, 

ზოგიერთი კონდიცია, ნაკლები ტკივილის მისაყენებლად
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ჩვენ მივუახლოვდებით იმ „სადამსჯელო ქალაქს“, რომელიც მშვე-

ნივრად აქვს აღწერილი სტენ კოენს (1979). პოლიციის დაუცველობა 

უნდა შენარჩუნდეს. 

„სპეციალური კვალიფიკაცია/უნარები“ წარმოადგენს დაუცველო-

ბის წინააღმდეგ კიდევ ერთ საშუალებას. სოციალური საკითხების ექ-

სპერტები დაცვის ამ ფორმას კარგად იცნობენ. ისინი სერტიფიცირე-

ბული არიან უფრო კომპეტენტურებად სოციალურ საკითხებში ვიდრე 

სხვები. ისინი ნავარჯიშები არიან იმ სპეციფიკურ ტერმინოლოგიაში, 

რომელიც გასაგებია მათი თანასწორებისთვის. იმისათვის, რომ ემ-

სახურონ კომუნას, ისინი მიდიან ადგილობრივ ოფისში სოციალური 

საკითხების გადასაწყვეტად, მაგრამ საკმაოდ მალე ისინი მმართვე-

ლები ხდებიან. ადგილობრივების აზრით, ისინი პოლიციელებზე ნაკ-

ლებად ექვემდებარებიან კონტროლს. ისინი არ არიან მოწყობილი 

იმდაგვარად, რომ ადამიანებს აცადონ თავიანთი კონფლიქტების 

მოგვარება, ისინი ცდილობენ მათ ნაცვლად მოგვარებას. როგორც 

მოსამართლეები ისინი დაპროგრამებული არიან ისე, რომ ცალკეულ 

შესაძლებლობები უგულებელყონ და მნიშვნელოვნად ჩათვალონ 

სხვები. მაგრამ მოსამართლეებისგან განსხვავებით მათ წარმოდგენა 

არ აქვთ, რომ კონფილქტთან გამკლავება უწევთ. ისინი, დანაშაულის 

კონტროლის ძველი სისტემის მკურნალი თანამშრომლების მსგავ-

სად, ადვილად იქცევიან ტკივილის გამანაწილებელ ადმიანებად.

იმის გაცნობიერებამ, თუ რა საშიშროებას შეიცავს ძალაუფლება 

და დაუცველობის აუცილებლობამ, გამოიწვია ბავშვთა კეთილდ-

ღეობის კომიტეტისა და თავშეკავებულობის კომიტეტების ხელახლა 

შექმნის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება. რითმმა კვლავინდებუ-

რად გადაინაცვლა; ამ კომიტეტების კრიტიკის შემდეგ ისინი გაუქმდა, 

ახლა ისევ დავუბრუნდით მათ. მაგრამ ეს კომიტეტები განსხვავებული 

იქნება იმისგან, რაც დღეს მოქმედებს. ეს კომიტეტები ზუსტად იმ იდე-

ების გამტარებლები იქნებიან, რაც კანონმდებელს ჰქონდა ჩაფიქ-

ტკივილის საზღვრები
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რებული, მხოლოდ მცირედი ცვლილებით, რაც გამოწვეულია იმით, 

რომ წინათ დაშვებული შეცდომები აცილებულ იქნეს და იმითაც, რომ 

კომიტეტები განსხვავებულ საზოგადოებაში იმოქმედებენ. ახალი კო-

მიტეტები არ იქნებიან ბავშვის მხსნელად მოვლენილები (Platt 1969). 

ჩვენ დავაგროვეთ გამოცდილება. ჩვენ მათ არ მოვექცევით როგორც 

თანასწორებს და ისინი არც ძალაუფლებას მიიღებენ. ჩვენ ახლა 

უფრო მეტი ვიცით როგორი პარალიზებადი ეფექტი შეიძლება ჰქონ-

დეს ძალაუფლებას სოციალურ სისტემებზე. შესაბამის კომიტეტებს 

არც თანამდებობის პირები ეყოლებათ. მათ ეყოლებათ წევრები და 

არა მმართველები. და ბოლოს, კომიტეტები სამუშაოს გასწევენ ახალ 

სოციალურ გარემოში, რაც მათი საქმიანობისთვის უაღრესად მნიშვ-

ნელოვანია. ძველი კომიტეტები მოქმედებდნენ იმ საზოგადოებებში 

სადაც სიღარიბე ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. გასული 

საუკუნის ბავშვის მხსნელები ალბათ უფრო ნაკლებად ექვემდება-

რებიან კრიტიკას, როდესაც იმ დროის გადმოსახედიდან ფასდებიან. 

ჩვენი არის პოსტ-კეთილდღეობის სახელწმიფო იმ გაგებით, რომ ძი-

რითადი სოციალური საჭიროებისთვის განკუთვნილი მარაგი ყველას 

დამსახურებულად მიგვაჩნია.

10.4 ორმხრივი დამოკიდებულება

სოციალური სისტემები არ კარგავენ მის მნიშვნელოვან წევრებს. 

ვერნერ გოლდშმიდტი (1954) მნიშვნელოვან ფიგურას წარმოადგენდა 

მეორე მსოფილო ომის შემდეგ, რომელმაც პირველად დაწერა გრე-

ლანდიის (ან Kaladlit Nunat – „ადამიანის მიწა“, როგორც ამ კუნძულს 

ეძახიან  დანიისგან გარკვეული დამოუკიდებლობის მოპოვების შემ-

დეგ) სისხლის სამართლის კანონი. კანონი წარმოადგენს ესკიმოსე-

ბის ტრადიციებისა და შეხედულებების კოდიფიცირების მცდელობას. 

და ყველაზე მნიშვნელოვანი გოლდშმიტდის ნამუშევარში არის იმაზე 

ზოგიერთი კონდიცია, ნაკლები ტკივილის მისაყენებლად



122

ხაზგასმა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მშვიდობისა და სისტემის წევ-

რების შენარჩუნება. ისეთი სიტუაციის შექნა სადაც კარგი მონადირე 

კარგავს სახეს, რისკს უქმნის კომუნას, რომ ის დაკარგავს ადამიანს. 

ამის გამო, კომუნაც მიმართავს ალტერნატიულ საშუალებებს.

ემილ დიურკემი (1933) ერთმანეთისგან ასხვავებს საზოგადოებებს 

ორგანული და მექანიკური სოლიდარობის მიხედვით. იგი პოულობდა 

ორგანულ სოლიდარობას იმ საზოგადოებებში სადაც შრომის გადა-

ნაწილება მეტად განვითარებული იყო. აქ მონაწილეები ერთმანეთზე 

დამოკიდებული არიან; ისინი ცვლიან სერვისებს და ამით ერთმანეთს 

აკონტროლებენ. ამის საპირისპიროდ არის თანასწორთა საზოგადო-

ება, სადაც მისი წევრები ერთმანეთთან მსგავსებით არიან დაკავშირე-

ბული. დიურკემისთვის ასეთი საზოგადოება მექანიკურ სოლიდარობა-

ზეა დაფუძნებული. მოდერნიზაციასთან ერთად, დიურკემის მიხედვით, 

საზოგადოებებიც მექანიკური სოლიდარობიდან, ორგანული სოლი-

დარობისკენ მიიწევს და სასჯელებიც მცირდება.

მე შემიძლია ყველაფერში დავეთანხმო დიურკემს გარდა ბოლო 

ფრაზისა. დიურკემი იყო ფრანგული ურბანული კულტურის პრო-

დუქტი. მას ეკუთვნის ცნობილი ფრაზა: თუ ადამიანმა დაინახა ერთი 

ინდიელი, მას ყველა მათგანი დაუნახავს. აქვე შესაძლებელია ამის 

საწინააღმდეგოდ ითქვას, რომ ცივილიზებულ ადამიანებში ორი 

ადამიანი იმთავითვე განსხვავებულები არიან. მსგავსმა მიდგომამ 

იგი მიკერძოებული გახადა, რამაც თავის მხრივ ის გამოიწვია, რომ 

იგი ვერ ამჩნევდა პატარა საზოგადოებებში არსებულ ვარიაციებს და 

ასევე, კონტროლის პრობლემებს დიდ საზოგადოებებში. რადგან იგი 

თვლის, რომ პატარა „პრიმიტიული“ საზოგადოებები შედგება თანას-

წორი ადამიანებისგან, იგი ასეთ დროს ვერ ხედავს სერვისების გაც-

ვლის საჭიროებას. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მას ავიწყდება ორგა-

ნული სოლიდარობის მთავარი მახასიათებელი: პატარა საზოგადო-

ება არის ორმხრივი დამოკიდებულების საზოგადოება, სადაც მისი 

ტკივილის საზღვრები
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წევრების შეცვლა შეუძლებელია. აქ ორგანულ სოლიდარობას აქვს 

მაქსიმალური გამოვლინება და იგივე შეიძლება ითქვას მხარეების 

შესაძლებლობაზე, განახორციელონ ორმხრივი კონტროლი. დიდ სა-

ზოგადოებებში, სოლიდარობის შესაძლებლობა შეზღუდულია, რად-

გან სერვისების გაცვლა საკმაოდ ადვილია. ჩვენ შეგვიძლია ვიყი-

დოთ რაც გვჭირდება ბაზარში და რაც დარჩება მასთან მიმართებით 

შეიძლება ტკივილის მიყენებაზე ვიფიქროთ.

10.5 რწმენის სისტემა

მე-9 თავში აღწერილი კოლექტივები საშუალებას გვაძველს გან-

ვიხილოთ ეს პრობლემა. ტვინდში გარკვეული დოზით იყენებენ სას-

ჯელებს, გაძევება არის ყველაზე ქმედითი საშუალება. მაგრამ ტვინდი 

მეტად ცენტრალიზებული სისტემაა, სადაც მმართველ წრეებში უთა-

ნასწორობაა და ხდება მათი წევრების ხშირი ცირკულაცია ისე, რომ 

ისინი ერთმანეთს კარგად არც იცნობენ. ქრისტიანიაში სასჯელები არ 

გამოიყენება რადგან იქ ხელისუფლება არ მოქმედებს. ვიდარესენში 

არ შეუძლიათ, რადგან საკუთრივ დასჯის იდეა წარმოუდგენელია.

ზემოაღნიშნული არ არის კარგი ახსნა, ამიტომ კიდევ ერთხელ 

ვცდი. მოდით დავუბრუნდეთ სამხარის მაგიდას. წარმოვიდგინოთ, 

რომ ვიდარი ჩაიდანს განზრახ აგდებს ძირს. მე არ მჯერა, რომ იგი 

ამას იზავდა, მაგრამ მოდით წარმოვიდგინოთ.

პირველ რიგში, ამის საპასუხოდ ვიდარისათვის ტკივილის მიყენე-

ბით რა შეიძლება მიიღწეს? ვიდარისთვის, რომელიც მეტად კეთილი 

ადამიანია, რთული სათქმელია, მას ისედაც უამრავი პრობლემა აქვს 

და მისი ბიოგრაფიის შესახებ ბევრმა იცის და მაგიდასთან მსხდომებ-

მა ახლა უკვე ყველამ იცის მისი არსებობის შესახებ, შესაბამისად მის-

თვის ტკივილის მიყენება იქნება ყველა დანარჩენისთვის ტკივილის 

მიყენება. ამ სისტემაში ძალიან ბევრი საერთო ცოდნაა. 

ზოგიერთი კონდიცია, ნაკლები ტკივილის მისაყენებლად
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მეორე მხრივ, ვიდარესენის მსგავს სისტემაში, ძალაუფლება არა-

თანაბრადაა განაწილებული. რთულია იმის უარყოფა, რომ ზოგიერ-

თი ადამიანი რაღაც მხრივ უფრო სწრაფია ვიდრე სხვა. მათ შეუძ-

ლიათ თავისი თავის გატანა და ამიტომ დაცული არიან სანქციების-

გან. ეს აშკარაა, მაგრამ ეს კომპენსირებულია რწმენის სისტემით. 

ვიდარესენი ჰყავს ერთი ვისაც აქვს ძალაუფლება და ყველაფერს 

აკონტროლებს, ვინც ადამიანებს ათანასწორებს. თუ სხეული ღირ-

სეული სულის თავშესაფარია, სისტემის წევრები ერთმანეთისადმი 

დიდი პატივისცემით არიან განმსჭვალული. ისინი არიან პატივსაცე-

მი თანასწორები, რაც ტკივილის მიყენებას რთულად წარმოსადგენს 

ხდის. დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ მათ აქვთ იდეები რომელიც 

უფრო სწორი იქნება თუ სხვებს მოხმარდებათ და არა ისინი უნდა 

მოხმარდნენ იდეებს. აღნიშნული კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ 

სხვა ადამიანის ტანჯვა კანონისა და წესრიგის შესანარჩუნებლად 

მათთვის მიუღებელია.

მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს შესავალი რწმენის მნიშვნელობის შესა-

ხებ, არის შესავალი იმ რწმენის შესახებ, რომელიც ტკივილს ითხოვს. 

ინკვიზიციის სასახლე კართაგენაში ულამაზესი შენობაა. ამ შენობა-

ში ცხოვრობდნენ ღირსეული და კეთილი მღვდლები, რომლებსაც 

სარდაფში მოწყობილი ჰქონდათ საწამებელი ოთახები. და მე სიტყ-

ვა კეთილს ირონიის გარეშე ვხმარობ. მე დარწმუნებული ვარ ბევრი 

მათგანი ღმერთის კეთილი მსახური იყო, რომელიც თვლიდა, რომ 

თავის საქციელით უბადრუკ სულებს ეხმარებოდა. ინკვიზიტორისთ-

ვის, ჯოჯოხეთი რეალობა იყო და ისინი ტკივილს პრევენციული მიზ-

ნებისთვის იყენებდნენ.

ტკივილის საზღვრები
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11.1. კონფლიქტების ცივილიზაცია

იყო დრო, როდესაც სისხლის სამართალში სიახლის ყველა გზა, 

ცალმხრივი გზა იყო. მიღებული იყო ის ფაქტიც, რომ რაიმე იდეა 

წარმოიშვებოდა ინდუსტრიულად განვითარებულ ქვეყანაში და შემ-

დეგ ეტაპობრივად ინერგებოდა ნაკლებად ინდუსტრიულ ქვეყნებში. 

ევროპელი ან ამერიკელი ექსპერტები მოგზაურობდნენ აფრიკის 

ან აზიის ქვეყნებში და მიჰქონდათ სისხლის სამართლის სფეროში 

მათი ძირითადი გზავნილები; ანგარიშები სკანდინავიური ციხეების 

შესახებ სტატიების სახით მიეწოდებოდათ მათ. აღნიშნული კვლავაც 

გრძელდება, მაგრამ საკმაო ცვლილებებით. ინდუსტრიული ქვეყნე-

ბის ზოგიერთი წარმომადგენელი თვლის, რომ მათ აღარ აქვთ გზავ-

ნილი ან თუნდაც გზავნილის ნახევარი. სწორედ ამ სიტუაციაში ჩანს 

ყველაზე კარგად, რომ ცალმხრივი გზა, ორმხრივ გზად გადაიქცა. 

რაც ნათელია არის ის, რომ ნაკლებად განვითარებულმა ქვეყნებმა 

დაიწყეს სამოქალაქო სამართლის გამოყენება იმ ქმედებებისთვის, 

რომლებისთვისაც ჩვენ სისხლის სამართალს ვიყენებთ. აღნიშნული 

განსაკუთრებით ითქმის იმ სახელმწიფოებზე, რომლებსაც არ აქვთ 

ძლიერი ცენტრალური ხელისფულება, სადაც ზოგადად სახელმწიფო 

თავი 11
მონაწილეობითი მართლმსაჯულება
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სუსტია ან სადაც სახელმწიფო წარმომადგენლები საკმაოდ დაშორე-

ბულები არიან, ასედ დროს ადამიანები იძულებული არიან არ გამო-

იყენონ ძალა.

მაგრამ ისმის კითხვა, სანაცვლოდ რას აკეთებენ?

პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია იმის გაცნობიერება, რომ აუცი-

ლებელი არ არის კონფლიქტის გადაჭრა. კონფლიქტის გადაჭრის 

გზის ძიება არის ფარისევლური და ეთნოცენტრული ქმედება. მთელი 

ჩემი ცხოვრების მანძილზე მშვიდად ვიღებდი იმ ფაქტს, რომ კონფ-

ლიქტი უნდა გადაჭრილიყო, მანამ სანამ არ გავაცნობიერე რაოდენ 

შეზღუდულ პერსპექტივას წარმოადგენდა იგი. შემდეგ რაღაც დროის 

მანძილზე ვიყენებდი ალტერნატიულ ცნებას: „კონფლიქტის მართვა“. 

კვლავინდებურად ვიწრო, ეთნოცენტრულად განსაზღვრული არჩე-

ვანი. სიტყვა „მართვა“ დაკავშირებულია იტალიურ გამოთქმასთან 

ცხენის წვრთნა „manège“-სთან, ან ჩვენ დროს, რომ მივუსადაგოთ, 

მენეჯერები ითქმის იმ ადამიანებზე ვინც აკვალიანებს/მართავს სხვა 

ადამიანებს. ეს ტერმინი ძალიან დაშორებულია მონაწილეობასთან. 

მართალია შესაძლებელია კონფლიქტების გადაჭრა, მაგრამ ასევე 

შესაძლებელია მათთან ერთად ცხოვრებაც. „კონფლიქტთან გამკ-

ლავება“ ალბათ უკეთესი ტერმინია. „კონფლიქტში მონაწილეობა“ 

კი, საუკეთესო. ტერმინი აქცენტს აკეთებს არა შედეგზე, არამედ ქმე-

დებაზე. შესაძლებელია კონფლიქტში მონაწილეობა უფრო მნიშვნე-

ლოვანი იყოს, ვიდრე მისი გადაჭრა.

კონფლიქტები არ არის ყველა შემთხვევაში ცუდი. შესაძლებე-

ლია მათი ღირებულად განხილვაც. თანამედროვე საზოგადოებებ-

ში კონფლიქტები არც თუ ისე ხშირია, პირიქით დამახასიათებელია 

მათი საკმაოდ მწირი გამოვლინება. არსებობს საფრთხე, რომ კონ-

ფლიქტები საერთოდ დაიკარგოს, ან მოიპარონ. მაგალითად, ჩვენს 

საზოგადოებაში, დაზარალებული სისხლის სამართლის საქმეში 

არის ორმაგად დამარცხებული. პირველ რიგში მას დამნაშავე აზა-
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რალებს, ხოლო მეორე რიგში სახელმწიფო. იგი გამორიცხულია მის 

კონფლიქტში მონაწილეობისგან. მისი კონფლიქტი მოპარულია სა-

ხელწიფოს მიერ, აღნიშნული წარმოადგენს ქურდობას, რომელსაც 

პროფესიონალები ახორციელებენ. მე გამოვიყენე აღნიშნული პერს-

პექტივა ჩემს ერთ-ერთ სტატიაში „კონფლიქტი, როგორც საკუთრე-

ბა“ (Christie 1977) და შესაბამისად, დეტალებში აღარ მიმოვიხილავ აქ, 

უბრალოდ მოკლედ შევეხები ერთ პოზიციას, რომელიც ცდილობს 

ცხადად დაგვანახოს რეალური დანაკარგი, რაც კონფლიქტის წართ-

მევას ახლავს თან (გვ.8.):

ეს დანაკარგი პირველ რიგში შესაძლებლობის დაკარგვაა. მეტიც, ის პედაგო-

გიური შესაძლებლობების დაკარგვაა. ეს არის იმ დისკუსიაში მონაწილეობის 

მიღების შესაძლებლობის დაკარვა, რომელმაც სამართლიანობა უნდა დაად-

გინოს. რამდენად არასწორი იყო ქურდის საქციელი ან რამდენად მართალი 

იყო დაზარალებული? იურისტებს, როგორც წესი აქვთ სათანადო ცოდნა სწო-

რი დასკვნის გასაკეთებლად მომხდარის თაობაზე. მაგრამ ამ დატრენინგე-

ბული ადამიანების უუნარობა მაშინ ვლინდება, როდესაც ისინი საშუალებას 

აძლევენ მხარეებს თვითონ გადაწყვიტონ რა არის რელევანტური. აღნიშნუ-

ლი იმას ნიშნავს, რომ რთულია პოლიტიკური დებატების მსგავსი პროცესის 

გამართვა სასამართლოში. როდესაც დაზარალებული პატარაა და თავდამს-

ხმელი დიდია წონაში ან ძალაუფლებაში – რამდენად გამკიცხავი უნდა იყოს 

დანაშაული ასეთ დროს? ან პირიქით, პატარა ქურდი და დიდი სახლის მეპატ-

რონე? თუ თავდამსხმელს აქვს კარგი განათლება, ის მეტად უნდა იტანჯოს, 

თუ ნაკლებად? ან თუ ის შავკანიანია ან ახალგაზრდაა, ან თუ მეორე მხარე 

სადაზღვევო კომპანიაა, ან თუ იგი ცოლმა მიატოვა, ან თუ მისი საწარმო გა-

ნადგურდება თუ იგი ციხეში წავა, ან თუ მისი ქალიშვილი დაკარგავს საქმროს, 

ან თუ ის ნასვამი იყო, ან თუ ცუდ გუნებაზე იყო, ან თუ გიჟია? შესაძლებელია 

უსასრულოდ გაგრძელება. ეს უსასრულობა კარგიცაა. შესაძლებელია ბაროტ-

სის კანონი, რომელიც აღწერილია მაქს გლუკმანის (1967) მიერ, უკეთესი სა-

შუალებაა ნორმის დასაზასუტებლად, რომელიც კონფლიქში მყოფ მხარეებს 

საშუალებას აძლევს ყოველ ჯერზე ახალი არგუმენტები წარმოადგინონ.  

ჩვენ ისევ და ისევ ახლოს ვართ იმ სხვაობას შორის, რაც არსე-

ბობს ნეო-კლასიკურ მიდგომასა და მონაწილეობითი მართლმსა-
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ჯულების ძირითად ასპექტს შორის. სისხლის სამართალში, ღირე-

ბულებები დაზუსტებულია ტკივილის მიყენების გრადაციის ხარჯზე. 

სახელმწიფო ადგენს მის შკალას, ადგენს ღირებულებების რანგს, 

რომელიც მოიცავს დამნაშავეზე ზემოქმედების საშუალებებსაც და 

რომელიც ხშირ შემთხვევაში გამოხატეულია წლების რაოდენობით, 

ანუ რამდენი წელი უნდა წაერთვას მას. ტკივილი ჰგავს ენას და იგი 

გამოიყენება, როგორც კომუნიკაციის საშუალება. მონაწილეობით 

მართლმსაჯულებაში შედეგი იგივეა – ღირებულებების დაზუსტება – 

რომელიც მიიღწევა თავად პროცესით. მაგრამ აქ, საბოლოო შედეგი-

დან, ყურადღება გადატანილია პროცესზე. 

11.2 საკომპენსაციო მართლმსაჯულება

სამოქალაქო სამართლი რა თქმა უნდა არაა დამოკიდებული 

მხოლოდ მონაწილეობაზე და სიტყვებზე. ამ დროს აუცილებელია 

ქმედებაც. თუ რაიმე არასწორადაა, ის უნდა გამოსწორდეს. მშვი-

დობამ კვლავ უნდა დაისადგუროს. კერძოდ, დაზარალებულს ზიანი 

უნდა აუნაზღაურდეს.  ყველა სისტემაში სადაც არ არის ძლიერი სა-

ხელმწიფო, დაზარალებულისთვის ზიანის ანაზღაურება მთავარი გა-

მოსავალია. აღნიშნული არის სწორედ ის, რის თაობაზეც სოციალური 

ანთროპოლოგები დიდ ყურადღებას ამახვილებენ. ეს არის ის, რასაც 

სამართლის ისტორიკოსები აღწერენ. ეს არის სისტემა, რომელსაც 

ჩვენ მივმართავთ, როდესაც ვინმე გვაზიანებს ან ვაყენებთ ზიანს და 

გვსურს ყველაფერი გამოვასწოროთ.

დაზარალებულისთვის კომპენსაციის გადახდა ხომ ასეთი აშკარაა 

გამოსავალია და გამოიყენება მსოფლიოს უმეტეს ქვეყანაში, უმეტეს 

შემთხვევებში. რატომ არ გამოიყენება აღნიშნული სახელმწიფოს 

დონეზე ინდუსტრიულ ქვეყნებში? ან რატომ არ შეიძლება დაზარა-

ლებულს გადავუხადოთ კომპენსაცია და შევამციროთ სისხლის სა-
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მართლის გამოყენება? არსებობს სამი მიზეზი, რომელიც იძლევა ამ 

კითხვებზე პასუხს და ქვემოთ სწორედ მათ განვიხილა.

პირველ რიგში, აღნიშნულს ვერ გამოვიყენებთ ჩვენი ტიპის საზო-

გადოებებში. ჩვენი საზოგადოება, ისეთი საზოგადოებაა, რომელშიც 

აუცილებელია არსებობდეს ცალკეული სპეციალობები. ჩვენ გვჭირ-

დება ექსპერტები დანაშაულთან გასამკლავებლად. ცოტა ხანში ამ 

პრობლემას დეტალურად განვიხილავ. აქ საკმარისია იმის აღნიშვ-

ნა, რომ ჩვენს ირგვლივ არსებული ყველა სოციალური ღონისძიება 

არ არის საჭირო. ისინი შეიძლება იმის გამოც არსებობენ, რომ ერთ 

დროს მათი არსებობა აწყობდათ ხელისუფლების წარმომადგენ-

ლებს. დღემდე ამ არასაჭირო აქტივობების არსებობა განპირობებუ-

ლია იმით, რომ ისინი სხვა ინტერესებს ემსახურებიან. სასამართლოს 

მსახურები, ისევე როგორც დამხმარე პერსონალი, საკუთარ თავს 

საკმაოდ წარმატებით ემსახურებიან. 

მეორე, საკომპენსაციო მართლმსაჯულება, კომპენსაციის გაცემის 

შესაძლებლობას გულისხმობს. დამნაშავეს უნდა შეეძლოს რამის 

დაბრუნება. მაგრამ დამნაშავეები ხშირად, გაჭირვებული ხალხია. 

მათ არაფერი აქვთ უკან დასაბრუნებელი. ამაზე მრავალმხრივი პა-

სუხი არსებობს. მართალია, რომ ჩვენი ციხეები სავსება გაჭირვებუ-

ლი ადამიანებით. ჩვენ ნებას ვაძლევთ დამნაშავეებს გადაიხადონ 

მათ ხელთ არსებული ერთადერთი საშუალებით, რომელიც თითქ-

მის თანაბრადაა გადანაწილებული საზოგადოებაში და ეს საშუალე-

ბაა დრო. დამნაშავეებს ერთმევათ დრო ტკივილის შესაქმნელად. 

მაგრამ დრო, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საკომპენსაციო 

მნიშვნელობითაც, რა თქმა უნდა თუ ამას მოვისურვებდით. აღნიშ-

ნული სულაც არ არის შეუძლებელი, უბრალოდ ორგანიზაციული 

პრობლემაა. მეტიც, არც ის არის სწორი, თითქოს პატიმრები ძალიან 

ღარიბები იყვნენ. უამრავ გასამართლებულ დამნაშავეს აქვთ ახალ-

გაზრდული მოწყობილობები; ველოსიპედები, სტერეო მოწყობილო-
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ბები და ა.შ. მაგრამ კანონი და კანონის აღმასრულებლები რატომღაც 

ერიდებიან იმოქმედონ საკომპენსაციო მართლმსაჯულების ფარგ-

ლებში, ჩამოართვან დამნაშავეებს მათ ხელთ არსებული ნივთები 

და გამოიყენონ ისინი დაზარალებულის სასარგებლოდ. გამოდის, 

რომ საკუთრების უფლება გაცილებით უკეთ არის დაცული, ვიდრე 

თავისუფლების უფლება. უფრო ადვილია ახალგაზრდას წავართვათ 

დრო, ვიდრე ველოსიპედი. საკუთრების უფლება ჩვენთვის ძალიან 

მნიშვნელოვანია. თავისუფლების აღკვეთა არ არის რეკომენდირე-

ბული ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის. მაგალითად, შუა საუკუნეების 

ცოდვილები/დამნაშავეები, რომლებსაც სამოქალაქო მართლმსაჯუ-

ლების გზით აგებინებდნენ პასუხს, ყოველთვის მდიდრები არ იყვნენ. 

ჰერმან ბიანკი მის სტატიაში (1979) აღწერს, როგორ ფუნქციონირებდ-

ნენ ტაძრები. ეკლესიები და მონასტრები იყო ადგილი, სადაც დამ-

ნაშავეებისთვის ხელის ხლება არ შეიძლებოდა. შესაბამისად, სწო-

რედ ტაძარი გახდა ის ადგილი სადაც მიდიოდა მსჯელობა ბრალე-

ულობასა და კომპენსაციაზე,  დამნაშავეების წარმომადგენლებსა და 

დაზალებულს შორის. შესაძლებელი იყო მკვლელობის პატიება, თუ 

მკვლელი 1000 გულდენს გადაიხდიდა. ასეთ შემთხვევაში მას შეეძ-

ლო მონასტრის დატოვება. მაგრამ იყო შემთხვევბი, როდესაც გარკ-

ვეული დროის შემდეგ აღმოჩნდებოდა, რომ მკვლელს არ შეეძლო 

1000 გულდენის გადახდა. ასეთ შემთხვევაში ის უკვე ცუდი ადამიანიც 

იყო, მაგრამ უფრო ნაკლებად ცუდი. იგი ასეთ დროს მკვლელიდან, 

მოვალე ხდებოდა. ამას შეიძლებოდა მოჰყოლოდა ახალი დისკუსია 

და მხარეები შეიძლება შეთანხმებულიყვნენ უფრო ნაკლებ თანხაზე, 

ისეთზე, რომლის გადახდა რეალური იქნებოდა დამნაშავისთვის. ის 

დამნაშავეები ვისაც არ სურდათ არავითარი კომპენსაცია, ნელ-ნელა 

ქვეითდებოდნენ რანგებში და ნელ-ნელა კარგავდნენ ტაძარში მი-

ღებულ პრივილეგიებს და ბოლოს იძულებული ხდებოდნენ ლტოლ-

ვილად გადახვეწილიყვნენ სხვა ქვეყანაში ან ხდებოდნენ ჯვაროსნე-
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ბი, რომლებიც ქრისტიანობისთვის და სავაჭრო პრივილეგიებისთვის 

იბრძოდნენ. ჰერმან ბიანკი ცდილობს მსგავსი ტაძრების მშენებლო-

ბას ამსტერდამში. აღნიშნული კი ჩვენს საუკუნეში, უიშვიათეს ორიგი-

ნალურ იდეას წარმოადგენს.

მაგრამ აქ ვაწყდებით მესამე წინააღმდეგობას: აღნიშნული მიგ-

ვიყვანს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებასთან. ძლიერი დაზა-

რალებული დამნაშავეს არაპროპირციულად „გაწურავს“ და პირი-

ქით, ძლიერი დამნაშავე უბრალოდ გაიცინებს დაზარალებულზე, 

თუ კომპენსაციაზე იქნება საუბარი. ან შესაძლებელია შურისძიებას 

ჰქონდეს ადგილი. დაზარალებული და მისი მეგობრები, სამართლი-

ანობის აღდგენას საკუთარ ხელში აიღებენ და დამნაშავე და მისი 

მეგობრებიც იგივეს იზავენ. მაფიისთვის ძალადობა არ შემცირდე-

ბა, არამედ მოედება მთელ სისტემას. სწორედ, მსგავსი ანარქიული 

მდგომარეობის თავიდან ასაცილებლად გამოვიგონეთ სახელმწიფო. 

და მაინც, მიუხედავად აღნიშნულისა არსებობს საწინააღმდეგო არ-

გუმენტებიც: უამრავი დანაშაული ხდება თანასწორ მხარეებს შორის 

(ფინანსურად და ძალაუფლების მხრივ). კომპენსირების პროცესში 

არსებული გადახრები არც თუ ისე ზუსტია. მეტიც, მონაწილეობითი 

მართლმსაჯულების პროცესში დამნაშავე და დაზარალებული და-

ხურულ კარს მიღმა არ საუბრობენ. მათ შორის მიმდინარე დისკუსია 

საჯარო უნდა იყოს. აღნიშნული იქნება დისკუსია სადაც დაზარალე-

ბულის თავს გადამხდარი დეტალურად გაანალიზებული იქნება – მი-

უხედავად იმისა დეტალები სამართლებრივად რელავანტურია თუ 

არა – და აღნიშნულზე სასამართლოს ყურადღება მიქცეული იქნება. 

ასეთ დროს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ფაქტს, 

თუ რა შეიძლება დაზარალებულისთვის გააკეთოს პირველ რიგში 

დამნაშავემ, შემდეგ სამეზობლომ, ბოლოს კი, სახელმწიფომ. შესაძ-

ლებელია თუ არა ზიანის ანაზღაურება, ფანჯრის შეკეთება, საკეტის 

შეცვლა, კედლის შეღებვა, დაკარგული დროის ანაზღაურება მანქა-
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ნის ქურდობის გამო, ისეთი საშუალებით როგორიცაა დაზარალებუ-

ლის ბაღში მუშაობით ან მისი მანქანის გარეცხვით ზედიზედ 10 კვი-

რის განმავლობაში? ან შეიძლება ზიანი არც ისეთი დიდია, როგორიც 

ეს დოკუმენტებში ჩანდა? შესაძლებელია თუ არა ფიზიკური ზიანი 

უფრო ნაკლებ ტკივილის მომტანად იქცეს, თუ ქმედების ჩამდენი გა-

ნახორციელებს დაზარალებულის სასარგებლო ქმედებებს დღეების, 

თვეების ან წლების განმავლობაში? დამატებით, ამოწურა თუ არა სა-

ზოგადოებამ დასახმარებლად ყველა რესურსი? აშკარა იყო თუ არა, 

რომ ადგილობრივი საავადმყოფო ვერავითარ დახმარებას ვერ გას-

წევდა? დამნაშავის სიტუაციაც ანალოგიურად უნდა გაანალიზდეს. ამ 

უკანასკნელმა შეიძლება წარმოშვას სოციალური, საგანმანათლებ-

ლო, სამედიცინო და რელიგიური ქმედებების საჭიროება. არა იმი-

ტომ, რომ თავიდან ავიცილოთ ახალი დანაშაული, არამედ იმიტომ, 

რომ საჭიროებები უნდა დაკმაყოფილდეს.

და ამის საწინააღმდეგოდ: რატომ უნდა დააბრკოლოს შეუძლე-

ბელმა შემთხვევებმა ნორმალური გადაწყვეტილების მიღება მაშინ, 

როდესაც შესაძლებელია ასეთი გადაწყვეტილების მიღება? რატომ 

არ უნდა შევზღუდოთ სასჯელის გამოყენების არეალი იმდაგვარად, 

რომ სასჯელის გამოყენება მაქსიმალურად შეიზღუდოს? ჩამოვაყა-

ლიბოთ შერიგების ორგანოები. გამოვიყენოთ სხვადასხვაობა, რო-

დესაც დღის წესრიგში დადგება ამ ორგანოების დაკომპლექტების 

საკითხი, ტრენინგი და ა.შ. მათი შექმნის შემდეგ გავითვალისწინოთ 

ყველა ის შეცდომა, რაც მათმა წინამორბედებმა დაუშვეს: გავხადოთ 

ისინი დაუცველნი, არ მივცეთ მათ ძალაუფლება, არ დაუშვათ მათი 

ექსპერტებად გახდომა, არ დაუშვათ, რომ ისინი დიდ დისტანციაზე 

დაგვშორდნენ. 

ჩვენ უნდა დაგვენახა, რომ შერიგების პროცესში დამნაშავეები და 

დაზარალებულები თანასწორი არიან და მათ კონფლიქტის შემდეგ 

ერთად თანაცხოვრება უწევთ. როულსი (1972) თვლის, რომ არსებუ-
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ლი მართლმსაჯულება ადამიანის ინტერესების უგულებელმყოფელი 

მართლმსაჯულებაა, ხოლო აღნიშნული იქცევა მართლმსაჯულებად, 

რომელიც შექმნილია იმ ცოდნის საფუძველზე, რომ ადამიანს თავისი 

ქმედების შედეგები დიდი ხნის განმავლობაში გაჰყვება. მსგავს ორ-

განოებს არ ექნებათ იმის უფლებამოსილება, რომ გაუმკლავდნენ 

ყველაფერს. მართალია ასეთ დროს სახელმწიფოს მონაწილეობა 

შემცირებულია, მაგრამ იგი სრულად არ არის გამორიცხული. რამდე-

ნად შორს შეგვიძლია წასვლა, გამოცდილების საკითხია. მაგრამ მიზ-

ნის გარეშე წინსვლა შეუძლებელია. მიზანი კი, ტკივილის შემცირება 

უნდა იყოს. და ეს მიზანი თანაბრად უნდა იყოს ჩადებული, როგორც 

კანონში ისე საზოგადოების სხვა ინტიტუტების ყოველდღიურ საქმი-

ანობაში. ლუკ ჰულსმანმა, ერთხელ ოსლოში ჩაატარა ლექცია სა-

ხელწოდებით: „სისხლის სამართალი, როგორც სოციალური პრობ-

ლემა“. ამ ფორმულირებიდან გამომდინარეობს აზრი, რომ სისხლის 

სამართლის მოქმედების არეალი შეძლებისდაგვარად უნდა შემცირ-

დეს.

შორეულ პერსპექტივაში, როგორც საზოგადოების სხვა ინს-

ტიტუტების შემთხვევაში, დაისმის საკითხი ისეთი ორგანიზაციული 

მოწყობის არსებობის შესახებ, რომელშიც ჩვეულებრივი მოქალა-

ქეები, მათთვის საინტერესო საკითხებში მონაწილეობას მიიღებენ, 

როგორც სრულუფლებიანი მონაწილეები და არ იქნებიან მხოლოდ 

დამკვირვებლის როლში; ან შესაძლებელია ისინი თავად გახდნენ 

შექმნილი სიტუაციიდან გამოსავლის პოვნის შემოქმედნი. ჩვენთვის 

მნიშვნელოვანია გზა გავიკვალოთ იმ გამოსავლისაკენ, რომელიც 

ნაპოვნია იმ ადამიანების მიერ ვინც გვისმენს, ნაცვლად იმ ადამიანე-

ბისა ვინც ძალას იყენებს, მითითებების ნაცვლად მნიშვნელოვანია 

კომპრომისების მოძებნა, მნიშვნელოვანია ისეთი გამოსავალი, რო-

მელიც ახალისებს კომპენსაციას, რეპრესალიის ნაცვლად და რომე-

ლიც საბოლოოდ სიკეთეს უფრო უწყობს ხელს, ვიდრე სიბოროტეს. 
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11.3 სასჯელი, როგორც მწუხარება/გლოვა

კონფლიქტების ისტორიას თუ გადავხედავთ, შესაძლებელი იქ-

ნება იმ დასკვნის გაკეთება, რომ მათ მიერ ნაწარმოები გზავნილები 

საფრთხეებს შეიცავენ. აღნიშნული უფრო ცხადი ხდება, თუ გავიხსე-

ნებთ ჯეფრი გურერის ანალიზს გლოვის საწინააღმდეგო ტაბუს არსე-

ბობის შესახებ. თანამედროვე რაციონალურ საზოგადოებას, სიკვდი-

ლი, თანამედროვე რაციონალურ მოვლენად მიაჩნია. შესაბამისად, 

ის კრძალავს გადაჭარბებულ გლოვას. სიბრაზე ისეთივე რეალურია, 

როგორც მწუხარება. მეტიც, ის ისეთივე ლეგიტიმურიცაა. კონფლიქ-

ტების ცივილიზებისა და ტკივილის შემცირების ყველანაირი მცდე-

ლობა, შესაძლებელია ცხოვრების მნიშვნელოვანი ელემენტების 

მიერ კრიტიკის საგანი გახდეს. აღნიშნული წიგნი შეიძლება იქცეს 

ისეთად, რომელიც ცდილობს ძირითადი აქტივობები ჩამოაშოროს 

ადმიანსა და სოციალურ სისტემებს. 

ნება მიბოძეთ გავანეიტრალო მსგავსი ეფექტი იმის დაშვებით, 

რომ ადამიანს შეეძლოს იმწუთიერი ბრაზის გამოხატვა, როდესაც 

მის ან სხვის გრძნობებს ადგება ზიანი. მაგრამ წავიდეთ კიდევ უფრო 

შორს. ანალოგიურად ვიფიქროთ მწუხარების შემთხვევაში. თუ აუცი-

ლებელია სასჯელის გამოყენება, ის უნდა იყოს იმ ქმედების/რეაქციის 

მსგავსი, რომელიც სახეზე გვაქვს მაშინ, როდესაც ადამიანი მწუხარე-

ბაშია. აღნიშნული კი, წარმოაჩენს ტკივილის გამოყენებასთან დაკავ-

შირებულ სხვა მნიშვნელოვან შეზღუდვებს:

პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს რომ, მწუხარება პირადი საკით-

ხია. პროფესიონალებმა შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ. მაგალი-

თად, დამკრძალავი ბიურო, მღვდელი, შეიძლება მუსიკოსები ან მგა-

ლობელთა გუნდი. ზოგიერთ კულტურაში, ადამიანებს ქირაობენ მიც-

ვალებულის დასატირებლად. ნორვეგიაში ჩვენ მათ “gråtekoner”-ს 

ვეძახდით, რაც „დამტირებელ ქალებს“ ნიშნავს. ინგლისურად მათ 
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„პროფესიონალი დამტირებლები“ ერქვათ. აღნიშნული თანამედრო-

ვე ცხოვრების საინტერესო თავისებურებაა, რომ ამ საზოგადოებებში, 

სადაც როგორც ამბობენ ყველაფერი პროფესიონალურ დონეზეა 

აყვანილი, გადაგვარდა პროფესიონალი დამტირებლების ბიზნესი. 

რთულად თუ წარმოვიდგენთ ისეთ პანაშვიდებს, სადაც გარდაცვლი-

ლის ახლობლები ცენტრში არ იყვნენ თავმოყრილი. როდესაც მეფე 

კვდება, სახელმწიფოს მაღალჩინოსნებიც ცენტრში იქნებიან. მაგრამ 

ამ შემთხვევაში მთლიანად ერი გლოვობს. როდესაც ჩვეულებრივი 

ადამიანი კვდება, მხოლოდ ახლობლები გლოვობენ. სამოქალაქო 

საქმეებზე შეიძლება წარმომადგენლის დაქირავება. მაგრამ თუ გარ-

დაცვლილის ახლობელი ხარ, პანაშვიდზე არ შეიძლება წარმომად-

გენლის დაქირავება. ან პირადად მიდიხარ პანაშვიდზე და დგახარ იქ, 

ან საერთოდ არ მიდიხარ. 

მეორე, მწუხარება ემოციური საკითხია. მაგრამ არა დიდ ხნიანი, 

არა ხანგრძლივი. როდესაც კუბო უჩინარდება მიწაში ან ღუმელში, 

ჩვენ უფლება გვაქვს გამოვხატოთ ემოციური მწუხარება, რომელიც 

კონტროლდება, მაგრამ არა სრულად. ჩვენ უფლება გვაქვს გამოვხა-

ტოთ მწუხარება და ყველა ელოდება, რომ ასეც მოვიქცევით. მტრის 

პანაშვიდზეც კი, შესაძლებელია ნიანგის ცრემლებით ტირილი. მაგ-

რამ სწორედ ასეთი შემთხვევების წყალობით ხდება ნამდვილი და 

ბუნებრივი მწუხარების გამიჯვნა, ხელოვნური მწუხარებისგან.

მესამე, მწუხარება არის ქმედება მიზნის გარეშე. აღნიშნული სი-

მართლეა, მაგრამ ამავდროულად სრულიად მცდარი. გლოვას პირა-

დი და სოციალური დატვირთვა გააჩნია. გლოვის ხელმისაწვდომო-

ბის შეზღუდვა ადამიანებისა და საზოგადოებების დანაწევრებას იწ-

ვევს. მწუხარებისა და სინანულის გამოხატვა განგრძობადობის პრო-

ცესს შესაძლებელს ხდის. ამის შესახებ ყველამ ვიცით. მაგრამ ჩვენ 

ასევე ვიცით, რომ თუ მწუხარების გამოხატვას რაიმე მიზანი ახლავს, 

მაშინ მწუხარება ყელში გვეჩხირება. სწორედ ეს უკანაკნელი აქცევს 
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არასასურველი ადამიანის საჯარო პანაშვიდს, არასასურველ შემთხ-

ვევად. მწუხარება არსებობს მწუხარების გულისთვის. მაგრამ ეს სუ-

ლაც არ გვიშლის ხელს, რომ მწუხარების ხარჯზე უპირატესობები მო-

ვიპოვოთ. „რადგან ასეთი მოწყენილი ვარ, შენ უნდა დარჩე ჩემთან“. 

ან უფრო ხშირი შემთხვევა: „თუ შენ ცუდად მოიქცევი, მე ძალიან, 

ძალიან გულნაკტენი დავრჩები“. ეს უკანასკნელი უტილიტარისტული 

მწუხარებაა, რომელიც კარგად არის ცნობილი მისი საჭიროებიდან 

გამომდინარე, მაგრამ მისთვის ასევე დამახასიათებელია ემოციის 

პროფანაცია, რომელიც გამოხატავს ერთგვარ მუქარას და გვაგრძ-

ნობიბებს ჩვენ, რომ შეიძლება რაღაც ღირებული დავკარგოთ.

ადამიანის დაკარგვამ შეიძლება გამოიწვიოს მწუხარება, გლოვის 

ფორმით გამოხატული. მაგრამ მან შესაძლებელია ასევე გამოიწვიოს 

ბრაზი და სასჯელი. რა თქმა უნდა არსებობს მნიშვნელოვანი განსხ-

ვავებები ამ პროცესში. არ არის აუცილებელი, რომ გლოვას სამიზ-

ნე ჰყავდეს, მაგრამ სიბრაზეს გადაზრდილს სასჯელში ყოველთვის 

ჰყავს. მაგრამ მათ შორის ბევრი საერთოც არსებობს. ჩემი არგუმენტი 

ის არის, რომ სიბრაზეს – სასჯელის სახით გამოხატულს - რაც მეტად 

მიეცემა გლოვის ფორმა – მით უფრო ნაკლები საწინააღმდეგო მექ-

ნება მსგავს აქტივობასთან. აქ მე ვცდილობ შეზღუდული ანალოგიის 

ჩამოყალიბებას. თუ ჩვენ ვთანხმდებით ტკივილის გამოყენებას, ის 

მხოლოდ მისაღებია ისეთი ფორმით, რომელსაც ბევრი საერთო ექ-

ნება მწუხარებასთან/გლოვასთან.

უფრო კონკრეტულად: სასჯელი რაც უფრო პერსონიფიცირებუ-

ლია მით უფრო მისაღებია, რაც უფრო მეტ ემოციას იწვევენ ისინი, 

მით უფრო ნაკლებად აღიქმებიან უტილიტარისტულ პერსპექტივაში. 

თუ მე ვაყენებ ტკივილს, სწორედ მე უნდა ვიყო მისი ავტორი, მათ 

შორის ემოციურადაც, ხოლო მიზანი ტკივილის მიყენება უნდა იყოს. 

ტკივილს არ უნდა აყენებდეს წარმომადგენელი, რომელიც ზის მშვი-

დად და მისი მიზანი გამოხატული სულაც არ არის. 

ტკივილის საზღვრები



137

რასაც მე აღვწერ ხშირად მოხსენიებულია, როგორც „სასჯელის 

აბსოლუტური თეორია“. აბსოლუტური, რადგან არავითარი საფუძ-

ველი არ გააჩნია. შენ სჯი, დასჯის მიზნით, ისევე, როგორც შენ მოწ-

ყენილი ხარ იმიტომ, რომ მოწყენილი ხარ. სასჯელის აბსოლუტური 

თეორია სრულად უგულებელყოფილია თანამედროვე სისხლის სა-

მართლის სპეციალისტების მიერ. ის არ ემსახურება არავითარ მი-

ზანს, არავითარ სარგებელს. სწორედ ამიტომ მომწონს ეს თეორია. 

თუ ტკივილის მიყენების უკან არავითარი მიზანი არ იქნება, უფრო ნა-

თელი გახდება ის, რომ აღნიშნული მორალური საკითხია. მხარეებს 

მოუწევთ მუდმივად იმაზე ფიქრი, სწორად იყო თუ არა ტკივილი მი-

ყენებული. მათ არ მოუწევთ ტკივილის საჭიროებაზე ფიქრი, არამედ 

მხოლოდ მის სისწორეზე. ასეთ პირობებში კი, რაც მეტს იფიქრებენ 

ისინი სასჯელის სისწორეზე, მით უფრო მეტად დარწმუნდებიან, რომ 

მათი ქმედება არ იყო სწორი. აღნიშნულის შედეგი ის იქნება, რომ 

ბრაზი განიდევნება. ეს კი თავის მხრივ, სასჯელის დანიშვნის პროცე-

დურის დიალოგში გადაზრდას გამოიწვევს. ჩვენ სამოქალაქო პრო-

ცედურებს დავუბრუნდებით.

მაგრამ შემთხვევითი არ არის, რომ სასჯელის აბსოლუტური თე-

ორიები მოდიდან გადასულია და სასჯელის დანიშვნის დომინირებუ-

ლი თეორიები უტილიტარისტული ტიპისაა, სადაც ტკივილის მიზანი ან 

მკურნალობა ან დაშინებაა. ყველაფერი ეს არის ჩვენი საზოგადოებე-

ბის ნათელი გამოხატულება: საზოგადოებები, რომლებიც ითვლიან 

იმ ადამიანებს და რომლებიც პირადი სარგებლის გაზრდის მიზნით, 

ღმად არიან ჩართული საქონლის მიმოცვლის პროცესში. ჩვენ და-

შორებული დემოკრატია გვაქვს, რომელიც კარგად ერგება დაშორე-

ბულ პენოკრატიას, კარგად არის მორგებული ფართო მასშტაბიანი 

საზოგადოების მსახურებისთვის, რომელიც იყენებს ტაქსომეტრებს 

ყველა ქმედების ფასის საკონტროლებლად. არაფერი ისე არ არის 

ჰარმონიაში გაცვლის/მიმოცვლის მოდელთან, როგორც ნეო-კლასი-
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კური მიმდინარეობა პროპორციული სასჯელის (just deserts) შესახებ. 

ტკივილის სამართლიანი გამოთვლა და მისი შესაბამისი ზომა. რაც 

უფრო ვიზრდებით საერთაშორისო დონეზე, მით უფრო ვუახლოვდე-

ბით მსოფლიო სავაჭრო ბაზრის შექმნას. 

ორგანიზაციული ფორმითაც, ჩვენი არსებული სასჯელის სისტე-

მა კარგი მაგალითია ჩვენი ამჟამინდელი საზოგადოების ძირითადი 

მახასიათებლებისა. ჩვენი საზოგადოება არის კლიენტების საზო-

გადოება, სადაც ჩვენ გვყავს წარმომადგენლები, სადაც სხვები იძი-

ებენ, მსჯელობენ და წყვეტენ. შესაბამისად, რატომ არ უნდა ვიყოთ 

ჩვენ კლიენტები, როდესაც დაზარალებულები ვართ, მაშინ როდესაც 

ჩვენ კლიენტების ცხოვრების მრავალ სფეროში ვართ? რატომ არ 

უნდა შეგვეძლოს სხვა ადამიანებასთვის ნების დართვა, რომ სამარ-

თალდამრღვევისთვის ტკივილის მიყენების სანაცვლოთ მათ მიიღონ 

ანაზღაურებაც და მადლიერებაც, იმ სამართალდამრღვევების მი-

მართ, რომლებსაც არც ვიცნობთ და სავარაუდოდ ვერც ვერასდროს 

გავიცნობთ. რატომ არ უნდა შეგვეძლოს სასჯელის ყიდვა, მაშინ რო-

დესაც ჩვენ შეგვიძლია ჯანმრთელობისა და ბედნიერების ყიდვა? 

აღნიშნულ მსჯელობას მივყავართ იმ დასკვნის გაკეთებისაკენ, 

რომ სასჯელი, როგორც გლოვა წარმოუდგენელია ჩვენი ტიპის სა-

ზოგადოებაში. რაც მართალია, მაგრამ ამავდროულად მცდარია. ჩვენ 

ყველამ ვიცით, რომ რეალურად ჩვენი ცხოვრება იმაზე მეტია ვიდრე 

სავაჭრო ბაზარი და კალკულაცია. ჩვენ გვყავს მეგობრები, მეგობრო-

ბის გამო, ჩვენ გვიყვარდება. რაციონალური მიზნების მიუხედავად, 

ჩვენ ვიქცევით, როგორც მხეცები ან გმირები მაშინაც კი, როდესაც 

ვიცით, რომ ასეთი ქმედება არავითარ სარგებელს არ მოგვიტანს. 

ჩვენ ვსაუბრობთ ბაზრისა და კალკულაციის შესახებ, მაგრამ საკმაოდ 

კარგად ვუწყით, რომ ბაზრები და კალკულაცია ვერ იარსებებს თუ კუ-

ლისებს მიღმა არ იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი სიტყვები როგორი-

ცაა: საზოგადოებრივი სულისკვეთება, ტოტალურობა, სოლიდარობა 
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და ნდობა. სწორედ კულისებს მიღმა იქნება სასჯელის აბსოლუტური 

თეორიები ბუნებრივი. ასეთ დროს საუბარი გამოხატულ ქმედებებზეა 

და არა სამომავლო შედეგზე ორიენტირებული. ასეთ დროს სასჯელი 

იქნება, როგორც გაბრაზებული ადამიანის ყვირილი და არა რაცი-

ონალური ქცევა, რაღაცის მოსაწესრიგებლად.

რეალურად, ვთვლი, რომ სასჯელების ნაწილის მოტივაცია სწო-

რედ კულისებს მიღმა უნდა ვეძებოთ. მაგრამ სასჯელს ანაზღაურე-

ბადი მოხელეები ნიშნავენ, რომლებიც თეორეტიკოსებს აიძულებს 

გამოძებნონ აღნიშნულის მისაღები მიზეზები, რომლებიც თავისი 

შინაარსით უტილიტარისტული იქნება და შესაძლებელი იქნება მათი 

მთავარ სცენაზე გამოტანა.

როდესაც ვკითხულობათ ან ვაწარმოებთ დისკუსიას ანდანაიესთან 

(1950, 1977), მეკელასთან (1975) და მათ თანამოაზრეებთან, მეუფლება 

განცდა, რომ ყველას შეგვეძლო საერთო პოზიციაზე შეჯერება, თუ ყვე-

ლა გავბედავდით და ჩავუღრმავდებოდით დებატებს სოლიდარობა-

ზე, სოციალურ მოთხოვნებზე, ერთობაზე და სხვა ისეთ ელემენტებზე, 

რომლებმაც საზოგადოება იმაზე მეტად აქციეს, ვიდრე ადამიანების 

ერთობა და რაციონალური ქმედებებია. გენერალური პრევენციის 

მომხრეებმა ეს შეძლეს – მკურანლობის მომხრეებზე მეტად – და მნიშ-

ვნელოვანი სოციოლოგიური ელემენტები მათი მოსაზრებების უკან 

არის შემდეგი: ჩვენ ხანდახან შეიძლება შევქმნათ ეჭვები ცალკეული 

სასჯელის გენერალური პრევენციის ეფექტების შესახებ. მაგრამ ჩვენ 

იშვიათად თუ შევძლებთ იმას, რომ დავარწმუნოთ მორწმუნე, რადგან 

გენერალური პრევენციის იდეის უკან სხვა იდეა დგას, ისეთი რომელიც 

ამბობს, რომ რაღაცა მოხდება, როდესაც ვინმე არასწორად იქცევა, 

აღნიშნული ერთგვარად გლოვის მსგავსია. სხვა სიტყვებით, უამრავი 

არგუმენტი, რომელიც ტკივილის განაწილებას გენერალური პრევენ-

ციისთვის აუცილებელ საშუალებად განიხილავს, შეიძლება შენიღბუ-

ლად ასევე შეიცავდეს აბსოლუტური სასჯელის თეორიის ელემენტებს.
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მსგავსი შეხედულებები არ უნდა იქნეს სხვაგვარად გაგებული. 

გენერალური პრევენციის თეორიები უნდა შეფასდეს საკუთარი ხა-

რისხის მიხედვით და უნდა ვაცნობიერებდეთ, რომ მათ უკიდურესად 

ექსტრემალურ ვერსიებს, როგორციაა პოლიციის სრულად გაუქმება 

ან სიკვდილით დასჯა სატრანსპორტო სამართალდარღვევებისთვის, 

შეიძლება ჰქონდეთ ის ეფექტი, რაც ამ თეორიების მიზანს წარმოად-

გენს. რისი თქმაც მინდა არის ის, რომ სასჯელის შესახებ თეორიების 

უკან გაცილებით მეტი დგას, ვიდრე ეს გადმოცემულია სასჯელის 

მარტივ უტილიტარისტულ ვერსიებში. და მნიშვნელოვანია, რომ  ეს 

„მეტი“ საჯაროდ გამოვიტანოთ, გავხადოთ ნამდვილი და მასზე დე-

ბატები დავიწყოთ. ტკივილი განაწილებული, როგორც გენერალური 

პრევენციის საშუალება შესაძლებელია გაკონტროლდეს მართლმ-

საჯულების ნეო-კლასიკურ სისტემაში. მაგრამ, როგორც ზემოთ აღი-

ნიშნა, ეს არის კონტროლის პრიმიტიული სისტემა არასასურველი 

გვერდითი მოვლენებით. თუ აქტივობების ნაწილი მაინც დაკავში-

რებულია სასჯელის აბსოლუტურ თეორიასთან, ამან შეიძლება გზა 

გაუხსნას ახალ დისკუსიებს ტკივილის საჭიროებისა და ტკივილის 

კონტროლის ფორმების შესახებ. ჩვენ ვართ სიტუაციაში სადაც ინი-

ციატივები „აბსოლუტური ტიპის სასჯელის“ შესახებ ტრანსფორმი-

რებულია ისეთ სისტემაში, რომელიც ერგება უტილიტარისტული 

სასჯელების გამოყენებას. ამას კი, საზოგადოების მხრიდან კანონისა 

და წესრიგისადმი სამუდამო უკმაყოფილებამდე მივყავართ. საზოგა-

დოების საბაზრო სტრუქტურა მეტ-ნაკლებად მიხედილია, მაგრამ სა-

ზოგადოების ერთიანი სტრუქტურა არასაკმარისია. სისხლის სამარ-

თალში აღნიშნულს მივყავართ მეტი სასჯელის თაობაზე გამუდმებულ 

მოთხოვნებზე და ასეთ დროს სასჯელი უნდა დანიშნოს საზოგადო-

ების იმ წარმომადგენლებმა, რომლებიც საკუთარ თავს აყენებენ 

ველურ ადამიანებსა, რომლებიც მოწყურებული არიან შურისძიებას, 

და ზოგიერთ გზიდან აცდენილ ადამიანს შორის, რომლებიც გადამე-
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ტებული ტკივილისაგან დაცვას საჭიროებენ. ასეთი სიტუაცია კი, ჩვენ 

საზოგადოებაში არასტაბილურობის განცდას ტოვებს. 

ზემოაღნიშნულის შემდეგ, რა უნდა იყოს ამ ანალიზის შედეგი?

ნება მიბოძეთ შემოგთავაზოთ ორი.

პირველი, დასავლურ საზოგადოებებში ტკივილის განაწილება არ 

ხდება იმ ფორმით, რომელიც სტრუქტურულ მსგავსებას გამოავლენ-

და გლოვასთან. ის მოტივირებულია ბრაზით, მაგრამ გამოხატულია 

წარმომადგენლობითი ფორმით. სწორედ ამით აიხსნება ის ფაქტი, 

რომ ზემოთ განხილული ტკივილის განაწილების თავი განსხვავდება 

საზოგადოებებისა და დროის მიხედვით. ანაზღაურებადი წარმომად-

გენლები – მოსამართლეები, ციხის ოფიცრები, ციხის ადმინისტრაცია, 

პირობით ვადამდე გათავისუფლების დირექტორები – ქმნიან ტკივი-

ლის განაწილების განსხვავებულ სისტემებს. ამ პროცესში, საკუთრივ 

ტკივილის სათანადო ოდენობის გამოთვლის გარდა, ისინი რა თქმა 

უნდა ექცევიან სხვადასხვა მიზეზების გავლენის ქვეშ. მაგრამ ეს ნიშ-

ნავს, რომ ამავდროულად ჩვენ შეგვიძლია ტკივილის შემცირებაზე 

სასჯელის აბსოლუტური თეორიების ცალკეული სახეების ხარჯზე 

ვიზრუნოთ. 

მეორე, ჩვენ თუ ვცნობთ სასჯელს, მაშინ იგი უნდა იყოს გამოხა-

ტულებითი ტიპის, რომელიც დაკავშირებულია გლოვასთან. ასეთ 

შემთხვევაში ახალი კითხვების კასკადი წამოიწევს წინ: იყო თუ არა 

სასჯელი ისეთი, რომლის დანიშვნაშიც ჩვეულებრივმა ადამიანებმა, 

დაზარალებულის ჩათვლით, მონაწილეობა მიიღეს? მიიღეს თუ არა 

მათ მონაწილეობა სასჯელის აღსრულებაში? გაატარეს თუ არა მათ 

შესაბამისი ზომები თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში? 

იცის თუ არა საზოგადოების ყველა წევრმა  ყველა დეტალი? რა შეიძ-

ლება გაკეთდეს ცნობიერების ასამაღლებლად? შესაძებელია თუ არა 

ადგილობრივი ტელევიზიის მოწვევა სასამართლოში და სასჯელაღს-

რულების დაწესებულებებში? თუ ვინმეს ერიდება მედია საშუალების 
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მოწვევა, ხომ არ არის ლოგიკური, რომ მასვე უნდა ერიდებოდეს სას-

ჯელის გამოყენებაც? არის თუ არა ტკივილი იმდენად ცუდი, რომ მის 

აღსრულებაში ყველას მონაწილეობა გამოირიცხოს და თუ ეს ასეა, 

ხომ არ ხდება ეს  იმის გამო, რომ ტკივილი მართლაც ძალიან ცუდია? 

ტკივილის მიზანი, რომ მართლაც ტკივილი იყოს, მაშინ ის გამოყენე-

ბულ უნდა იქნეს იმგვარად, რომ იგი ყველასთვის ცხადზე ცხადი იყოს.

თუ ჩვენ სასჯელის დანიშვნის პროცესს ახლოს მოვიტანთ, მაშინ 

ყველანი პროცესის მონაწილეები გავხდებით, ხანდახან ამსრულებ-

ლებიც. აღნიშნულმა შეიძლება მიგვიყვანოს სიტუაციამდე, როდესაც 

მონაწილება არ მიგვაჩნია მართებულად იმის გამო, რომ მაგალი-

თად, ვიცნობდით დამნაშავეს ან დაზარალებულს, ან ამ ან მსგავს სი-

ტუაციებში ვიცით, რომ ტკივილის მიყენება არ არის გამართლებული. 

აღნიშნული კი, თავის მხრივ გზას უხსნის ფუნდამენტურ დისკუსიას 

მორალურ საკითხებზე, სადაც ნორმის სიცხადე ცენტრალურ ამოცა-

ნად იქცევა.

მაგრამ ამ ახალი კითხვებით და მე-10 თავში განხილული საკითხე-

ბის გათვალისწინებით, ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სასჯელის 

აბსოლუტური თეორიებს, მოქმედს ისეთ საზოგადოებაში რომლებიც 

ეფუძნება მონაწილეობას და არა წარმომადგენლობას, შეუძლია 

მიგვიყვანოს ისეთ საზოგადოებამდე, რომელმაც შეძლო ტკივილის 

შემცირება. ამის საწინააღმდეგოდ სასჯელის აბსოლუტური თეორი-

ები შენიღბული უტილიტარისტული პრინციპებით, ქმნიან ისეთ საზო-

გადოებებს, რომელსაც აქვს დიდი მიდრეკილება ტკივილის გამოყე-

ნებისკენ. აბსოლუტური თეორია, რომელიც აბსოლუტურად განიხი-

ლება და აღსრულდება იმის მიერ ვისაც უშუალოდ ჰქონდა შეხება 

მომხდართან, რა თქმა უნდა არ ექნება იგივე ეფექტი. სასჯელის აბ-

სოლუტური თეორია, რომელსაც ერთი თანასწორი ადამიანი იყენებს 

მეორის მიმართ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შექმნის კონფლიქტის 

ისეთ მიმართულებას, რომელიც სისხლის სამართლის სფეროდან 
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გამოვა და გადავა სამოქალაქო სფეროში, ანუ სახეზე სისხლის სა-

მართლის ნაცვლად, სამოქალაქო კონფლიქტი გვექნება. 

11. 4 არამფორმალური ეკონომიკა

წინამდებარე წიგნი არ ეყრდნობა იმ რწმენას, რომ  იდეას მსოფ-

ლიოს შეცვლა შეუძლია. მარტო იდეებს ეს არ შეიუძლიათ. მაგრამ 

იდეა შეიძლება დაგვეხმაროს ცვილების განხორციელებაში, როდე-

საც სხვა დანარჩენი პირობები სწორია. 

აქ საკითხავი ის არის, არის თუ არა სხვა პირობები სწორი?

ჩვენ საზოგადოებაში ზოგიერთ შემთხვევაში ესპერტების აშკარა 

საჭიროება იკვეთება. ჩვენი დროის ზოგიერთი სირთულე იმ მაგ-

ნიტუდისაა, რომ მათი გადაჭრა უბრალო ადამიანებს არ შეუძლია. 

ოპერაციებში ჩართული არიან უზომოდ ძლიერი ცენტარლიზებული 

ძალები, რომლებიც ხალისდებიან სამხედრო დაწესებულებებისა და 

საერთაშორისო სავაჭრო და ინდუსტირული ეფექტების მიერ. მონა-

წილეობითი მართლმსაჯულება არარეალური ხდება ისეთ საზოგა-

დოებებში, რომლებიც კატასტროფის წინაშე მომზადების ნაცვლად, 

იქცევიან მონოლითური ქცევის მქონე საზოგადოებად, სადაც ქმედე-

ბა მხოლოდ ბრძანებებს ემყარება და არა არჩევანს და სადაც ნების-

მიერი ექსპერიმენტი საშიშად განიხილება.

მაგრამ ამადროულად საქმეში სხვა ძალებიც ერთვებიან. ზოგიერ-

თი მათგანი განვიხილე 9.3 პარაგრაფში და მას ფარული ჩვევა ვუწო-

დე, ხოლო ნაწილი 9.4 პარაგრაფში და მას საწინააღმდეგო კულტურა 

ვუწოდე. მოდით კიდევ ერთი ნაბიჯით წინ წავიწიოთ.

ნორვეგიელი მოსახლეობის ზუსტად ნახევარი მუშა ძალას წარ-

მოადგენს იმ გაგებით, რომ მათ აქვთ ანაზღაურებადი სამსახური. 

დარჩენილი ნაწილი წინა ნაწილს მოწყვეტილია და არსებობს სხვა-

დასხვა ფორმით. და სწორედ ეს მეორე ნაწილი იზრდება საგრძნობი 
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ტემპით, როგორც ნორვეგიაში, ისე სხვა ინდუსტრიულ ქვეყნებში.

ჩვენმა ქვეყანამ გაიარა ოთხი მნიშვნელოვანი ეტაპი. პირველი, 

ძირითადი სექტორი – მიწათმოქმედება და თევჭერა – მექანიზებული 

გახდა. შესაბამისად, საჭირო მუშა ხელის ოდენობა საგრძნობლად 

შემცირდა. თუმცა აღნიშნული საკმაოდ კარგი იყო მეორადი სექტო-

რისთვის, მრეწველობისთვის. ამ სექტორმა მიიღო უამრავი კონკუ-

რენტუნარიანი მუშახელი, მაგრამ ეს გაგრძელდა მანამ სანამ მექა-

ნიზაციის დონემ არ მიაღწია არ ნახულ სიმაღლეებს და შესაბამისად, 

ასეთი მუშაკების რაოდენობაც შემცირდა. ეს კი თავის მხრივ, კარგი 

იყო მესამე სექტორისთვის – სერვისები, ადმინისტრაცია, საავადმყო-

ფოები, უნივერსიტეტები, რომლებმაც სიამოვნებით შთანთქეს ნამატი 

– მანამდე, სანამ დღემდე არაიდუნსტრიული ქვეყნების შურისძიებამ 

არ გვიწია. სწორედ ეს მოხდა. ეს საზოგადოებები, რომლებიც განვი-

თარების მეორე ან მესამე საფეურზე არიან შემოვიდნენ სრულიად 

ღია ბაზარზე, ხელში ჩაიგდეს პროდუქციის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

და დაგვიტოვეს უზარმაზარი მომსახურების სექტორის ანაზღაურე-

ბა, რომელიც უნდა აანაზღაუროს ჩვენმა ინდუსტრიულმა სისტემამ, 

რომლის მოგებაც საკმაოდ მცირდება. ამ ეტაპზე უმეტესმა ინდუსტ-

რიულმა ქვეყანამ მოახდინა ერთგვარი ინსტიქტური რეაქცია, მათ 

შეწყვიტეს მომსახურების სექტორის ზრდა. ჩვენზე ნაკლებად განვი-

თარებულმა ქვეყნებმაც იგივე გააკეთეს. შესაბამისად, პოსტ-ინდუსტ-

რიული საზოგადოება მივიღეთ.

აქ ამაზე მეტი ანალიზი აღარ მოხდება, მაგრამ ამის აღნიშვნა საჭი-

როა იმის გასაცნობიერებლად, რომ რაც ხდება, ამას გარკვეული გავ-

ლენა აქვს სოციალურ კონტროლზე. მთელი ინდუსტრიული სისტემა 

მნიშვნელოვანი ცვლილელების წინაშეა. აღნიშნულს კი შესაბამისი 

შედეგები ექნება ადამიანთა შორის ურთიერთობაზე. 

ჩვენი მიზნებისთვის, მნიშვნელოვანია ცალ-ცალკე მიმოვიხილოთ 

ის ეფექტები, რაც ხსენებულ ორ მნიშვნელოვან კატეგორიაზე ვრცელ-
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დება, კერძოდ ნაწილზე, რომლებსაც აქვთ ანაზღაურება და მეორე 

ნაწილზე, რომლებსაც არ აქვთ. პირველი კატეგორიაზე შეიძლება 

მარტივად ითქვას, რომ მიიღებს ყველაფერს იმაზე ნაკლებს, ვიდრე 

იღებდა. მათ სავაჭრო ძალაუფლება დაკარგეს. მას ან მის ფირმას მო-

უწევს კონკურენციის გაწევა კორეული, ტაილანდური ან ტანზანიური 

ფირმებისთვის. ამავდროულად, პირდაპირი და არაპირდაპირი გადა-

სახადები მოიმატებს, ასევე მოიმატებს ყველანაირი საზოგადოებრივი 

ხარჯები. სხვაგვარად არც შეიძლება იყოს, ასე ხდება ყოველთვის, რო-

დესაც მცირე რაოდენობით დასაქმებულებმა უნდა უხადონ იმ ხალხს 

ვინც არ არის დასაქმებული. საერთო შედეგი იქნება შემცირებული 

ანაზღაურება მათი ოფიციალური სამუშაოდან.

ანაზღაურებად მოხელეებს უფრო ნაკლებს უხდიან. ამავდრო-

ულად, უფრო იმატებს იმ ადამიანების რაოდენობა ვისაც საერთოდ 

არ აქვს ანაზღაურებადი სამსახური. უმუშევრობის მაჩვენებელი საგ-

რძნობლად იზრდება ძველი ინდუსტრიული მსოფლიოს ყველა ქვე-

ყანაში.

საერთო ცნობიერება ძალზედ შორ დისტანციაზე მოსჩანს. ამის 

შედეგი კი წესით აშკარა უნდა ყოფილიყო: უმუშევრობა არ ნიშ-

ნავს, რომ ადამიანები მუშაობას წყვეტენ. ზოგიერთის გასაკვირად, 

აშკარა ხდება, რომ არსებობს სამუშაოს ისეთი ფორმები, რომლე-

ბიც რეგისტრირებული არ არის. ადამიანები კარგავენ სამსახურებს, 

მაგრამ აგრძელებენ მუშაობას. ოფიციალური სამუშაო ბაზრის უკან 

არის ნაცრისფერი სამყარო უმუშევრებისთვის და იმათთვის ვისაც არ 

აქვს საკმარისი შემოსავალი. იქიდან გამომდინარე, რომ გადასახა-

დები მაღალია, მექანიკოსი მეგობარს მანქანას შეუკეთებს საღამო-

ობით, ხანდახან ამაში ცოტაოდენ ფულსაც მიიღებს, ხშირად კი, იგი 

ამას უფასოდ აკეთებს, მაგრამ იმედი აქვს საპასუხო სერვისის. ისინი 

მარტო არ არიან ამის კეთებისას. როგორც გერშუნი (1979) და პალი 

(1980), ასევე ორივე საერთო ნაშრმში (1980) უთითებენ, ოფიციალუ-
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რი ეკონომიკის პარალელურად არსებობს სხვა ეკონომიკა, რომლის 

ნაწილი ლეგალურია, ნაწილი ნახევრად ლეგალური, ხოლო მესამე 

ნაწილის მკაცრად არალეგალური. არაფორმალური ეკონომიკა იზ-

რდება ოფიციალური ეკონომიკის შევიწროების ხარჯზე. ამავე დროს 

არსებობს ქცევითი ჩვევები და გაცვლითი ურთიერთობები ისეთი 

ფორმით, რომელიც ინდუსტრიული რევოლუციის მომასწავებელია. 

ინგლისელი ბრაკონიერები კვლავ აშკარად გაცოცხლდნენ და ხილ-

ბოსტანიც ბედნიერად იწარმოება უკანა ეზოებში, რომლებიც დაბეგვ-

რისგან გათავისუფლებულ ნივთებზე უპრობლემოდ იცვლება. რად-

განაც დასავლეთის ქვეყნებში უმუშევრობის ოფიციალური რიცხვი 

საგრძნობლად გაიზარდა, ხსენებული არაფორმალური ეკონომიკე-

ბიც უფრო მეტად გაიზრდება. კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ 

ჩვენ გვაქვს ორი ეკონომიკა. ერთი ოფიციალური, თავისი მაღალ 

ტექნოლოგიური საწარმოებით, რომელიც იბეგრება და რაც თავის 

მხრივ მცირე დოზით სოციალური უსაფრთხოების საფუძველს წარ-

მოადგენს. მაგრამ ამის პარალელურად, ჩვენ გვაქვს არაფორმალუ-

რი ეკონომიკაც.

არაფორმალურ ეკონომიკაში, ივან ილიჩისგან (1981) განსხვა-

ვებით მე სხვა რამეს ვგულისხმობ, ის თვლიდა რომ სახეზე გვაქვს 

ჩრდილოვანი სამსახურები. ეს უკანასკნელი ილიჩისთვის აუცილებე-

ლი იყო ინდუსტრიულად დასაქმებული ადამიანებისთვის. აღნიშნუ-

ლი სჭირდებოდა ცოლს იმისთვის, რომ ენახა როგორ მიდიოდა მისი 

ქმარი ქარხანაში. მაგრამ ილიჩი ჩრდილოვან სამსახურს სახალხო 

ღირებულებას ადარებდა. და სწორედ ეს არის ჩემ თემასთან ახლოს. 

ფორმალური ეკონომიკა იმ ფორმით, რაც ჩვენ ვიცით არის შრომი-

თი ხელშეკრულებების, ხელფასების, გადასახადების შემცირების, სა-

წარმოო უსაფრთხოების და სხვა ისეთი რეგულაციების თანხლებით, 

რომელიც საუკუნეების განმავლობაში იქმნებოდა და რომელიც დღეს 
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უკვე არარეალობას წარმოადგენს. საწარმომ კორეაში ან ტაილანდ-

ში გადაინაცვლა და დასავლეთელი მუშა დაბრუნდა ისეთ სიტუაციაში, 

როგორშიც იგი შორეულ წარსულში იყო. 

ამ ახალ და ამავდროულად ძველ სიტუაციას გავლენა ექნება სა-

ზოგადოების მოწყობაზე და შესაბამისად, სოციალურ კონტროლზეც. 

როგორც პაი (1980) უთითებს, იქმნება ისეთი სიტუაცია სადაც ძველი 

ინდუსტრიული საზოგადოების ყველაზე ჩამორჩენილი ადამიანები 

უეცრად პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ.

ადამიანების ის კატეგორიები, რომლებმაც ყველაზე ეფექტურად გაუძლეს 

ინდუსტრიული კაპიტალიზმის ძირითად ღირებულებებს, წესით ყველაზე ად-

ვილად უნდა გაუმკლავდნენ იმ პრობლემებს, რომელიც ფორმალური და-

საქმების შემცირებით არის გამოწვეული.

პალი გამოყოფს უმუშევრების სამ ჯგუფს, რომლის სათავეშიც ყვე-

ლაზე პრივილეგირებულები არიან:

1.  ადამიანები შესაბამისი უნარებით და ხელმისაწვდომი გასაყიდი სერვი-

სებით ან ისეთი ადამიანები ვისაც აქვს შესაბამისი კონტაქტები არაფორ-

მალურ ბაზარზე გასასვლელად.

2.  ადამიანები ვისაც არ აქვთ სავაჭრო უნარები ან პროდუქტები, მაგრამ 

აქვთ ადგილობრივ ბაზარზე წვდომა და აქვთ იმის რესურსი, რომ იყი-

დონ შესაბამისი უნარები და შესაძლებლობები. 

3.  ადამიანები ვისაც არც უნარები აქვთ, არც ცოდნა და არც რესურსები, 

რომ ხელი შეუწყონ არაფორმალურ ეკონომიკას. უფრო ტრადიციული 

სისტემის ფარგლებში ეს ადამიანები სოციალური იერარქიის საშუალო 

ნაწილში მოთავსებოდნენ. ისინი იზოლირებული არიან კომუნალური 

სერვისებიდან და არც იმის ფინანსური შესაძლებლობა აქვთ, რომ სამო-

მავლოდ შეძლონ ამ სერვისებით სარგებლობა.

სხვა სიტყვებით: წევრობისთვის საჭიროა გადახდა. თუ ფორმა-

ლური ეკონომიკა კიდევ უფრო გაუარესდება, წევრობა აუცილებე-

ლი იქნება გადარჩენისთვის. ჩვენ კვლავინდებურად ისეთ სიტუაცი-
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აში ვართ, სადაც ადამიანები მუდმივად იყვენ, სადაც მონაწილეობა, 

ნდობა, კომუნალური ცხოვრება და ერთმანეთზე დამოკიდებულება 

ცხოვრების ცენტრალური ნაწილი გახდა. ეს არის სწორედ ის კონდი-

ციები სადაც მონაწილეობითი მართლმსაჯულება ყველაზე ეფექტუ-

რად იმოქმედებს. 

 

11.5   მართლმსაჯულება სუსტებისთვის?

და რა ვუყოთ იმ სუსტ მხარეებს, რომლებიც ვერ ახორციელებენ თა-

ვიანთ უფლებებს? შევიწროებული ცოლები, რომლებსაც მეზობელები 

ვერ ესარჩლებიან; უმცირესობები, რომლებსაც ავი თვალით უყურებენ 

ადგილობრივ კლნიკაში, კლინიკაში, რომელშიც ხელმძღვანელობა 

ამაზე ვერაფერს ამბობს, რადგან შემვიწროებელ ხალხზე არის მათი 

მომავალი დამოკიდებული; სახლები საიდანაც ბავშვების ტირილის ხმა 

გამუდმებით გაისმის, მაგრამ ვერავინ ბედავს ჩარევას სასახლის დოქტ-

რინის გამო. ამ პირობებში ხომ არ გვექნება ისეთი სიტუაცია, სადაც სა-

ზოგადოების სუსტი წარმომადგენლები კიდევ უფრო დასუსტდებიან?

ეს დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორებზე.

 ჩვეულებრივ პირობებში პროფესიონალებით სავსე სისხლის სა-

მართლის სასამართლო შეიძლება მოგვევლინოს სუსტი მხარე-

ების დამცველად თუ:

  საზოგადოება იქნებოდა არათანასწორი, მაგარამ ძალაუფლება 

მიმართული იქნება იმ იდეალისკენ, რომ ყველა სუსტი მხარე და-

ცული იყოს.

  და თუ მმართველები და მათი სასამართლოები იზრუნებენ იმაზე, 

რომ გააქტიურდეს თავიანთი მექანიზმები.

  და თუ საზოგადოება იქნება იმდენად გამჭვირვალე, რომ ნებისმი-

ერი უფლების დარღვევა სათანადოდ იქნება რეგისტრირებული.

  და თუ სუსტი მხარეები ენდობიან სასამართლოს.
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  და თუ სასამართლოები ღია იქნება ნებისმიერი ტიპის საჩივრისთ-

ვის და იმოქმედებენ იდეალების შესაბამისად. 

აღნიშნულით რა თქმა უნდა მივიღებდით ისეთ მართლმსაჯულე-

ბას, რომელიც აცნობიერებს ძირითად უთანასწორობებს და სუსტ 

მხარეებს კიდევ უფრო ასუსტებს. მივიღებდით ისეთ სტუაციას, რო-

დესაც ქმარს არ ექნებოდა ცოლის იმაზე მეტად ცემის უფლება ვიდ-

რე ის იმსახურებს, როდესაც არ უნდა მომხდარიყო შავკანიანების 

დაპატიმრება თეთრკანიანთა უბანში, თუ მათ იქ საქმე ექნებოდათ. 

არაფრის ქონას ეს ჯობია, მაგრამ არც ისეთი უკეთესია, როგორც ამა-

ზე საუბრობენ. მაგრამ იმისთვის, რომ აშკარა საკითხი დავიწყებას არ 

მიეცეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ: დამოუკიდებელი სასამართლო 

წარმოადგენს მნიშვნელოვან წყაროს საზოგადოების სუსტი წევრე-

ბის უფლებების დასაცავად. 

მაგრამ ეს ზრდის მნიშვნელოვან კითხვებს თუ როგორ უნდა გავ-

ზარდოთ მონაწილეობითი მართლმსაჯულების როლი ისე, რომ არ 

დაიკარგოს არსებული სისტემის მნიშნელოვანი დაცვითი ელემენ-

ტები.  შესაძლებელია თუ არა ისეთი მომიჯნავე მართლმსაჯულების 

შექმნა, რომელიც შეიცავს მონაწილეობის დადებით ელემენტებს 

და ამავდროულად შენარჩუნებულია არსებული სისტემის დადები-

თი ელემენტები? შეუძლია თუ არა სახელმწიფოს დაეხმაროს სუსტ 

მხარეებს კონფლიქტის არსებობისას, მაგრამ ისე, რომ კონფლიქტის 

მოგვარება თავის თავზე არ აიღოს? და რა ხდება მაშინ, როდესაც სა-

ხელმწიფო არის კონფლიქტის მხარე? ისევ, ჩემი პასუხი ამ კითხვებ-

ზე იქნება ის, რომ მხედველობაში მივიღოთ სუსტი მხარეების სუსტი 

ადგილი ჩვენს არსებულ სისტემაში.

დაკავშირებული კითხვა იქნება, თუ როგორ მოვახდინოთ და გავ-

ხადოთ მართლმსაჯულება მონაწილეობაზე ორიენტირებული ისე, 

რომ არ მოხდეს ჩვენი გარყვნა. „ციხეების ალტერნატივის“ შექმნის 

მონაწილეობითი მართლმსაჯულება



150

ბოლო დროინდელმა პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ ისინი ადვილად იქ-

ცევიან „ციხის გაგრძელებად“ და პირობითი სასჯელი რეალურად 

იწვევს იმას, რომ ადამიანები გაცილებით დიდი დროის განმავლო-

ბაში არიან ციხეში. ამ საკითზე მსჯელობისას, დანაშაულის განკურნე-

ბის იდეოლოგიის დროინდელი გაკვეთილიც არ უნდა დავივიწყოთ. 

თუ ტკივილის განაწილების შემცირება შეზღუდულია, მაშინ ხომ არ 

მივიღებთ ძველი ისტორიის განმეორებას? მივიღებთ თუ არა ახალ 

დახვეწილ სასჯელს, რომელიც ადმინისტრირებული იქნება ამ საგრ-

ძნობლად ჰუმანური სამოქალაქო ინსტიტუტების მიერ. სკეპტიკოსები 

დაგვჭირდება. ასევე დაგვჭირდება ინსტიტუციონალურად და ინტე-

ლექტუალურად დამოუკიდებელი კვლევა, რომელიც სახელმწიფოს 

ჩარევისგან თავისუფალი იქნება.

ეს წიგნი არ არის რევოლუციის შესახებ, იგი მხოლოდ რეფორ-

მას ეხება. არსებითი კითხვა იმაში მდგომარეობს, შეუძლიათ თუ არა 

სასამართლოებს იყვნენ უფრო მონაწილეობაზე ორიენტირებული, 

ან შესაძლებელია თუ არა დავის გადაწყვეტის ინსტიტუტები ჩაბმულ 

იქნენ ამ სტრუქტურაში. მთავარი საზრუნავი არის სამეზობლოების 

გააქტიურება, რაც მონაწილეებს დაეხმარება იმის გაცნობიერებაში 

თუ რა ხდება მათ გარშემო. როგორც რეი შონჰოლცი უთითებს მის 

მიერ სან ფრანცისკოს ერთ-ერთ კომუნალურ კომიტეტზე დაკვირვე-

ბის შედეგად, სუსტ მხარეებს გადარჩენის მეტი შანსი აქვთ თუ სამე-

ზობლო უფრო მეზობლური გახდება. ცოლისა და შვილების მიმართ 

სასტიკი მოპყრობა გაცილებით იოლი დასამალია მაშინ, როდესაც 

ოჯახიც დამალულია, ვიდრე მაშინ, როდესაც ცოლს და შვილებს 

მეტი კონტაქტები აქვთ კომუნაში. კინბერგი, ინგე და რიემერი (1943) 

კარგად აღწერენ როგორ მოქმედებს ეს ფაქტორი მამისა და ქალიშ-

ვილის ინცესტის დროს. იზოლირებულ ოჯახებში, მამის ფიზიკური 

დომინაცია კონტროლს არ ექვემდებარებოდა. კომუნაში ინტეგრა-

ცია სუსტ მხარეებს საშუალებას აძლევს მათი ტანჯვის შესახებ სხვებს 

ტკივილის საზღვრები
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უამბონ და ასევე შესაძლებლობას აძლევს დამცავი კოალიციების ჩა-

მოყალიბებაში. იმისათვის რომ სუსტმა მხარეებმა სარგებელი ნახონ, 

აუცილებელია იმის გაცნობიერება, რომ შესაბამისი სისტემა არ არის 

იმდენად მცირე, რომ შეუძლებელი იყოს კოალიციების ჩამოყალი-

ბება და საპირისპიროდ, სისტემა არც ისე დიდია, რომ შეუძლებელი 

იყოს გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. მე შვებისა და თავისუფლე-

ბის განცდა მეუფლება, როდესაც უცხო ხალხში ვტრიალებ. მე ვიცი 

კომუნის სარგებლის შესახებ მიუხედავად კომუნის მახასიათებლები-

სა. მაგრამ მე მეშინია, რომ იქ სხვებიც არიან, ისინი ვინც გადასახა-

დებს იხდიან.

მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩარევა ყოველთვის მომგებიანი არ არის. 

სამეზობლოები შეიძლება გაერთიანდნენ უმცირესობის წინააღმდეგ. 

მონაწილეობითი მართლმსაჯულება შეიძლება შევიწროების იარა-

ღად იქცეს. ეს კი, თავის მხრივ იწვევს რთულ პრობლემებს, რომ-

ლებსაც აქ არ განვიხილავ, გარდა ორისა. პირველი, ცოტა თუ დაგ-

ვეთანხმება იმაში, რომ კომუნის საწინააღმდეგო საქმიანობა კარგი 

გამოსავალია. მაშინ პრობლემურია ის, თუ რამდენად ახლოს უნდა 

შეერწყას ადამიანი იმ სამეზობლოს, რომლისთვისაც მას უწევს მუ-

შაობა. ნორვეგიის ტიპის პოსტ-ინდუსტირულ ქვეყანის მსგავს სა-

ზოგადოებაში მცხოვრებთათვის ჩემი პასუხი მარტივი იქნება: იმაზე 

მეტად უნდა შეერწყან ვიდრე ახლა არიან. როდესაც ადამიანი გზის 

ერთ მხარეს არსებულ ორმოში ჩავარდნის საფრთხის წინაშე დგება, 

იოლი გამოსაცნობია ამ ადამიანის ქმედება, რომელიც მიმართული 

უნდა იყოს ორმოსგან მაქსიმალურად დაშორებისკენ, მიუხედავად 

იმისა, შექმნის თუ არა გზის ერთ მხარეს არსებული ორმოს დიდზე 

დაშორება, გზის მეორე მხარეს არსებულ ორმოში ჩავარდნის საფრ-

თხეს.

მონაწილეობითი მართლსაჯულების გაძლიერება, რა თქმა უნდა 

გამოიწვევს ადგილობრივი ღირებულებების პატივისცემის ვალდებუ-

მონაწილეობითი მართლმსაჯულება
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ლებას. ამის ფონზე მართლმსაჯულება სამეზობლოების მიხედვით არ 

იქნება ისეთი თანასწორი, როგორიც ის ახლაა. სხვა სიტყვებით, მო-

ნაწილეობითი მართლმსაჯულება გამოიწვევს ადგილობრივი ღირე-

ბულებების გადარჩენას. თუ ამ საკითხს მსოფლიოს პერსპექტივიდან 

შევხედავთ, ეს საკმაოდ მომგებიანია. ჩვენი მაღალ ინდუსტრიული 

სამყარო სულ უფრო მეტად ქმნის ერთ ჰომოგენურ კულტურას, მომ-

ხმარებლების კულტურას. სუბკულტურების, ადგილობრივად მკვიდ-

რი მოსახლეობის, საწინააღმდეგო აზროვნება და ქმედება, უფრო და 

უფრო განადგურდა ბოლო 30 წლის განმავლობაში, ვიდრე ოდესმე. 

სოციალურ ურთიერთობებში არსებული განსხვავებები მეტად შემ-

ცირებულია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ განსხვავებები ხშირად კონკ-

რეტული სახეობის დასაცავად საუკეთესო საშუალებაა. ზოგიერთი 

ჩვენგანი, ვინც მაღალ დონეზე მილიტარიზებულ, აღმოსავლეთისა და 

დასავლეთის ინდუსტრიულ დაწესებულებებს ჩვენი ღირებულებების 

საფრთხედ განიხილავს, დივერსიფიკაციის ხელშეყწობას მნიშვნე-

ლოვან ნაბიჯად განიხილავს. სახელმწიფოები თითქმის ყოველთვის 

თავს იცავენ ისეთი იარაღით, რომელიც წააგავს მათი მტრის ხელ-

ში არსებულ იარაღს. სამეზობლოების გადარჩენა შესაძლებელია 

იმ შემთხვევაში, თუ ისინი იმდენად პატარები იქნებიან, რომ მათი 

დაპყრობა უაზრობა იყოს, იმდენად განსხვავებულები იქნებიან, რომ 

რთული იქნება მათი ამოცნობა, იმდენად შეკავშირებული იქნებიან, 

რომ მათი ერთობლივი მოქმედებით ინდუსტრიული გიგანტები იძუ-

ლებული გახდნენ სადმე სხვაგან დააბინძურონ გარემო. ამ ფართო 

პერსპექტივაში, მონაწილეობითი მართლმსაჯულება შეიძლება იქცეს 

დივერსიფიკაციის დაცვის უმნიშვნელოვანეს ელემენტად და ამასთან 

ერთად, გაქრობის საფრთხის წინაშე არსებული ღირებულებების და-

საცავად. 

თუ ამ შეხედულებებს აქვთ საფუძვლიანობა, მაშინ ჩვენს წინაშე 

არსებული ამოცანები სულაც არ განეკუთვნება დანაშაულის კონტ-
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როლის შესახებ დისკუსიას. ისინი ასევე არ განეკუთვნებიან დისკუ-

სიებს მკურნალობის, დაშინების ან სასჯელის სხვა ტიპების თაობაზე. 

მთავარი ამოცანა იქნება დისკუსია იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა 

ჩამოყალიბდეს ისეთი სოციალური სისტემა, რომელიც საზოგადო-

ების ღირებულებების წარმოჩენას დიდ შესაძლებლობას აძლევს. 

როგორ შეგვიძლია ჩვენ ისეთი სისტემის შექმნა, სადაც ყველა მნიშვ-

ნელოვანი ღირებულება და ყველა მხარის ინტერესები გათვალისწი-

ნებული იქნება? როგორ უნდა ჩამოვაყალიბოთ კონფილქტის გადაჭ-

რის მექანიზმები იმდაგვარად, რომ მან საზოგადოება წარმოაჩინოს 

იმ კუთხით, როგორითაც ჩვენ გვსურს?

11.6  შეზღუდვის შეზღუდვები?

შესაძლებელია ეს როდისმე მოხდეს? შეგვიძლია წარმოვიდგი-

ნოთ ისეთი სოციალური სისტემები სადაც მხარეები უმეტესწილად 

დავის სამოქალაქო გადაწყვეტას ემხრობიან? ხომ არ აღმოჩნდება 

ყოველთვის ის, ვინც სასჯელის გამოყენებას აუცილებლობად მიიჩ-

ნევს?

ასეთი მოთხოვნების თაობაზე ორი პოტენციური შემთხვევა არის 

მნიშვნელოვანი. 

პირველი არის შურისმაძიებელი მსხვერპლის შემთხვევა. დამ-

ნაშავემ მე ფიზიკური ზიანი მომაყენა. სამართლიანობა აღსდგება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მის სხეულზე იერიშს მივიტან. წარმო-

ვიდგინოთ, რომ სწორედ ასე აზროვნებს მსხვერპლი. ასევე წარმო-

ვიდგინოთ, რომ კომპენსაცია შეთავაზებული იყო და შეიქმნა ისეთი 

სიტუაცია სადაც მხარეებს თანაბარი ძალაუფლება და ორმხრივი და-

მოკიდებულება არსებობდა. თუ ამ სიტუაციაში მსხვერპლი მაინც სა-

მაგიეროს მიზღვას მოითხოვდა, არ უნდა ჰქონდეს მას სამართლიანი 

უფლება ტკივილის მისაყენებლად, თუ იგი ამას გაბედავდა?
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ამ კითხვაზე პირველი პასუხი არის მორალური. სისტემაში, რო-

მელიც აღიარებს შურისძიებას, მსხვერპლს ან მის წარმომადგენელს 

აქვს სამაგიეროს მიზღვის უფლება. სისტემაში, რომელიც პატიებაზე 

აკეთებს აქცენტს, დაზარალებულს ეთხოვებოდა მეორე ლოყის შეშ-

ვერა.

მაგრამ თუ დაზარალებული აპატიებს, ახალი კითხვა იბადება. 

უნდა შეეძლოს თუ არა დაზარალებულს ყველა შემთხვევაში პატი-

ება? როგორ უნდა მოვიქცეთ ისეთი მძიმე დანაშაულების შემთხვე-

ვაში, რომელიც იწვევს არამარტო დაზარალებულის არამედ საზოგა-

დოების აღშფოთებას და საზოგადოება ითხოვს ტკივილის მიყენებას. 

დედამ აპატია შვილის მკვლელს, მაგრამ საზოგადოებას არ უპატი-

ებია. ვის უნდა მოვუსმინოთ ასეთ დროს?

ამაზე პასუხი დამოკიდებული იქნება, თუ როგორი საზოგადოების 

წევრები არიან მხარეები. თუ სისტემა შედგებოდა მხოლოდ დაზარა-

ლებულისა და დამნაშავისგან, მხოლოდ ამ ორისგან, მაშინ პრობ-

ლემაც არ იარსებებდა, ამ ორისთვის მაინც. მაგრამ რაც უფრო მეტი 

წარმომადგენელი ჰყავს სისტემას და რაც უფრო დაშორებული არიან 

ისინი დაზარალებულთან და თავდამსხმელთან, მაშინ მით უფრო 

პრობლემური ხდება საზოგადოების რეაქცია. 

რუდოლფ შტაინერმა (1972) ჩამოაყალიბა მნიშვნელოვანი ანა-

ლოგია ენასა და მართმსაჯულებას შორის. ჩვენ დაბადებიდან დაგვ-

სდევს საუბრის პოტენციალი. მაგრამ ჩვენ ვერ დავეუფლებით ენას 

მანამ, სანამ არ გვექნება სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა. ანალო-

გიურად ჩვენ ყველას დაბადებიდან დაგვსდევს სამართლიანობის 

განცდა. მაგრამ ჩვენ ვერ შევიცნობთ სამართლიანობას მანამ, სანამ 

სხვა ადამიანებთან არ გვექნება ურთიერთობა. სწორედ ურთიერთო-

ბის საფუძველზე ვაცნობიერებთ ჩვენ რა არის სწორი ენა და სწორედ 

ურთიერთობის საფუძველზე ვაცნობიერებთ რა არის დევიაციაზე პა-
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სუხი. შესაბამისად, ენისა და სამართლიანობის შეგრძნება სოციალუ-

რი პროდუქტებია.

ორივე შემთხვევაში, სისწორის შეგრძნებაზე – ენაში ან მორალ-

ში – გავლენა შეიძლება მოახდინონ დისტანციურად დაშორებულმა 

წყაროებმა. ესპანეთის დედოფალმა ჩამოაყალიბა გრამატიკა სწო-

რედ სასაუბროდ. არალეგიტიმური მეტყველება კონტროლს დაექ-

ვემდებარა. კონტროლს დაექვემდებარა არალეგიტიმური ფიქრე-

ბიც (Illich 1981). ანალოგიური მიდგომა არსებობს სამართალთანაც. 

სახელმწიფო სამართალი არის გრამატიკა. მონაწილეობითი მარ-

თლმსაჯულების იდეალური ტიპი იქნება იქ, სადაც მონაწილეებს 

სამართლიანობის საკუთარი განცდა აქვთ – მათი სამართლებრივი 

ადგილობრივი დიალექტი. რაც უფრო მეტი წესებია დადგენილი სა-

ხელმწიფოს მიერ, მით უფრო დიდია შანსი, რომ მხარეთა შორის 

არსებული შეთანხმება არ იყოს საკმარისი – სახელმწიფოს პერს-

პექტივიდან.

მე-10 თავში, მე ვსაუბრობდი ნაკლები ტკივილის მიყენების პი-

რობებზე. შეგახსენებთ, რომ ჩემი მთავარი ჰიპოთეზა იყო ის, რომ 

სოციალური სისტემები, რომლებიც ამ პრინციპების მიხედვითაა ჩა-

მოყალიბებული, ავლენენ დიდ სიფრთხილეს ტკივილის გამოყენე-

ბისას. მაგრამ ამავდროულად, სახელმწიფო თითქმის ყოველთვის 

უარყოფს ამ პრინციპებს. სხვა სიტყვებით, რაც უფრო მეტად ერევა 

სახელმწიფო, მით უფრო მეტი შემზღუდავი პირობებია დადგენილი 

და რაც უფრო ნაკლებად ერევა სახელმწიფო, მით უფრო ნაკლება-

დაა წახალისებული სასჯელი.

მაგრამ ამ მსჯელობას მივყავართ დილემამდე. დიდია შანსი, რომ 

პატარა, სტაბილურ სისტემაში სამართლიანობის აღქმა საერთო 

ჰქონდეთ მის მონაწილეებს. ისინი ერთ ენაზე საუბრობენ. ეს ნიშ-

ნავს, რომ დაზარალებულის მხრიდან პატიება, საზოგადოების სხვა 
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წევრების პატიება იქნება. მაგრამ რა იქნება თუ ეს ასე არ მოხდება? 

კონკრეტულმა შემთხვევებმა შეიძლება გადაუხვიონ საერთო სუ-

რათიდან. დევიანტი მსხვერპლი შეიძლება ტანჯვის მომხრე იყოს ან 

ქვესისტემას შეიძლება სჯეროდეს ამის. იმისათვის, რომ ვაკონტო-

ლოთ ასეთი შემთხვევები, ჩვენ გვჭირდება დიდი სისტემა დამოუკი-

დებელი, დაცული სახელმწიფო ძალაუფლებით – სხვა სიტყვებით, 

გვჭირდება ზუსტად ისეთი სოციალური პირობები, რომლებიც რო-

გორც უკვე აღვნიშნე, სოციალურ ურთიერთობებში ტკივილის გამო-

ყენების შესაძლებლობას ქმნიან. სისასტიკის გასაკონტროლებლად 

ჩვენ გვჭირდება სახელმწიფოს ძალაუფლება. მაგრამ ამ უკანასკ-

ნელმა შეიძლება უფრო მეტი ტკივილის შექმნამდე მიგვიყვანოს. 

პრინციპში მე ამ დილემიდან გამოსავალს ვერ ვხედავ. ამ დილემის 

გადასაწყვეტად ყველაზე მიახლოებული, რაც შემიძლია ვთქვა არის 

შემდეგი: სახელმწიფოს ძალაუფლება უნდა შევამციროთ იმდენად, 

რამდენადაც გავბედავთ; იმდენად პატარა სისტემები, რამდენადაც 

გავბედავთ; იმდენად დამოუკიდებელი სისტემები, რამდენადაც გავ-

ბედავთ; იმდენად გათანაბრებული სისტემები, რამდენადაც გავბე-

დავთ; იმდენად დაუცველი მონაწილეები, რამდენადაც გავბედავთ. 

ასეთ შემთხვევებში, ისინი ტკივილის გამოყენებისას მეტად თავ-

შეკავებულები იქნებიან. მაგრამ ასეთ შემთხვევაშიც კი, მე არ ვიცი 

რა უნდა ვქნათ ისეთ სიტუაციაში, როდესაც ტკივილის გამოყენება 

ბუნებრივი ჩანს სისტემის წევრებისთვის. იქნებ სადმე ოპტიმალური 

გამოსავალი არსებობს, იქნებ მართლაც არსებობს „სახელმწიფო 

ძალაუფლების ხუთი მარცვალი“?

მაგრამ პრაქტიკული კუთხით მე მაქვს პასუხი. ჩვენი დრო არის 

დიდი ქვეყნების ზენიტის დრო. ისინი, ბუნებრივი პრობლემების გა-

დამჭრელებად უფრო განიხილებიან, ვიდრე შემქმნელებად. იქი-

დან გამომდინარე, რომ ეს ყოვლისმომცველი ტენდენციაა, მისგან 
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გადახვევა სწორ ნაბიჯად უნდა ჩაითვალოს. სიტუაცია, რომელშიც 

ძალიან პატარა სახელმწიფოს სადამსჯელო პოლიტიკის შედეგე-

ბი გამოვლინდება იმდენად დაშორებულია დისტანციურად, რომ 

ჩვენი კონკრეტული რჩევა არსებულ სიტუაციაში, სოციალური ორ-

განიზაციის საწინააღმდეგო პრინციპების სასარგებლოდ მუშაობა 

იქნება.
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ეს არის წიგნი ტკივილის შესახებ. მაგრამ მე არსად მიხსენებია რა 

არის ტკივილი. ეს ასევე არის წიგნი სოციალურ სისტემებზე. ამი-

ტომაც, ჩვენ იშვიათად თუ შევხვდებით ადამიანებს, რომლებიც არ 

არიან სისტემის წევრები. ვათვალიარებ რა ჩემს მიერ დაწერილ 

ფურცლებს, მე მოვისაკლისებ მოსაზრებას ჯოჯოხეთის შემოვლითი 

გზის შესახებ, მოსაზრება რომელიც თავის დროზე აღწერილი აქვს 

ლიუისს (1940). მოვიდა დრო, რომ კრიმინოლოგიამ მეტი ყურადღება 

მიაქციოს სამოთხეს და სწორედ ამიტომ ნება მიბოძეთ დავასრულო 

ეს პატარა წიგნი ლიუისის სიტყვებით, რომელიც ტკივილის დაძლევას 

ეხება (გვ. 133-135):

თქვენ შეიძლება შენიშნეთ, რომ წიგნები, რომლებიც გიყვართ ერთმანეთ-

თან საიდუმლო ძაფით არის დაკავშირებული. თქვენ ძალიან კარგად იცით 

ის მახასიათებელები, რაც ამ წიგნებს აქვთ და რატომაც გიყვართ ისინი, 

თუმცა, ამის სიტყვებით გამოთქმა არ შეგიძლიათ: მაგრამ თქვენი მეგობრე-

ბის უმეტესობა საერთოდ ვერ ამჩნევს მათ, და ხშირად უკვირთ კიდეც, თუ 

ეს მოგწონთ, რატომ უნდა მოგწონდეთ ისიც. სხვა შემთხვევა, წარმოიდგი-

ნეთ, რომ უყურებთ პეიზაჟს, რომელიც შეიცავს იმას, რასაც მთელი ცხოვ-

რება ეძებდით; შემდეგ მიტრიალდებით თქვენი მეგობრისკენ, რომელიც 

იმავეს უნდა ხედავდეს რასაც შენ, მაგრამ პირველივე სიტყვაზე თქვენ შო-

რის უფსკრული აღმოჩნდება და შენ აცნობიერებ, რომ ეს პეიზაჟი სრულიად 

თავი 12
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განსხვავებულია მისთვის, რომ მას სულ სხვა ხედვა აქვს და სულ არ ადარ-

დებს ის ენით აუწერელი განცდა რაც შენ დაგეუფლა. ჰობის შემთხვევაშიც, 

არ გქონიათ რაიმე ისეთი საიდუმლო მიდრეკილება, რომლებსაც სხვები 

სკეპტიკურად უყურებენ – რაღაცა, რაც აუცილებელი არ არის რამესთან 

ასოცირდებოდეს, მაგრამ ყოველთვის იწვევდეს რაღაც სასიამოვნო განც-

დას, მაგალითად მოჭრილი ხის სუნი ან ნავის გვერდებზე მშხეფარე წყალი? 

ნუთუ სამუდამო მეგობრობა არ იბადება მაშინ, როდესაც ხვდები მეორე 

ადამიანს, რომელსაც აქვს ისეთი ქარაგმა, რომლისკენაც სულ მიილტვოდი 

და რომელსაც სხვა სურვილების ნაკადში, სიჩუმის დროს, დღისა და ღამის 

განმავლობაში, წლების განმავლობაში, ბაშვობიდან სიბერემდე, ეძებდი და 

უსმენდი? შენ ეს არასდროს გქონია. ყველაფერი რასაც აქამდე შეუპყრია 

შენი სული არის ამის ქარაგმა – მტანჯველი ნაპერწკალი, შეუსრულებელი 

დაპირებები, ექოები, რომლებიც უჩინარდება მაშინვე, რაც შენ ყურს მიაღ-

წევს. მაგრამ თუ ეს მართლა უნდა გახდეს აშკარა/მანიფესტი – თუ როდისმე 

მოსულა ექო, რომელიც მაშინვე არ გამქრალა და არ დაკარგულა ხმასთან 

ერთად – შენ ამის შესახებ აუცილებლად გეცოდინება. ყოველგვარი ეჭვის 

გარეშე შენ იტყვი, რომ „ბოლოსდაბოლოს ეს არის ის რისთვისაც შემქნილი 

ვარ, ეს არის ჩემი ცხოვრების აზრი“. ჩვენ არ შეგვიძლია ამის შესახებ ერთ-

მანეთს ვუთხრათ. ეს არის ყველა სულის ფარული ხელწერა, აუწერელი და 

დაუმარცხებელი წადილი, რაღაცა რაც ჩვენ გვსურდა მანამ სანამ შევხვდე-

ბოდით ჩვენს ცოლებს ან მეგობრებს ან ავირჩევდით სამსახურს და რომლის 

გაუნელებელი სურვილიც გვექნება სიკვდილამდე, იმ დრომდეც კი, როდე-

საც ჩვენს გონებას აღარც ცოლი ემახსოვრება, აღარც მეგობარი და აღარც 

სამსახური. სანამ ჩვენ ვარსებობთ, ეს ასეა. თუ ჩვენ ამას დავკარგავთ, ჩვენ 

ყველაფერს დავკარგავთ.
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ანგარიშის მოკლე მიმოხილვა

„რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული“ მოდელი
1980–იან წლებში შემუშავდა და ფორმალური ხასიათი, პირველად, 1990–იან წლებში მიიღო.
მას დამნაშავეთა შეფასებისა და რეაბილიტაციისთვის კანადასა და მთელს მსოფლიოში სულ
უფრო მეტი წარმატებით იყენებენ. როგორც სახელიც მიგვანიშნებს, ეს მოდელი სამ პრინციპს
ეყრდნობა: 1) რისკებზე დაფუძნებული პრინციპი გულისხმობს, რომ დანაშაულებრივი ქცევა
საკმაოდ ზუსტად შეგვიძლია ვიწინასწარმეტყველოთ და სარეაბილიტაციო ჩარევის
განხორციელებისას ყურადღება უფრო მაღალი რისკის წინაშე მდგომ დამნაშავეებზე უნდა
გავამახვილოთ; 2) საჭიროებებზე დაფუძნებული პრინციპი სარეაბილიტაციო პროგრამების
შემუშავებასა და განხორციელებაში კრიმინოგენური საჭიროებების მნიშვნელობას უსვამს
ხაზს; და 3) სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული პრინციპი აღწერს, როგორ უნდა
განხორციელდეს რეაბილიტაცია.

წინამდებარე დოკუმენტში აღწერილია, რა როლს ასრულებს აღნიშნული პრინციპები
რისკის შეფასების ინსტრუმენტების ჩამოყალიბებაში. აქვე ახსნილია, თუ რატომაა ეფექტური
ჩარევის ზოგი მოდელი, ზოგი კი – არა.
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შესავალი

„რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული“ მოდელი
სამართალდამრღვევთა შეფასებისა და რეაბილიტაციისთვის, ალბათ, ყველაზე გავლენიან
მოდელს წარმოადგენს (Blanchette & Brown, 2006; Ward, Mesler & Yates, 2007). მან ფორმალური
სახე, პირველად, 1990 წელს მიიღო (Andrews, Bonta & Hoge). მას შემდეგ ის კიდევ უფრო
განვითარდა და დანაშაულებრივი ქცევის ამხსნელი თეორიის კონტექსტში განიხილება,
რომელიც ზოგად პიროვნულ ფაქტორებსა და კოგნიტურ–სოციალურ დასწავლას ეფუძნება
(Andrews & Bonta, 2006).

1990 წლის შემდეგ მოდელის შემადგენელ ძირითად თეორიულ პრინციპებს კიდევ
რამდენიმე დაემატა, რისი მიზანიც ჩარევის ეფექტური მეთოდების დიზაინის გაუმჯობესება
და მათი პრაქტიკაში განხორციელების ხელშეწყობაა. აღნიშნული დამატებითი პრინციპები
ხაზს უსვამს, მაგალითად, იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პერსონალის მიერ
კლიენტებთან თანამშრომლობითი და პატივისცემაზე დაფუძნებული სამუშაო
ურთიერთობების ჩამოყალიბება და სასჯელაღსრულებითი უწყებებისა და მენეჯერების
მიერ ისეთი პოლიტიკის გატარება და ხელმძღვანელობის ისეთი სტილის გამოყენება,
რომლებიც შესაძლებელს ხდის და ხელს უწყობს ეფექტური ჩარევის განხორციელებას
(Andrews, 2001; Andrews & Bonta, 2006; Andrews & Dowden, in press). მართალია, მოდელის
შემადგენელი ყველა პრინციპი უნდა გვახსოვდეს (მათ შესახებ, დამატებით, დასასრულისკენ
ვისაუბრებთ), მაგრამ ამ ნაშრომში ძირითად ყურადღებას მოდელის მთავარ პრინციპებზე –
რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე – გავამახვილებთ.

აღნიშნული სამი ძირითადი პრინციპი, მოკლედ, შემდეგი სახით შეგვიძლია აღვწეროთ:

რისკებზე დაფუძნებული პრინციპი: სამართალდამრღვევისთვის გაწეული მომსახურების
დონე იმ რისკს უნდა შეესაბამებოდეს, რომელიც მის მიერ დანაშაულის განმეორებით
ჩადენის კუთხით არსებობს.

საჭიროებებზე დაფუძნებული პრინციპი: უნდა შეფასდეს სამართალდამრღვევის
კრიმინოგენული საჭიროებები და სარეაბილიტაციო ჩარევა სწორედ ამ საჭიროებებს
უნდა დაეფუძნოს.

სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული პრინციპი: საჭიროა, მაქსიმალურად
განვავითაროთ სამართალდამრღვევის უნარი, ისწავლოს და რაც შეიძლება მეტი მიიღოს
რეაბილიტაციის პროგრამიდან. ეს კოგნიტურ–ბიჰევიორისტული მეთოდის
გამოყენებითა და ასევე, ჩარევის მის დასწავლის სტილზე, მოტივაციაზე,
შესაძლებლობებსა და ძლიერ მხარეებზე მორგებით ხორციელდება.

სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული პრინციპი ორი – ზოგადი და
კონკრეტული ნაწილებისგან შედგება. „ზოგადი“ ჩარევა კოგნიტურ–სოციალური დასწავლის
მეთოდების გამოყენებით ქცევაზე გავლენის მოხდენას გულისხმობს. კოგნიტურ–
სოციალური დასწავლის სტრატეგია ყველაზე ეფექტურია სამართალდამრღვევის ტიპის
მიუხედავად (რაც გულისხმობს, რომ ეს შეიძლება იყოს ქალი, აბორიგენი, ფსიქოპათი,
სექსუალური დანაშაულის ჩამდენი და სხვა). სასჯელის აღსრულების პრაქტიკის ძირითადი
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მეთოდები, როგორებიცაა პროსოციალური მოდელირება, წახალისებისა და უკმაყოფილების
გამოხატვის მეთოდის სათანადოდ გამოყენება და პრობლემების გადაჭრა (Dowden & Andrews,
2004) იმ კონკრეტულ უნარებს ეხება, რომლებიც კოგნიტურ–სოციალური დასწავლის
მიდგომაშია წარმოდგენილი.

„კონკრეტული“ ჩარევა კოგნიტურ–ბიჰევიორისტული მიდგომის სახეშეცვლილ და
უფრო ზუსტ მიზანზე მორგებულ ვერსიას წარმოადგენს. ის პიროვნების ძლიერ მხარეებს,
დასწავლის სტილს, პიროვნულ ფაქტორებს, მოტივაციასა და ბიო–სოციალურ (მაგალითად,
გენდერი, რასა) მახასიათებლებს ითვალისწინებს.

წინამდებარე ნაშრომში აღწერილია, როგორი ზეგავლენა იქონია „რისკებზე,
საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებულმა“ მოდელმა
სამართალდამრღვევებთან დაკავშირებული რისკების შეფასების ინსტრუმენტებისა და
სარეაბილიტაციო პროგრამების განვითარებაზე. ამასთან, ნაშრომში წარმოდგენილია
მტკიცებულება, რომელიც გვიჩვენებს, როგორ შეიძლება ზუსტად და ამავდროულად,
პრაქტიკული და გამოსადეგი ფორმით ვიწინასწარმეტყველოთ სამართალდამრღვევთა
დანაშაულებრივი ქცევა. გარდა ამისა, იმის მტკიცებულებაც მოგვყავს, რომ სარეაბილიტაციო
პროგრამებს შეუძლია, მნიშვნელოვნად შეამციროს რეციდივიზმის მაჩვენებელი, თუ ეს
პროგრამები „რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებულ“
მოდელს ეყრდნობა.
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რისკების შეფასების მოკლე ისტორია

პირველი თაობა: პროფესიული განსჯა

მე–20 საუკუნის პირველი ნახევრის უმეტესი ნაწილის განმავლობაში,
სამართალდამრღვევებთან დაკავშირებული რისკების შეფასება სასჯელაღსრულების
სისტემის პერსონალსა (ე.ი. პრობაციის ოფიცრები და ციხეების პერსონალი) და
კლინიკოსებზე (ე.ი. ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები და სოციალური მუშაკები) იყო
მინდობილი. საკუთარი პროფესიული განათლებიდან და გამოცდილებიდან გამომდინარე,
პერსონალი თავად წყვეტდა, ვის მიმართ უნდა გატარებულიყო გაძლიერებული
უსაფრთხოების ზომები და ზედამხედველობა. მაშასადამე, რისკის შეფასება პროფესიული
განსჯის საგანს წარმოადგენდა.

მეორე თაობა: მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ინსტრუმენტები

1970–იანი წლებიდან დაწყებული, სულ უფრო აღიარებენ, რომ რისკების შეფასება
სტატისტიკურ გათვლებსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებით მეტად უნდა ხდებოდეს და
ნაკლებად – პროფესიული განსჯის საფუძველზე. რისკების შეფასების სტატისტიკურ
გათვლებზე დაფუძნებული ინსტრუმენტები ინდივიდუალურ ფაქტორებს (მაგალითად,
ნივთიერებებზე დამოკიდებულებას) ითვალისწინებს, რომლებიც, როგორც
დამტკიცებულია, რეციდივიზმის რისკს ზრდის. აღნიშნული ინსტრუმენტები ამ ფაქტორებს
რაოდენობრივ ქულებს ანიჭებს; მაგალითად, რომელიმე რისკ ფაქტორის არსებობა ერთი
ქულის ტოლფასია, მისი არარსებობა კი – ნულის. ამის შემდეგ შესაძლებელია ყველა რისკ
ფაქტორზე მინიჭებული ქულების შეჯამება – რაც უფრო მაღალია ჯამური ქულა, მით უფრო
დიდია სამართალდამრღვევის მიერ დანაშაულის განმეორებით ჩადენის რისკი.

რისკების შეფასების სტატისტიკურ გათვლებზე დაფუძნებული სკალებიდან,
რომლებიც აღნიშნულ პერიოდში შეიმუშავეს, განსაკუთრებით აღსანიშნავია „გამორჩეული
ფაქტორის ქულა“, რომელიც ა.შ.შ.–ში განავითარეს (Hoffman & Beck, 1974) და
„რეციდივიზმის თაობაზე სტატისტიკური ინფორმაციის სკალა“, რომელიც კანადის
სასჯელაღსრულების სამსახურისთვის შექმნეს (Nuffield, 1982). რისკების შეფასების ამ
ინსტრუმენტებს დღესაც იყენებენ, თუმცა ახლებიც მუდმივად იქმნება (Copas & Marshall,
1998).

მალე ცხადი გახდა, რომ კრიმინალური ქცევის წინასწარმეტყველების კუთხით,
რისკების შეფასების სტატისტიკურ გათვლებზე დაფუძნებული ეს ინსტრუმენტები
პროფესიულ განსჯაზე უფრო ეფექტური იყო. კვლევების ანალიზი გამუდმებით ცხადყოფდა,
რომ კლინიკური სფეროს სპეციალისტებისა თუ პროფესიულ განსჯასთან შედარებით, მათ
ადამიანის შესაძლო სამომავლო ქცევის განსაზღვრა უკეთ შეეძლო (Ægisdóttier, White, Spengler
et al., 2006; Andrews, Bonta & Wormith, 2006; Grove, Zald, Lebow, Snitz Nelson, 2000).
სტატისტიკურ გათვლებზე დაფუძნებით ქცევის წინასწარ განსაზღვრას უპირატესობა
სამართალდამრღვევთა ისეთ მრავალფეროვან ჯგუფებთან მუშაობაშიც ენიჭება, როგორებიც
არიან ფსიქიკური დარღვევების მქონე (Bonta, Law & Hanson, 1998) და სექსუალური
დანაშაულების ჩამდენი სამართალდამრღვევები (Hanson & Bussière, 1998). ქცევის
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წინასწარმეტყველების კუთხით რისკების შეფასების სტატისტიკურ გათვლებზე
დაფუძნებული მეთოდების უპირატესობის გამო, სასჯელაღსრულებაზე უფლებამოსილი
სულ უფრო მეტი ორგანო სამართალდამრღვევთა კლასიფიცირებისა და მათთვის
ზედამხედველობის განსხვავებული სქემის მისადაგებისთვის ამ ტიპის შეფასებას იყენებს.

1970–სა და 1980 წლებს შორის პერიოდში, ბონტას სიტყვებით (1996), შეფასების
„პირველი თაობიდან“ (ე.ი. რისკის პროფესიული განსჯის მეშვეობით შეფასებიდან) „მეორე
თაობაზე“ (რისკის სტატისტიკურ გათვლებზე დაფუძნებულ შეფასებაზე) გადასვლის
მოძრაობა დაიწყო.

რისკების შეფასების სტატისტიკურ გათვლებზე დაფუძნებული ინსტრუმენტების
მეორე თაობამ დამაკმაყოფილებელი შედეგი გამოიღო; მათ დიდი სანდოობით შეუძლიათ
დაბალი რისკის სამართალდამრღვევების მაღალი რისკის სამართალდამრღვევებისგან
გამორჩევა. თუმცა ამ ინსტრუმენტებს ორი მახასიათებელი აქვს, რომლებიც მათ ძირითად
ნაკლს წარმოადგენს. პირველ რიგში, ისინი თეორიული ხასიათის არაა. მათი შემადგენელი
ფაქტორები უბრალოდ იმიტომაა შერჩეული, რომ ისინი მარტივად ხელმისაწვდომია და
რეციდივიზმთანაა ასოცირებული და არა იმიტომ, რომ მათ თეორიული ბაზისი აქვს. მათი
უმეტესობა დანაშაულებრივი ქცევის ისტორიას ეხება – ეს კი იმ ტიპის ინფორმაციაა,
რომლის შეგროვებაც და გავრცელებაც სასჯელაღსრულების სისტემებს საკმაოდ ეფექტიანად
შეუძლიათ.

რისკების შეფასების ინსტრუმენტების მეორე თაობის კიდევ ერთი მახასიათებელია
ის, რომ ადამიანის ცხოვრების არადანაშაულებრივი ასპექტები, რომლებიც ქცევას
განსაზღვრავს, ასევე, ისტორიული ხასითისაა (მაგალითად, ნარკოტიკების მოხმარების
ისტორია). დანაშაულებრივი ისტორია და სხვა ფაქტორები, რომლებიც წარსულ ქცევას
განაპირობებს, სტატიკურ, უცვლელ რისკ ფაქტორებად მიიჩნევა. ეს რისკის შეფასების მეორე
თაობის ინსტრუმენტების ძირითად ნაკლს წარმოადგენს, ვინაიდან მათში გამოყენებული
სკალები სამართალდამრღვევის უკეთესობისკენ შეცვლის შესაძლებლობას არ
ითვალისწინებს. ამის ნაცვლად, სულ ორი შესაძლებლობა არსებობს: ა) რისკის დონე არ
იცვლება (თუ ადამიანს ნარკოტიკების მოხმარების ისტორია აქვს და ამიტომ კონკრეტული
ქულა მიენიჭა, ეს რისკ ფაქტორი მუდმივად უცვლელი რჩება იმის მიუხედავად, ისწავლა თუ
არა მან, ნარკოტიკების მოხმარებისგან თავი როგორ შეიკავოს, ან ბ) რისკი იზრდება
(მაგალითად, მან კვლავ ჩაიდინა დანაშაული და ამიტომ მისი დანაშაულებრივი
ისტორიისთვის მინიჭებულმა ქულამ იმატა). რისკის შემცირების შესაძლებლობა არ
არსებობს (სამართლიანობისთვის, უნდა აღვნიშნოთ, რომ მეორე თაობის ზოგ ინსტრუმენტში
ისეთი ფაქტორებიც შედის, რომლებიც, გარკვეულწილად, რისკის შემცირებას
ითვალისწინებს, თუმცა რისკების შეფასების ამ სკალებში ისინი ფაქტორთა მხოლოდ
უმცირესობას წარმოადგენს).

მესამე თაობა: მტკიცებულებაზე დაფუძნებული და დინამიური ინსტრუმენტები

რისკების შეფასების მეორე თაობის ინსტრუმენტების შეზღუდვების
გათვალისწინებით, 1970–იანი წლების ბოლოს და 1980–იანი წლების დასაწყისში დაიწყო
კვლევების განხორციელება შეფასების ისეთი ინსტრუმენტების ეფექტიანობის დასადგენად,
რომლებიც დინამიურ რისკ ფაქტორებს მოიცავდა (Bonta & Wormith, 2007). დანაშაულებრივი
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ქცევის ასპექტები მესამე თაობის ინსტრუმენტების მნიშვნელოვან მახასიათებლად რჩება და
ეს ასეც უნდა იყოს. თუმცა დანაშაულებრივი ქცევის ისტორიისა და სხვა სტატისტიკურ
ასპექტებთან ერთად, როგორიცაა, მაგალითად, წარსულში ნარკოტიკების მოხმარება,
ინსტრუმენტები დინამიურ ასპექტებსაც მოიცავს, რომლებიც სამართალდამრღვევის
ამჟამინდელ და მუდმივად ცვალებად მდგომარეობას შეისწავლის. აქ შედის კითხვები ისეთ
საკითხებზე, როგორებიცაა, მაგალითად, ამჟამინდელი დასაქმება (მართლაც, ადამიანმა
შეიძლება დაკარგოს ან იშოვოს სამსახური), მეგობრები დანაშაულებრივი სამყაროდან (მან
შეიძლება ახალი მეგობრები გაიჩინოს ან ძველებთან ურთიერთობა გაწყვიტოს), ოჯახური
ურთიერთობები (რამდენად მხარს უჭერს ან არ უჭერს ოჯახი სამართალდამრღვევს) და ა.შ.
რისკების შეფასების მესამე თაობის ინსტრუმენტებს „რისკებსა და საჭიროებებზე“
დაფუძნებულს უწოდებდნენ და რამდენიმე მათგანს თეორიული საფუძველიც ჰქონდა
(მაგალითად, გაწეული მომსახურების ინვენტარი – განახლებული ვერსია, Andrews & Bonta,
1995;).

რისკების შეფასების მესამე თაობის ინსტრუმენტებით იზომებოდა ცვლილებები
სამართალდამრღვევის მდგომარეობაში. ასევე, ეს ინსტრუმენტები სასჯელაღსრულების
დაწესებულების პერსონალს ინფორმაციას აწვდიდა იმაზე, თუ რა საჭიროებები უნდა
გაეთვალისწინებინათ მათ ჩარევის განხორციელებისას. ამჟამად გვაქვს მტკიცებულება, რომ
რისკებსა და საჭიროებებზე დაფუძნებულ ზოგ ინსტრუმენტში ქულის ცვლილება
რეციდივიზმის დონეში ცვლილებასთანაა ასოცირებული (Andrews & Robinson, 1984; Arnold,
2007; Motiuk, Bonta & Andrews, 1990; Raynor, 2007; Raynor, Kynch, Roberts & Merrington, 2000). ის,
რომ დინამიური ვალიდურობის მტკიცებულებას ვფლობთ, ე.ი. რისკებისთვის მინიჭებული
ქულების ცვლილება მიუთითებს ცვლილებაზე ადამიანის მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის
ალბათობის კუთხითაც, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია სასჯელაღსრულების
პროგრამებისა და იმ პერსონალისთვისაც, რომელთა ვალდებულებასაც
სამართალდამრღვევებთან დაკავშირებული რისკის მართვა წარმოადგენს. რისკებსა და
საჭიროებებზე დაფუძნებული მესამე თაობის ინსტრუმენტები პროგრამებისა და
ზედამხედველობის სხვადასხვა სტრატეგიის ეფექტურობისა თუ არაეფექტურობის
მონიტორინგის საშუალებას წარმოადგენს. უფრო მეტიც, რადგან მესამე თაობის
ინსტრუმენტებში დინამიური რისკ ფაქტორები (როგორებიცაა, მაგალითად, ნივთიერებებზე
დამოკიდებულება, დასაქმება, სამეგობრო წრე) შედის, სასჯელაღსრულების დაწესებულების
პერსონალს შეიძლება მიეცეს მითითება, რომ ჩარევა ამ ფაქტორებზე მიმართონ, ვინაიდან
მათზე წარმატებული რეაგირება სამართალდამრღვევთან დაკავშირებული რისკის
შემცირებას შეუწყობს ხელს (Bonta, 2002).

მეოთხე თაობა: სისტემატური და ყოვლისმომცველი ინსტრუმენტები

სამართალდამრღვევებთან დაკავშირებული რისკების სკალათა განვითარებაზე
საუბარი რომ დავასრულოთ, ბოლო წლებში ჩამოყალიბებული მეოთხე თაობის
ინსტრუმენტები უნდა განვიხილოთ. მათში შერწყმულია, ერთი მხრივ, სისტემატური ჩარევა
და მონიტორინგი და მეორე მხრივ, შეფასების წარმოება სამართალდამრღვევთან
დაკავშირებული რისკ ფაქტორების უფრო ფართო სპექტრისა, რომლებიც აქამდე არსებული
ინსტრუმენტებით არ იზომებოდა და ასევე, პიროვნული ხასიათის სხვა ფაქტორებისა,
რომლებიც რეაბილიტაციისთვისაა მნიშვნელოვანი (Andrews, Bonta & Wormith, 2006).
რისკების შეფასების მეოთხე თაობის ინსტრუმენტის მაგალითია გაწეული
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მომსახურების/შემთხვევის მართვის ღონისძიებათა ინვენტარი (LS/CMI; Andrews, Bonta &
Wormith, 2004).

რისკების შეფასების ინსტრუმენტების ჩამოყალიბების მოცემულ ისტორიაში
აღსანიშნავი ისაა, რომ მესამე და მეოთხე თაობის ინსტრუმენტები სამართალდამრღვევის
შეფასებისა და რეაბილიტაციის „რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე
დაფუძნებული მოდელის“ გარეშე ვერ განვითარდებოდა.



10

„რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული“ მოდელი და
სამართალდამრღვევებთან დაკავშირებული რისკების შეფასება

რისკებზე დაფუძნებული პრინციპი გულისხმობს, რომ სამართალდამრღვევის მიერ
დანაშაულის განმორებით ჩადენის ალბათობა შეიძლება შემცირდეს, თუ მას რეაბილიტაციის
მომსახურება რეციდივიზმის რისკის პროპორციულად მიეწოდება. აღნიშნული პრინციპი
ორი ნაწილისგან შედგება: 1) რეაბილიტაციის მიწოდებული მომსახურების დონე და 2)
სამართალდამრღვევის მიერ დანაშაულის განმეორებით ჩადენის რისკი.
სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაციაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ, აქ კი ყურადღებას
რეციდივიზმის რისკზე გავამახვილებთ.

როგორც ზემოთ განვიხილეთ, კრიმინალური ქცევის წინასწარმეტყველება საკმაოდ
ზუსტად სპეციალიზებულ ტრენინგსა და გამოცდილებას მიღმა არსებული სპეციალური
მეთოდებით შეიძლება (გავიხსენოთ ზემოთ მოცემული განხილვა, ერთი მხრივ,
სტატისტიკურ გათვლებზე დაფუძნებული მეთოდებისა და მეორე მხრივ, პროფესიული
განსჯის შესახებ). ასევე, ვიცით, რომ რისკების შეფასების მესამე და მეოთხე თაობის
ინსტრუმენტების გამოყენებისას, განმეორებითი შეფასება ქცევის წინასწარ განსაზღვრის
შესაძლებლობასაც ზრდის (Andrews et al., 2006). თუ სასჯელის აღსრულების ერთ–ერთ
მიზნად რეციდივიზმის დონის შემცირებას დავისახავთ, მაშინ აუცილებლად უნდა
ვფლობდეთ სანდო საშუალებას, რომლის მეშვეობითაც დაბალი რისკის
სამართალდამრღვევებს მაღალი რისკის სამართალდამრღვევებისგან განვასხვავებთ და
შესაბამისი, სათანადო დონის სარეაბილიტაციო ჩარევას განვახორციელებთ. დღესდღეობით
გვაქვს შეფასების ტექნოლოგია, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია, რეციდივიზმის
სხვადასხვა რისკის მქონე სამართალდამრღვევები ერთმანეთისგან გამოვარჩიოთ (Campbell,
French & Gendreau, 2007).

საჭიროებებზე დაფუძნებული პრინციპი მოგვიწოდებს, რომ სასჯელის აღსრულების
პროცესში სარეაბილიტაციო ჩარევის განხორციელებისას ყურადღება კრიმინოგენულ
საჭიროებებზე გავამახვილოთ. ეს დინამიური რისკ ფაქტორებია, რომლებიც დანაშაულებრივ
ქცევასთან პირდაპირაა დაკავშირებული. კრიმინოგენული საჭიროებები შეიძლება დროთა
განმავლობაში დადგეს ან გაქრეს სტატიკური რისკ ფაქტორებისგან განსხვავებით, რომლებიც
მხოლოდ ერთი მიმართულებით შეიძლება შეიცვალოს (ანუ გაიზარდოს) და რომლებზეც
სარეაბილიტაციო ჩარევა არ მოქმედებს. სამართალდამრღვევებს ბევრი საჭიროება აქვთ,
რომელთა დაკმაყოფილება ჩარევას მოითხოვს, მაგრამ ყველა მათგანი მათ კრიმინალურ
ქცევასთან არაა დაკავშირებული. ეს კრიმინოგენული საჭიროებები დანაშაულებრივი ქცევის
წინასწარმეტყველებისთვის საჭირო უმნიშვნელოვანესი ფაქტორების ქვეშ მოიაზრება,
რომელთაც რისკების/საჭიროებების „ცენტრალურ რვა“ ფაქტორს უწოდებენ (Andrews &
Bonta, 2006; Andrews et al., 2006).

ცხრილი #1 რისკების/საჭიროებების ძირითად ფაქტორებსა და ასევე, ჩარევის
შემთხვევაში, ნაკლები შედეგის მომცემ რამდენიმე სამიზნე ფაქტორს (ანუ
არაკრიმინოგენულ საჭიროებებს) წარმოგვიდგენს. ცხრილში მოცემულია რჩევები შეფასებისა
და სარეაბილიტაციო ჩარევის თაობაზეც. რისკების/საჭიროებების წარმოდგენილი შვიდი
ფაქტორი „ცენტრალური რვა“ ფაქტორის შემადგენელი ნაწილია (დანაშაულებრივი ისტორია
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ამ სიას სრულყოფს, მაგრამ ის სტატიკურ რისკ ფაქტორს წარმოადგენს). მათი შეფასება და
ჩარევის სამიზნედ ქცევა ნამდვილად ფასეულია. საჭიროებათა აღნიშნულ ორ ტიპს
(კრიმინოგენული და არაკრიმინოგენული) შორის განსხვავების საილუსტრაციოდ, მოდით,
პროკრიმინალური დამოკიდებულებები ავიღოთ, რომლებიც კრიმინოგენულ კატეგორიაში
მოიაზრება. სარეაბილიტაციო ჩარევის შედეგად, პროკრიმინალური დამოკიდებულებების
პროსოციალურით შეცვლა ნაკლებ დანაშაულებრივ და მეტ პროსოციალურ ქცევამდე
მიგვიყვანს (ის, თუ რას ფიქრობს ადამიანი, გავლენას ახდენს იმაზე, თუ როგორ იქცევა იგი).
თუმცა თვითშეფასების ამაღლება პროკრიმინალური დამოკიდებულებების შეცვლის გარეშე
იმ რისკის წინაშე გვაყენებს, რომ შედეგად, საკუთარ თავში დარწმუნებულ დამნაშავეებს
ვიღებთ; თვითშეფასების დადაბლება კი, მეორე მხრივ, დამნაშავეს უბედურს ხდის.
მაშასადამე, თვითშეფასების ცვლილების შედეგად, დანაშაულებრივი ქცევის ალბათობა
შეიძლება შეიცვალოს ან შეიძლება არა.

სამართალდამრღვევთა შეფასების მხრივ, საჭიროებებზე დაფუძნებული პრინციპი
კრიმინოგენული საჭიროებების/დინამიური რისკ ფაქტორების შეფასებას მოითხოვს.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, რისკების შეფასების მესამე და მეოთხე თაობის ინსტრუმენტები
ამას უზრუნველყოფს.

ბოლოს, სარეაბილიტაციო ჩარევის პრინციპი უნდა განვიხილოთ. ზოგადი
სარეაბილიტაციო ჩარევა გულისხმობს, რომ კოგნიტურ–სოციალური დასწავლის კუთხით
განხორციელებული ინტერვენცია ყველაზე ეფექტური საშუალებაა იმისთვის, რომ
ადამიანებს ახალი ქცევა ვასწავლოთ. ამავდროულად, მნიშვნელობა არა აქვს იმას, თუ რა
ტიპს განეკუთვნება მათი ქცევა. კოგნიტურ–სოციალური დასწავლის ეფექტური სტრატეგია
შემდეგ ორ პრინციპს ეფუძნება:

1. ურთიერთობის პრინციპი (თბილი, პატივისცემაზე დაფუძნებული და
თანამშრომლობითი სამუშაო ურთიერთობის ჩამოყალიბება კლიენტთან) და

2. სტრუქტურირების პრინციპი (პროსოციალური ქცევის ჩამოყალიბებისკენ
ცვლილების ხელშეწყობა სათანადო მოდელირების, წახალისების, პრობლემათა
გადაჭრისა და სხვა გზებით).

ცხრილი #1. რისკების/საჭიროებების შვიდი ძირითადი და სხვა ნაკლებად
მნიშვნელოვანი ფაქტორები

რისკების/საჭიროებების ძირითადი
ფაქტორები

ინდიკატორები ჩარევის მიზნები

პიროვნების ანტისოციალური ტიპი იმპულსური, სარისკო
სიამოვნების მაძიებელი,
მოუსვენარი, აგრესიული და

თვითკონტროლის უნარების
განვითარება, სიბრაზის
კონტროლის სწავლება
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ფიცხი

პროკრიმინალური დამოკიდებულებები დანაშაულის
რაციონალიზაცია, კანონის
მიმართ უარყოფითი
დამოკიდებულება

რაციონალიზაციის
წინააღმდეგ
პროსოციალური
დამოკიდებულების
განვითარება;
პროსოციალური იდენტობის
ჩამოყალიბება

დანაშაულის ჩადენისთვის სოციალური
მხარდაჭერა

მეგობრები კრიმინალურ
სამყაროში, პროსოციალური
გარემოცვისგან იზოლაცია

პროკრიმინალური
მეგობრებისა და ნაცნობების
პროსოციალურით
ჩანაცვლება

ნივთიერებებზე დამოკიდებულება ალკოჰოლსა და/ან
ნარკოტიკებზე
დამოკიდებულება

ნივთიერებებზე
დამოკიდებულების დონის
შემცირება, ნივთიერებებზე
დამოკიდებულების
ალტერნატივების გაზრდა

ოჯახური/მეუღლეთა ურთიერთობა მშობლების მხრიდან
არასათანადო მონიტორინგი
და დისციპლინა, ცუდი
ურთიერთობა ოჯახის
წევრებთან

მშობლობის უნარების
სწავლება, სითბოსა და
ზრუნვის გამოხატვის
გაძლიერება

სწავლა/მუშაობა ნაკლები პროდუქტიულობა,
კმაყოფილების დაბალი
დონე

მუშაობის/სწავლის
უნარების განვითარება,
პიროვნებათაშორისი
ურთიერთობების
ხელშეწყობა სამუშაო და
სასწავლო გარემოში

პროსოციალური რეკრეაციული
ღონისძიებები

ნაკლები ჩართულობა
პროსოციალურ
რეკრეაციულ/თავისუფალი
დროის ტარების
ღონისძიებებში

პროსოციალურ
რეკრეაციულ
ღონისძიებებში
მონაწილეობის ხელშეწყობა,
პროსოციალური ჰობისა და
სპორტის სახეობების
სწავლება

არაკრიმინოგენული, ნაკლებად მნიშვნელოვანი
საჭიროებები

ინდიკატორები

თვითშეფასება დაბალი თვითშეფასება, საკუთარი
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ფასეულობის დაქვეითებულად აღქმა

პიროვნულ დონეზე სულიერი ტანჯვისა და შფოთვის
ზოგადი შეგრძნება

შფოთვა, სევდიანობა

სერიოზული ფსიქიკური დაავადება შიზოფრენია, მანიაკალური და
დეპრესიული დარღვევები

ფიზიკური ჯანმრთელობა ფიზიკური დეფორმაცია, ნუტრიციული
დეფიციტი

მიუხედავად იმისა, თუ რა არის ჩვენი მიზანი – თამბაქოს მოწევის გაკონტროლება,
დეპრესიული აზრებისგან ადამიანის გათავისუფლება, სწავლისთვის ხელსაყრელი ჩვევების
განვითარება, დამსაქმებელთან კარგი ურთიერთობის ჩამოყალიბება თუ კრიმინალური
ქცევისა და აზრების პროსოციალურით შეცვლა – კოგნიტურ–სოციალურ დასწავლაზე
დაფუძნებული ჩარევა ინტერვენციის უპირატეს მეთოდს წარმოადგენს (Andrews & Bonta,
2006).

„კონკრეტული“ სარეაბილიტაციო ჩარევის პრინციპი პიროვნული ძლიერი მხარეებისა
და სოციალური, ბიოლოგიური და პიროვნული ფაქტორების გათვალისწინებას
გულისხმობს. მაშასადამე, ჩარევა ამ ფაქტორებზე უნდა იყოს გამიზნული, რადგან მათ,
პოტენციურად, ინტერვენციის ეფექტიანობის ხელშეწყობა ან ხელის შეშლა შეუძლია.

აღნიშნული პრინციპის ძირითადი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ რეაბილიტაციის
პროგრამა უფრო ეფექტური იქნება, თუ სარეაბილიტაციო ჩარევის განხორციელებისას ისეთ
პიროვნულ ფაქტორებზე გავამახვილებთ ყურადღებას, რომლებიც ადამიანს დასწავლაში
ეხმარება. უმეტესობას გაგვიგია პედაგოგიური რჩევა იმის თაობაზე, რომ მასწალებელმა
სწავლების მეთოდები უნდა ცვალოს, რათა დასწავლის სხვადასხვა სტილის მქონე
ადამიანებს (ვიზუალურად და მოსმენით მსწავლელებს) შეუწყოს ხელი.
სამართალდამრღვევებთან მუშაობის პროგრამები მათთვის ქცევისა და აზროვნების ახალი
სტილის სწავლებას მოიცავს; სწავლის ეს გამოცდილება კი საუკეთესო მაშინაა, როცა
ყურადღებას ვამახვილებთ არა მარტო იმაზე, ვიზუალურად სწავლობს სამართალდამრღვევი
თუ მოსმენით, არამედ, ასევე, პიროვნული, კოგნიტური და სოციალური ფაქტორების მთელ
სპექტრზეც.

სარეაბილიტაციო პროგრამების მიმწოდებლებს, შესაძლოა, პირველ რიგში, შფოთვასა
თუ ფსიქიკურ დაავადებასთან გამკლავება მოუწიოთ, რომელიც ადამიანს ძალ–ღონეს აცლის.
ამის შემდეგ ის შეძლებს, თავისუფლად დაესწროს და სრულად მიიღოს მონაწილეობა
პროგრამაში, რომელიც კრიმინოგენულ საჭიროებებზეა გათვლილი. თუ
სამართალდამრღვევს შეზღუდული ვერბალური უნარები და აზროვნების კონკრეტული
სტილი ახასიათებს, მაშინ პროგრამაში აბსტრაქტული ცნებების გამოყენება მინიმუმამდე
უნდა დავიყვანოთ და უნდა უზრუნველვყოთ, რომ ქცევითი სავარჯიშოები საუბარზე მეტ
ადგილს იკავებდეს.
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პროგრამაში მონაწილეობისა და დასწრების კუთხით მოტივაციის ამაღლებისა და
არსებული ბარიერების შემცირების სტრატეგია კარგად მოფიქრებული და გაანალიზებული
უნდა იყოს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს ქალი
სამართალდამრღვევებისთვის (მაგალითად, ბავშვზე ზრუნვის მომსხურების
უზრუნველყოფა, რათა დედამ პროგრამაში მონაწილეობა შეძლოს) და აბორიგენი
სამართალდამრღვევებისთვის (მაგალითად, უხუცესთა და სპირიტუალური ცერემონიების
ჩართვა სტრუქტურირებული კოგნიტურ–ბიჰევიორისტული ჩარევის პარალელურად). კვლავ
აღსანიშნავია, რომ სამართალდამრღვევის შეფასება სარეაბილიტაციო ჩარევის მხრივ
გასათვალისწინებელ ფაქტორებსაც უნდა განსაზღვრავდეს („გაწეული
მომსახურების/შემთხვევის მართვის ღონისძიებათა ინვენტარი“, რომელიც შეფასების
მეოთხე თაობის ინსტრუმენტს წარმოადგენს, ჩარევის თაობაზე ცალკე ნაწილს მოიცავს).

სანამ წინამდებარე ანგარიშის ამ ნაწილს დავასრულებდეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი
საკითხი უნდა განვიხილოთ, რომელიც სამართალდამრღვევთა შეფასების სფეროში მოღვაწე
მკვლევარებს ზოგჯერ ავიწყდებათ. სამართალდამრღვევის რისკებისა და საჭიროებების
კარგად, სათანადოდ შეფასება უფრო მეტია, ვიდრე გადაწყვეტილების მიღება იმის თაობაზე,
თუ რა დონის რისკს უქმნის იგი საზოგადოებას. მარტო ის რომ გვადარდებდეს, რომ დაბალი
რისკის სამართალდამრღვევები მაღალი რისკის სამართალდამრღვევებისგან განვასხვაოთ,
რათა მაღალი რისკის მქონეებზე კონტროლი მათი უფლებების შეზღუდვის ან მკაცრი
მონიტორინგის მეშვეობით ვაწარმოოთ, ამ მიზნისთვის რისკების შეფასების მეორე თაობის
სკალებიც საკმარისი იქნებოდა. თუმცა, ჩვენი შეხედულებით, მსგავსი მიდგომა
არაშორსმჭვრეტელურია, რადგან ის, დიდწილად, უგულებელყოფს ცვლილების
შესაძლებლობას, რომელიც ადამიანის ფუნდამენტურ მდგომარეობას წარმოადგენს.
ამავდროულად, აღნიშნულმა, პოტენციურად, სამართლიანობის ჩვენეული შეგრძნებაც
შეიძლება შელახოს. სამართალდამრღვევები, ისევე, როგორც ყველა ადამიანი, მუდამ ცვლიან
ქცევას გარემოს მოთხოვნების პასუხად თუ ავტონომიურად, საკუთარი ნებითა და
ინიციატივით. თუ კრიმინოგენული საჭიროებებისა და სარეაბილიტაციო ჩარევის
ფაქტორების შეფასებაში ჩვენს მიერ განხილულ (საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო
ჩარევაზე დაფუძნებულ) პრინციპებს დავიცავთ, ამით ვაღიარებთ, რომ ცვლილება
ცხოვრების მნიშვნელოვანი ასპექტია და რომ ქცევის შეცვლა სათანადო ჩარევის
განხორციელებით შეგვიძლია. როგორც ამ ანგარიშის მომდევნო ნაწილში ვნახავთ, რისკების,
კრიმინოგენული საჭიროებებისა და სარეაბილიტაციო ჩარევის შეფასება
სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაციის ეფექტურ პროგრამებში მნიშვნელოვან ადგილს
იკავებს.
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სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაცია

სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაციის მოკლე ისტორია

დიდი ხანია, გვაქვს იმის მტკიცებულება, რომ ჩარევის ზოგი მეთოდი რეციდივიზმს
ამცირებს. 1954 წელს, კირბიმ მხოლოდ და მხოლოდ ოთხი კვლევის მოძიება შეძლო,
რომლებიც სასჯელაღსრულების სფეროში კონსულტირების ეფექტურობის შეფასებას
ისახავდა მიზნად. ეს კვლევები ერთმანეთს ადარებდა სამართალდამრღვევებს,
რომლებთანაც ჩარევა განხორციელდა და რომლებთანაც ის არ განხორციელებულა. კირბიმ
აღმოაჩინა, რომ ოთხიდან სამი კვლევა აჩვენებდა, რომ ჩარევის შემთხვევაში, რეციდივიზმის
დონე უფრო დაბალი იყო. თუმცა შემდგომში განხორციელებულმა მიმოხილვამ
სასჯელაღსრულების სფეროში სარეაბილიტაციო ჩარევათა სულ უფრო მეტი
კონტროლირებადი კვლევა გამოავლინა. კვლევების ამ მიმოხილვამ აჩვენა, რომ, მათი,
დაახლოებით, 50–დან 60%–მდე ნაწილი ჩარევის მეთოდების ეფექტურობას ადასტურებდა
(Bailey, 1966; Logan, 1972).

1950–იან და 1960–იან წლებში, რეაბილიტაცია რეციდივიზმის შემცირების კუთხით
იმედის მომცემ მიდგომად ითვლებოდა. მართალია, კვლევების შედარებით ადრეულმა
მიმოხილვამ აჩვენა, რომ მათი ნახევრის შემთხვევაში, რეაბილიტაცია არ „მუშაობდა“,
ბოთლს მაინც „ნახევრად სავსედ“ მიიჩნევდნენ. შემდეგ, 1970–იან წლებში, რობერტ
მარტინსონისა და მისი კოლეგების ნამუშევარმა „ბოთლი სრულიად ამოაყირავა“ (Lipton,
Martinson & Wilks, 1975; Martinson, 1974). მათ განახორციელეს ფართომასშტაბიანი მიმოხილვა,
რომელშიც 230–ზე მეტი კვლევა მოიძიეს. ეს კვლევები სამართალდამრღვევებთან
„სარეაბილიტაციო ჩარევის“ ეფექტურობას აფასებდა („სარეაბილიტაციო ჩარევა“
ფრჩხილებში ჩავსვით, რადგან მარტინსონმა ძალიან ლიბერალური განსაზღვრება აიღო
იმისა, თუ რას წარმოადგენდა მსგავსი ჩარევა). ავტორებმა აღმოაჩინეს, როგორც მათმა
წინამორბედმა მკვლევარებმა, რომ კვლევათა დაახლოებით 50–დან 60%–მდე ნაწილი ჩარევის
ეფექტურობას აჩვენებდა. თუმცა ამჯერად მათ გამოიტანეს დასკვნა, რომ „ჩარევის არცერთი
მეთოდი არ მუშაობდა“.

მიდგომამ – „არაფერი მუშაობს“ – კრიმინალური სამართლის სფერო სრულად
დაიპყრო, განსაკუთრებით, ა.შ.შ.–ში. თუ სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაცია
შეუძლებელი იყო, მაშ რა უნდა მოეხერხებინა საზოგადოებას დანაშაულის პრობლემისთვის?
ბევრი ამბობდა, რომ დასჯას ან დანაშაულის ჩადენისგან ადამიანების დაშინებით შეკავებას
კრიმინალური ქცევის შემცირება შეეძლო. ასე დაიწყო „გამკაცრების“ მოძრაობა. თუმცა
გამკაცრების თემაზე 30–წლიანი ექსპერიმენტის შემდეგ, მხოლოდ ციხეებში და პრობაციაზე
მყოფი სამართალდამრღვევების რიცხვმა არ იმატა უსაშველოდ; მტკიცებულებათა
უმეტესობა აჩვენებს, რომ დანაშაულის ჩადენისგან ადამიანების დაშინებით შეკავებას
სამართალდამრღვევთა რეციდივიზმის დონეზე თითქმის არ აქვს ზეგავლენა და ზოგ
სიტუაციაში, პირიქით, ზრდის მას (იხ. მე–11 თავი, Andrews & Bonta, 2006; Pogarsky & Piquero,
2003; Pratt & Cullen, 2005; Smith, Goggin & Gendreau, 2002; Villettaz, Killias, & Zoder, 2006; von
Hirsch, Bottoms, Burney, & Wikström, 1999).

ერთი კარგი რამ, რაც მოიტანა ამ იდეოლოგიამ, რომლის მიხედვითაც „ჩარევის
არცერთი მეთოდი არ მუშაობს“, ის იყო, რომ მკვლევარები უფრო მკაცრად და ზუსტად
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მიუდგნენ რეაბილიტაციის ჩარევათა ეფექტურობის შეფასებას და ზოგმა მათგანმა
თეორიული მოდელიც შეიმუშავა იმის ასახსნელად, თუ რატომ იყო ზოგი ჩარევა ეფექტური
და ზოგი – არა (მაგალითად, Andrews, Zinger, Hoge, Bonta, Gendreau & Cullen, 1990).

„რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული“ მოდელი და
სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაცია

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, რისკებზე დაფუძნებული პრინციპი ორი
კომპონენტისგან შედგება. პირველი ნაწილი დანაშაულებრივი ქცევის ზუსტად
წინასწარმეტყველების მნიშვნელობას და მაშასადამე, რისკების შეფასების მტკიცებულებებზე
დაფუძნებული ინსტრუმენტების საჭიროებასაც უსვამს ხაზს. მეორე კომპონენტი
მიწოდებული მომსახურების დონის სამართალდამრღვევის რისკის დონესთან სათანადოდ
შეფარდების საჭიროებაზე ამახვილებს ყურადღებას. მაშასადამე, რისკის დონის ზრდასთან
ერთად, იზრდება რეციდივიზმის შესამცირებლად განხორციელებული სარეაბილიტაციო
ჩარევის საჭიროებაც. მკითხელისთვის ეს საღი აზრი შეიძლება იყოს – უფრო მაღალი რისკის
სამართალდამრღვევებს მეტი კრიმინოგენული საჭიროება აქვთ დაბალი რისკის
სამართალდამრღვევებთან შედარებით და მასასადამე, ამ საჭიროებების დაკმაყოფილებას
უფრო ინტენსიური ჩარევა ესაჭიროება. თუმცა ყოველდღიურ პრაქტიკაში, ძალიან დიდი
ზეწოლაა იმ მხრივ, რომ რესურსები დაბალი რისკის მქონე სამართალდამრღვევებზე
მიმართონ. ბოლოს და ბოლოს, ისინი, მაღალი რისკის სამართალდამრღვევებთან
შედარებით, უფრო მეტად მოდიან თანამშრომლობაზე და მეტი მოტივაცია აქვთ,
რეაბილიტაციის პროგრამის მოთხოვნებს დაემორჩილონ.



17

სარეაბილიტაციო ჩარევის ინტენსივობის სამართალდამრღვევის რისკის დონესთან
არასათანადოდ შეფარდებამ რეაბილიტაციაზე განკუთვნილი რესურსები ტყუილუბრალოდ
შეიძლება დაგვაკარგვინოს ან ზოგ სიტუაციაში, შეიძლება გააუარესოს კიდეც მდგომარეობა.
მიაქციეთ ყურადღება, რომ ცხრილში #1 დაბალი რისკის სამართალდამრღვევებისთვის
მიწოდებულ მომსახურებასთან შედარებით, მაღალი რისკის სამართალდამრღვევებთან
განხორციელებული სარეაბილიტაციო ჩარევა რეციდივიზმის უფრო დაბალ დონესთაა
დაკავშირებული. ფაქტიურად, რისკებზე დაფუძნებული პრინციპის 374–ჯერ გამოცდამ
აჩვენა, რომ მაღალი რისკის სამართალდამრღვევებისთვის გაწეული რეაბილიტაციის
მომსახურება რეციდივიზმის კუთხით 10%–იან სხვაობასთან იყო ასოცირებული (Andrews &
Dowden, 2006).

სურათი # 1. სარეაბილიტაციო ჩარევის ეფექტურობა რისკებზე დაფუძნებული პრინციპის
დაცვის შემთხვევაში
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სურათი #1, ასევე, გვიჩვენებს, რომ სარეაბილიტაციო მომსახურების მიწოდება
დაბალი რისკის სამართალდამრღვევებისთვის საკმაოდ მცირე შედეგის მომცემია
(რეციდივიზმი, დაახლოებით, 3%–ით იკლებს; Andrews & Bonta, 2006). აქ შეჯამებულია ის
კვლევები, რომლებიც სამართალდამრღვევებისთვის მიწოდებულ ნებისმიერი სახის ჩარევას
რისკთან მიმართებაში შეისწავლის. თუმცა ამ კვლევათა გარკვეული ნაწილი გვიჩვენებს, რომ
დაბალი რისკის სამართალდამრღვევებისთვის ინტენსიური მომსახურების მიწოდებით
დანაშაულებრივი ქცევა შეიძლება გაიზარდოს და ასევე, შედარებით მაღალი რისკის
სამართალდამრღვევების შემთხვევაში, მსგავსმა მომსახურებამ რეციდივიზმი
მნიშვნელოვნად შეიძლება შეამციროს. მაგალითად, ბონტამ, უოლას–კარპეტამ და რუნიმ
(2000), ერთ–ერთი კანადური პროგრამის შეფასებისას, აღმოაჩინეს, რომ დაბალი რისკის იმ
სამართალდამრღვევთა რეციდივიზმის მაჩვენებელი, რომელთაც რეაბილიტაციის
მომსახურება მინიმალური დოზით მიაწოდეს, 15% იყო და ამავე რისკის იმ
სამართალდამრღვევების შემთხვევაში კი, რომელთაც მომსახურება ინტენსიური დოზით
მიიღეს, ეს მაჩვენებელი ორჯერზე უფრო მაღალი (32%) იყო. ამავე კვლევაში, მაღალი რისკის
სამართალდამრღვევებს, რომელთაც ინტენსიური სარეაბილიტაციო მომსახურება არ
მიუღიათ, რეციდივიზმის 51%–იანი მაჩვენებელი ჰქონდათ, მაგრამ ასეთივე რისკის იმ
სამართალდამრღვევებს, რომლებმაც ინტენსიური მომსახურება მიიღეს, რეციდივიზმის
თითქმის ორჯერ ნაკლები მაჩვენებელი (32%) ახასიათებდათ. მაშასადამე, რისკებზე
დაფუძნებული პრინციპი მოგვიწოდებს, რომ ინტენსიური ჩარევის მომსახურება მხოლოდ
შედარებით მაღალი რისკის სამართალდამრღვევებს უნდა მიეწოდოს.
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შეგვიძლია თუ არა რეციდივიზმის დონის 10%–ზე მეტ კლებას მივაღწიოთ, თუ
მხოლოდ რისკებზე დაფუძნებულ პრინციპს გავითვალისწინებთ? რა მოხდება, თუ
საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებულ პრინციპებსაც ჩავრთავთ?
რისკებზე დაფუძნებული პრინციპი განსაზღვრავს, ვისთვის უნდა განხორციელდეს ჩარევა
(უფრო მაღალი რისკის სამართალდამრღვევები), საჭიროებებზე დაფუძნებული პრინციპი
ასახავს, რა ასპექტებზე უნდა განხორციელდეს ჩარევა (კრიმონოგენული საჭიროებები) და
სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული პრინციპი გვეხმარება, განვსაზღვროთ, როგორ
განვახორციელოთ ეს ჩარევა.

საჭიროებებზე დაფუძნებულ პრინციპზე ჩატარებული გამოცდების საფუძველზე,
კრიმინოგენული საჭიროებების წარმატებით დაკმაყოფილება რეციდივიზმის დონეში,
საშუალოდ, 19%–იან განსხვავებას იძლევა. ჩარევის ის მეთოდები, რომლებიც
არაკრიმინოგენულ საჭიროებებზე ამახვილებს ყურადღებას, რეციდივიზმის კუთხით მცირე
მატებასთანაა ასოცირებული (დაახლოებით 1%; გვ. 334, Andrews & Bonta, 2006). მხოლოდ
„ზოგადი“ სარეაბილიტაციო ჩარევის პრინციპის დაცვის შემთხვევებს თუ შევისწავლით
(როცა ჩარევის კოგნიტურ–ბიჰევიორისტულ მეთოდებს ვიყენებთ), აღმოვაჩენთ, რომ
რეციდივიზმში სხვაობა, საშუალოდ, 23%–ია (Andrews & Bonta, 2006). დაბოლოს, როცა
სამართალდამრღვევებთან მუშაობის პროგრამები სამივე პრინციპს იყენებს, მაშინ სასჯელის
აღსრულებისას განხორციელებული ჩარევა მნიშვნელოვან შედეგს იძლევა. სურათი #2
გვიჩვენებს, რომ ჩარევის ეფექტურობა იზრდება, თუ „რისკებზე, საჭიროებებსა და
სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული“ მოდელის მეტ პრინციპს ვიყენებთ.

სურათი #2. „რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული“
მოდელის პრინციპების ეფექტურობა მომსახურების მიწოდების ადგილის მიხედვით

დაკლება 40 სათემო
35 რეზიდენტული
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რეციდივიზმი 15
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მომატება –10

–15 რეაბილიტაციის პროგრამაში
გათვალისწინებული პრინციპების #

(ადაპტირებულია ენდრიუსის და ბონტას 2006 წლის ნაშრომიდან)
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სარეაბილიტაციო ჩარევის ის მეთოდები, რომლებიც ჩვენს მიერ განხილული სამი
პრინციპიდან არცერთს არ ითვალისწინებს (ე.ი. მათი სამიზნე დაბალი რისკის
სამართალდამრღვევების არაკრიმინოგენული საჭიროებებია და კოგნიტურ–
ბიჰევიორისტულ ტექნიკას არ ეფუძნება), სინამდვილეში, კრიმინოგენული ხასიათისაა!
მდგომარეობა განსაკუთრებით მაშინ რთულდება, როცა ჩარევა
რეზიდენტულ/თავისუფლების აღკვეთის გარემოში ხორციელდება (ჩვენი ვარაუდით, ეს
იმიტომ ხდება, რომ სამართალდამრღვევი კეთილშობილური მიზნების მქონე, მაგრამ
ცუდად დაგეგმილ სარეაბილიტაციო პროგრამას ვერსად გაურბის). თუმცა თუ
სარეაბილიტაციო ჩარევაში ჩვენს მიერ განხილულ ერთ–ერთ პრინციპს ითვალისწინებენ,
რეციდივიზმის დონე უკვე კლებას იწყებს; ხოლო როცა სარეაბილიტაციო პროგრამაში სამივე
პრინციპი სახეზეა, მაშინ განსხვავება რეციდივიზმის დონეში იმ სამართალდამრღვევებს
შორის, რომელთაც გაიარეს და რომელთაც არ გაუვლიათ რეაბილიტაცია, საშუალოდ, 17%–
ია რეზიდენტულ/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში და 35% – თემში.
რეაბილიტაცია რეზიდენტულ და თავისუფლების აღკვეთის გარემოშიც შეიძლება
წარმატებული იყოს, მაგრამ თემზე დაფუძნებული მომსახურება მაქსიმალურად ეფექტურია.

17 და 35%–ით რეციდივიზმის დონის ცვლილება შეიძლება დიდ მაჩვენებლად არ
მოგვეჩვენოს. ზოგმა შეიძლება იკითხოს, რატომ არაა ეს ციფრები უფრო მაღალი და რატომ
არ იკლებს რეციდივიზმის დონე 40, 50 ან თუნდაც 100%–ით. ერთი პასუხი ამ კითხვაზე ისაა,
რომ რეციდივიზმის მაჩვენებლის ნულამდე დაყვანა ანუ „სრული რეაბილიტაცია“
არარეალისტური მიზანია. გარდა ამისა, მოდით, 15–35%–იანი წარმატების მაჩვენებელი სხვა
სფეროებში აღიარებულ წარმატების მაჩვენებლებთან მიმართებით განვიხილოთ (ცხრილი
#2). როგორც ცხრილ #2–შია ნაჩვენები, სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაციის პროგრამები,
რომლებიც რისკების, საჭიროებებისა და სარეაბილიტაციო ჩარევის პრინციპებს მიჰყვება,
საკმაოდ ეფექტურია პოლიციის მიერ დანაშაულთან ბრძოლის უნართან და ზოგ საკმაოდ
მიღებულ და ჩვეულ სამედიცინო ჩარევასთან შედარებითაც კი.

ცხრილი #2. ჩარევის შერჩეულ მეთოდთა შედარებითი ეფექტიანობა

ჩარევა მიზანი წარმატების მაჩვენებელი

კრიმინალური სამართალი

პოლიციის მიერ დანაშაულთან ბრძოლის
მაჩვენებელი

სხვის საკუთრებაში უკანონოდ
შეღწევა

მანქანების ქურდობა

0.16

0.12

სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაცია
(„რისკებზე, საჭიროებებსა და
სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული“
მოდელი)

რეციდივიზმი 0.29

სამედიცინო ჩარევის მეთოდები
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ასპირინი გულის შეტევა 0.03

ქიმიოთერაპია მკერდის სიმსივნე 0.11

შუნტირება გულის შეტევა 0.15

„რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული“ მოდელის ზოგად
კონტექსტში განხილვა

დანაშაულებრივი ქცევის ამხსნელი ერთ–ერთი პერსპექტივა, რომელიც ზოგად
პიროვნულ ფაქტორებსა და კოგნიტურ–სოციალურ დასწავლას ეფუძნება (Andrews & Bonta,
2006), ძირითადი ასპექტების სახით პიროვნულ წინასწარგანწყობასა და დანაშაულებრივი
ქცევის დასწავლას მოიცავს. ამ ასპექტებს ადამიანის მოლოდინი და მისი ქცევის რეალური
შედეგი განსაზღვრავს. ქცევა, რომელიც წახალისებულია ან ადამიანი მოელის, რომ მის გამო
მას წაახალისებენ, უფრო დიდი ალბათობით რეალობაში გატარდება, ხოლო ქცევა, რომელიც
ისჯება ან ადამიანი მოელის, რომ მის გამო მას დასჯიან, სავარაუდოდ, არ განხორციელდება.

დანაშაულებრივი ქცევის ალბათობა მეტია, როცა დანაშაულის ჩადენისგან მიღებული
ჯილდო და საფასური პროსოციალური ქცევისგან მიღებულ ჯილდოსა და საფასურს
აღემატება. ჯილდოც და საფასურიც შეიძლება მოდიოდეს სხვებისგან (მაგალითად, ოჯახი,
მეგობრები, მასწავლებლები, დამსაქმებლები და თანამშრომლები), საკუთარი თავიდან
(მაგალითად, სიამაყისა და სირცხვილის შეგრძნება) და ზოგჯერ, ავტომატურად, თავად
ქცევიდანაც (მაგალითად, რელაქსაციის შეგრძნება ნარკოტიკის მიღების შემდეგ ან
მღელვარების შეგრძნება სხვის სახლში შეჭრისას).

აღნიშნული პერსპექტივა საფუძვლად უდევს სამართალდამრღვევთა შეფასებისა და
რეაბილიტაციის „რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებულ“
მოდელს. როცა რისკების შეფასებას ვახორციელებთ, ძირითადად, დანაშაულებრივ
ქცევასთან დაკავშირებულ ჯილდოსა და საფასურს განვსაზღვრავთ. ჰყავს თუ არა ადამიანს
მეგობრები კრიმინალურ სამყაროში? დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ვიცით, რომ,
სავარაუდოდ, მას დანაშაულებრივი ქცევისთვის დააჯილდოებენ და წაახალისებენ. მოსწონს
თუ არა მას საკუთარი სამსახური და ის ადამიანები, რომლებთაც ერთადაც მუშაობს?
დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ვიცით, რომ ის პროსოციალური ქცევისთვისაც
დაჯილდოვდება. შეგვიძლია უფრო დეტალურად მივუყვეთ აღნიშნულ პერსპექტივას და
შემადგენელ ნაწილებად დავშალოთ იგი, რათა „რისკებზე, საჭიროებებსა და
სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებულ“ მოდელთან კავშირი დავამყაროთ.

1. ზოგადი პიროვნული ფაქტორები

დანაშაულებრივ ქცევასთან დაკავშირებით, კონკრეტულად, პიროვნების
ანტისოციალურ ტიპს განვიხილავთ, რომელიც მხოლოდ პიროვნების ანტისოციალური
აშლილობის ფსიქიატრიული დიაგნოსტიკის კატეგორიას ან სასამართლო ექსპერტიზის
დარგში გამოყენებულ ფსიქოპათის იარლიყს არ გულისხმობს. ეს უფრო ფართო ცნებაა და
ზოგადად, წესების დარღვევასა და უსიამოვნებებში გაბმას მოიცავს, რაც იმ პიროვნულ
ფაქტორებში შედის, რომლებიც კრიმინოგენულ საჭიროებებსა (მაგალითად, იმპულსურობა,
ეგოცენტრიზმი) და სარეაბილიტაციო ჩარევის განხორციელებისას გასათვალისწინებელ
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ფაქტორებს (მაგალითად, მღელვარების შეგრძნების საჭიროება, ემოციური რეაქციის
გამოვლენის უუნარობა (shallow affect)) წარმოადგენს.

2. კოგნიტური ფაქტორები

ამ თეორიის კოგნიტური ნაწილი ნებაყოფლობით, გაცნობიერებულ და ასევე,
ავტომატურ თვითრეგულაციას მოიცავს და დანაშაულებრივი ქცევის მიზეზებად
პროკრიმინალური დამოკიდებულებების, ღირებულებებისა და რწმენების მნიშვნელობაზე
მიუთითებს.

3. სოციალური დასწავლა

ზოგად პიროვნულ ფაქტორებსა და კოგნიტურ–სოციალურ დასწავლაზე
დაფუძნებული პერსპექტივის ეს ნაწილი მეგობრების, ოჯახის, სკოლის, სამუშაოსა და
თავისუფალი დროის ტარების ღონისძიებების სოციალურ კონტექსტში დასწავლის
მნიშვნელობას უსვამს ხაზს. ამ კონტექსტში დანაშაულებრივ და პროსოციალურ და ასევე,
ზოგ სხვა ქცევასთან (მაგალითად, ნარკოტიკების მოხმარებასთან) დაკავშირებული
ავტომატური ჯილდოსა და საფასურის შეფასება კრიმინოგენული საჭიროებებისა და
ძლიერი მხარეების სრულყოფილ სურათს წარმოგვიდგენს; „ცენტრალური რვა“ საჭიროების
(Andrews & Bonta, 2006; Andrews at al., 2006) განსაზღვრა კი, დანაშაულებრივ ქცევასთან
დაკავშირებულ რისკ ფაქტორებზე მომსახურების მიმართვის გზით, ეფექტური ჩარევისთვის
ქმნის საფუძველს.

აღნიშნული პერსპექტივა, ყველაზე ზოგად დონეზე, ადამიანის ქცევის გაგების
მნიშვნელობას უსვამს ხაზს. მაშასადამე, ეს პერსპექტივაც და მისი შემადგენელი „რისკებზე,
საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული“ მოდელიც
სამართალდამრღვევთა სხვადასხვა ჯგუფისთვის უნდა იყოს რელევანტური. უმეტესწილად,
რამდენიმე მცირე გამონაკლისის გარდა, მტკიცებულება გვიჩვენებს, რომ შეფასებისა და
რეაბილიტაციის „რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული“
მოდელი შეიძლება მივუსადაგოთ ქალ (Blanchette & Brown, 2006; Dowden & Andrews, 1999a),
ფსიქიკური დარღვევების მქონე (Andrews, Dowden & Rettinger, 2001; Bonta et al., 1998),
უკიდურესად ღარიბ და ფინანსური პრობლემების არმქონე (Andrews et al., 2001),
ახალგაზრდა (Dowden & Andrews, 1999b), სექსუალური ხასიათის დანაშაულების ჩამდენ
(Hanson, 2006; Hanson & Bourgon, 2007) და აბორიგენ (Rugge, 2006) სამართალდამრღვევებს. ეს,
მართლაც, ძალიან ძლიერ და მყარ მოდელს წარმოადგენს.
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შეჯამება და დასკვნა

ბოლო 20 წლის განმავლობაში ძალიან დიდი წინსვლა გვაქვს იმ კუთხით, რომ საკმოდ
ზუსტად შეგვიძლია სამართალდამრღვევების რისკის მიხედვით განსხვავება და
პროსოციალური ქცევის ჩამოყალიბებაში მათი დახმარება. ამ მხრივ პოზიტიურ
ცვლილებათა დიდ ნაწილზე, უმეტესწილად, „რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო
ჩარევაზე დაფუძნებული“ მოდელის ჩამოყალიბებამ იმოქმედა. რა თქმა უნდა, არ
ვგულისხმობთ, რომ რისკების შეფასებისა და რეაბილიტაციისადმი სხვა მიდგომებს ამ
საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილი არ შეუტანია. მაგალითად, სამართალდამრღვევთა
რისკების შეფასების ბევრი ფასეული ინსტრუმენტი არათეორიული პერსპექტივის
საფუძველზე და ძალიან რთული, დახვეწილი ფსიქომეტრიული მეთოდების გამოყენებით
ჩამოყალიბდა (Campbell et al., 2007). ინსტრუმენტები – VRAG (Harris, Rice & Quinsey, 1993) და
STATIC-99 (Hanson & Thornton, 1999) – ამ კუთხით გამორჩეულ მაგალითებს წარმოადგენს.
თუმცა რისკების შეფასების ამ ინსტრუმენტთაგან ეფექტური ჩარევის განხორციელებაში
წვლილის შეტანა ძალიან ცოტას თუ შეუძლია. „რისკებზე, საჭიროებებსა და
სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებულმა“ მოდელმა მხოლოდ სამართალდამრღვევთა
რისკების შეფასების ისეთი ინსტრუმენტების განვითარებას კი არ შეუწყო ხელი, რომელთა
მეშვეობითაც ქცევის წინასწარ განსაზღვრა წარმატებით შეგვიძლია (ისევე, როგორც
არათეორიული, სტატისტიკურ გათვლებზე დაფუძნებული ინსტრუმენტებით); ეს მოდელი,
ასევე, სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაციისთვის სასარგებლო ინფორმაციასაც გვაძლევს.

ჩვენი მიზანი არაა სურათის ვარდისფერ ტონებში დახატვა, რომელშიც ყველა
სამართალდამრღვევი სრულყოფილად შეგვიძლია შევაფასოთ და მათი წარმატებული
რეაბილიტაცია უზრუნველვყოთ. არც ის მიგვაჩნია, რომ ქცევის წინასწარ განსაზღვრას
ოდესმე უნაკლოდ შევძლებთ და არც ის, რომ თითოეული სამართალდამრღვევის
რეაბილიტაცია და იმის მიღწევაა შესაძლებელი, რომ მათ დანაშაული აღარასდროს
ჩაიდინონ. ადამიანის ქცევა იმდენად რთული ხასიათისაა, რომ მისი სრულად წვდომა ჩვენი
შეფასების ინსტრუმენტებისა და პროგრამებისთვის შეუძლებელია. ასევე, ვაცნობიერებთ,
რომ ზოგი შეიძლება შეეწინააღმდეგოს იმას, რომ აქცენტს, არაკრიმინოგენულის ხარჯზე,
კრიმინოგენულ საჭიროებებზე ვაკეთებთ, როცა არაკრიმინოგენული საჭიროებების
დაკმაყოფილება ადამიანის ბედნიერებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შეიძლება
იყოს. თუმცა „რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული“
მოდელი პიროვნების სულიერ მდგომარეობასა და გასაჭირზე ყურადღების გამახვილებასაც
არ გამორიცხავს. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ (Bonta & Andrews, 2003),
სამართალდამრღვევების მიერ პიროვნულ დონეზე კმაყოფილების გრძნობის მიღწევა ორივე
ტიპის საჭიროებების დაკმაყოფილებას მოითხოვს. თუმცა კრიმინოგენულ საჭიროებებზე
ყურადღების გამახვილება სამართალდამრღვევთა ქცევის წინასწარ განსაზღვრისა და
რეაბილიტაციის მეთოდების გაუმჯობესების კუთხითაა სასარგებლო. როცა
სამართალდამრღვევებს ვეხმარებით, დანაშაულებრივი ცხოვრების სტილი შეცვალონ,
რომელსაც ხშირად მათთვის, მათი საყვარელი ადამიანებისა და სხვებისთვისაც ტანჯვა და
უბედურება მოაქვს და პროსოციალური ცხოვრების სტილით იცხოვრონ, ამისგან სარგებელს
მხოლოდ საზოგადოება კი არა, არამედ თავად სამართალდამრღვევიც და მისი
გარშემომყოფნიც იღებენ.
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მთავარი გამოწვევა ისაა, რომ „რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო
ჩარევაზე დაფუძნებული“ მოდელი „რეალური სამყაროს“ გარემოში გადმოვიტანოთ. ერთია,
რომ მეცნიერებმა დაამტკიცონ, რომ რისკების შეფასების რომელიმე ინსტრუმენტი ან
სარეაბილიტაციო პროგრამა ეფექტურია, მაგრამ სრულიად სხვა რამაა, რომ ნებისმიერი
მათგანი სასჯელაღსრულების უწყებებში ავამუშაოთ, რომელთაც სხვადასხვა განათლების,
ღირებულებებისა და გამოცდილების პერსონალი ჰყავს და კრიმინალური სამართლის
კუთხითაც ურთიერთსაწინააღმდეგო პოლიტიკა და მართვის პრაქტიკა აქვს, რომლებიც
პერსონალის შერჩევასა და შეფასების ეფექტური მეთოდების გამოყენებაში მათ მომზადებას
სულაც არ უწყობს ხელს. ჩვენ ვიცით, რომ დროთა განმავლობაში, პერსონალის მიერ
განხორციელებული შეფასება, მათ მიერ დაშვებული შეცდომების გამო, სულ უფრო
ნაკლებად ზუსტად ასახავს რეალობას და ზოგადადაც, შეფასებები ამჟამად ნაკლებად
ხასისხიანია (Bonta, Bogue, Crowley & Motiuk, 2001; Lowenkamp, Latessa, & Holsinger, 2004).
თუმცა საკმარისი ცოდნა არ გვაქვს იმაზე, თუ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში
შეფასებების წარმოების კუთხით პერსონალის ექსპერტული ცოდნა როგორ შევინარჩუნოთ.

ასევე, ვიცით, რომ როცა სარეაბილიტაციო პროგრამებს, რომლებიც მკაცრად
კონტროლირებად ექსპერიმენტებში რეციდივიზმის დონეს ამცირებს, სასაჯელაღსრულების
უწყებები იყენებენ, მათი ეფექტურობა მნიშვნელოვნად იკლებს (Lipsey, 1999). ენდრიუსმა და
ბონტამ (2006, გვ. 368) აღმოაჩინეს, რომ რეალურ სამყაროში განხორციელებული
სარეაბილიტაციო პროგრამის ეფექტურობა ექსპერიმენტული, სადემონსტრაციო პროგრამის
შედეგიანობის დაახლოებით ნახევარია. ამ ფრიად გამომაფხიზლებელი აღმოჩენის
მიუხედავად, ასევე, ვსწავლობთ, რა არის აუცილებელი ეფექტური სარეაბილიტაციო
მომსახურების მიწოდების ხელშეწყობისთვის.
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ცხრილი #3 სამართალდამრღვევთა ეფექტურად შეფასებისა და რეაბილიტაციის
პრინციპებს წარმოაჩენს, რომლებიც რისკების, საჭიროებებისა და სარეაბილიტაციო ჩარევის
ცნებებს სცდება. მართალია, ამ ცხრილის სრულად გასაგებად საკმაოდ ხანგრძლივი ახსნა და
მსჯელობაა საჭირო, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ წინამდებარე მოკლე შეჯამებაც საკმარისი
იქნება იმის გადმოსაცემად, თუ რა ვიცით იმ ფაქტორების შესახებ, რომლებიც ზრდის ჩვენს
შესაძლებლობას, დიდი სანდოობით შევაფასოთ რისკები და რეციდივიზმის დონის
შესამცირებლად ჩარევა განვახორციელოთ. ყველა პრინციპის უფრო დეტალურად აღწერა
სხვა ნაშრომებში შეგიძლიათ იხილოთ (Andrews, 2001; Andrews & Bonta, 2006; Andrews &
Dowden, in press).

დღემდე განხორციელებული კვლევების გათვალისწინებით, შეფასებისა და ჩარევის
პროგრამების ყველაზე ეფექტურად განხორციელებისთვის, სასჯელაღსრულების ორგანოებს
სჭირდებათ:

ა) სამართალდამრღვევებისთვის კოგნიტურ–ბიჰევიორისტული მომსახურების
მიწოდების კუთხით ზოგადი ხედვის ქონა, რომელიც ყველა ჩართული მხარის
ჭეშმარიტ ინტერესებს შეესაბამება;

ბ) პერსონალის შერჩევა, სათანადოდ მომზადება და ზედამხედველობა „რისკებზე,
საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული“ მოდელის შესაბამისი
შეფასების მეთოდების გამოყენებისა და მომსახურების მიწოდების კუთხით;

გ) „რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული“
მოდელისთვის ხელსაყრელი პოლიტიკისა და ორგანიზაციული მხარდაჭერის
სისტემის უზურნველყოფა;

უწყებები, რომელთაც ”რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე
დაფუძნებული“ მოდელის დაცვა ამ დონეზე შეუძლიათ, რეციდივიზმის მაჩვენებლის
მნიშვნელოვან შემცირებას აღწევენ იმ უწყებებთან შედარებით, რომლებიც აღნიშნული
მოდელის პრინციპების გატარებას ვერ ახერხებენ (Andrews & Dowden, 2005; Lowenkamp, 2004;
Lowenkamp, Latessa & Smith, 2006). ცხადია, რომ წარმატების მისაღწევად ჯერ კიდევ ბევრი
რამაა გასაკეთებელი, მაგრამ ეს მოდელი ერთგვარ „რუკას“, გეგმას წარმოგვიდგენს, რომელიც
გვიჩვენებს, ზუსტად რისი გაკეთებაა საჭირო.

ცხრილი #3. სამართალდამრღვევთა შეფასებისა და რეაბილიტაციის „რისკებზე,
საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული“ მოდელი

პრინციპი მიზანი

ზოგადი პრინციპები
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პიროვნების პატივისცემა მომსახურების მიწოდება ეთიკურ,
იურიდიულ, სამართლიანობის,
მორალურ, ადამიანურობისა და
ხარისხიანობის პრინციპებზე
დაყრდნობით ხორციელდება

თეორია ზოგად პიროვნულ ფაქტორებსა და
კოგნიტურ–სოციალურ დასწავლაზე
დაფუძნებული თეორია

ადამიანებისთვის მომსახურების გაწევა ადამიანებისთვის მომსახურების
გაწევა და არა სასჯელის სიმკაცრეზე
დაყრდნობა

დანაშაულის პრევენცია რისკებზე, საჭიროებებსა და
სარეაბილიტაციო ჩარევაზე
დაფუძნებული მომსახურების
თეორიული და ემპირიული ბაზისი,
დანაშაულის უკეთ პრევენციის
მიზნით, ფართოდ უნდა
გავრცელდეს სამართლის სისტემაში
და მის მიღმა (მაგალითად,
ზოგადად, ფსიქიკური
ჯანმრთელობის სფეროს
მომსახურებაში)

„რისკებზე, საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო ჩარევაზე დაფუძნებული“ მოდელი

რისკი სამართალდამრღვევისთვის
გაწეული მომსახურების დონე იმ
რისკს უნდა შეესაბამებოდეს,
რომელიც მის მიერ დანაშაულის
განმეორებით ჩადენის კუთხით
არსებობს.

საჭიროება უნდა შეფასდეს
სამართალდამრღვევის
კრიმინოგენული საჭიროებები და
სარეაბილიტაციო ჩარევა სწორედ ამ
საჭიროებებს უნდა დაეფუძნოს.

სარეაბილიტაციო ჩარევა საჭიროა, მაქსიმალურად
განვავითაროთ
სამართალდამრღვევის უნარი,
ისწავლოს და რაც შეიძლება მეტი
მიიღოს რეაბილიტაციის
პროგრამიდან. ეს კოგნიტურ–
ბიჰევიორისტული მეთოდის
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გამოყენებითა და ასევე, ჩარევის მის
დასწავლის სტილზე, მოტივაციაზე,
შესაძლებლობებსა და ძლიერ
მხარეებზე მორგებით
ხორციელდება.

ზოგადი კოგნიტურ–სოციალური დასწავლის
მეთოდების გამოყენებით ქცევაზე
გავლენის მოხდენა.

კონკრეტული კოგნიტურ–ბიჰევიორისტული
ჩარევის გამოყენება, რომელიც
პიროვნების ძლიერ მხარეებს,
დასწავლის სტილს, პიროვნულ
ფაქტორებს, მოტივაციასა და ბიო–
სოციალურ (მაგალითად, გენდერი,
რასა) მახასიათებლებს
ითვალისწინებს.

სტრუქტურირებული შეფასება

რისკების, საჭიროებებისა და სარეაბილიტაციო
ჩარევის შეფასება

სტრუქტურირებული და ვალიდური
ინსტრუმენტების გამოყენება
რისკების, საჭიროებებისა და
სარეაბილიტაციო ჩარევის
შესაფასებლად.

ძლიერი მხარეები პიროვნების ძლიერი მხარეების
შეფასება და ჩარევის
განხორციელების პროცესში მათი
ინტეგრირება.

შეფასების მასშტაბი რისკების/საჭიროებებისა და
სარეაბილიტაციო ჩარევის
კონკრეტული ფაქტორებისა და იმ
არაკრიმინოგენული საჭიროებების
შეფასება, რომლებიც პროსოციალურ
ცვლილებას შეიძლება უშლიდეს
ხელს (თუმცა მთავარი ყურადღების
რისკებზე, საჭიროებებსა და
სარეაბილიტაციო ჩარევაზე
დაფუძნებულ ფაქტორებზე
გამახვილება).

პროფესიული ქმედებების
თავისუფლება/დისკრეცია

კონკრეტული მიზეზების
არსებობისას რისკების,
საჭიროებებისა და სარეაბლიტაციო
ჩარევის პრინციპებისგან გადახვევა.
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პროგრამის განხორციელება

დოზირება უფრო მაღალი რისკის
სამართალდამრღვევების ჩართვა და
იმ პროგრამების ნებაყოფლობით
დატოვების შემთვევათა
მინიმუმამდე დაყვანა, რომლებიც
„რისკებზე, საჭიროებებსა და
სარეაბილიტაციო ჩარევაზე
დაფუძნებული“ მოდელის
მიხედვით ხორციელდება.

პერსონალის მიერ გამოყენებული პრაქტიკა:

ურთიერთობის უნარები პატივისცემის, თანამშრომლობით
და მზრუნველობით პრინციპებზე
მომუშავე პერსონალი, რომლებიც
მოტივაციური ინტერვიუს
წარმოების მეთოდს (1–ლ და მე–2
საფეხურებს) იყენებენ.

სტრუქტურირების უნარები პროსოციალური მოდელირების,
წახალისებისა და უკმაყოფილების
გამოხატვის, კოგნიტური
რესტრუქტურირებისა და
მოტივაციური ინტერვიუს
წარმოების (მე–3 –დან მე–6–მდე
საფეხურები) მეთოდების
სათანადოდ გამოყენება.

ორგანიზაციული ფაქტორები

თემზე დაფუძნებული მომსახურება მომსახურება, რომელიც „რისკებზე,
საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო
ჩარევაზე დაფუძნებული“ მოდელის
მიხედვით ხორციელდება, უფრო
ეფექტურია თემში
განხორციელებისას, თუმცა
რეზიდენტულ ანუ
სასჯელაღსრულების
დაწესებულებაში მიწოდებულ
მომსახურებას, რომელიც ამავე
მოდელს მისდევს, ასევე შეუძლია
რეციდივიზმის დონის შემცირება.

მომსახურების განგრძობადობა მომსახურების მიწოდება და
პროგრესის მუდმივი მონიტორინგი.
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უწყების მართვა მენეჯერები არჩევენ და ამზადებენ
პერსონალს ურთიერთობის
დამყარებისა და სტრუქტურირების
საკუთარი უნარების მიხედვით,
ახორციელებენ კლინიკურ
ზედამხედველობას „რისკებზე,
საჭიროებებსა და სარეაბილიტაციო
ჩარევაზე დაფუძნებული“ მოდელის
შესაბამისად, უზრუნველყოფენ
ორგანიზაციულ მექანიზმებს
შეფასებებისა და პროგრამების
მონიტორინგის, ხარისხის
შეფასებისა და შენარჩუნებისთვის.

თემთან კავშირი უწყება, რომელიც კონკრეტულ
პროგრამას ახორციელებს,
პოზიტიურ ურთიერთობას
ინარჩუნებს სხვა უწყებებსა და
ორგანიზაციებთან.



30

გამოყენებული ლიტერატურა

Ægisdóttier, S., White, M. J., Spengler, P. M. et al. (2006). The meta-analysis of clinical judgment project:
Fifty-six years of accumulated research on clinical versus statistical prediction. Counseling Psychologist,
34, 341-382.

Andrews, D. A. (2001). Principles of effective correctional programs. In L. L. Motiuk & R. C. Serin (Eds.),
Compendium 2000 on effective correctional programming (pp. 9-17). Ottawa: Correctional Services of
Canada.

Andrews, D. A., & Bonta, J. (1995). The Level of Service Inventory - Revised. Toronto: Multi-Health
Systems.

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2006). The psychology of criminal conduct (4th ed.). Newark, NJ: LexisNexis.

Andrews, D. A., Bonta, J., & Hoge, R. D. (1990). Classification for effective rehabilitation: Rediscovering
psychology. Criminal Justice and Behavior, 17, 19-52.

Andrews, D. A., Bonta, J., & Wormith, S. J. (2004). The Level of Service/Case Management Inventory
(LS/CMI). Toronto: Multi-Health Systems.

Andrews, D. A., Bonta, J., & Wormith, S. J. (2006). The recent past and near future of risk and/or need
assessment. Crime and Delinquency, 52, 7-27.

Andrews, D. A., & Dowden, C. (2005). Managing correctional treatment for reduced recidivism: A meta-
analytic review of program integrity. Legal and Criminological Psychology, 10, 173-187.

Andrews, D. A., & Dowden, C. (2006). Risk principle of case classification in correctional treatment: A
meta-analytic investigation. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology,
50, 88-100.

Andrews, D. A., & Dowden, C. (in press). The Risk-Need-Responsivity model of assessment and human
service in prevention and corrections: Rehabilitative jurisprudence. Canadian Journal of Criminology and
Criminal Justice.

Andrews, D. A., Dowden, C., & Rettinger, J. L. (2001). Special populations within corrections. In J. A.
Winterdyk (Ed.), Corrections in Canada: Social reactions to crime (pp. 170-212). Toronto: Prentice-Hall.

Andrews, D. A., & Robinson, D. (1984). The Level of Supervision Inventory: Second report. (Report to
Research Services). Toronto: Ontario Ministry of Correctional Services.

Andrews, D. A., Zinger, I., Hoge, R. D., Bonta, J., Gendreau, P., & Cullen, F. T. (1990). Does correctional
treatment work? A psychologically informed meta-analysis. Criminology, 28, 369-404.

Arnold, T. (2007). Dynamic changes in the Level of Service Inventory-Revised (LSI-R) and the effects on
prediction accuracy. Unpublished Master’s Dissertation, St. Cloud University, St. Cloud, Minnesota.
19



31

Bailey, W. C. (1966). Correctional outcome: An evaluation of 100 reports. Journal of Criminal Law,
Criminology and Police Science, 57, 153-160.

Blanchette, K., & Brown, S. L. (2006). The assessment and treatment of women offenders: An integrative
perspective. Chichester, England: John Wiley & Sons.

Bonta, J. (1996). Risk-needs assessment and treatment. In A. T. Harland (Ed.), Choosing correctional options
that work: Defining the demand and evaluating the supply (pp. 18-32). Thousand Oaks, CA: Sage.

Bonta, J. (2002). Offender risk assessment: Guidelines for selection and use. Criminal Justice and Behavior,
29, 355-379.

Bonta, J., & Andrews, D. A. (2003). A commentary on Ward and Stewart’s model of human needs.
Psychology, Crime, and Law, 9, 215-218.

Bonta, J., Bogue, B., Crowley, M. & Motiuk, L. (2001). Implementing offender classification systems:
Lessons learned. In G. A. Bernfeld, D. P. Farrington & A. W. Leschied (Eds.), Offender rehabilitation in
practice: Implementing and evaluating effective programs (pp. 227-245). Chichester, England: Wiley.

Bonta, J., Law, M., & Hanson, R. K. (1998). The prediction of criminal and violent recidivism among
mentally disordered offenders: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 123, 123-142.

Bonta, J., Wallace-Capretta, S. & Rooney, R. (2000a). A quasi-experimental evaluation of an intensive
rehabilitation supervision program. Criminal Justice and Behavior, 27, 312-329.

Bonta, J., & Wormith, S. J. (2007). Risk and need assessment. In G. McIvor & P. Raynor (Eds.),
Developments in social work with offenders (pp. 131-152). Philadelphia, PA: Jessica Kingsley Publishers.

Campbell, M. A., French, S., & Gendreau, P. (2007). Assessing the utility of risk assessment tools and
personality measures in the prediction of violent recidivism for adult offenders. (User Report 2007-04).
Ottawa, Ontario: Public Safety Canada.

Copas, J., & Marshall, P. (1998). The Offender Group Reconviction Scale: the statistical reconviction score
for use by probation officers. Journal of the Royal Statistical Society, Series C, 47, 159-171.

Dowden, C., & Andrews, D. A. (1999a). What works for female offenders: A meta-analytic review. Crime
and Delinquency, 45, 438-452.

Dowden, C., & Andrews, D. A. (1999b). What works in young offender treatment: A meta-analysis. Forum
on Corrections Research, 11, 21-24.

Dowden, C., & Andrews, D. A. (2004). The importance of staff practices in delivering effective correctional
treatment: A meta-analysis of core correctional practices. International Journal of Offender Therapy and
Comparative Criminology, 48, 203-214.
20



32

Fedorowycz, O. (2004). Breaking and entering in Canada – 2002. Juristat, 24, Ottawa: Canadian Centre for
Justice Statistics.

Grove, W. M., Zald, D. H., Lebow, B. S., Snitz, B. E., & Nelson, C. (2000). Clinical versus mechanical
prediction: A meta-analysis. Psychological Assessment, 12, 19-30.

Hanson, R. K. (2006). What works: The principles of effective interventions with offenders. Invited address
to the 25th Annual Convention of the Association for the Treatment of Sexual Abusers, Chicago,
September 29.

Hanson, R. K., & Bourgon, G. (2007). A psychologically informed meta-analysis of sex offender treatment.
Paper presented at the 68

th
Annual Convention of the Canadian Psychological Association, Ottawa, June

7.

Hanson, R. K., & Bussière, M. T. (1998). Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism
studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 348-362.

Hanson, R. K., & Thornton, D. (1999). Static-99: Improving actuarial risk assessments for sex offenders.
(User Report 1999-02). Ottawa: Public Safety Canada.

Harris, G. T., Rice, M. E., & Quinsey, V. L. (1993). Violent recidivism of mentally disordered offenders: The
development of a statistical prediction instrument. Criminal Justice and Behavior, 20, 315-335.

Hoffman, P. B., & Beck, J. L. (1974) Parole decision-making: A Salient Factor Score. Journal of Criminal
Justice, 2, 195-206.

Kirby, B. C. (1954). Measuring effects of treatment of criminals and delinquents. Sociology and Social
Research, 38, 368-374.

Lipsey, M. W. (1999). Can rehabilitative programs reduce the recidivism of juvenile offenders? An inquiry
into the effectiveness of practical programs. Virginia Journal of Social Policy and the Law, 6, 611-641.

Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (1993). The efficacy of psychological, educational, and behavioural
treatment: Confirmation from meta-analysis. American Psychologist, 48, 1181-1209.

Lipton, D., Martinson, R. & Wilks, J. (1975). The effectiveness of correctional treatment: A survey of
treatment evaluation studies. New York: Praeger.

Logan, C. H. (1972). Evaluation research in crime and delinquency: A reappraisal. Journal of Criminal Law,
Criminology and Police Science, 63, 378-387.

Lowenkamp, C. T. (2004). Correctional program integrity and treatment effectiveness: A multi-site,
program-level analysis. Unpublished doctoral dissertation, University of Cincinnati: Doctoral
Dissertation.

Lowenkamp, C. T., Latessa, E. J., & Holsinger, A. M. (2004). Empirical evidence on the importance of
training and experience in using the Level of Service Inventory-Revised. Topics in Community
Corrections, 49-53.
21



33

Lowenkamp, C. T., Latessa, E. J., & Smith, P. (2006). Does correctional program quality really matter? The
impact of adhering to the principles of effective intervention. Criminology & Public Policy, 5, 575-594.

Martinson, R. (1974). What works? — Questions and answers about prison reform. The Public Interest, 35,
22-54.

Motiuk, L. L., Bonta, J., & Andrews, D. A. (1990). Dynamic predictive criterion validity in offender
assessment. Paper presented at the Canadian Psychological Association Annual Convention, Ottawa.

Nuffield, J. (1982). Parole decision-making in Canada. Ottawa: Solicitor General of Canada.

Pogarsky, G., & Piquero, A. (2003). Can punishment encourage offending? Investigating the “resetting”
effect. Journal of Research in Crime and Delinquency, 40, 95-120.

Pratt, T. C., & Cullen, F. T. (2005). Assessing macro-level predictors and theories of crime: A meta-analysis.
In M. Tonry (Ed.), Crime and justice: A review of research. (Vol. 32), pp. 373-450. Chicago, IL:
University of Chicago Press.

Raynor, P. (2007) Risk and need assessment in British probation: The contribution of the LSI-R. Psychology,
Crime, and Law, 13, 125-138.

Raynor, P., Kynch, J., Roberts, C., & Merrington, S. (2000). Risk and need assessment in probation services:
an evaluation. Home Office Research Study No. 211. London, England: Home Office.

Rugge, T. (2006). Risk assessment of male Aboriginal offenders: A 2006 perspective. (User Report 2006-01).
Ottawa, Ontario: Public Safety Canada.

Smith, P., Goggin, C., & Gendreau, P. (2002). The effects of prison sentences and intermediate sanctions on
recidivism: General effects and individual differences. (User Report 2002-01). Ottawa, Ontario: Public
Safety Canada.

Villettaz, P., Killias, M., & Zoder, I. (2006). The effects of custodial vs. non-custodial sentences on re-
offending: A systematic review of the state of the knowledge. Report to the Swiss National Science
Foundation and the Campbell Collaboration Crime and Justice Group. Institute of Criminology and
Criminal Law, University of Lausanne: Lausanne, Switzerland.

von Hirsch, A., Bottoms, A. E., Burney, E., & Wikström, P.-O. (1999). Criminal deterrence and sentencing
severity: An analysis of recent research. Oxford, UK: Hart.
Ward, T., Mesler, J., & Yates, P. (2007). Reconstructing the Risk-Need-Responsivity model: A theoretical
elaboration and evaluation. Aggression and Violent Behavior, 12, 08-228.



 

 

 

 
 
 

Risk-Need-Responsivity 
Model for Offender 

Assessment and 
Rehabilitation 

2007-06 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

James Bonta 
 

Public Safety Canada 

D. A. Andrews 
 

Carleton University 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2007  
 
Cat. No.:  PS3-1/2007-6 
ISBN No.:  978-0-662-05049-0 



 

Acknowledgement 

We would like to acknowledge the critical comments and support provided by Annie Yessine in 
the preparation of this report.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The opinions expressed in this report are those of the authors and do not necessarily represent the 
views of Public Safety Canada. 

 

 



 

. 

 



 

Table of Contents 

Abstract ......................................................................................................................................................    i 

Introduction................................................................................................................................................    1 

A brief history of risk assessment ..............................................................................................................    3 
 First generation: Professional judgement .........................................................................................    3 
 Second generation: Evidence-based tools ........................................................................................    3 
 Third generation: Evidence-based and dynamic ..............................................................................    4 
 Fourth generation: Systematic and comprehensive..........................................................................    4 

Risk-need-responsivity model and offender risk assessment.....................................................................    5 

Offender rehabilitation...............................................................................................................................    9 
 Brief history of offender rehabilitation ............................................................................................    9 
 The RNR model and offender rehabilitation....................................................................................    9 
 Generality of the RNR model...........................................................................................................  13 

Summary and conclusions .........................................................................................................................  15 

References..................................................................................................................................................  19 

 

 



 

 

 



 

Abstract 

Developed in the 1980s and first formalized in 1990, the risk-need-responsivity model has been used with 
increasing success to assess and rehabilitate criminals in Canada and around the world. As suggested by 
its name, it is based on three principles: 1) the risk principle asserts that criminal behaviour can be 
reliably predicted and that treatment should focus on the higher risk offenders; 2) the need principle 
highlights the importance of criminogenic needs in the design and delivery of treatment; and 3) the 
responsivity principle describes how the treatment should be provided. 

This paper summarizes the role of the principles in the development of risk assessment instruments. It 
also explains why some interventions work and others do not. 
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Introduction 

The Risk-Need-Responsivity (RNR) model is perhaps the most influential model for the assessment and 
treatment of offenders (Blanchette & Brown, 2006; Ward, Mesler & Yates, 2007). First formalized in 
1990 (Andrews, Bonta & Hoge), the RNR model has been elaborated upon and contextualized within a 
general personality and cognitive social learning theory of criminal conduct (Andrews & Bonta, 2006). 

Since 1990, a number of principles have been added to the core theoretical principles to enhance and 
strengthen the design and implementation of effective interventions. These additional principles describe, 
for example, the importance of staff establishing collaborative and respectful working relationships with 
clients and correctional agencies and managers providing policies and leadership that facilitate and enable 
effective interventions (Andrews, 2001; Andrews & Bonta, 2006; Andrews & Dowden, in press). 
Although we should not lose sight of the full set of principles (we will say a bit more about them at the 
end of the paper) our focus here will be with the core principles of risk, need and responsivity. 

Briefly, the three core principles can be stated as follows: 

Risk principle: Match the level of service to the offender’s risk to re-offend. 

Need principle: Assess criminogenic needs and target them in treatment. 

Responsivity principle: Maximize the offender’s ability to learn from a rehabilitative intervention by 
providing cognitive behavioural treatment and tailoring the intervention to the learning style, 
motivation, abilities and strengths of the offender. 

There are two parts to the responsivity principle: general and specific responsivity. General responsivity 
calls for the use of cognitive social learning methods to influence behaviour. Cognitive social learning 
strategies are the most effective regardless of the type of offender (i.e., female offender, Aboriginal 
offender, psychopath, sex offender). Core correctional practices such as prosocial modeling, the 
appropriate use of reinforcement and disapproval, and problem solving (Dowden & Andrews, 2004) spell 
out the specific skills represented in a cognitive social learning approach.  

Specific responsivity is a “fine tuning” of the cognitive behavioural intervention. It takes into account 
strengths, learning style, personality, motivation, and bio-social (e.g., gender, race) characteristics of the 
individual. 

This paper summarizes how the RNR model has influenced development of offender risk assessment 
instruments and offender rehabilitation programs. In so doing, we provide a summary of the evidence that 
demonstrates how the criminal behaviour of offenders can be predicted in a reliable, practical and useful 
manner. We also provide evidence of how rehabilitation programs can produce significant reductions in 
recidivism when these programs are in adherence with the RNR model. 
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A brief history of risk assessment 

First generation: Professional judgement 

For much of the first half of the twentieth century, the assessment of offender risk was left in the hands of 
correctional staff (i.e., probation officers and prison staff) and clinical professionals (i.e., psychologists, 
psychiatrists and social workers). Guided by their own professional training and experience, staff would 
make judgements as to who required enhanced security and supervision. The assessment of risk was a 
matter of professional judgement. 

Second generation: Evidence-based tools 

Beginning in the 1970s there was a growing recognition that the assessment of risk needed to depend 
more upon actuarial, evidence-based science and less on professional judgement. Actuarial risk 
assessment instruments consider individual items (e.g., history of substance abuse) that have been 
demonstrated to increase the risk of reoffending and assign these items quantitative scores. For example, 
the presence of a risk factor may receive a score of one and its absence a score of zero. The scores on the 
items can then be summed – the higher the score, the higher the risk that the offender will reoffend.  

Some notable examples of the actuarial risk assessment scales that were developed during this period are 
the Salient Factor Score developed in the United States (Hoffman & Beck, 1974) and the Statistical 
Information on Recidivism scale developed for the Correctional Service of Canada (Nuffield, 1982). 
These risk assessment instruments are still used today and new ones continue to be developed (Copas & 
Marshall, 1998). 

Before long it became clear that these actuarial risk assessment instruments were better at predicting 
criminal behaviour than professional judgement. Research reviews repeatedly showed that actuarial 
instruments performed better than clinical or professional judgement when making predictions of human 
behaviour (Ægisdóttier, White, Spengler et al., 2006; Andrews, Bonta & Wormith, 2006; Grove, Zald, 
Lebow, Snitz Nelson, 2000). The superiority of actuarial prediction has been extended to such diverse 
offender groups as mentally disordered offenders (Bonta, Law & Hanson, 1998) and sex offenders 
(Hanson & Bussière, 1998). As a consequence of the predictive superiority of actuarial risk assessments, 
more and more correctional jurisdictions adopted this type of assessment for classifying offenders and 
assigning differential supervision practices. 

The period between 1970 and 1980 saw a movement from what Bonta (1996) called first generation 
assessment (i.e., professional judgements of risk) to second generation assessment (i.e., actuarial assessment 
of risk).  

Second generation, actuarial risk assessment instruments have demonstrated satisfactory results; they can 
reliably differentiate lower risk offenders from higher risk offenders. However, second generation actuarial 
instruments have two characteristics that present major shortcomings. First, the second generation risk 
assessment instruments are atheoretical. The items that create these instruments are chosen simply because 
they are easily available and show an association with recidivism. The items are not chosen because they are 
theoretically relevant. Thus, the majority of the items are criminal history items – the type of information 
that correctional systems are quite efficient at collecting and distributing. 
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The second characteristic of second generation instruments is that the non-criminal history items that sample 
behaviour also tend to be of a historical nature (e.g., history of drug abuse). Criminal history and other 
factors that sample past behaviour are treated as static, immutable risk factors. This poses a major 
shortcoming for second generation risk assessment because the scales do not account for offenders changing 
for the better. Rather, the possibilities are: a) an individual’s risk level does not change (if one scored 
positive for a history of drug abuse that risk factor will always remain no matter if he/she has learned to 
abstain from drugs, or b) an individual’s risk increases (e.g., new offences are committed and criminal 
history scores increase). There is no possibility for diminished risk (to be fair, some of the second generation 
instruments do have items that can account for some diminished risk, however the number of items 
represent a minority of items in these risk scales). 

Third generation: Evidence-based and dynamic 

Recognizing the limitations of second generation risk assessment, research began to develop in the late 
1970s and early 1980s on assessment instruments that included dynamic risk factors (Bonta & Wormith, 
2007). Criminal history items remained an important feature of the third generation, risk assessment 
instruments, as they should. However, in addition to items on criminal history and other static items such as 
past substance abuse there were dynamic items investigating the offender’s current and ever changing 
situation. Questions were asked about present employment (after all, one can lose a job or find a job), 
criminal friends (one can make new friends and lose old friends), family relationships (supportive or 
unsupportive), etc. The third generation risk instruments were referred to as “risk-need” instruments and a 
few of these were also theoretically based (e.g., the Level of Service Inventory-Revised; Andrews & Bonta, 
1995). 

Third generation risk instruments were sensitive to changes in an offender’s circumstances and also 
provided correctional staff with information as to what needs should be targeted in their interventions. There 
is now evidence that changes in the scores on some of these risk-need instruments are associated with 
changes in recidivism (Andrews & Robinson, 1984; Arnold, 2007; Motiuk, Bonta & Andrews, 1990; 
Raynor, 2007; Raynor, Kynch, Roberts & Merrington, 2000). Evidence of dynamic validity, that is, changes 
in risk scores signal changes in the likelihood of committing a new offence, is immensely important for 
correctional programs and the staff charged with managing offender risk. The third generation risk-need 
instruments offer a way of monitoring the effectiveness, or ineffectiveness, of programs and supervision 
strategies. Furthermore, because dynamic risk factors (e.g., substance abuse, employment, companions) are 
embedded in third generation instruments correctional staff can be guided in directing intervention to these 
dynamic risk factors. Successfully addressing these dynamic risk factors would contribute to an offender’s 
reduction in risk (Bonta, 2002). 

Fourth generation: Systematic and comprehensive  

To complete the story of offender risk scale development, the last few years has seen the introduction of 
fourth generation, risk assessment instruments. These new risk assessment instruments integrate systematic 
intervention and monitoring with the assessment of a broader range of offender risk factors heretofore not 
measured and other personal factors important to treatment (Andrews, Bonta & Wormith, 2006). An 
example of a fourth generation risk assessment instrument is the Level of Service/Case Management 
Inventory (LS/CMI; Andrews, Bonta & Wormith, 2004).  

What is notable in this history is that third and fourth generation risk assessment instruments would not have 
been possible without the risk-need-responsivity model of offender assessment and rehabilitation. 
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Risk-need-responsivity model and offender risk assessment 

The risk principle states that offender recidivism can be reduced if the level of treatment services 
provided to the offender is proportional to the offender’s risk to re-offend. The principle has two parts to 
it: 1) level of treatment and, 2) offender’s risk to re-offend. We will reserve our discussion of offender 
treatment for later but here we focus on the offender’s risk to re-offend. 

As we reviewed earlier, criminal behaviour can be predicted in a reliable manner beyond specialized 
training and experience (the actuarial versus professional judgement debate). We also know that with the 
third and fourth generation of risk assessment instruments our ability to predict improves with 
reassessment (Andrews et al., 2006). If one of our correctional goals is to reduce offender recidivism then 
we need to ensure that we have a reliable way of differentiating low risk offenders from higher risk 
offenders in order to provide the appropriate level of treatment. Today, we have the assessment 
technology to make distinctions among offenders with different probabilities of re-offending (Campbell, 
French & Gendreau, 2007). 

The need principle calls for the focus of correctional treatment to be on criminogenic needs.  
Criminogenic needs are dynamic risk factors that are directly linked to criminal behaviour. Criminogenic 
needs can come and go unlike static risk factors that can only change in one direction (increase risk) and 
are immutable to treatment intervention. Offenders have many needs deserving of treatment but not all of 
these needs are associated with their criminal behaviour. These criminogenic needs are subsumed under 
the major predictors of criminal behaviour referred to as “central eight” risk/needs factors (Andrews & 
Bonta, 2006; Andrews et al., 2006). 

Table 1 presents an overview of the major risk/need factors along with some less promising targets for 
interventions (i.e., non-criminogenic needs) and suggestions for assessment and treatment. The seven 
major risk/need factors are part of the central eight (criminal history completes the list but it is a static risk 
factor). These seven criminogenic needs are worth assessing and targeting in interventions. To further 
illustrate the distinction between the two types of needs let us examine procriminal attitudes which are 
labelled criminogenic. Shifting attitudes through treatment from the procriminal to the prosocial will lead 
to less criminal behaviour and more prosocial behaviour (what you think influences how you behave). 
However, increasing self-esteem without changes in procriminal attitudes runs the risk of resulting in 
confident criminals. Decreasing self-esteem may lead to miserable criminals. The probability of criminal 
behaviour may or may not change as a function of self-esteem. 

In terms of offender assessment, the need principle requires the assessment of criminogenic 
needs/dynamic risk factors. As we have already pointed out, third and fourth generation risk instruments 
do just that. 

Finally, we have the responsivity principle. General responsivity refers to the fact that cognitive social 
learning interventions are the most effective way to teach people new behaviours regardless of the type of 
behaviour. Effective cognitive social learning strategies operate according to the following two principles: 

1) the relationship principle (establishing a warm, respectful and collaborative working alliance 
with the client) and,  
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Table 1. The seven major risk/need factors along with some minor risk/need factors 

Major risk/need factor Indicators Intervention goals 

Antisocial personality pattern Impulsive, 
adventurous pleasure 
seeking, restlessly 
aggressive and 
irritable 

Build self-management skills, 
teach anger management 

Procriminal attitudes Rationalizations for 
crime, negative 
attitudes towards the 
law 

Counter rationalizations with 
prosocial attitudes; build up a 
prosocial identity 

Social supports for crime Criminal friends, 
isolation from 
prosocial others 

Replace procriminal friends and 
associates with prosocial friends 
and associates 

Substance abuse Abuse of alcohol 
and/or drugs 

Reduce substance abuse, 
enhance alternatives to 
substance use 

Family/marital relationships Inappropriate parental 
monitoring and 
disciplining, poor 
family relationships 

Teaching parenting skills, 
enhance warmth and caring 

School/work Poor performance, low 
levels of satisfactions 

Enhance work/study skills, 
nurture interpersonal 
relationships within the context 
of work and school 

Prosocial recreational activities Lack of involvement 
in prosocial 
recreational/leisure 
activities 

Encourage participation in 
prosocial recreational activities, 
teach prosocial hobbies and 
sports  

Non-criminogenic, minor needs Indicators  

Self-esteem Poor feelings of self-
esteem, self-worth 

 

Vague feelings of personal distress Anxious, feeling blue  

Major mental disorder Schizophrenia, manic-
depression 

 

Physical health Physical deformity, 
nutrient deficiency 
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2) the structuring principle (influence the direction of change towards the prosocial through 
appropriate modeling, reinforcement, problem-solving, etc.).  

Whether the goal is to control smoking, rid one of depressive thoughts, develop good study habits, get 
along with one’s employer or replace criminal behaviour and cognitions with prosocial behaviours and 
cognitions, cognitive social learning intervention is the preferred treatment method (Andrews & Bonta, 
2006). 

Specific responsivity calls for treatment interventions to consider personal strengths and socio-biological-
personality factors. Treatment should then be tailored to these factors, as they have the potential to 
facilitate or hinder treatment.  

The essence of this principle is that treatment can be enhanced if the treatment intervention pays attention 
to personal factors that can facilitate learning. Most have heard the pedagogical advice that one must vary 
teaching methods to suit visual learners and auditory learners. Offender treatment programs involve 
teaching offenders new behaviours and cognitions and to maximize this learning experience requires 
attention not only to whether the offender is a visual learner or an auditory learner but a whole range of 
personal-cognitive-social factors. 

Treatment providers may need to first deal with an individual’s debilitating anxiety or mental disorder in 
order to free the individual to attend and participate fully in a program targeting criminogenic needs. If 
the offender has limited verbal skills and a concrete thinking style then the program must ensure that 
abstract concepts are kept to a minimum and there is more behavioural practice than talking.  

Increasing motivation and reducing barriers to attending treatment must be well thought-out. This may be 
particularly important for women offenders (e.g., provide child care so the mother can attend treatment) 
and for Aboriginal offenders (e.g., include elders and spiritual ceremonies along with structured cognitive 
behavioural treatment). Again, offender assessment should involve a sampling of these responsivity 
factors (the LS/CMI, fourth generation assessment instrument, actually has a separate section on 
responsivity). 

Before we draw this section to an end, we would like to make a very important point that is sometimes 
lost among researchers in the offender assessment field. Good offender assessment is more than making 
decisions on level of risk. If one only cared about differentiating low risk from high risk offenders so that 
the high risk offender can be controlled through incapacitation or strict monitoring then second generation 
risk scales can suffice. However, in our view, this is short-sighted as it largely ignores the fundamental 
human condition of change. At the same time it has the potential of violating our sense of fairness. 
Offenders, like all human beings, are always changing their behaviours as a consequence to 
environmental demands and through their own deliberate, autonomous, self-directed change. By adhering 
to the need and responsivity principles through the assessment of criminogenic needs and responsivity 
factors we acknowledge that change is an important aspect of life and behavioural change can be 
facilitated by the appropriate intervention. As we will see in the next section, assessments of risk, 
criminogenic needs and responsivity all figure largely in effective offender treatment. 
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Offender rehabilitation 

Brief history of offender rehabilitation 

For a long time there has been evidence that some interventions can reduce recidivism. In 1954, Kirby 
found four studies evaluating correctional counselling – yes, only four. The studies compared offenders 
receiving treatment to offenders who had no treatment. He found that three of the studies demonstrated 
lower recidivism rates for the group who received treatment. However, subsequent reviews unearthed 
more and more controlled evaluations of correctional treatment and these reviews found that, in 
approximately 50 to 60% of the studies, treatment was effective (Bailey, 1966; Logan, 1972). 

Throughout the 1950s and 1960s, rehabilitation was seen as a promising approach to reducing recidivism. 
Although earlier reviews found that treatment does not “work” in half of the studies, the bottle was seen 
as half full. Then in the 1970s the bottle was placed upside down by the review of Robert Martinson and 
his colleagues (Lipton, Martinson & Wilks, 1975; Martinson, 1974). Martinson undertook a major review 
of over 230 evaluations of offender “treatment” (we place quotation marks around the word treatment as 
Martinson took a very liberal definition of what constituted treatment). They found, like the reviewers 
before them, that approximately 50 to 60% of studies supported the effectiveness of treatment. However, 
this time the conclusion was “nothing works”. 

The “nothing works” movement seized criminal justice, particularly in the United States. If offenders could 
not be rehabilitated then what was society to do with the problem of crime. Many answered that punishment 
or deterrence could reduce criminal behaviour. Thus began the “get tough” movement. However, after 
30 years of experimentation with getting tough not only have prison and probation populations skyrocketed 
but the weight of the evidence is that deterrence has had hardly any impact on offender recidivism and in 
some situations, actually increased recidivism (see chapter 11 of Andrews & Bonta, 2006; Pogarsky & 
Piquero, 2003; Pratt & Cullen, 2005; Smith, Goggin & Gendreau, 2002; Villettaz, Killias, & Zoder, 2006; 
von Hirsch, Bottoms, Burney, & Wikström, 1999).  

The one good thing that came out of the “nothing works” ideology was that researchers became more 
rigorous in their evaluations of treatment and some researchers developed a theoretical model to explain 
why some interventions were effective and others were not (e.g., Andrews, Zinger, Hoge, Bonta, Gendreau 
& Cullen, 1990). 

The RNR model and offender rehabilitation 

Recall that the risk principle has two components. The first part emphasizes the importance of reliably 
predicting criminal behaviour and thus, the need for evidence-based risk instruments. The second 
component highlights the need to properly match the level of service to the offender’s risk level. That is, 
as risk level increases then the amount of treatment needed to reduce recidivism also increases. To the 
reader, this may appear to be common sense – higher risk offenders have more criminogenic needs than 
lower risk offenders and therefore more intervention is needed to address these needs. However, in 
everyday practice there is a tremendous pressure to focus resources on lower risk offenders. After all, low 
risk offenders are more cooperative and motivated to comply with treatment demands than high risk 
offenders. 
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Inappropriate matching of treatment intensity with offender risk level can lead to wasted treatment 
resources and in some situations actually make matters worse. Note in Figure 1 that treatment services 
provided to high risk offenders show lower recidivism compared to treatment provided to low risk 
offenders. In fact, in 374 tests of the risk principle, treatment delivered to high risk offenders was 
associated with an average 10% difference in recidivism (Andrews & Dowden, 2006). 

Figure 1. Treatment effectiveness as a function of adherence to the risk principle 
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Figure 1 also demonstrates that providing treatment to low risk offenders is associated with a very mild 
effect (about a 3% reduction in recidivism; Andrews & Bonta, 2006). Figure 1 summarizes the research 
on providing any treatment to offenders as a function of risk. However, there are a few studies that show 
how providing intensive services to low risk offenders may actually increase criminal behaviour and also 
that these services can lead to a significant decrease in recidivism when delivered to higher risk offenders. 
For example, Bonta, Wallace-Capretta and Rooney (2000) in an evaluation of a Canadian program found 
that low risk offenders who received minimal levels of treatment had a recidivism rate of 15% and low 
risk offenders who received intensive levels of services had more than double the recidivism rate (32%). 
In the same study, the high risk offenders who did not receive any intensive treatment services had a 
recidivism rate of 51% but the high risk offenders who did receive intensive services had almost half the 
recidivism rate (32%). The risk principle calls for intensive treatment services to be reserved for the 
higher risk offender. 
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Can we achieve reductions in recidivism beyond 10% by limiting ourselves to respecting the risk 
principle? What happens when we include the need and responsivity principles? The risk principle speaks 
of who should be treated (the higher risk offender), the need principle speaks to what should be treated 
(criminogenic needs) and the responsivity principle helps determine how to treat.  

Based on tests of the need principle, successfully addressing criminogenic needs is associated with an 
average 19% difference in recidivism. Treatments that focus on non-criminogenic needs are associated 
with a slight increase in recidivism (about 1%; p. 334 of Andrews & Bonta, 2006). If we examine only 
adherence to the general responsivity principle (i.e., use cognitive behavioural methods of intervention) 
we find on average, a 23% difference in recidivism (Andrews & Bonta, 2006). Finally, when offender 
treatment programs put all three principles into action then the effectiveness of correctional treatment can 
be quite significant. Figure 2 shows the accumulating effectiveness of treatment when there is increased 
adherence to the risk-need-responsivity principles. 

 
Figure 2. Adherence to the RNR principles by setting 
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Treatment interventions that do not adhere to any of the three principles (that is, they target the non-
criminogenic needs of low risk offenders using non-cognitive-behavioural techniques) are actually 
criminogenic! This situation is particularly exacerbated when the treatment is given in 
residential/custodial settings (we presume because the offender cannot escape from the well-intentioned 
but poorly designed treatment). However, if a treatment intervention begins to adhere to one of the 
principles we start to see reductions in recidivism and when all three principles are evident in a 
rehabilitation program then we see average recidivism differences between the treated and non-treated 
offenders of 17% when delivered in residential/custodial settings and 35% when delivered in community 
settings. Treatment can work in residential and custodial settings but effectiveness is maximized when the 
treatment is in a community setting. 

To have a 17 and 35% point differences in recidivism may not seem like much. Some may ask why the 
figures are not higher. Why not 40 or 50 or even 100%?  Besides answering that a complete reduction in 
recidivism or a “total cure” is an unrealistic goal, let us examine the 15-35% success rate in relation to 
other widely acceptable success rates (Table 2). As presented in Table 2, offender treatment programs that 
adhere to the principles of risk, need and responsivity measure up quite well to the police’s ability to clear 
a crime and even some common medical interventions.  

 
Table 2. Comparative effectiveness for selected interventions 

Intervention Target Success rate 

   

Criminal justice   

   Police clearance rates Break and enter 0.16 

 Auto theft 0.12 

   Offender treatment (RNR) Recidivism 0.29 

   

Medical interventions   

   Aspirin Cardiac event 0.03 

   Chemotherapy Breast cancer 0.11 

   Bypass surgery Cardiac event 0.15 

(Sources: Andrews & Bonta, 2006; Fedorowycz, 2004; Lipsey & Wilson, 1993) 
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Generality of the RNR model 

The General Personality and Cognitive Social Learning (GPCSL) perspective of criminal behaviour 
(Andrews & Bonta, 2006) fundamentally reflects a personality predisposition and the learning of criminal 
behaviour governed by the expectations an individual holds and the actual consequences to his or her 
behaviour. Behaviour that is rewarded or that the individual expects will be rewarded is likely to occur 
and behaviour that is punished or is expected to be punished is unlikely to occur.  

Criminal behaviour is likely when the rewards and costs for crime outweigh the rewards and costs for 
prosocial behaviour. Rewards and costs can be delivered by others (e.g., family, friends, teachers, 
employers and co-workers), they can be produced from within (e.g., feelings of pride and shame) and 
sometimes they arise automatically from the behaviour itself (e.g., a feeling of relaxation after ingesting a 
drug or the feeling of excitement when breaking into a house).  

The GPCSL perspective underlies the RNR model of offender assessment and rehabilitation. When we 
conduct risk assessments we are essentially sampling the rewards and costs associated with criminal 
conduct. Does the individual have criminal friends? If so, then we know that the individual likely receives 
rewards and encouragement for criminal behaviour. Does the individual like his/her job and the people 
with whom he or she works? If so, then we know that rewards are available for prosocial behaviour. We 
can go further and dissect GPSCL in order to construct the links to RNR. 

1. General personality 

With respect to criminal behaviour, we refer specifically to an antisocial personality pattern. 
Antisocial personality pattern is not limited to the psychiatric diagnostic category of Antisocial 
Personality Disorder or the forensic label of psychopathy. It is more comprehensive and captures 
the history of generalized rule violation and trouble, some of the personality factors that function 
as criminogenic needs (e.g., impulsivity, self-centeredness) and responsivity factors (e.g., need 
for excitement, shallow affect). 

2. Cognitive 

The cognitive aspect of the theory includes deliberate self-conscious self-regulation and 
automatic self-regulation and points to the importance of procriminal attitudes, values and beliefs 
as causes to criminal behaviour. 

3. Social learning 

This part of GPCSL highlights the importance of learning within the social context of friends, 
family, school, work and leisure. Assessments of the rewards and costs for criminal and prosocial 
behaviour within these social contexts along with automatic rewards and costs associated with 
some behaviours (e.g., drug use) provide a comprehensive survey of criminogenic needs and 
strengths. An assessment of what is referred to as the “central eight” (Andrews & Bonta, 2006; 
Andrews at al., 2006) then lays the foundation for effective intervention by directing services to 
those risk factors linked to criminal behaviour. 
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The GPCSL perspective, at the broadest level, speaks to an understanding of human behaviour. Thus, the 
GPCSL perspective and the subsumed RNR model are expected to be relevant across a range of 
offenders. For the most part, and with some minor exceptions, the evidence suggests that the RNR model 
of assessment and treatment can be applied to women offenders (Blanchette & Brown, 2006; Dowden & 
Andrews, 1999a), mentally disordered offenders (Andrews, Dowden & Rettinger, 2001; Bonta et al., 
1998), the extremely poor and those without financial problems (Andrews et al., 2001), young offenders 
(Dowden & Andrews, 1999b), sex offenders (Hanson, 2006; Hanson & Bourgon, 2007) and Aboriginal 
offenders (Rugge, 2006). The RNR model is robust indeed. 
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Summary and conclusions 

During the past 20 years there has been tremendous progress in our ability to reliably differentiate 
offenders in terms of risk and to assist offenders with becoming more prosocial. Many of these positive 
developments have been greatly influenced by the formulation of the risk-need-responsivity model. This 
is not to say that other approaches to risk assessment and treatment have not made important 
contributions. There are, for example, many valid offender risk instruments that have been developed 
from a nontheoretical perspective using highly sophisticated psychometric methods (Campbell et al., 
2007). The VRAG (Harris, Rice & Quinsey, 1993) and STATIC-99 (Hanson & Thornton, 1999) are 
stellar examples. However, very few of these risk instruments contribute to planning for effective 
intervention. The RNR model has not only contributed to the development of offender risk instruments 
that predict as well as the atheoretical, actuarial instruments but also provides information useful for 
offender treatment. 

We do not mean to paint a rosy picture where all offenders can be perfectly assessed and successfully 
treated. We do not think that prediction will ever be perfect and that each and every offender can be 
treated and never offend again. Human behaviour is far too complex for our assessment instruments and 
treatment programs. We also recognize that some may object to our emphasis on criminogenic needs at 
the expense of non-criminogenic needs that may be particularly important to the individual’s happiness. 
However, the RNR model does not exclude attention to personal levels of distress. As we have stated 
before (Bonta & Andrews, 2003), achieving personal satisfaction for offenders involves attention to both 
types of needs. However, by attending to criminogenic needs we benefit from improvements in the 
prediction and treatment of offenders. When offenders can be helped to move away from a criminal 
lifestyle that often brings anguish and misery to themselves, their loved ones and others to a prosocial 
lifestyle not only does the public gain but also the offender and those around him or her. 

The greatest challenge is transferring the RNR model into “real world” settings. It is one thing for 
scientists to demonstrate that a risk instrument or a treatment program can work but it is a very different 
matter to make it work in correctional agencies with a diverse work force in terms of education, values 
and experience, conflicting criminal justice policies and management practices that are not conducive to 
selecting and training of staff in effective assessment techniques. We know that with time the assessments 
completed by staff become less accurate due to errors and there is a general drift in the integrity of 
assessments (Bonta, Bogue, Crowley & Motiuk, 2001; Lowenkamp, Latessa, & Holsinger, 2004). What 
we do not know enough of is how to maintain the assessment expertise of staff over extended periods of 
time. 

We also know that when treatment programs that have demonstrated reduced recidivism in tightly 
controlled experiments are adopted by correctional agencies that their effectiveness is significantly 
diminished (Lipsey, 1999). Andrews and Bonta (2006, p. 368) reported that the effectiveness of treatment 
delivered in the real world is about half of the effect of the experimental, demonstration program. Despite 
this sobering finding we are also learning what is necessary to enhance the delivery of effective treatment 
services. 
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Table 3 expands the principles of effective offender assessment and treatment beyond the risk-need-
responsivity principles. Although the table requires a lengthy discussion to be fully understood, we hope 
that this summary is sufficient to describe what we know about the factors that enhance our ability to 
reliably assess risk and provide interventions that reduce recidivism. A more thorough discussion of the 
complete set of principles is provided elsewhere (Andrews, 2001; Andrews & Bonta, 2006; Andrews & 
Dowden, in press).  

Given the research to date, to provide the best assessments and interventions correctional agencies need 
to: 

a) embrace a general vision that it is in the best interest for all to provide cognitive behavioural 
services to offenders 

b) select, properly train, and supervise staff in the use of RNR assessments and the delivery of 
services that adhere to RNR 

c) provide policies and organizational supports for the RNR model 

Agencies that that are able to achieve this level of commitment show significant reductions in recidivism 
compared to agencies that fail to adhere to the risk-need-responsivity principles (Andrews & Dowden, 
2005; Lowenkamp, 2004; Lowenkamp, Latessa & Smith, 2006). Obviously, there is still much work to do 
but the RNR gives us a roadmap of what must be done. 
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Table 3. The RNR model of offender assessment and rehabilitation 

Principle Statement 

Overarching Principles  

   Respect for the person  Services are provided in an ethical, legal, just, moral, 
humane, and decent manner 

   Theory Use a general personality and cognitive social theory 

   Human service Introduce human service delivery rather than relying 
on the severity of the penalty 

   Crime prevention The theoretical and empirical base of RNR-based 
human service should be disseminated widely for 
purposes of enhanced crime prevention throughout the 
justice system and beyond (e.g., general mental health 
services) 

RNR  

   Risk Match the level of service to the offender’s risk to re-
offend. 

   Need Assess criminogenic needs and target them in 
treatment. 

   Responsivity:  Maximize the offender’s ability to learn from a 
rehabilitative intervention by providing cognitive 
behavioural treatment and tailoring the intervention to 
the learning style, motivation, abilities and strengths of 
the offender. 

                          General Use cognitive social learning methods to influence 
behaviour. 

                          Specific Use cognitive behavioural interventions that take into 
account strengths, learning style, personality, 
motivation, and bio-social (e.g., gender, race) 
characteristics of the individual. 

Structured assessment  

   Assess RNR Use structured and validated instruments to assess risk, 
need and responsivity. 

   Strengths Assess personal strengths and integrate them in 
interventions. 

   Breadth Assess specific risk/need/responsivity factors as well 
as non-criminogenic needs that may be barriers to 
prosocial change but maintain a focus on the RNR 
factors. 

   Professional discretion Deviate from the RNR principles for specified reasons. 
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Program delivery  

   Dosage Engage higher risk cases and minimize dropout from 
programs that adhere to RNR. 

   Staff practices:  

         Relationship skills Respectful, collaborative, caring staff that employ 
motivational interviewing (stages 1 and 2). 

         Structuring skills Use prosocial modeling, the appropriate use of 
reinforcement and disapproval, cognitive restructuring, 
motivational interviewing (stages 3 – 6). 

Organizational  

   Community-based Services that adhere to RNR are more effective when 
delivered in the community although residential or 
institutional services that adhere to RNR can also 
reduce recidivism. 

   Continuity of service Provision of services and ongoing monitoring of 
progress. 

   Agency management Managers select and train staff according to their 
relationship and structuring skills, provide clinical 
supervision according to RNR, ensure that there are 
organizational mechanisms to maintain the 
monitoring, evaluation and integrity of assessments 
and programs. 

   Community linkages The agency within which the program is housed will 
maintain positive relationships with other agencies and 
organizations. 
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1

არანებაყოფლობითი კლიენტების სოციალიზაციის სტრატეგიები

რონალდ. ჰ. რუნი, ასოცირებული პროფესორი, სოციალური მუშაობის სკოლა,
მინესოტას უნივერსიტეტი, მინეაპოლისი, მინესოტა.

არანებაყოფლობითი ან იძულებითი კლიენტები არიან კლიენტები, რომლებიც
არ ეძებენ სოციალური მუშაკის დახმარებას და იძულებულნი არიან დაემორჩილონ
კანონს, რადგანაც ეშინიათ იმ შედეგების, რაც შესაძლოა მოჰყვეს მათ
დაუმორჩილებლობას. ამ სტატიაში განხილულია რეაქტულობის თეორია, რომელიც
გვთავაზობს იძულებით კლინეტებთან ინტერვენციის სასარგებლო პრინციპებს,
რომელიც გულისხმობს სოციალიზაციის სპეციალურ გზამკვლევს და კლიენტთან
კონტრაქტირებას ამ პრინციპების გამოყენებით.

რეაქტულობის თეორია

რეზისტენტობის ცნება ყველაზე ხშირად გამოიყენება სოციალური მუშაკების
მიერ იძულებითი კლიენტების სიბრაზის ქცევის დასახასიათებლად. თუმცა, ამ
ცნების გამოყენება იძულებით კლიენტებთან მიმართებაში, შესაძლოა სოციალურ
მუშაკებს უბიძგებდეს კლიენტების დასადანაშაულებლად. ამით სააგენტო და მუშაკი
თავიდან იცილებს პასუხისმგებლობას და შეცდომას აბრალებს კლიენტს.

საჭიროა იძულებითი კლიენტის ქცევის აღწერა უფრო დეტალური,
ემპირიული და თეორიაზე დაფუძნებული გზით. რეაქტულობის თეორია, რომელიც
განავითარა Jack W Brehm (1981), იძლევა იმის წინასწარმეტყველების საშუალებას, თუ
ადამიანები, როგორ პასუხობენ თვისუფლების დაკარგვას. რეაქტულობის თეორიის
მიხედვით, ადამიანი, რომელიც განიცდის მისთვის ღირებული თავისუფლების
დაკარგვის საშიშროებას, პასუხობს ხუთიდან ერთ-ერთი გზით: 1. ცდილობს თავისი
თავისუფლების დაბრუნებას, შედეგების მიუხედავად; 2. აჩვენებს მტრობას ან
აგრესიას საფრთხის შემცველი წყაროს მიმართ, მაშინაც კი, თუ მისი ეს მცდელობები
უძლურია ამ საფრთხის შესამცირებლად ან აღმოსაფხვრელად; 3. ცდილობს
რეგულაციების ზედაპირულად დამორჩილებას, იმ დროს, როცა არღვევს სხვა
ნორმებს, რომელიც არაა გარეგნულად, სიტყვიერად აკრძალული; 4. ცდილობს
სხვების პროვოცირებას, რათა მათ განახორციელონ აკრძალული ქცევა. 5. უფრო
მეტად იხიბლება აკრძალული ქცევით. რეაქტული პასუხის სიძლიერე განისაზღვრება
ისეთი ცვლადებით, როგორიცაა დამუქრებული თავისუფლების მნიშვნელობა და
პროპორცია. ბრეჰმის თეორია ტესტირებულია მრავალ ლაბორატორიულ
ექსპერიმენტებში, შედეგები მიუთითებს ნაწინასწარმეტყველებ ქცევაზე.

ზემოთ აღწერილი პასუხები ცნობილია სოციალური მუშაკებისთვის, როგორც
მტრული, რეზისტენტული, პასიურ-აგრესიული. რეაქტულობის თეორია ამგვარ
პასუხებს არ განიხილავს პათოლოგიურ პასუხებად. იგი ასევე ყურადღებას აქცევს
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იმას, თუ ადამიანი რაზეა რეზისტენტული და ცდილობს აქცენტების გაკეთებას ისეთ
ინტერვენციებზე, რომელიც ამცირებს მოსალოდნელ დაძაბულობას იძულებით
კლიენტებთან ურთიერთობის დროს. ბრეჰმი აღწერს სხვადასხვა კლინიკურ
სტრატეგიებს, რომელიც შექმნილია მოსალოდნელი დაძაბულობის შესამცირებლად.

1. თერაპევტმა თავიდან უნდა აიცილოს კლიენტის მიმართ დირექტივები,
მაგრამ მან უნდა გაზარდოს მისი არჩევანის შესაძლებლობები
გადაწყვეტილების მიღების დროს ისეთი ენის გამოყენებით, როგორიცაა
„მაგრამ, რასაკვირველია, ეს თქვენზეა დამოკიდებული. იფიქრეთ ამაზე და
ნახეთ, რა გინდათ, რომ გააკეთოთ“.

2. თერაპევტმა უნდა გამოიკვლიოს კითხვის ორი ან მეტი მხარე, რადგანაც
ერთმხრივი კომუნიკაცია ზრდის რეაქტულ პასუხებს.

3. კლიენტს შესაძლოა უნდოდეს ახალი ქცევების განხორციელება, თუ
თერაპევტი ამას ზედმეტად ხაზს არ გაუსვამდა.

4. რეაქტული პასუხები შემცირებულია, თუ შესაცვლელი ქცევები ძალიან
სპეციფიურია, თუ ზოგიერთი მიმდინარე ქცევა შესაძლოა იყოს
შენარჩუნებული და თუ თერაპევტი-კლიენტის კონტრაქტი მიმართულია
თავისუფლების უშუალო აღდგენაზე.
თუმცა სხვადასხვა კრიტიკული ცვლადების გამოცდა სხვადასხვა
ლაბორატორიულ ექსპერიმენტებში უკვე მოხდა, კლინიკური
სტრატეგიები არ არის ტესტირებული კლინიკურ საველე ექსპერიმენტებში.
სოციალური მუშაობის პრაქტიკა ასეთი ტიპის კვლევისთვის შესატყვისია.
წინამდებარე სტატია გვთავაზობს ასეთი ტიპის კვლევის გეგმას.

რეაქტულობის თეორიის გამოყენება სოციალურ მუშაობაში

ბრეჰმის რეკომენდაციების პარალელი შესაძლოა მოიძებნოს სოციალური
მუშაობის ლიტერატურაში, როდესაც საუბარია რეზისტეტენტულ და იძულებით
კლინტებთან მუშაობაზე. მაგალითად, სოციალური მუშაობის ლიტერატურაში
გვხვდება კლიენტთან მოლაპარაკებების და შეთანხმებების პრაქტიკა ექსპლიციტური,
ერთობლივი კონტრაქტების განვითარების დროს. ასეთი პრაქტიკა პასუხობს
კლიენტის საჭიროებებს და ინტერესებს. ასევე, სოციალური მუშაობის პრაქტიკაში
გვხვდება კლიენტთან მიღწევადი მიზნების ჩამოყალიბების პრაქტიკა, რომელიც ხაზს
უსვამს კლიენტის ძლიერ მხარეებს, ასევე, კლიენტის არჩევანის, შესაძლებლობების
გაზრდა არსებული ალტერნატივების შეთავაზებებით. ეს რეკომენდაციები ეფუძნება
უპირველესად პრაქტიკულ სიბრძნეს. სოციალური მუშაობის ამ ტიპის მიდგომები
მხარს უჭერს რეაქტულობის თეორიას ემპირიულად.
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ეს რეკომენდაციები რელევანტურია სოციალური მუშაობის პოზიციისთვის,
რომლის პასუხისმგებლობებშიც შედის როგორც ინდივიდების, ასევე, მთლიანად
სოციუმის მომსახურება, როგორც საჯარო სამსახურის წარმომადგენელისთვის.
სოციალური მუშაკების ვალდებულებაა კლიენტის თვით-დეტერმინაციის
პატივისცემა კანონის მოთხოვნების ფარგლებში. რეაქტულობის თეორიის
რეკომენდაციები: არჩევანის ხაზგასმა, თავისუფლების აღდგენაზე კონტრაქტი, ზოგი
მიმდინარე ქცევის შენარჩუნება და სპეციფიკურ და არა გლობალურ ქცევაზე
ფოკუსირება არის სოციალური მუშაკის პრაქტიკისთვის დამახასიათებელი, რათა
მხარი დაუჭიროს კლიენტის თვით-დეტერმინაციას. მაგალითად, შესაძლოა კანონი
მოითხოვდეს სოციალური მუშაკის მიერ კლიენტის მონიტორინგს იმაზე, თუ
რამდენად ასრულებს იგი სასამართლოს განჩინებას, სოციალური მუშაკი განიცდის
კლიენტისაგან ზეგავლენას იმაზე, თუ რა სიხშირით და სად უნდა ხდებოდეს ასეთი
შეხვედრები. მუშაკი ასევე პატივს სცემს კლიენტის თვით-დეტერმინაციას იმით, რომ
იგი მას ეხმარება სხვა პრობლემების მოგვარებაშიც, რომელიც უშუალოდ არ
უკავშირდება კანონით გათვალისიწინებულ, ოფიციალური ავტორიტეტების მიერ
მოთხოვნილ მკურნალობას.

სოციალიზაციის სტრატეგიების საჭიროება

რეაქტულობის თეორიის პრინციპები არის განსაკუთრებით შესატყვისი
სოციალური მუშაობის პრაქტიკისთვის იძულებით კლიენტებთან მუშაობის საწყის
ეტაპზე, როდესაც ხდება როლების განსაზღვრა და პრობლემების იდენტიფიკაცია.
Patricia Hanraham და William Reid (1982) ის მიხედვით, ყველაზე წარმატებული
ინტერვენციის პროგრამებში არის თანხვედრა პრაქტიკოსებსა და კლიენტებს შორის
მიზნებისა და მეთოდების შესახებ მკურნალობის საწყის ეტაპზე. 745 მენტალური
ჯანმრთელობის კვლევების მეტაანალიზის საფუძველზე Lynn Videka-Sherman (1985)
მა აჩვენა, რომ მიუხედავად იმისა კლიენტი არის იძულებითი თუ ნებაყოფლობითი,
ამ ფაქტორზე მეტად მათ მოტივაციაზე მოქმედებს ისეთი კრიტიკული ფაქტორი,
როგორიცაა სოციალურ მუშაკსა და კლიენტს შორის ინტერაქცია, რომლიც ამზადებს
კლიენტს მკურნალობისთვის. „...ინტერვენციის ერთ-ერთი ტექნიკა, რომელიც
მკურნალობაში უკეთეს შედეგებს გვაძლევს, არის კლიენტთან სოციალიზაცია, რაც
გულისხმობს კლიენტის მომზადებას ინტერვენციისთვის. რაც უფრო უკეთესადაა
კლიენტი ინფორმირებული მკურნალობის მიმდინარეობის შესახებ, იმაზე, თუ
კლიენტი რას უნდა აკეთებდეს ამ მკურნალობის პროცესში, მით უფრო
მოსალოდნელია, რომ კლიენტი მიიღებს სარგებელს ამ პროცესისაგან“ (Lynn Videka-
Sherman, 1985, გვ.52).

Abraham Alcabes & James Jones (1985) –ის მიხედვით, სოციალიზაციის პროცესი
უკეთ უნდა იყოს გაგებული და განსაკუთრებით, იძულებით კლიენტებთან მუშაობის
დროს. რეაქტულობის პრინციპები სპეციალური სოციალიზაციის პროცედურებად
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უნდა ითარგმნოს, თუ ამ თეორიას ექნება იმის პრეტენზია, რომ გახდეს პრაქტიკის
სისტემური სახელმძღვანელო. სპეციფიკის განსაზღვრა შექმნის ამ პრინციპების
ეფექტურობის შეფასების კვლევის საფუძველს. შემდგომი ქვეთავი აღწერს ამგვარ
სოციალიზაციის ტექნოლოგიას, რომელიც გამოინებება იძულებით კლიენტებთან
მუშაობის დროს.

სოციალიზაციის გაიდლაინები - გზამკვლევები

მიუხედავად იმის, რომ იძულებითი კლიენტები ერთმანეთისაგან
მრავალმხრივ განსხვავდებიან, მათ ყველას ახასიათებთ რეაქტულობა და
მოსალოდნელია, რომ განიცდიან რეაქტულობას მნიშვნელოვანი თავისუფლებების
დაკარგვის პასუხად. იძულებით კლიენტებთან მუშაობის მიზანია კანონის მიერ
განსაზღვრულ მოთხოვნებთან დამორჩილების გაზრდა. სოციალიზაციის
მცდელობებმა უნდა შეამციროს რეაქტულობა და გაზარდოს თვით-დეტერმინაცია
ისეთ სფეროებში, რომელიც არაა კანონის მიხედვით შეზღუდული და არ
წარმოადგენს საშიშროებას კლიენტისთვის ან სხვებისათვის. განასხვავებენ ორ ფაზას:
1. მუშაკის მომზადება იძულებით კლიენტთან კონტაქტისათვის და 2. საწყისი
სოციალიზაციის სესიების ჩატარება.

იძულებით კლიენტთან კონტაქტისათვის მზადება

მუშაკმა უნდა შეასრულოს სამი ამოცანა იძულებით კლიენტთან კონტაქტის
მომზადებისას, როდესაც იყენებეს რეაქტულობის თეორიის პრინციპებს. ეს
ამოცანებია: 1. ისეთი მოთხოვნების იდენტიფიცირება, რომელზეც მოლაპარაკება და
კომპრომისი არ შეიძლება კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ე.წ.
არაკომპრომისული ან არამოლაპარაკებადი მოთხოვნები; 2. ისეთი საკითხების
იდენტიფიცირება, რომელზეც შესაძლებელია მოლაპარაკება და კომპრომისი და
თავისუფალი არჩევანის განსაზღვრა კანონით განსაზღვრული და სოციალურად
იძულებითი კლიენტების მიმართ; 3. მუშაკის მიერ საკუთარი გრძნობების
მონიტორინგი კლიენტის მიერ ჩადენილი დანაშაულის მიმართ (ფიგურა 1).

არაკომპრომისული მოთხოვნები: არაკომპრომისული მოთხოვნები ჩნდება იმ
კლიენტებთან, რომლებიც კანონის ზეგავლენით იძულებულნი არიან მიიღონ
გარკვეული მომსახურება ანუ კანონით განსაზღვრული ტრანსაქციების დროს. ასეთი
ტრანსაქციები არის იძულებითი ორივე მხრიდან, როგორც კლიენტის, ასევე მუშაკის.
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ფიგურა 1: იძულებითი ინტერვიუსთვის მზადება

გადამისამართების განხილვა კონტრაქტის
სპეციფიკიდან გამომდინარე

არის თუ არა
კანონის ძალით
განსაზღვრული
მოთხოვნა?

კი არა

არა კომპრომისული
კანონით განსაზღვრული
მოთხოვნების
იდენტიფიკაცია

კომპრომისული
საკითხების
იდენტიფიკაცია

კანონის გარეთ
არსებული თავისუფალი
არჩევანის
იდენტიფიკაცია

გადამისამართების
სოციალური ზეწოლის
ასპექტების განხილვა

საკუთარი გრძნობების
მონიტორინგი
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მაშინ როცა კლიენტი უნდა დაექვემდებაროს კანონით განსაზღვრულ
მოთხოვნებს, კანონდამცავი სააგენტოს სოციალური მუშაკს ევალება გაზარდოს
კლიენტის მიერ ამ მოთხოვნების დაქვემდებარება. ამდენად, მუშაკებმა, რომლებიც
არიან დაქირავებულები ბავშვზე ზრუნვის ან პრობაციის სფეროში, უნდა გაიაზრონ
კომპრომისული მოთხოვნები, რომლებიც წარმართავენ მუშაკის ქცევას და
განსაზღვრავენ იმ ხარისხს, რა ხარისხშიც კლიენტის ქცევა შესაძლოა
დაექვემდებაროს კანონით მოთხოვნილ ცვლილებას. მაგალითად, კლიენტს შეაძლოა
ქონდეს მოთხოვნილი სასამართლოს მიერ, რომ დაესწროს სარეაბილიტაციო
პროგრამას და მუშაკს ევალება ამ კლიენტის დაკავშირება პროგრამასთან. როდესაც
არაკომპრომისული მოთხოვნები არსებობს, საჭიროა მათზე ღიად საუბარი, რაც
გამოაჩენს, იდენტიფიკაციას გაუკეთებს სხვა თავისუფალი არჩევანის სფეროებს და
შესაძლებელს გახდის ზოგიერთი მიმდინარე ქცევის შენარჩუნებას.

კომპრომისული მოთხოვნები და თავისუფალი არჩევანის სფეროები:
იძულებით კლიენტებს ექნებოდათ ნაკლები რეაქტულობა, თუ მათ ექნებოდათ
თავისუფალი არჩევანის მეტი სფერო. მუშაკის მეორე ამოცანაა, რომ დაეხმაროს
კლიენტს ერთმანეთისაგან განსახვავოს კომპრომისული და არაკომპრომისული
მოთხოვნები. მაგალითად, სასამართლო მოთხოვნაა, რომ კლიენტმა ჩაიტაროს
ფსიქოლოგიური გამოკვლევა, მაგრამ არ ასახელებს ამ შეფასების პროვიდერ
კომპანიას. მუშაკს შეუძლია წარმოადგინოს ალტერნატული პროვაიდერების სია,
საიდანაც კლიენტი გააკეთებს არჩევანს.

ზოგიერთი იძულებითი კლიენტი განიცდის სოციალურ ზეწოლას, რათა
მიიღოს სოციალური მუშაკის მომსახურება. მაგალითად, მეუღლეს, რომელიც
განქოწინებას მოითხოვს, კანონით არ ევალება სოციალურ მუშაკთან კონტაქტი.
რადგანაც არსებობს არჩევანი, რომ მან არ მიიღოს სოციალური მუშაკის მომსახურება,
სოციალურ მუშაკს ევალება მას დაანახოს ამ არჩევანის დადებითი და უარყოფითი
შედეგები. მონაწილეობის მიღებაზე გადაწყვეტილების ორივე მხარის ჩვენება
ამცირებს კლიენტის რეაქტულობას.

საკუთარი გრძნობების მონიტორინგი: რადგანაც იძულებითი კლინტები არიან
ხშირად დადანაშაულებულები ისეთი საქმეებში, რომელიც ეწინააღმდეგება
საზოგადოების და მუშაკის ღირებულებებს, მუშაკმა უნდა მოახდინოს საკუთარი
გრძნობების მონიტორინგი მოცემულ შემთხვევაზე. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან
ხშირად კანონის ძალით განსაზღვრული მოთხოვნების აღრევა ხდება მუშაკის პირად
მოსაზრებებთან, თუ რა უნდა გაკეთდეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. რეაქტულობის
შემცირება შესაძლებელია კანონით განსაზღვრული მოთხოვნების სპეციფიკური
ქცევების მოთხოვნებზე შეცვლით. თუ მუშაკი ვერ გააცნობიერებს საკუთარ
გრძნობებს, მაშინ სოციალიზაციის პროცესი შეფერხდება, რადგანაც მუშაკის
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მოლოდინები უფრო მეტია, ვიდრე ეს კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნით
არის განსაზღვრული.

სოციალიზაცია საწყის სესიაზე

საწყისს ფაზაზე სოციალიზაციის ამოცანები მოიცავს შემდეგს: (1) კონტაქტის
მიზეზის ახსნა, რომელიც მოიცავს არაკომპრომისულ მოთხოვნებს და
შესაძლებლობებს, (2) კლიენტის რეაქციის განსაზღვრა იძულებით გარემოში, (3)
შესატყვისი ემპატიის გამოხატვა, (4) შესატყვისი კონფრონტაციის გამოხატვა
კონტაქტის არა კომპრომისულ პირობებზე (ფიგურა 2).

კონტაქტის მიზეზის ახსნა. რადგანაც კანონით განსაზღვრული იძულებითი
კლიენტი თავად არ ეძებს კონტაქტს, მას სჭირდება ამ კონტაქტის მიზეზების ახსნა.
მუშაკმა უნდა შესძლოს ობიექტურად და არა განსჯითად აღწეროს ქცევა, რომელიც
მოითხოვს კონტაქტს. ახსნა უნდა ფოკუსირდებოდეს სპეციფიკურ ქცევებზე და
შეიცავდეს შესაძლო ალტერნატივებს (შესაძლებლობებს), რათა მოახდინოს
რეაქტულობის შემცირება.

არაკომპრომისული მოთხოვნები უნდა იქნას ახსნილი და მოხდეს მისი
გამოდიფერენცირება მოლაპარაკებად, კომპრომისულ შესაძლებლობებთან. ასეთი
ახსნა შემდეგ ფორმატს უნდა ეყრდნობოდეს: „მე უნდა შეგხვდე შენ იმიტომ. . .
(კონტაქტის მიზეზის ობიექტური აღწერა). ის, რაც მე და თქვენ უნდა გავაკეთოთ არის
. . . (ფაქტიური აღწერა არაკომპრომისული მოთხოვნების). თქვენ გაქვთ გარკვეული
არჩევანის შესაძლებლობა, თუ რას და როგორ გავაკეთებთ . . . (არსებული
შესაძლებლობების აღწერა).

თავისუფალი არჩევანის გაკეთება იმაზე, რომ არ მიიღოს მონაწილეობა
ნათლად უნდა განისაზღვროს სოციალურად იძულებითი კლიენტებისათვის და ამ
კონტაქტში მოხალისეობრივად მონაწილეობის დადებითი და უარყოფითი შედეგები
უნდა იყოს განხილული. თუ სოციალურად იძულებითი კლიენტი გადაწყვეტს
მონაწილეობას, მაშინ მან უნდა დაიწყოს კონტრაქტირების პროცედურები.

იძულებითი კონტაქტის მიმართ რეაქციის განსაზღვრა. იმის მიუხედავად, თუ
რამდენად კარგად არის ახსნილი კონტაქტის მიზეზები, იძულებითი კლიენტების
უმრავლესობა უარყოფითად რეაგირებს თავისი თავისუფლების დაკარგვაზე.
მოსალოდნელი რეაქციებია: სიბრაზე შეთავაზებული მომსახურების მიმართ, რაიმე
დანაშაულის ჩადენის უარყოფა, საკუთარი თავის მსხვერპლად განხილვა, სხვების
დადანაშაულება, მტრული დამოკიდებულება მუშაკის და სააგენტოს მიმართ,
პასიური ინდიფერენტულობა და მოტყუება. ეს ტიპიური პასუხები არ უნდა
შეფასდეს, როგორც დანაშაულის, დევიანტობის ან პათოლოგიის დადასტურება.
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ფიგურა 2: სოციალიზაციის ინტერვიუ

კლიენტთან ინტერვიუს
ბუნების განსაზღვრა

არის თუ არა
იძულებითი
კლიენტი?

კი არა

შეხვედრის
დანიშვნა

არის თუ არა
კლიენტი
სოციალურად
იძულებითი

აღწერეთ
კონტაქტის
მიზეზი კი არა

აღწერეთ
არაკომპრომისუ
ლი მოთხოვნები

აღწერეთ
კომპრომისული
შესაძლებლობები

შეაფასეთ
კლიენტის
პასუხი

ემპატიური
კონფრონტაცია
არაკომპრომის
ულ
ასპექტებზე

მომსახურებაზე
მოთხოვნის
გამორკვევა

დაძაბულობის
შეფასება

ორმხრივი არგუმენტი
მოხალისეობრივი
მონაწილეობის დადებით
და უარყოფით შედეგებზე
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რეაქტულობის შემცირებისათვის მუშაკმა უნდა უპასუხოს ემპატიურად კლიენტის
ფიქრებს და გრძნობებს, რომელიც ეხება იძულებით მომსახურებას და დარჩეს ურყევი
არაკომპრომისული მოთხოვნების მიმართ.

შესატყვისი ემპატიის გამოხატვა. უარყოფითი პასუხები ისეთი ძლიერია, რომ
იძულებითი კლიენტი არ „ისმენს“ იმას თუ რას ეუბნებიან ან არ მონაწილეობს
კონტრაქტირებაში. ამდენად, ეს ნეგატიური გრძნობები უნდა იყოს აღიარებული და
დისკუსირებული. მუშაკმა უნდა გააკეთოს ემპატიური კომენტარები კლიენტის
გრძნობების შესახებ, რომელიც ეხება იძულებას, რომ გააკეთოს რამე საკუთარი
სურვილის საწინააღმდეგოდ. შესაძლოა კარგი იყოს საკუთარი რექციების გახსენება,
როდესაც მუშაკი იმყოფებოდა იძულებით სიტუაციაში, რათა უკეთ იქნას გაგებული
იძულებითი კლიენტის რეაქტულობა. მაგალითად, მუშაკმა შეიძლება თქვას, „მესმის,
ძალიან რთულია აქ მოსვლა, როდესაც ეს შენი არჩევანი სულაც არაა... ამ დროს სხვა
საქმეები გირჩევნიათ რომ გააკეთოთ, სხვა ადგილებში მიხვიდეთ. . . „.

შესაბამისი კონფრონტაციის გაწევა. პიროვნების მიღება არ ნიშნავს მისი
ქცევის მიღებას. იმ დროს როცა ემპატიურად პასუხობს იძულებითი კლიენტის
გრძნობებს იძულებითი კონტაქტის შესახებ, მუშაკი უნდა დარჩეს ურყევი ამ
კონტაქტის არაკომპრომისული ასპექტების შესახებ, შესაბამისი კონფრონტაციის
სტრატეგიების გამოყენებით. კონფრონტაცია უფრო მოსალოდნელია რომ იქნება
წარმატებული, როცა მას აკეთებს მუშაკი, რომლის მიმართაც კლიენტი პატივისცემით
არის გამსჭვალული და რომელიც იდენტიფიკაციას უკეთებს სპეციფიკურ
პრობლემატურ ქცევებს და შედეგებს. რადგანაც კლიენტის პატივისცემის მოპოვება
პირველი კონტაქტის ფარგლებში რთულია, მუშაკის მიერ კონფრონტაციის
გამოყენება დიდი სიფრთხილით და ყურადღებით უნდა მოხდეს. მუშაკი უნდა
კონცენტრირდეს არაკომპრომისულ საკითხებზე. როდესაც ახდენს კლიენტის
კონფრონტაციას, მუშაკმა ემპატიურად უნდა შეაჯამოს კლიენტის გრძნობები
კონტაქტის შესახებ და შემდეგ ამას დაამატოს კონფრონტაცია. მუშაკმა უნდა
გამოიყენოს “და“ ნაცვლად „მაგრამ“, როდესაც ახდენს კლიენტთან ემპატიას და
კონფრონტაციას, ისე რომ, მისი წინადადება არ იწვევდეს კლიენტში რეაქტულობას. „
მე მესმის თქვენი გულგაცრუება, რომ თქვენი შვილი არ გემორჩილებათ და არ
აკეთებს იმას, რასაც თქვენ ფიქრობთ უნდა აკეთებდეს და თქვენს მიერ შვილის
გამათრახება არ არის კანონიერი გზა მის დასამორჩილებლად“. ლინგვისტური
თანამდიმდევრობა აძლირებს ემპატიური განცხადების ვალიდურობას და
კონფრონტაციას და არ აპირისპირებს ამ ორ წინადადებას ერთმანეთთან.

კონტრაქტირების სტრატეგიები

კონტრაქტირება არის ტექნიკა, იმისათვის რომ გამოიკვლიოს თანხმობა
მუშაკსა და იძულებით კლიენტს შორის სამუშაო ურთიერთობის მიზნებს, მეთოდებსა
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და როლებს შორის. სოციალიზაციის პროცესის სასურველი შედეგია მოამზადოს
რეალური კონტრაქტი, სადაც იძულებითი კლიენტი აღიარებს საკუთარ მიზნებს და
ამით ხდება ნახევრად- იძულებითი კლიენტი.

კლიენტის მიერ პრობლემებზე შეხედულებების გამოკვლევა

მუშაკის მიერ კონტაქტის მიზეზის ახსნაზე ბევრი იძულებითი კლიენტი
წარმოადგენს პრობლემის შესახებ თავის ალტერნატიულ მოსაზრებას. თუ
იძულებითი კლიენტი არ გამოხატავს საკუთარ შეხედულებას პრობლემის შესახებ,
მუშაკმა უნდა ჰკითხოს მას ამის შესახებ. როგორც წესი, იძულებითი კლიენტი
საკუთარ მოსაზრებას გამოთქვამს პრობლემის შესახებ ან უარყოფს პრობლემის
არსებობას.

არსებობს კონტრაქტირების ოთხი სტრატეგია. ეს სტრატეგიები
ითვალისწინებს კლიენტის მიმართ სპეციფიკური მოთხოვნების და არა ზოგადის
წაყენებას, შესაძლებლობის ფარგლებში მისთვის არჩევანის შესაძლებლობის მიცემას,
გონივრულ ფარგლებში თვით-დეტერმინაციის პატივისცემას და კლიენტის
თავისუფლების აღდგენის მცდელობებს (ფიგურა 3).

შეთანხმებადი მოთხოვნის (იძულების) სტრატეგია - თუ სასამართლოთი
განჩინეული იძულებითი კლიენტი გამოხატავს პრობლემას, მუშაკი აფასებს
კლიენტის მიერ პრობლემის აღქმას, რათა განსაზღვროს, თუ რამდენად პასუხობს იგი
რეალურ სურათს: კანონით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს და ამავდროულად,
თავად კლიენტის ინტერესებს.

ხშირად, იძულებითი კლიენტის ინტერესები გადამისამართების წყაროს
მოთხოვნილი მიზეზის შესატყვისია, თუმცა, კლიენტი შესაძლოა არ ეთანხმებოდეს
გადამისამართების წყაროს პრობლემის მიზეზზე. მაგალითად, ბევრი მშობელი,
რომელიც ბრალდებულია ბავშვის მიმართ ძალადობაში, ფიქრობს, რომ ბავშვის
დაუმორჩილებლობა არის პრობლემა. ასეთ შემთხვევებში, მუშაკმა შესაძლოა
მოახდინოს პრობლემის რეფორმულირება, ისე რომ ორივე, როგორც კანონიერი
ავტორიტეტის, ისე თავად იძულებითი კლიენტის ინტერესები იქნას
დაკმაყოფილებული. ამ შემთხვევაში მშობელი იწყებს მუშაობას ბავშვის
დაუმორჩილებლობის პრობლემაზე დისციპლინის ეფექტური მეთოდების
სწავლებით, რომლითაც მან უნდა შეცვალოს ბავშვის დისციპლინის არაკანონიერი
ფორმები.

შეთანხმებადი მოთხოვნის (იძულების) სხვა ვერსიას ადგილი აქვს, როცა
იძულებითი კლიენტი პოულობს თავის საკუთარ მიზეზს, თუ რატომ უნდა
დაემორჩილოს მოთხოვნას. მაგალითად, მარტოხელა დედა არის შვილის დაკარგვის
საფრთხის წინაშე, რადგანაც ვერ უზრუნველყოფს ნორმალურ ფიზიკურ გარმოს
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ბავშვისათვის და არსებობს სერიოზული რისკი, რომ სახლის მოუწესრიგებლობის
გამო გაჩნდეს ხანძარი. მიუხედავად იმისა, რომ დედა არ ეთანხმება იმას, რომ მისი
სახლის პირობები სახელმწიფო ზრუნვაში ბავშვის გადაყვანის საკმარის მიზეზს
წარმოადგენს, მას სურს სახლის დალაგება დასვენების დღეებში და შვილისთვის
უსაფრთხო, ადეკვატური ფიზიკური გარემოს უზრუნველყოფა. იგი მზადაა
კონტრაქტირება მოახდინოს სოციალურ მუშაკთან, რათა შეიმუშავოს სახლის
რეგულარული დასუფთავების გეგმა და ამით, თავიდან აიცილოს ბავშვის
სახელმწიფო ზრუნვაში შესაძლო გადაყვანა.

თუმცა სოციალურად იძულებით კლიენტს არ აქვს კანონიერი ვალდებულება,
რაც მან უნდა შეასრულოს, თუმცა სოციალური მუშაკი ცდილობს მის დარწმუნებას,
რომ მან შესძლოს არსებული პრობლემების და მისი საჭიროებების გააზრება.
მაგალითად, ხანდაზმული კლიენტი დამტვრეული მენჯით ცდილობს სახლში
დაბრუნებას გაწერისთანავე. სამედიცინო პერსონალი ეწინააღმდეგება მის
გადაწყვეტილებას დაბრუნდეს საშიშ გარემოში და რეკომენდაციას უწევს სპეციალურ
თავშესაფარს. მართალია, არ არსებობს კლიენტის მიერ კონკრეტული ქცევის
ვალდებულება, სოციალურმა მუშაკმა წარმოადგინა სამედიცინო პერსონალის
რეკომენდაცია ორი განსხვავებული არგუმენტით. მან მოახდინა პრობლემის
რეფორმულირება დამტვრეული სახლის შეკეთების საჭიროების განხილვით და
სპეციალურ თავშესაფარში ვიზიტის დაგეგმვით.

ძირითადი უპირატესობა, რომელიც აქვს შეთანხმებადი მოთხოვნის
(იძულების) სტრატეგიას არის ის, რომ იძულებითი კლიენტები პულობენ პოზიტიურ
მიზეზს, თუ რატომ უნდა გააკეთონ ის, რაც კანონით არის მოთხოვნილი და
ემორჩილებიან კანონით გათვალისწინებულ ვალდებულებას თავისი ნება-
სურვილით. სტრატეგია იყენებს ცვლილების თვით-ატრიბუციას და ამავდროულოდ,
ინარჩუნებს კლიენტის არსებულ რწმენებს. მუშაკის და იძულებითი კლიენტის
შეთანხმების შემდეგ, მუშაკი იწყებს ფორმალური: ნახევრადიძულებითი ან
იძულებითი კონტრაქტის მომზადებას. თუ პრობლემა შეუძლებელია იყოს
რეფორმულირებული ან კლიენტის ინტერესები არ ემთხვევა კანონით განსაზღვრულ
მოთხოვნას, მაშინ იწყება სხვა ტიპის კონტრაქტზე მუშაობა.

Quid pro quo” or let’s make deal ან „მოდი მოვილაპარაკოთ“ სტრატეგია-
როდესაც კლიენტი გამოხატავს ინტერესს, რომელიც არ ეთანხმება კონტაქტის
მოთხოვნის მიზეზს, სოციალურმა მუშაკმა შესაძლოა შესთავაზოს სტრატეგია: „მოდი
მოვილაპარაკოთ“. მუშაკი თანახმაა დაეხმაროს კლიენტს მისი კერძო ინტერესების
მიღწევაში, თუ კლიენტი ასევე იმუშავებს კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნაზე.
მაგალითად, სოციალური მუშაკი რომელიც მუშაობს სექს მუშაკების განრიდების
პროგრამაში, თანახმაა ადვოკატობა გაუწიოს სასამართლოსთან მისი ჯარიმის
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ბილეთების შემცირებაში, თუ იგი თანახმა იქნება ჩაერთოს მკურნალობის
პროგრამაში.

სხვა შემთხვევაში, მუშაკი, რომელიც იკვლევს დასაქმების პროგრამაში
მოანაწილეობაზე უარის თქმის შემთხვევებს, მივიდა დასკვნამდე, რომ
განქორწინებული ქალი კლიენტი უარს ამბობდა მონაწილეობაზე, რადგანაც არ
იღებდა საკმარის მხარდაჭერას ბავშვის მოვლაში. მართალია, დასაქმების პროგრამა არ
ითვალისწინებდა ბავშვის მოვლაში მხარდაჭერას, მუშაკი დაეთანხმა, რომ მოიძიებდა
შესაძლო მომსახურებებს, თუ ქალი ჩაერთვებოდა დასაქმების პროგრამაში.

შეთანხმებადი მოთხოვნის (იძულების) სტრატეგიასთან შედარებით „მოდი
მოვილაპარაკოთ“ სტრატეგია და სხვა სტრატეგიები ნაკლებად ეფექტურია, რადგანაც
იძულებითი კლიენტი ასრულებს მოთხოვნას არა იმის გამო, რომ აღიარებს მისი
შესრულების აუცილებლობას, არამედ სხვა დამატებითი მიზეზით. თუმცა ეს ტექნიკა
ქმნის პოზიტიურ ბიძგს იძულებითი მოთხოვნის შესასრულებლად კლიენტის
დამატებით ინტერესებზე მუშაობით. როგორც ზემოთ მოყვანილი მაგალითებიდან
ჩანს, ეს ურთიერთგაცვლა უნდა იყოს ეთიკური და უნდა გულისხმობდეს
დამატებითი ბენეფიტების მინიჭებას და არა კლიენტის უფლებების ჩამორთმევას.
იძულებითი კლიენტები, რომლებიც ცვლილების ატრიბუციას ახდენენ საკუთარ
თავზე, და არა ბენეფიტებზე, რომელსაც იღებენ, მათი სტიმულაცია უნდა იყოს
შედარებით ნაკლები.

თუ „მოლაპარაკება“ შემდგარია მუშაკი უნდა ცდილობდეს ნახევრად
იძულებითი კონტრაქტის ფორმალიზებას. თუ მისაღები „მოლაპარაკება“ არ მუშაობს,
მაშინ მუშაკმა უნდა განიხილოს სხვა სტრატეგია, კერძოდ, „ავირიდოთ იძულება“
სტრატეგია.

„ავირიდოთ იძულება“ სტრატეგია - ზოგიერთი იძულებითი კლიენტი არათუ
არ ეთანხმება კანონიერი მხარის მიერ აღიარებულ პრობლემას, არამედ არც კი
წარმოადგენს პრობლემის საკუთარ ვერსიას. ასეთი კლიენტის აზრით, „ჩემი
პრობლემა მხოლოდ ისაა, რომ აქ ვარ თქვენთან და ამის გარდა არ მაქვს სხვა
პრობლემა“. ამ კლიენტებისთვის პრობლემაა სოციალურ მუშაკთან საქმის ქონა და
მათდამი კანონიერი იძულების არსებობა. ამ შემთხვევაში სოციალურმა მუშაკმა
შესაძლოა მოახდინოს კლიენტის ცვლილების მოტივაცია იმით, რომ მას დაანახოს,
რომ მუდმივი კონტაქტის ქონა სოციალურ მუშაკთან ან კანონიერი ვალდებულების
ქონა არის თავად პრობლემა. ზოგიერთი იძულებითი კლიენტი თანახმაა
კონტრაქტზე, იმ პრობლემის შესახებ, რომელსაც არ ეთანხმებიან, იმ მოტივით, რომ
მალე დაასრულონ მათთვის უსიამოვნო კონტაქტი. მაგალითად, თინეიჯერი
კანონთან კონფლიქტში მყოფები ხშირად გამოხატავენ უკმაყოფილებას სოციალურ
მუშაკთან კონტაქტის სიხშირის გამო. ამ შემთხვევაში, შესაძლოა ამ კონტაქტების
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შემცირება, თუ ისინი თანახმა იქნებიან დაექვემდებარონ კანონით წაყენებულ
მოთხოვნების შესრულებას.

ამის მსგავსად, სოციალურად იძულებითი სტუდენტი, რომელიც
გადამისამართებულია მასწავლებლის მიერ, მზადაა შეასრულოს მისი მოთხოვნა,
მიუხედავად იმისა, რომ მას არ ეთანხმება, რათა თავიდან აიცილოს მასთან ან
სოციალურ მუშაკთან კონტაქტი.

„ავირიდოთ იძულება“ სტრატეგია „მოდი მოვილაპარაკოთ“ სტრატეგიის“
მსგავასად ქმნის მოტივაციას, რომელსაც თავიდანვე არ იღებენ იძულებითი
კლიენტები. რადგანაც ეს სტრატეგიები შექმნილია თავისუფლების აღსადგენად,
ისინი ამცირებენ რეაქტულობას. თუ იძულებითი კლიენტი აღიარებს ამ
შესაძლებლობას, მაშინ მუშაკი იწყებს ნახევრად იძულებითი კონტრაქტისი
ფორმალიზებას კლიენტთან ერთად. თუ არაა შეთანხმება, მაშინ ხდება სხვა
სტრატეგიით მოქმედება.

თვით-დესტრუქციული შედეგების სტრატეგიები - ამ შემთხვევაში მუშაკი
განუმარტავს იძულებით კლიენტს, თუ რა შედეგები მოჰყვება იმას, თუ იგი უარს
განაცხადებს კონტრაქტირებაზე. მუშაკმა უნდა წამოაყენოს რეალური და არა
ხელოვნური პარადოქსი: მონაწილეობაზე უარის თქმით, კანონით იძულებითი
კლიენტი უარს ამბობს თავისი თავის კონტროლის უფლებაზე და კრიტიკული
გადაწყვეტილების მიღების უფლებას გადასცემს სოციალურ მუშაკს. მაგალითად,
თინეიჯერთან სხვადასხვა კონტრაქტირების სტრატეგიების უშედეგოდ გამოყენების
შემდეგ, მუშაკი წერს თინეიჯერის შეფასებას მისი თანდასწრებით. როდესაც
თინეიჯერი კითხულობს, თუ იგი რას აკეთებს, მუშაკი უხსნის, რომ რადგანაც იგი
არაა თანახმა კონტრატირებაზე, მას ევალება თავისი მოვალეობების შესრულება და
გეგმის განვითარება კლიენტის თანამონაწილეობის გარეშე. ამ შემთვევაში, შესაძლოა
კლიენტმა შეცვალოს თავისი გადაწყვეტილება და ამ შემთხვევაში დაიწყება სხვა
სტრატეგიების თავიდან მოსინჯვა, რათა ჩამოყალიბდეს ნახევრად იძულებითი
კონტრაქტი.

იძულებითი კლიენტი რაც არ უნდა უარს ამბობდეს თავისი გადაწყვეტილების
შეცვლაზე, მუშაკმა უნდა გამოხატოს ემპატია კლიენტის გრძნობების მიმართ და
შემდეგ არა მოალაპარაკებად ასპექტების განხილვაზე გადავიდეს. როდესაც მუშაკი
დაადასტურებს, რომ კლიენტმა აირჩია მინიმალური მოთხოვნების დაკმაყოფილების
გზა, მუშაკი აკეთებს აფირმაციას, რომ კლიენტმა გააკეთა არჩევანი. ამით ცდილობს
რეაქტულობის შემცირებას.

დისკუსია
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სოციალური მუშაკები განიცდიდნენ ადეკვატური კონცეპტუალური
ინსტრუმენტების ნაკლებობას, რათა გაეგოთ იძულებით კლიენტებთან ტრანსაქციები
ან სოციალიზაციის სტრატეგიები, რომლებიც გამოყენებულია ამ ტრანსაქციების
პროაქტიულად შესაცვლელად. რეაქტულობის თეორია სასარგებლოა იძულებითი
კლიენტების პასუხების წინასწარმეტყველებისთვის და უზრუნველყოფს
ინტერვენციებს, რომლებიც ეხმარება მუშაკებს იძულებით კლიენტებთან
ტრანსაქციებში. ეს ინსტრუქციები ეხმარება მუშაკს წარმოადგინოს პროაქტიული
შესაძლებლობები, რომელიც ზრდის კლიენტის თვით-დეტერმინაციას და მის
დამორჩილებას კანონიერი მოთხოვნების მიმართ.

რეაქტულობის თეორიის სტრატეგიები მოითხოვს შემდგომ ადაპტაციას და
გამოცდას სოციალური მუშაობის კონტექსტში. ამ მიმართულებით კლინიკური
კვლევები ტარდება ნებაყოფლობით კლიენტებზე და დოკუმენტირებულია
პოზიტიური შედეგები. იძულებით კლიენტებთან ასეთი ტიპის კვლევები
მოიკოჭლებს. ანალოგიური კვლევები უზრუნვეყოფს ხიდს რეაქტულობის თეორიის
ძირითად ლაბორატორიულ კვლევასა და კლინიკურ კვლევებს შორის. კლინიკურ
კვლევაში პრობლემაა ინფორმირებული თანხმობის მოპოვება იძულებით
კლიენტებთან.

სამი კითხვა დაეხმარებათ მეცნიერებს ამ მიმართულებით კვლევის მოდელის
განვითარებაში:

1. რამდენად ახდენენ ამ სტატიაში შემოთავაზებული სოციალიზაციის
პროცედურები რეაქტიული პასუხის შემცირებას?

2. რეაქტულობის შემცირება ასოცირდება თუ არა იძულებითი მიზნების
უკეთეს შესრულებაში?

3. კონტრაქტები, რომლებიც შეიცავს კლიენტის მიერ განსაზღვრულ
პრობლემებს უფრო მეტად დაეხმარებათ თუ არა იძულებითი მიზნების
მიღწევაში?

აშკარაა, რომ იძულებით კლიენტებთან წარმატებული სოციალიზაციის
მეთოდების შეფასება არის მხოლოდ საწყისი ფაზა. საჭიროა იმის ცოდნა, თუ რა
ტიპის ინტერვენციები მუშაობს როგორი ტიპის იძულებით კლიენტებთან,
პრობლემებთან და სიტუაციებში. ასეთი კვლევა მოემსახურება სოციალური მუშაობის
პროფესიის საუკეთესო ტრადიციას, რათა განავითაროს და გამოცადოს ეთიკური
ინტერვენციები.

ფიგურა 3: კონტრაქტირების სტრატეგიები
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დამნაშავეთა რებილიტაციის „კარგი ცხოვრების“ მოდელი (GLM), როგორც
რეაბილიტაციის მეთოდი, უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე
პოპულარული გახდა სამეცნიერო წრეებში. ძირითადად, GLM გამოიყენება
თერაპიის მიზნებისთვის, თუმცა ამ ბოლო დროს დაიწყეს მისი გამოყენება
საქმეთა მართვის „ძლიერი მხარეების განვითარებაზე დაფუძნებულ“
მიდგომაში. მოცემული ნაშრომი რამდენიმე მიზანს ისახავს.
თავდაპირველად, წარმოგიდგენთ GLM-ის თეორიას და ავხსნით მის
კონცეფციას. შემდეგ წარმოვადგენთ GLM-თან დაკავშირებულ ემპირიულ
კვლევას, რომელიც წარმოაჩენს დანაშაულისკენ მიმავალ ორ გზას:
პირდაპირსა და არაპირდაპირს. შემდეგ აღვწერთ, თუ როგორ გადაიქცევა
GLM-ის კონცეფცია და ემპირიული კვლევის შედეგები საზოგადოებრივი
გამასწორებელი სამუშაოებისადმი ისეთი მეთოდის გამოყენებად, რაც
საქმეთა მართვას ეფუძნება. ნაშრომში ხაზგასმულია დამნაშავეთა საქმეების
ეფექტურად მართვის პროცესი GLM-ის გამოყენებით. ასევე,
წარმოდგენილია საქმეთა ეფექტურად მართვის ორი GLM ინსტრუმენტი და
მოკლედ განმარტებულია მათი მიზანი და გამოყენება დამნაშავეთა
რეაბილიტაცისათვის. დასასრულს, ჩვენ აღვწერთ მხარდამჭერ ფაქტორებს,
რომლებიც სასიცოცხლოდ მნიშნელოვანია საქმეთა მართვაზე
დაფუძნებული მიდგომის თანმიმდევრულობის, წარმატებისა და
მდგრადობისთვის.

საკვანძო სიტყვები: კარგი ცხოვრების მოდელი - საქმეთა წარმოება -
ავსტრალია

შესავალი



ხშირად, დამნაშავეების შეცვლაზე საუბრისას, საქმეთა მართვა მიიჩნევა
მეორეხარისხოვნად თერაპიის პროგრამებთან შედარებით. საქმეთა
მართვაზე პასუხისმგებელი პირები სრულად ვერ აცნობიერებენ თავიანთ
როლს და სათანადოდ ვერ აფასებენ საკუთარ შესაძლებლობებს, რომ მათ
შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინონ დამნაშავეთა
ცხოვრებაზე. პენიტენციური სისტემის თანამშრომლები, რომლებიც
დამნაშავეთა გამოსწორებაზე მუშაობენ, აღიქმებიან, როგორც შესრულების
შემფასებლები და, ასევე, მთავარი კოორდინატორები, რომლებიც
დამნაშავეთათვის შეთავაზებულ სხვადასხვა მომსახურებას ერთმანეთთან
აკავშირებენ (იხ. Burnett & McNeill, 2005). აღნიშნული სავსებით გასაგებია
პენიტენციისა და პრობაციის ოფიცრების დიდი სამუშაო დატვირთვიდან
გამომდინარე. ზოგჯერ, დიდი ოდენობის საქმეებიდან გამომდინარე,
ოფიცრებს მეტი დროის დახარჯვა უწევთ შესრულების მთავარი
ინდიკატორების დაკმაყოფილებაზე, ვიდრე დამნაშავეებთან საჭირო
ურთიერთობის დამყარებაზე.

უახლესი კვლევები და თეორიები ეჭვქვეშ აყენებს საქმეთა მართვის
შეზღუდულად გამოყენებას (მაგ., McNeill, Raynor, Trotter, 2010). პრაქტიკაში
დამნაშავეები მეტ დროს ატარებენ თავიანთი საქმის მმართველებთან,
ვიდრე დანაშაულის შესაბამისი თერაპიული პროგრამის რომელიმე
მიმწოდებელთან. საქმის მმართველი დამნაშავეს ზედამხედველობს
სასამართლო ბრძანების მოქმედების მთელი პერიოდის მანძილზე, ხოლო
თერაპიის მიმწოდებელი დამნაშავეს მხოლოდ მცირე დროით ხვდება
(თუმცა ზოგჯერ ეს შეხვედრები საკმაოდ ხშირია). საქმეთა მმართველთან
შეხვედრა ყოველთვის ინდივიდუალურია, ხოლო თერაპია ჯგუფურია და
რთულია კონკრეტული დამნაშავის საჭიროებებზე მორგება.
მტკიცებულებები ადასტურებს, რომ თერაპიას დადებითი შედეგები მოაქვს
(Andrews & Bonta, 2007); თუმცა ჩვენ მივიჩნევთ, რომ საქმეთა მართვის
როლი და მნიშვნელობა უფრო დიდი უნდა იყოს დამნაშავეთა
რეაბილიტაციის პროცესში. მოცემულ ნაშრომში ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ
საქმეთა მმართველების მნიშვნელობა და მათი როლი უნდა შეიცვალოს.
ჩვენი თვალთახედვით, საქმეთა მართვა დამნაშავის რეაბილიტაციის
ამოსავალი წერტილია. საქმეთა მმართველები არ უნდა სწევდნენ
კოორდინაციას მხოლოდ დამნაშავეთათვის საჭირო მომსახურების
განსაზღვრით, მათ ნამდვილი საქმის მართვა უნდა განახორციელონ:
სრულად უნდა დაიხარჯონ და სჯეროდეთ დამნაშავეთა რეაბილიტაციის
შესაძლებლობის; უნდა ჰქონდეთ დამნაშავეებთან ინტერვიუს ჩატარების
სპეციალური უნარები, უნდა ფლობდნენ მოტივაციის ამაღლების ტექნიკას,
უნდა შეეძლოთ მაღალი ხარისხის ტრენინგის ჩატარება და მენტორობის
გაწევა; მათ უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ბევრად მეტი დრო
გაატარონ დამნაშავეებთან.

ჩვენი მტკიცებით, დამნაშავეთა რეაბილიტაციის „კარგი ცხოვრების
მოდელი“ (GLM, Ward & Maruna, 2007) დამნაშავეთა საქმეების მართვის
სრულყოფილი და თეორიულად გამართული მეთოდია. მოცემული
ნაშრომის მიზანია, რომ ხაზი გაუსვას GLM-ის იმ ძირითად კომპონენტებს,



რომელთაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვთ ამ მოდელის სისრულისა და
სათანადოდ გამოყენებისათვის. ასევე, მოცემული ნაშრომი აღწერს
დანაშაულის ჩადენის მიზეზობრივ (ეტიოლოგიურ) საფუძვლებს GLM-ის
მიხედვით და დანაშაულისკენ მიმავალ პირდაპირ და არაპირდაპირ გზებს.
დამატებით, ჩვენ გთავაზობთ GLM-ის გამოყენების ფაზებს საქმეთა
მართვისთვის და წარმოგიდგენთ დამნაშავეთა მართვის ორ GLM
საშუალებას, რომელთაც უნდა ურზუნველყონ საქმის მართვის სწორად
წარმართვა. დასასრულს, ჩვენ აღვწერთ გარე მხარდაჭერისა და პოლიტიკის
ფაქტორებს, რომელთაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვთ საქმეთა მართვის
მიდგომის წარმატებისათვის. ხაზს ვუსვამთ, რომ ჩვენი მიზანია არა GLM-
ის, როგორც მეთოდის შეფასება, არამედ GLM-ის სრულყოფილი აღწერა,
რომელიც ამჟამად სექსუალური ხასიათის დანაშაულის ჩამდენთა მიმართ
გამოიყენება. GLM-ის შეფასება უახლოეს მომავალში იგეგმება და
წარმოადგენს შემდგომი ნაშრომის თემას.

გამასწორებელ სისტემაში დამნაშავეებთან მუშაობის ამჟამად არსებული
მიდგომები

რისკის მართვამ, განსაკუთრებით - კრიმონოგენულ საჭიროებებზე
ორიენტირებამ, მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა გამასწორებელ სისტემაში
(Andrews & Bonta, 1998; Gendreau & Andrews, 1990). ემპირიული კვლევა
ადასტურებს რისკი-საჭიროება-საპასუხო მოქმედების მოდელის (RNR)
საჭიროებას დამნაშავეებთან აღდგენითი სამუშაოს წარმოებისთვის.
აღნიშნული მოდელის ძირითადი ფოკუსია რისკის მართვა (Andrews &
Bonta, 1998). RNR-ის მიხედვით, აღდგენითი სამუშაო უნდა წარიმართოს
სხვადასხვა თერაპიული პრინციპის მიხედვით: რისკი, საჭიროება და
საპასუხო ქმედება (Andrews & Bonta, 1998; Hollin, 1999). რისკის პრინციპის
მთავარი მიზანია რეციდივიზმის მიმანიშნებელი ფაქტორების
იდენტიფიცირება (როგორც წესი, სტატიკური ფაქტორების). შესაბამისი
ჩარევის მასშტაბი დამნაშავესთან ასოცირებული რისკის დონის
შესაბამისია. საჭიროების პრინციპის მიხედვით, თერაპიისას მხოლოდ იმ
ფაქტორებზე უნდა მოხდეს აქცენტის გაკეთება, რომლებიც ემპირიულად
დაკავშირებულნი არიან დანაშაულის ჩადენასთან (ანუ, კრიმინოგენულ
საჭიროებებზე). საპასუხო მოქმედების პრინციპი ხაზს უსვამს ჩარევის
(ინტერვენციის) შესაბამისობას დამნაშავის მახასიათებლებთან
(მაგალითად, მოტივაცია, შემეცნების სტილი, კულტურული იდენტობა).

RNR თანმიმდევრულად იძლევა დადებით (თუმცა, ხშირად
მოკრძალებულ) შედეგებს დამნაშავეთა რეციდივისტული ქცევის
შემცირებასთან დაკავშირებით. აღნიშნული მიუთითებს შემდეგს: რისკზე
აქცენტის გაკეთებას ზეგავლენა აქვს დანაშაულებრივ ქცევაზე; თუმცა ეს არ
არის სრულყოფილი საპასუხო მოქმედება. RNR-ს ხშირად აკრიტიკებენ მისი
შეზღუდულობის გამო (Ward & Brown, 2003; Ward & Stewart 2003), რაც
გულისხმობს ძირითად აქცენტს რისკის მართვაზე და თითქმის სრულად
უგულებელყოფს ადამიანური სიკეთის, ძლიერი მხარეების გამომუშავების,
შესაძლებელობების განვითარების და კეთილდღეობის როლს (Ward &
Maruna, 2007). შესაბამისად, მკვლევარები, პრაქტიკოსები და ინტერვენციის



პროგრამები ეჭვქვეშ აყენებენ მხოლოდ რისკის მართვაზე ორიენტირებას
და ღირებული მიზნების, სიკეთის, შესაძლებელობებისა და ადამიანური
კეთილდღეობის უგულებელყოფას. მოცემულ შემთხვევაში გამოსავალია
გამასწორებელი ინტერვენციის ფარგლების გაზრდა, რათა მხედველობაში
იქნეს მიღებული ძლიერი მხარეების განვითარებაზე დაფუძნებული
მიდგომა (მაგ., Ellerby, Bedard, & Chartrand, 2000; Maruna, 2001; Ward & Stewart,
2003).

ძლიერი მხარეების განვითარებაზე დაფუძნებული მიდგომა მიზნად
ისახავს კონსტრუქციულ თანამშრომლობას დამნაშავეებთან, რათა მათ
ჰქონდეთ სოციუმის მიმართ დადებითად განწყობილი და პიროვნულად
ღირებული ცხოვრება; ამასთანავე, არ უნდა მოხდეს საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი მიზნის უგულებელყოფა. შესაბამისად,
დამნაშავეებთან მომუშავე პირმა აქცენტი უნდა გააკეთოს ორ საკითხზე:
რისკის მართვა და სიკეთეების წახალისება. ეს ორი ფაქტორი არ არის
განცალკევებული. სიკეთეების წახალისების მეთოდის კარგად დაგეგმილი
და გააზრებული გამოყენება პირდაპირ და ეფექტურად ეხმარება რისკის
მართვის მიზანს. ასეთი დადებითი, მიზანზე ორიენტირებული მიდგომა
შთააგონებს და მოტივაციას უჩენს დამნაშავეს (Ward & Maruna, 2007).
შესაბამისად, ეს არის პოზიტიური და მდგრადი მეთოდი ხანგრძლივი
პერსპექტივით ქცევის შეცვლისა და რისკის მართვისათვის.

კარგი ცხოვრების მოდელი

ძლიერი მხარეების განვითარებაზე დაფუძნებული ერთ-ერთი მიდგომა,
რომელიც პოპულარობას იძენს მკვლევარებს შორის, არის დამნაშავეთა
რეაბილიტაციის კარგი ცხოვრების მოდელი (GLM). GLM არის
ინტერვენციის მეთოდი და მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში გამოიყენება
დამნაშვეთა თერაპიის პროგრამებში. GLM წარმოადგენს ძლიერი მხარეების
განვითარებაზე დაფუძნებულ რეაბილიტაციას, რომელიც პასუხობს
დამნაშავეთა კონკრეტულ ინტერესებს, შესაძლებლობებსა და მიზნებს. მას
პრაქტიკოსები იყენებენ სახელმძღვანელოდ ინტერვენციის გეგმის
შემუშავებაში, რაც ეხმარება დამნაშავეებს ისეთი უნარების განვითარებაში,
რაც მათ შესაძლებლობას მისცემს მიაღწიონ პიროვნულად მნიშვნელოვან
მიზნებსა და შედეგებს. GLM-ის ამოსავალი წერტილია მოსაზრება, რომ
ყველა ინდივიდს მსგავსი მიზნები და საჭიროებები აქვს; ხოლო
მშობლების, მასწავლებლებისა და საზოგადოების ვალია, რომ თითოეულ
ჩვენგანს დაეხმაროს ისეთი შესაძლებლობების განვითარებაში, რომ
სამყაროში ჩვენი გზა გავიკვალოთ. კრიმინალური ქცევა დგება მაშინ,
როდესაც ინდივიდებს არ ჰყოფნით შინაგანი და გარეგანი რესურსები, რათა
ღირებულებითი მოთხოვნილებები დაიკმაყოფილონ სოციალურად
მისაღები გზით. მაშასადამე, დანაშაულებრივი ქცევა, ესაა დამნაშავის
მოუხერხებელი მცდელობა, რომ ცხოვრებისეული ღირებულებების
შესაბამისად მოიქცეს (Ward and Stewart 2003). რეაბილიტაციის პროცესმა კი
დამნაშავეები უნდა აღჭურვოს ცოდნით, უნარებით, შესაძლებლობებით და
რესურსებით, რათა მათ ცხოვრების ღირებულებითი მოთხოვნილებები
იმგვარად დაიკმაყოფილონ, რომ სხვებს არ მიაყენონ ზიანი. GLM მთავარ



აქცენტს აკეთებს დამნაშავის ცხოვრებისეულ ღირებულებებსა და
დამნაშავეზე ეფექტის მოხდენაზე. დამნაშავეები, ისევე როგორც ყველა
ჩვენგანი, ცდილობენ საკუთარი ცხოვრებისეული ღირებულებითი
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას ყველა შესაძლო გზით. GLM-ის
მეშვეობით ყურადღება ექცევა დამნაშავის როგორც შინაგან
ღირებულებებსა და ცხოვრებისეულ პირობებს, ასევე, გარეგან ფაქტორებს,
როგორებიცაა რესურსები და შესაძლებლობები. შესაბამისად, GLM-ს
პრაქტიკული სარგებელი მოაქვს, როგორც შეკავებაზე ორიენტირებულ
ინტერვენციას.

GLM-ს, როგორც დამნაშავის რეაბილიტაციის თეორიას, აქვს სამ-
საფეხურიანი კონცეპტუალური საფუძვლები: რეაბილიტაციის მიზნებთან
დაკავშირებული ზოგადი მოსაზრებები; ეტიოლოგიური (მიზეზობრივი)
საფუძლები, რომლებიც პასუხს აგებენ დანაშაულებრიობის ამოქმედებასა
და შენარჩუნებაზე და პრაქტიკული შედეგები, რომლებიც რეაბილიტაციის
მიზნებიდან და მიზეზობრივი გარემოებებიდან მომდინარეობს.
თითოეული კონცეპტუალური საფუძველი დაწვრილებითაა აღწერილი და
მათ მოსდევს საქმეთა მართვაში მათი გამოყენების მიმოხილვა.

GLM-ის ზოგადი მოსაზრებები
GLM ეფუძნება ადამიანური ღირსების ეთიკურ კონცეფციას (იხ.Ward,
Syversen, 2009) და ადამიანის უნივერსალურ უფლებებს. შესაბამისად, ის
დიდ აქცენტს აკეთებს მოქმედების თავისუფლებაზე. GLM
დაინტერესებულია ინდივიდთა შესაძლებლობით, რომ შეარჩიონ და
ჩამოაყალიბონ მიზნები, შექმნან გეგმები და ამ გეგმების შესასრულებლად
თავისუფლად იმოქმედონ. დამნაშავეები, როგორც ყველა სხვა ადამიანი,
განსაკუთრებულ ღირებულებას ანიჭებენ კონკრეტულ ფსიქოლოგიურ
განწყობას, პირად თვისებებს და გამოცდილებას, რომლებიც GLM-ის
მიხედვით ძირითად სიკეთეებად მიიჩნევა. ფსიქოლოგიური, სოციალური,
ბიოლოგიური და ანთროპოლოგიური კვლევის შედეგად, უარდმა და მისმა
კოლეგებმა (Ward, Brown 2004; Ward, Marshall 2004) პირველებმა
შემოგვთავაზეს ძირითადი სიკეთეების 9 ტიპად კლასიფიკაცია. პერვისის
მიერ წარმოებულმა ემპირიულმა კვლევამ (Purvis 2006; 2010) შეამოწმა ეს
ეტიოლოგიური მოსაზრებები და დაადგინა, რომ ადამიანური კავშირები და
საზოგადოება ცალ-ცალკე კატეგორიებია; ისევე, როგორც წარმატება
თამაშისას და წარმატება მუშაობისას. შედეგად, დამტკიცდა ძირითადი
სიკეთეებიის 11 კატეგორია: (1) სიცოცხლე (მოიცავს ჯანმრთელ ცხოვრებას
და მოქმედებას), (2) ცოდნა (რამდენად ინფორმირებულად თვლის ადამიანი
თავს იმ გარემოებების შესახებ, რაც მისთვის მნიშვნელოვანია), (3)
წარმატება თამაშში (ჰობი და რეკრეაცია), (4) წარმატება სამსახურში (მათ
შორის, ზედამხედველობითი გამოცდილება), (5) წარმატება მოქმედების
თავისუფლებაში (ავტონომიურობა და საკუთარი თავის მართვა), (6)
შინაგანი სიმშვიდე (ემოციური მღელვარებისგან და სტრესისგან
თავისუფლება), (7) ადამიანური კავშირები (მათ შორის ინტიმური,
რომანტიკული და ოჯახური ურთიერთობები), (8) საზოგადოება (კავშირი
ფართო სოციალურ ჯგუფებთან), (9) სულიერება (უფრო ფართო გაგებით,
ცხოვრების მნიშვნელობისა და მიზნის პოვნა), (10) სიამოვნება



(ბედნიერების მდგომარეობა ან კარგად ყოფნა აქ და ახლა), (11)
კრეატიულობა (საკუთარი თავის გამოხატვა ალტერნატიული ფორმებით).
ვარაუდობენ, რომ ყველა ადამიანი სხვადასხვა დოზით ყველა ძირითადი
სიკეთის მოპოვებას ცდილობს; თუმცა აწონ-დაწონვისა და პრიორიტებების
განსაზღვრის პროცესი ძირითად სიკეთეებთან დაკავშირებით, ასახავს
დამნაშავის ღირებულებებსა და ცხოვრებისეულ პრიორიტეტებს.
პრაქტიკაში არსებობს რამდენიმე იდენტობა. ისინი ეფუძნება, მაგალითად,
ოჯახურ როლებს (მაგ. მშობელი), სამსახურს (მაგ, ფსიქოლოგი) და
გართობას (მაგ. რაგბის მოთამაშე). ეს კი ნიშნავს, რომ ინდივიდი
სხვადასხვა კონტექსტში, შესაძლოა, სხვადასხვა ღირებულებას დაეყრდნოს
- თითოეული პრაქტიკული იდენტობის ნორმატიულ - ღირებულებითი
საფუძვლის მიხედვით.

ინსტრუმენტული სიკეთეები, ანუ მეორადი სიკეთეები წარმოადგენენ
ძირითადი სიკეთეების მოპოვების კონკრეტულ გზებს და აქვთ მიზნების
ფორმა (Ward, Vess et al. 2006). მაგალითად, სტაჟირების დასრულებამ,
შესაძლოა, დააკმაყოფილოს ცოდნისა და სამსახურში წარმატების
ძირითადი სიკეთეების ტესტი, ხოლო ზრდასრულთა სპორტულ გუნდში ან
კულტურულ კლუბში გაწევრიანებამ, შესაძლოა, დააკმაყოფილოს
საზოგადოების ძირითადი სიკეთის ტესტი. ასეთი აქტივობები
შეუთავსებელია დინამიკურ რისკ-ფაქტორებთან, რაც ნიშნავს იმას, რომ
პრევენციის მიზანი ირიბად უკავშირდება GLM-ის აქცენტს დამნაშავესთან
დამოკიდებულების შერჩევის მიზნებზე.

GLM -ის მიზეზობრივი (ეტიოლოგიური) საფუძვლები
უახლესი ემპირიული კვლევის შედეგად შემოწმდა GLM-თან
დაკავშირებული თავდაპირველი ეტიოლოგიური ვარაუდები.
დადასტურდა ამ მოდელის ეტიოლოგიური საფუძვლები (იხ. Purvis, 2010).
ამ ვარაუდების შემოწმებისას, კვლევამ დაადგინა ორი ძირითადი გზა,
რასაც მივყავართ დანაშაულებრიობის ამოქმედებისკენ: პირდაპირი და
არაპირდაპირი. პირდაპირია გზა, როდესაც დამნაშავე აქტიურად ცდილობს
(ხშირად, იმპლიციტურად) ძირითადი სიკეთეების დაკმაყოფილებას
საკუთარი დანაშაულებრივი ქმედებით. მაგალითად, პირმა, რომელსაც არ
აქვს შესაძლებლობა, დაიკმაყოფილოს ინტიმურობის სიკეთის
მოთხოვნილება ზრდასრულთან, შესაძლოა, სცადოს მისი დაკმაყოფილება
ბავშვთან. არაპირდაპირია გზა, როდესაც ერთი ან მეტი სიკეთის
დაკმაყოფილებისას გარემოებები იმგვარად მოეწყობა, რომ წარმოიქმნება
ისეთი ტალღური ეფექტი, რაც დანაშაულის ჩადენას იწვევს. მაგალითად,
ინტიმურობისა და ავტონომიურობის სიკეთეებს შორის კონფლიქტმა,
შესაძლოა, გამოიწვიოს ურთიერთობის დასრულება, რასაც შედეგად
მოსდევს მარტოობისა და ტანჯვის შეგრძნებები. ამ ყველაფერთან
გამკლავების მოუხერხებელმა სტრატეგიამ - მაგალითად, ალკოჰოლის
გამოყენება სტრესის მოსახსნელად - შესაძლოა, ზოგიერთ შემთხვევაში,
გამოიწვიოს კონტროლის დაკარგვა და სექსუალური ხასიათის დანაშაულის
ჩადენა (Ward, Mann et al., 2007).

GLM-ის მიხედვით, არსებობს ოთხი ტიპის სირთულე ან პრობლემა, რაც



ადამიანებს აქვთ საკუთარ ცხოვრებისეულ გამოცდილებასთან (სტილთან)
მიმართებით ან იმ ცხოვრების გეგმასთან მიმართებით, რაც მათ
მენტალურად წარმოისახეს. „ცხოვრების წესი“ ნიშნავს იმას, თუ როგორ
ცხოვრობს პირი, რა არის მისი ყოველდღიური აქტივობები, ფუნქციები,
ქცევა. შესაბამისად, ესაა ცხოვრების სტილი, რომელიც ინდივიდუალურ
ღირებულებებსა და მიდგომებს ასახავს. „ცხოვრებისეული გეგმა“ ნიშნავს
პირის მიერ (ღიად ან იმპლიციტურად) საკუთარი ცხოვრების დაგეგმვას
აწმყოსა და მომავალში. ხშირად, პირის ყოველდღიური ცხოვრება
მნიშვნელოვნად განსხვავდება მისი ცხოვრებისეული გეგმისგან. უარდის
მიხედვით, (2002a; 2002b; Ward, Fisher, 2005), არსებობს ძირითადი
პრობლემების 4 ტიპი, რომლებიც გამოაშკარავდება პირის ცხოვრების წესსა
თუ ცხოვრებისეულ გეგმაში: შესაძლებლობა, მასშტაბი, ინსტრუმენტები და
თანმიმდევრულობა.
ცხოვრების წესთან და ცხოვრებისეულ გეგმებთან დაკავშირებული
პირველი პრობლემაა შესაძლებლობა. არსებობს შესაძლებლობის ორი სახე:
შინაგანი და გარეგანი შესაძლებლობები. შინაგანი შესაძლებლობა
უკავშირდება პირის შინაგან გარემოებებს, როგორებიცაა სიკეთის
მოპოვების უნარი და შესაძლებლობა. შინაგან შესაძლებლობებთან
დაკავშირებულ პრობლემებს ვუწოდებთ შინაგან წინაღობებს.
შესაძლებელია, რომ პირს არ ჰქონდეს საჭირო შინაგანი შესაძლებლობები
კონკრეტულ სიკეთეთა მოსაპოვებლად. შესაბამისად, კონკრეტული
უნარების ან შინაგანი პირობების გაძლიერება და შექმნა აღდგენითი
თერაპიის ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს. მაგალითად, შესაძლებელია
პირს სურდეს ყურადღების გამახვილება სამსახურში წარმატების სიკეთეზე.
მაგრამ, შესაძლოა, მას არ ჰქონდეს უნარები, რათა მოიპოვოს იმგვარი
სამსახური, რაც მას წარმატებისა და სისავსის შეგრძნებას მიანიჭებს.
ბარიერები, რომლებიც ხელს უშლის პირის სრული პოტენციალის
(შესაძლებლობის) გამოვლენას, სხვადასხვაგვარია: კოგნიტური (პირს აკლია
ცოდნა ან მენტალური შესაძლებლობა), ფსიქოლოგიური (პირს აკლია
საკუთარი თავის რწმენა ან/და აქვს პრობლემები მოტივაციასთან
დაკავშირებით და ქცევითი (კოგნიტური და ფსიქოლოგიური პრობლემები
გარდაიქმნება ქცევით პრობლემებად და ზღუდავს პირის
შესაძლებლობებს).

მეორეს მხრივ, გარეგანი შესაძლებლობები უკავშირდება პირის
გარემომემცველ პირობებსა და კონტექსტს (მაგ., სოციალური მხარდაჭერის
ხელმისაწვდომობა, დასაქმების შესაძლებლობები, განათლების
ხელმისაწვდომობა) და ისინი საჭიროა მიზნების მისაღწევად და სიკეთეთა
მოსაპოვებლად. გარეგან შესაძლებლობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს
ვუწოდებთ გარეგან წინაღობებს. მაგალითად, პირს უნდა, რომ გახდეს
ხელოვანი (ეს არის მიზანი, მაგრამ სიკეთე, რომლის მოპოვებასაც ეს პირი
ცდილობს, შესაძლოა იყოს წარმატება სამსახურში, წარმატება თამაშში ან
კრეატიულობა). მაგრამ ის ცხოვრობს განცალკევებულ ადგილას (გარეგანი
წინაღობა) და მის გარშემო არ არსებობს ისეთი კურსი, რომელზეც ის
ჩაეწერებოდა და რომელსაც გაივლიდა. მაშასადამე, შინაგანი და გარეგანი
წინაღობები გავლენას ახდენენ სიკეთის მოპოვების ინტრუმენტებზე.
აღნიშნულ მაგალითში, გეოგრაფიული მდებარეობის გარეგანმა წინაღობამ,



შესაძლოა, უბიძგოს პირს, რომ შეიძინოს წიგნი ხელოვნებაზე და თავად
განისწავლოს თავი. თუმცა შესაძლებელია, პირმა ხელი ჩაიქნიოს. ამ
შემთხვევაში, მიზანი დარჩება მიუღწეველი, ხოლო სიკეთის
მოთხოვნილება - დაუკმაყოფილებელი. შედეგად, შესაძლებელია,
განვითარდეს პრობლემები.

ემპირიულად იდენტიფიცირებული კრიმინოგენული საჭიროებები GLM-ში
ასახულია, როგორც ძირითადი სიკეთეების მოპოვების შინაგანი ან
გარეგანი წინაღობები (Ward & Maruna, 2007). შინაგანი და გარეგანი
პირობები უნდა განვიხილოთ, როგორც ცვალებადი ფაქტორები, რომლებიც
დანაშაულებრივ ქცევას წარმართავს (მათ უწოდებენ დინამიკურ რისკ
ფაქტორებს). ადამიანები, რომლებიც ბევრ შინაგან და გარეგან წინაღობას
აწყდებიან და რომელთაც ცოტა ძლიერი მხარე აქვთ, დგანან ისეთი ქცევის
ჩადენის საფრთხის წინაშე, როგორიცაა დანაშაული. ეს იმიტომ ხდება, რომ
მათ არ შეუძლიათ გამოიყენონ უნარები ან ძლიერი მხარეები, რათა ეძიონ
სასურველი სიკეთეები თუ შედეგები სოციალურად მისაღები გზებით.
შესაბამისად, ისინი გადადიან ანტი-სოციალურ ან შეუსაბამო ქცევაზე.
მართლაც, უარდი და მარუნა აღნიშნავენ, რომ (2007) თითოეული
ძირითადი სიკეთე შესაძლებელია დავუკავშიროთ ერთ ან მეტ
კრიმინოგენულ საჭიროებას. მაგალითად ავიღოთ მოქმედების
თავისუფლების ძირითადი სიკეთე. იმპულსურობამ შესაძლოა ხელი
შეუშალოს მიზნების სათანადოდ შესრულებას ან შედეგად გამოიღოს
მიზნების მხოლოდ არასტაბილური ან ხანმოკლე ვადით მიღწევა.
აღნიშნულის მსგავსად, ცუდმა ემოციურმა კონტროლმა, შესაძლოა, ხელი
შეუშალოს შინაგანი სიმშვიდის მიღწევას ან პირი მიიყვანოს არასათანადო
ინსტრუმენტების გამოყენებამდე, როგორიცაა ალკოჰოლის ბოროტად
გამოყენება.

ცხოვრების წესთან და ცხოვრებისეულ გეგმებთან დაკავშირებული მეორე
პრობლემა შეეხება მასშტაბის მოცულობას. როდესაც პირი არ მიილტვის ან
ვერ მოიპოვებს (გარკვეულ დონეზე) 11 საბაზისო ადამიანური
სიკეთეებიდან რომელიმეს, მის ცხოვრებას ან გეგმას აკლია მასშტაბი.
მასშტაბის სიმცირემ, შესაძლოა, მიგვიყვანოს სიკეთეთა რომელიმე
შემადგენელი ნაწილის უგულებელყოფამდე. ესენი შეიძლება იყოს სხეული,
საკუთარი თავი ან სოციალური ცხოვრება.  ერთ-ერთი ასეთი ნაწილის
უგულებელყოფა იწვევს ფსიქოლოგიურ დისფუნქციას; ფსიქოლოგიურ
ტანჯვას - რომელსაც ჯანმრთელობის მენტალური პრობლემების გამოწვევა
შეუძლია, ან სოციალურ შეუთავსებლობას (Ward 2002). თითოეული
მათგანი კი იწვევს ბედნიერების ნაკლებობას.
მასშტაბთან დაკავშირებული პრობლემები შეიძლება რომელიმე სიკეთის
მიმართ ინტერესის ნაკლებობამ გამოიწვიოს. თუმცა, ძირითადად,
მასშტაბის შემცირებას შესაძლებლობების ნაკლებობა იწვევს. მაგალითად,
ადამიანებთან ურთიერთობების უნარების ნაკლებობის და სხვათა მიმართ
უნდობლობის შემთხვევაში ვერ მიიღწევა ადამიანური კავშირების და
საზოგადოების სიკეთეები. შესაძლოა, გაჩნდეს პრობლემები სამსახურში
(წარმატება სამსახურში) და შემცირდეს ისეთი გასართობი აქტივობები,
რომლებიც სხვა ადამიანების თანამონაწილეობას გულისხმობს (წარმატება



თამაშში). შესაბამისად, ხდება სიკეთეთა ნაწილების უგულებელყოფა.
შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი ადამიანის ცხოვრებას აკლია მასშტაბი, რამაც,
შესაძლებელია, იქონიოს ნეგატიური ზეგავლენა ფსიქოლოგიურ
ფუნქციონირებასა და ზოგად ბედნიერებაზე.

მესამე პრობლემა უკავშირდება საჭირო ინსტრუმენტების არსებობას.
სიკეთეთა ძიება სხვადასხვა გზითაა შესაძლებელი. ზოგმა გზამ, შესაძლოა,
შეამციროს სიკეთის წარმატებით მოპოვების შესაძლებლობა ან პირს არ
მისცეს ამ სიკეთით სრული სარგებლის მიღების შესაძლებლობა.
მაგალითად, დამნაშავე ეძიებს ადამიანური კავშირების სიკეთის მოპოვებას
ბავშვთან სექსუალური ურთიერთობის გზით. თუმცა ბავშვებს, მათი
ფიზიკური და მენტალური მოუმწიფებლობიდან გამომდინარე, არ
შეუძლიათ ზრდასრულებს უპასუხონ (Ward 2002). შესაბამისად, დამნაშავე
არასწორი ინსტრუმენტით ეძიებს სიკეთეს. ასეთ დროს შეუძლებელია
სიკეთის მოპოვება და დამნაშავის საჭიროებების დაკმაყოფილება.
საკუთარი იმედების მიუხედავად, დამნაშავემ, შესაძლოა, შეამციროს
თავისი ბედნიერება, რადგან მან კონკრეტული სიკეთის მოსაპოვებლად
იმედის გამაცრუებელ გზებს მიმართა.

ცხოვრების წესთან და ცხოვრებისეულ გეგმებთან დაკავშირებული ბოლო
პრობლემაა სიკეთეთა თანმიმდევრულობა. თითოეული პირის ცხოვრებაში
სიკეთეები ერთმანეთის შესაბამისადაა დალაგებული და დაკავშირებული.
უარდი და სტიუარტი (2003) ამტკიცებენ, რომ ცხოვრებას, რომელსაც
თანმიმდევრულობა აკლია, პირი მიჰყავს იმედგაცრუებამდე და, შესაძლოა,
შედეგად გამოიღოს ცხოვრება, რომელსაც აკლია მიზანი და არსი. არსებობს
თანმიმდევრულობის ორგვარი პრობლემა: ჰორიზონტალური და
ვერტიკალური. ჰორიზონტალური თანმიმდევრულობა ნიშნავს, რომ
სიკეთეები მკაფიოდ უკავშირდება ერთმანეთს სათანადო და ქმედითი
გზით. სიკეთეები უნდა ავსებდეს ერთმანეთს ან ჰარმონიულად
თანაარსებობდეს. ისინი არ უნდა იყვნენ ერთმანეთთან კონფლიქტში.
მაგალითად, პირს სურს ადამიანური კავშირების ძირითადი სიკეთის
მიღწევა რომანტიკული ურთიერთობის გზით, მაგრამ, ამავდროულად,
სურს მოქმედების თავისუფლებაში წარმატების სიკეთის მოპოვებაც. ორივე
სიკეთე შეიძლება იყოს თანაბარმნიშვნელოვანი; მაგრამ შეიძლება ისინი
ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდეს გამოყენებული ინსტრუმენტის გამო. პირს
სურს სხვა ადამიანთან სიახლოვე და მასთან სიმშვიდის მოპოვება; მაგრამ,
ამასთანავე, ის აგრესიულად და ძალადობრივად იქცევა, რათა იგრძნოს
საკუთარი ავტონომიურობა და კონტროლის სადავეები. მაშასადამე,
გამოყენებული ინსტრუმენტი ქმნის კონფლიქტს სასურველ სიკეთეთა
შორის. ასეთი კონფლიქტი იწვევს პრობლემებს ურთიერთობაში, ხელს
უშლის ადამიანური კავშირების სიკეთის მოპოვებას, განაპირობებს
ემოციურ ტანჯვას და უბედურების შეგრძნებას. პრობლემა მდგომარეობს
სიკეთეების მოსაპოვებლად ისეთი ინსტრუმენტების გამოყენებაში, რაც
სხვა ადამიანებს ზიანს აყენებს; განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც პირი,
ასევე, ცდილობს ადამიანებთან სიახლოვესა და კავშირების დამყარებას.
სიკეთეთა შორის კონფლიქტმა, შესაძლოა, გამოიწვიოს მასშტაბის



შემცირებაც. კვლევები ადასტურებს, რომ მიზანთა შორის წინააღმდეგობასა
და მნიშვნელოვანი პიროვნული მიზნების მიუღწევლობას აქვს ნეგატიური
ეფექტი ფიზიკურ კეთილდღეობაზე (Emmons, 1999).

თანმიმდევრულობის მეორე, ვერტიკალური ფორმა, მოითხოვს იერარქიულ
სიცხადეს (შკალას) სიკეთეთა შორის. GLM მიუთითებს, რომ პირი თავისი
ცხოვრების მანძილზე ყველა სიკეთის მოპოვებას ცდილობს, მაგრამ არ არის
განსაზღვრული თითოეული სიკეთის მნიშვნელობა. ესაა ინდივიდუალური
პროცესი, რომელზეც გავლენას ახდენს თითოეული პირის არჩევანი,
უნარები, სიმპატიები და ანტიპატიები, სოციალური ნორმები და
კულტურული ღირებულებები. ადამიანებს უნდა ესმოდეთ, თუ რომელი
სიკეთეა მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჰქონდეთ ცხოვრებისეული
პრიორიტებები. ეს ყოველივე განაპირობებს პირის ყოველდღიურ
აქტივობებს. პირი, რომელიც ადამიანური კავშირების სიკეთეს უფრო
მაღლა აყენებს, ვიდრე წარმატებას სამსახურში, უბედური იქნება, თუკი მას
არ ჰყავს პარტნიორი და კვირაში 7 დღის მანძილზე ზეგანაკვეთურად
მუშაობს. ვერტიკალური თანმიმდევრულობის ნაკლებობა ადამიანებს
სიცარიელის გრძნობას უჩენს საკუთარი ცხოვრების მიმართ და ისინი
მიჰყავს ცხოვრების აზრისა და ბედნიერების დაკარგვამდე. ასეთ დროს
ადამიანები მეტ აქცენტს აკეთებენ სურვილების მყისიერ
დაკმაყოფილებაზე, ვიდრე გრძელვადიან ცხოვრებისეულ მიზნებზე (Ward,
Stewart 2003).

მაშასადამე, არსებობს რამდენიმე ტიპის პრობლემა, რომელიც თავს იჩენს
ადამიანის ცხოვრების წესთან და ცხოვრებისეულ გეგმებთან
დაკავშირებით. რეაბილიტაცია მიზნად უნდა ისახავდეს ამ პრობლემების
იდენტიფიცირებას, რათა ცხოვრების წესი და ცხოვრებისეული გეგმა
შეიცვალოს იმგვარად, რომ მოერგოს თითოეული დამნაშავის არჩევანს,
შესაძლებლობებს, უნარებსა და ხასიათს. შედეგად, დამნაშავე სიკეთეებს
მოიპოვებს სოციუმისადმი კეთილგანწყობილი გზებით, რომლებიც
ძირეულად სასარგებლო და აზრიანია.

დანაშაულის ჩადენისკენ მიმავალი გზები
GLM-ის ეტიოლოგიური (მიზეზობრივი) საფუძვლები გადმოცემულია
დიაგრამაში 1.0.

ამ დიაგრამას სამი ნაწილი აქვს. პირველი ნაწილი (რომელიც მარცხნივ
იწყება) წარმოადგენს დამნაშავის წარსულ ცხოვრებას, განსაკუთრებით,
ბავშვობას, რასაც გრძელვადიანი ეფექტი აქვს: მათ შორის მშობლების
მაგალითსა და მიღებულ ტრავმებს. დიაგრამის ცენტრალური განყოფილება
წარმოადგენს დამნაშავის ცხოვრების სტილს, ანუ დამნაშავის ცხოვრებას
დანაშაულის ჩადენისას (დაკავებამდე). დიაგრამის მესამე ნაწილი მარჯვენა
მხარესაა მოცემული და წარმოადგენს დანაშაულამდე მისვლის ორგვარ
გზას.

განვითარებისას მიღებული გამოცდილება
განვითარებისას მიღებული გამოცდილების რელევანტურობა ცხოვრების



გვიანდელ ეტაპზე კარგადაა განხილული კრიმინოგენულ და
ფსიქოლოგიურ თეორიებში. მნიშვნელოვანი აკადემიური კვლევები და
თეორიები მიუთითებს განვითარებისას მიღებული გამოცდილების როლზე
დანაშაულის ჩადენასთან დაკავშირებით. ასეთებია: სოციალური შესწავლის
თეორიები, (მაგ. სხვებისგან შესწავლილი კრიმინალური ქცევის თეორია,
იხ. Burgess, Akers 1966; Akers 1996), ფსიქოანალიტიკური თეორიები (Hollin
1989), და განვითარებითი და ცხოვრების გზის კრიმინოგენული თეორიები
(იხ. Moffitt 1993; Farrington 2003). ემპირიულმა კვლევამ დაადასტურა, რომ
არასაკმარისი ზედამხედველობა მშობლებისგან, მშობლების აგრესიულობა
(დაწყებული მკაცრი დისციპლინით და დამთავრებული ბავშვზე
ძალადობით) და კონფლიქტი მშობლებთან ძალადობრივი დანაშაულის
ჩადენის მნიშვნელოვანი განმაპირობებლი ფაქტორებია (Farrington 1978;
McCord 1979; Farrington 1991; Farrington 1992). ეტიოლოგიურმა კვლევამ
სექსუალური ხასიათის დანაშაულებთან დაკავშირებით აჩვენა, რომ
განვითარებისას მიღებულ გამოცდილებას დიდი ზეგავლენის მოხდენა
შეუძლია (იხ. განვითარებაზე უარყოფითად ასახული მოვლენების როლის
შესახებ Marshall და Barbaree-ს „ინტეგრირებულ თეორიაში“, 1990).

ცხოვრების წესი დანაშაულის ჩადენისას
მოდელის ეს ნაწილი წარმოადგენს სიკეთეთა ძიების 3 განსხვავებულ
შედეგს და ხაზს უსვამს 4 პრობლემიდან თითოეულის გავლენას ცხოვრების
წესზე. კიდეც ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ ცხოვრების წესი ნიშნავს იმას, თუ
როგორ ცხოვრობს პირი, როგორ იქცევა, რა აქტივობებს ახორციელებს, რა-
და-რა სიკეთის მოპოვებისკენ მიისწრაფვის, რა მიზნები აქვს და როგორ
ცხოვრობს დღიდან დღემდე. ეს ყველაფერი წარმოაჩენს პირის
ღირებულებებს, ვალდებულებებსა და მიდგომებს (Giordano, Longmore,
Schroeder, & Seffrin, 2008; Petersilia, 2003; Laub & Sampson, 2003; Sampson &
Laub, 1993). მოდელის ეს ნაწილი ასახავს დამნაშავის (სუბიექტურ)
შეფასებას მისი ცხოვრების დონესთან დაკავშირებით და მკვლევარის
(ობიექტურ შეფასებას). ეს იმისთვის გაკეთდა, რათა შეძლებისდაგვარად
სრულყოფილად გაგვეგო, რა იყო დამნაშავეთა ცხოვრების წესი
დანაშაულის ჩადენისას. პირის ცხოვრების ხარისხი, ცხადია, სუბიექტური
გამოცდილებაა; თუმცა 4 პრობლემა გვეხმარება, რომ ჩავატაროთ
ობიექტური შეფასება იმისა, თუ რამდენად კარგად ცხოვრობს დამნაშავე.
შესაძლებელია, რომ პირს არასწორი წარმოდგენა ჰქონდეს საკუთარ
ცხოვრების დონეზე.

პროცესი იწყება სასურველი სიკეთისგან ან დაკავშირებული მიზნისგან.
შემდეგ (ღია ან იმპლიციტური) ყურადღება ექცევა უნარებს, არჩევანს,
წინაღობებსა და შესაძლებლობებს, რომლებიც ამ კონკრეტულ სიკეთეს
უკავშირდება. პირმა უნდა აწონ-დაწონოს მასთან დაკავშირებული
გარემოებები და შეაფასოს, თუ რა არის მისი მიზნის მიღწევის ან
სასურველი სიკეთის მოპოვების საუკეთესო გზა. ბოლო ეტაპია
ინტრუმენტების შერჩევა და უშუალო ქმედება/ქცევა. აწონ-დაწონვის
პროცესი ზოგჯერ იმპლიციტურია (ქვეცნობიერი ან ავტომატური), ზოგჯერ
- ღია (პირი ყურადღებით არჩევს და ზოგჯერ სხვა ადამიანთანაც გადის
კონსულტაციას). შერჩეული ინსტრუმენტების მიხედვით 3 განსხვავებული



შედეგი შეიძლება დადგეს დანაშაულებრივ ქცევასთან დაკავშირებით:
ერთი, დანაშაულებრივი ქმედება არ არის დაკავშირებული სასურველ
სიკეთესთან და გამოყენებულ ინსტრუმენტთან; დანარჩენი ორი შედეგისას
დანაშაული დგება (პირდაპირი და არაპირდაპირი გზით).

დანაშაულის ჩადენისკენ მიმავალი გზები
დიაგრამაში 1.0-ში ნაცრისფრის სხვადასხვა ტონი გამოიყენება დანაშაულის
ჩადენის რისკის აღსანიშნად. ყველაზე მუქი ნაცრისფერი დანაშაულის
ფერია და, შესაბამისად, ნებისმიერი ქმედება, რომელიც აშკარად
უკავშირდება დანაშაულს, ყველაზე მუქი ნაცრისფრითაა მოცემული.
არადაპირდაპირი გზა ნაცრისფრის სხვა ტონშია გადმოცემული, რათა
აჩვენოს დანაშაულის ჩადენის მზარდი რისკი. ღია ნაცრისფერი ასახავს
დანაშაულის ჩადენის ალბათობას. საშუალო ტონის ნაცრისფერი ასახავს
დანაშაულის ჩადენის გაზრდილ ალბათობას გამოყენებული
ინტრუმენტების ნეგატიური შედეგების გამო. ეს ალბათობა განისაზღვრება
იმის მიხედვით, თუ რამდენად კარგადაა პირი აღჭურვილი გაუარესებულ
გარემოებებთან გასამკლავებლად. მუქი ნაცრისფერი ასახავს დანაშაულის
ჩადენამდე ბოლო ნაბიჯს (ყველაზე მუქი ნაცრისფერი), როდესაც პირი არ
გეგმავს დანაშაულის ჩადენას, მაგრამ მაინც ჩადის დანაშაულს.

პირდაპირ გარემოებებს რაც შეეხება, პირი გეგმავს და განიზრახავს
დანაშაულის ჩადენას, რაც მისთვის კონკრეტული სიკეთის მოპოვების
(არასათანადო) ინსტრუმენტია. კერძოდ, თუკი სიკეთის მოპოვების
ინსტრუმენტი სექსუალური ხასიათის დანაშაულია, მაშინ ამ სიკეთის
მოპოვება თანხვდება დანაშაულის ჩადენისკენ მიმავალ პირდაპირ გზას.
მაგალითად, ადამიანური კავშირების სიკეთის მაგალითზე (ინტიმურობა
და ერთმანეთთან რომანტიკული კავშირი), დიაგრამა 1.1 ასახავს
დანაშაულის ჩადენისკენ მიმავალ პირდაპირ გზებს.

ცხადია, შესაძლებელია, რომ დამნაშავემ აშკარად არ იცოდეს, თუ რა
სიკეთის მოპოვებას ცდილობს; მაგრამ, როგორც წესი, მან იცის, თუ რა
მიზანს ემსახურება მისი ქცევა; ამ კონკრეტულ შემთხვევაში - ინტიმურ
ურთიერთობას. მოცემულ მაგალითში, პირს სურს დაახლოება სხვა პირთან.
მაგრამ წინაღობების გამო - როგორებიცაა უნდობლობა ზრდასრულ
ადამიანებს შორის; რწმენა, რომ ბავშვები უფრო იოლად დასაყოლიებლები
არიან, ვიდრე ზრდასრულები; დამნაშავის
ჰომოსექსუალური/პედოფილური არჩევანი; დამნაშავის ცუდი
ურთიერთობები სხვებთან; მისი გარშემომყოფების უარყოფითი
დამოკიდებულება ჰომოსექსუალიზმის მიმართ - ინსტრუმენტი, რასაც
აღნიშნული პირი ირჩევს, არის სექსუალური კონტაქტი მამრობითი სქესის
ბავშვთან. დანაშაულის ჩადენის პირველ ეტაპზე ინსტრუმენტის არჩევა,
გარემოებებისა და არჩევანის აწონ-დაწონვა, სავარაუდოდ, ექსპლიციტური
პროცესია. თუმცა, შესაძლოა, დანაშაულის გაგრძელებისას ეს პროცესი
გახდეს ავტომატური (იმპლიციტური). რასაკვირველია, სექსი ბავშვთან
არასათანადო ინტრუმენტია სამი მიზეზის გამო: პირველი, მას ზიანი
მოაქვს მსხვერპლისთვის; მეორე, ის მოიცავს კრიმინალურ ქმედებას და
მესამე, მიზანი და სიკეთე არასდროს მიიღწევა, რადგან ბავშვებს, მათი
ემოციური და ფიზიკური უმწიფრობის გამო, არ შეუძლიათ ინტიმურ



ურთიერთობაში ყოფნა.

დანაშაულის ჩადენისკენ მიმავალი არაპირდაპირი გზის შემთხვევაში, პირს
არ აქვს დანაშაულის ჩადენის აშკარა განზრახვა. იგი ორიენტირებულია
კონკრეტული სიკეთის მიღწევაზე, რაც სექსუალური ხასიათის დანაშაულს
არ მოიცავს. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს ინტრუმენტი ან
არასათანადოა, ან არ არსებობს (მაგ. შესაძლებლობების სიმწირის გამო,
პირს შესაძლოა არ ჰქონდეს სიკეთის მიღწევისთვის საჭირო
ინტრუმენტები; შესაბამისად, სიკეთის მოპოვება და მიზნის მიღწევა
შეუძლებელია). ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც არასათანადო
ინსტრუმენტები, ასევე, მათი ნაკლებობა ნიშნავს სიკეთის/მიზნის გვერდზე
გადადებას. ეს ნიშნავს, რომ სიკეთის მოპოვება შეუძლებელი გახდა: იმის
გამო, რომ მისი მიღწევა სრულიად შეუძლებელია ან მისი მიღწევა მხოლოდ
დროებით (ან მხოლოდ მინიმალურად) შეიძლება პრობლემური ქცევის
გამოყენებით, რაც აუფასურებს სიკეთის ნამდვილ ღირებულებას. საეჭვო
ინტრუმენტების გამოყენება ქმნის ტალღურ ან სპირალურ ეფექტს პირის
ცხოვრებაზე, ანუ ცხოვრება უარესდება. სწორედ ასეთ დამატებით
პრობლემებს, უკმაყოფილებასა და უბედურების განცდას მიჰყავს ადამიანი
დანაშაულის ჩადენამდე. შინაგანი სიმშვიდის სიკეთის მაგალითზე
დაყრდნობით, დიაგრამა 1.2 წარმოადგენს დანაშაულისკენ მიმავალ
არაპირდაპირ გზას.

მოცემულ მაგალითში, პირს სურს შინაგანი სიმშვიდის სიკეთის მოპოვება
და აშკარა მიზანი აქვს ემოციური კეთილდღეობის სახით. მარტივად რომ
ვთქვათ, პირს უბრალოდ სურს, იყოს ბედნიერი. სამწუხაროდ, ის
რამდენიმე წინაღობის წინაშე დგას. მას აქვს პრობლემათა გადაჭრის ცუდი
უნარები, რადგან მშობლებმა ის არ აღზარდეს სათანადოდ. მას დეპრესია
აწუხებს და მეგობრები არ ჰყავს. სავარაუდოა, რომ მის მიერ გარემოებების
აწონ-დაწონვა იმპლიციტურად (ქვეცნობიერად და ავტომატურად) ხდება;
რადგან ამ საკითხებზე აშკარად ფიქრი გამოიწვევდა გადაწყვეტილებას,
რომ ამ პირმა მოძებნოს ვინმე, ვისაც გაეუსაუბრება, ან ეძიოს სამედიცინო
დახმარება და არ გამოიწვევდა ალკოჰოლის მიღების გადაწყვეტილებას
ტკივილის დასახშობად ან საკუთარ მდგომარეობაზე ფიქრის თავიდან
ასაცილებლად.
ინსტრუმენტის პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ის ამ პირს არ
სთავაზობს მისი სიტუაციიდან გამოსავალს და არ ეხმარება მიზნების
მიღწევაში გრძელვადიანი პერსპექტივით. ამასთანავე, არსებობს ტალღურ-
სპირალური ეფექტი, როდესაც არსებული პრობლემები და არასათანადო
ინსტრუმენტები ქმნის დამატებით პრობლემებს ინდივიდისათვის.
მაგალითად, ნარკოტიკების/ალკოჰოლის გამოყენება და პრობლემის
გადაუჭრელობა იწვევს განგრძობად დეპრესიას, პრობლემებს
ურთიერთობაში (მაგ. ემოციური გაუცხოება, კონფლიქტი ან
ურთიერთობის შეწყვეტა) და ფინანსურ სიძნელეებს (რასაც იწვევს
სამსახურში გამოუცხადებლობა, ნარკოტიკების/ალკოჰოლის ბოროტად
გამოყენება). ეს პრობლემები გროვდება. მათ ემატება დეპრესია,
მარტოსულობა და კონტროლის დაკარგვა ალკოჰოლის/ნარკოტიკების
ბოროტად გამოყენების გამო. შედეგად, ხდება სექსუალური ხასიათის



დანაშაული.

დანაშაულის ჩადენისკენ მიმავალი ამ პირდაპირი და არაპირდაპირი
გზების განხილვისას, პერვისმა (2006; 2010) დაადგინა, რომ დამნაშავეთა
უმრავლესობა ეძიებდა სხვადასხვა სახის სიკეთეს, რომ განსხვავებული
მიზნები მიიღწეოდა განსხვავებული გზით და მონაწილეთა უმრავლესობა
იყენებდა 3 ტიპის ინტრუმენტს (ინტრუმენტები, რომლებიც არ იყვნენ
დაკავშირებულნი დანაშაულთან და არ გამოიყენებოდნენ დანაშაულის
ჩასადენად; ინტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენებოდა დანაშაულის
ჩადენისკენ პირდაპირ და არაპირდაპირ მიმავალ გზებზე). ის
დამნაშავეებიც კი, რომლებსაც სურდათ და გეგმავდნენ დანაშაულის
ჩადენას, ზოგჯერ აღმოჩნდებოდნენ დანაშაულის ჩადენისკენ მიმავალ
არაპირდაპირ გზაზე; თუმცა ზოგიერთი დამნაშავე მხოლოდ ამ გზას
იყენებდა. ასეთ დამნაშავეებს განსაკუთრებული სირთულეები ჰქონდათ
იმის გაცნობიერებასთან დაკავშირებით, თუ რატომ ჩაიდინეს დანაშაული
და დაბნეულები იყვნენ, რომ საერთოდ მივიდნენ დანაშაულის ჩადენამდე.
ეს იმიტომ ხდებოდა, რომ მათ, სავარაუდოდ, არ ჰქონდათ დანაშაულის
ჩადენის აშკარა განზრახვა (დასაწყისში მაინც) და ცუდად ან საერთოდ არ
დაგეგმეს ან აარჩიეს მსხვერპლი. მათი მხრიდან დანაშაულის ჩადენა იყო
ნეგატიური გარემოებების/მოვლენების სპირალური ან ტალღური ეფექტი.

ცხოვრებისეული გეგმა
დიაგრამის ბოლო ნაწილში მოცემულია ცხოვრებისეული გეგმა. ცხოვრების
გეგმა არის გეგმა, რომელიც ადამიანებს საკუთარი აწმყოსა და
მომავლისთვის აქვთ და მოიცავს ნაბიჯებს, რომელთაც ადამიანები დგამენ
ან გეგმავენ კონკრეტული ცხოვრებისეული მიზნების მისაღწევად.
მაგალითად, ვიღაცას შესაძლოა დაგეგმილი ჰქონდეს, გახდეს მექანიკოსი,
დაქორწინდეს, ჰყავდეს შვილები და წარმატებული იყოს რომელიმე
შეჯიბრებით სპორტში. ისევე, როგორც სიკეთეები/მიზნები, შესაძლებლობა,
ინტრუმენტების შერჩევა, პირის ცხოვრებისეული გეგმაც, შესაძლოა, იყოს
ექსპლიციტური ან იმპლიციტური. ექსპლიციტურია ის ცხოვრებისეული
გეგმა, რომელიც ყურადღებით იქნა განხილული და შედგენილი მიზნებისა
და სტრატეგიების მიხედვით (როგორც წესი, ესაა წმინდად კოგნიტური
პროცესი, მაგრამ შესაძლოა მიზნებისა და ვადების დაწერაც).
იმპლიციტურია ცხოვრებისეული გეგმა, როდესაც პირის ცხოვრების წესი
უფრო სპონტანურია: მათი ცხოვრება ცუდადაა ორგანიზებული, ისინი
ნაკლებად ან საერთოდ არ ფიქრობენ მომავალზე ან არ იციან, რა სურთ
ცხოვრებაში, არ შეუძლიათ მიზნების მისაღწევი გზების წარმოდგენა და,
შესაბამისად, საკუთარი ცხოვრებისეული გეგმის შესასრულებლად ისინი
ეყრდნობიან ბედს ან იღბალს.
ცხოვრებისეული გეგმები დანაშაულის ჩადენაზე პირდაპირ ან ირიბ
ეფექტს ახდენდნენ; ისევე, როგორც ზემოთ აღწერილი ინსტრუმენტების
შერჩევის პროცესი. ექსპლიციტური ცხოვრებისეული გეგმა, შესაძლოა, მისი
შინაარსის მიხედვით, პირდაპირ ან ირიბად იყოს დაკავშირებული
დანაშაულის ჩადენასთან. მაგალითად, შესაძლოა, ვინმეს ჰქონდეს
ექსპლიციტური ცხოვრებისეული გეგმა, რომელიც მოიცავს მომავალში



სექსუალური ხასიათის დანაშაულის ჩადენას (პირდაპირი კავშირი). თუმცა
აღნიშნულის საპირისპიროდ, შესაძლოა, პირს გულდასმით და
ექსპლიციტურად ჰქონდეს შემუშავებული საკუთარი „იდეალური“
მომავალი, მაგრამ როდესაც საქმე ცუდად წავა (მაგ. მოსიყვარულე ოჯახისა
და მყუდრო სახლის გეგმა, სინამდვილეში, პრობლემური გამოდგება),
შესაძლოა დაიწყოს ტალღური რეაქცია. თუკი პირს არ აქვს ასეთ
სირთულეებთან გამკლავების სწორი სტრატეგია და ვერ ირჩევს
ინტრუმენტებს, შესაძლოა, სახეზე გვქონდეს დანაშაულისკენ მიმავალი
არაპირდაპირი გზა. იმპლიციტური ცხოვრებისეული გეგმა მხოლოდ
დანაშულის ჩადენისკენ მიმავალი არაპირდაპირი გზისკენ წაიყვანს პირს.
როგორც წესი, პირის უუნარობას, დაგეგმოს მომავალი და მისი უმწეობის
განცდას პირი მიჰყავთ დანაშაულის ჩადენამდე.

GLM-ის ზოგადი პრაქტიკული შედეგები
კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ GLM-ის თანახმად, გამასწორებელი
ინტერვენციის მიზანია ძირითადი სიკეთეების ან ადამიანური
საჭიროებების წახალისება. მათი მოპოვებისას/დაკმაყოფილებისას პირის
ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა მყარდება (Ward, Brown 2004). GLM-ის
გამოყენებისას შეფასება იწყება კარგი ცხოვრების შესახებ დამნაშავის აღქმის
დადგენით და ხდება სხვადასხვა ძირითადი სიკეთის მნიშვნელობის
განსაზღვრა დამნაშავისათვის. აღნიშნული მიიღწევა: (i) დეტალური
კითხვების დასმით დამნაშავის ძირითადი ცხოვრებისეული
ვალდებულებების შესახებ, მისთვის ღირებული ყოველდღიური
საქმიანობისა და გამოცდილების შესახებ; და (ii) იმ მიზნებისა და
ღირებულებების იდენტიფიცირებით, რაც აშკარად გამოიკვეთებოდა
დანაშაულთან დაკავშირებული ქმედებების ჩადენისას. როდესაც
დამნაშავის აღქმა იმის შესახებ, თუ რა არის კარგი ცხოვრება, დადგენილია,
ყალიბდება მომავალზე ორიენტირებული მეორადი სიკეთეები
დამნაშავესთან თანამშრომლობით. მეორადი სიკეთეების მიზანია, რომ
დააკმაყოფილოს დამნაშავის მოთხოვნილებები ძირითად სიკეთეებთან
დაკავშირებით სოციალურად მისაღები გზით. შედეგად, დგება „კარგი
ცხოვრების“ სარეაბილიტაციო გეგმა. ინდივიდუალიზებული თერაპია
ეხმარება დამნაშავეს, რომ განახორციელოს თავისი „კარგი ცხოვრების“
ინტერვენციული გეგმა; ამასთანავე, თერაპია ყურადღებას უთმობს
კრიმონოგენულ საჭიროებებს, რომლებიც, შესაძლოა, აფერხებდნენ
სიკეთეების მოპოვებას. მაშასადამე, ინტერვენცია გულისხმობს შინაგანი
შესაძლებლობებისა და უნარების განვითარებას და გარეგანი რესურსებისა
და სოციალური მხარდაჭერის მაქსიმალურად მობილიზებას, რათა
დამნაშავემ ძირითადი ადამიანური სიკეთეების მოთხოვნილება
სოციალურად მისაღები გზით დაიკმაყოფილოს.

უარდი და სხვები (2007) ხაზს უსვამენ GLM-ის ჯგუფურად გამოყენების
მნიშვნელობას და ეყრდნობიან სექსუალური ხასიათის დანაშაულის
ჩამდენთა თერაპიის საუკეთესო, თანამედროვე  პროგრამებს, რომლებიც 7
მოდულს მოიცავს: თერაპიის წესების დადგენა, დანაშაულებრიობისა და
კოგნიტური გარდაქმნის გააზრება, არასათანადო აღგზნებასთან



გამკლავება, გავლენა მსხვერპლზე და ემპათიის ტრენინგი, აფექტის
რეგულირება, ტრენინგი სოციალურ უნარებში და თერაპიამდე
მდგომარეობაში დაბრუნების პრევენცია. აღნიშნული პირები
მიუთითებდნენ, რომ მოდულთა უმრავლესობა დაკავშირებულია ზოგად
ძირითად სიკეთესთან და შესაბამისობაშია იმ მოსაზრებასთან, რომ
დინამიკური რისკ-ფაქტორები ნაკლებად მოსახერხებელი საშუალებაა
ძირითადი სიკეთეების მოსაპოვებლად. მაგალითად, დანაშაულებრიობისა
და კოგნიტური გარდაქმნის მოდულის გააზრებისას, ზოგადი სიკეთე არის
ცოდნა, რომელიც მიიღწევა დამნაშავეთათვის იმის ახსნით, თუ როგორ
მიიყვანა ისინი დანაშაულის ჩადენამდე მათმა ფიქრებმა, გრძნობებმა და
ქმედებებმა. ტრენინგი სოციალურ უნარებში უკავშირდება მეგობრობის,
საზოგადოებისა და მოქმედების თავისუფლების სიკეთეებს. დამნაშავეთა
„კარგი ცხოვრების“ ინდივიდუალური გეგმები უნდა ასახავდეს ამ
მოდულში მოცემული ინტერვენციების ბუნებას. მაგალითად, ზოგიერთმა
დამნაშავემ, შესაძლოა, ადამიანური კავშირების სიკეთეზე მეტი
ღირებულება მიანიჭოს სხვა სიკეთეებს, როგორებიცაა წარმატება თამაშში
და წარმატება სამსახურში. მათ შემთხვევაში საბაზისო ტრენინგი
სოციალურ უნარებში იკმარებს. სხვა დამნაშავეები, შესაძლოა, დიდ
მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ინტიმურ ურთიერთოებებს. შესაბამისად, მათ
შემთხვევაში საჭირო იქნება ინტიმურობისა და ურთიერთობების
საკითხებთან დაკავშირებით ინტენსიური თერაპიული სამუშაოს ჩატარება.

მსოფლიოს მასშტაბით GLM არაერთ პროგრამაში  გამოიყენება, როგორც
სექსუალური ხასიათის დამნაშავეთა თერაპიის ძირითადი თეორიული
ჩარჩო (McGrath, Cumming, Burchard, Zeoli & Ellerby, 2010). ამჟამად, ხდება ამ
მოდელის წარმატებით გამოყენება დამნაშავეების საქმეთა მართვის
მიდგომის ფარგლებში.

GLM-ზე დაფუძნებული საქმის მართვა

საქმის მართვის პროცესში GLM მიდგომის გამოყენებისას
გასათვალისწინებელია რამდენიმე ფაზა და ორი სავარჯიშო ინსტრუმენტი,
იმისათვის, რომ დამნაშავის მენეჯმენტი იყოს სტრუქტურულად
გამართული და კონრეტულ პირზე მორგებული. აღნიშნული ფაზები და
საქმის მართვის ინსტრუმენტები აქ განხილული იქნება, რაც წარმოადგენს
დამნაშავეებთან GLM გამაჯანსაღებელი მუშაობის ზოგად პრაქტიკულ
სახელმძღვანელოს. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ წინამდებარე ნაშრომი
ახდენს მხოლოდ აღნიშნული ინსტრუმენტების გამოყენებისთვის საჭირო
ქმედებების შეჯამებას და მათი რეალობაში გამოყენება ბევრად უფრო
რთულია, რაც საქმეთა მმართველისგან მოითხოვს მრავალმხრივ ტრენინგს
და შესაბამისი უნარების და შეფასების ჩამოყალიბებისათვის საჭირო დროს.

საქმეთა მართვისას GLM-ის გამოყენების ფაზები

ფაზა ერთი: ინფორმაციის მოძიება
საქმის მართვის თავდაპირველი ფაზა მოიცავს დამნაშავის და მისი
გარემოებების შესახებ ინფორმაციის მოძიებას. ზოგადად, RNR-ზე



დაფუძნებული საქმის მართვის დროს, აღნიშნული ეტაპი შეზღუდული
ხასიათისაა და მოიცავს მხოლოდ დამნაშავის პიროვნულ და გარემოსთან
დაკავშირებულ რისკ-ფაქტორებს. ხშირად, დამნაშავის ინტერესებს და
ბედნიერებას ყურადღება არ ექცევა, ვინაიდან ისინი არ აღიქმება, როგორც
რისკისა და რეციდივიზმის შემცირების საშუალება. მასთან შედარებით,
GLM მიდგომა ყოვლისმომცველია და საქმეთა მმართველი ვალდებულია
სრულად შეისწავლოს დამნაშავე. მხოლოდ მსგავსი მიდგომის შედეგად
არის შესაძლებელი რისკის სრულად გაგება (რაც მოცემულია დიაგრამა N1-
ში) რაც დასტურდება დანაშაულის ჩადენის პირდაპირი და არაპირდაპირი
გზების აღმოჩენით. იმისათვის, რომ მსგავსი ღირებული ინფორმაცია
გამჟღავნდეს, საქმის მმართველმა უნდა მოიძიოს ინფორმაცია დამნაშავის
ცხოვრების ყველა ასპექტის შესახებ.  დანაშაულის ჩადენის გზების გარდა,
დამნაშავეს უნდა ჰქონდეს (ან უნდა ჰქონოდა) პიროვნული ინვესტიციისა
და კმაყოფილების გარკვეული სფერო, რომელიც დაკავშირებული არ არის
დანაშაულის ჩადენასთან და რომელიც მას ანიჭებს თავდაჯერებულობას
და უბიძგებს პირადი წარმატებისკენ. ნებისმიერი მსგავსი ინფორმაცია
უნდა აღიწეროს დამნაშავის ინდივიდუალურ GLM აღწერის ცხრილში
(იხილეთ ცხრილი N1).

ფაზა ორი: ინფორმაციის მონაცემებად გადაქცევა
მონაცემები წარმოადგენს დამნაშავის პირად ინფორმაციას. საქმის მართვის
მიზნებისათვის, აღნიშნული მონაცემები შეიცავს დამნაშავის შესახებ
ინფორმაციას, რომელიც ეხმარება საქმის მმართველს, უკეთესად შეიცნოს
დამნაშავის თვისებები, პრიორიტეტები, სურვილები, მოტივაცია,
გამოწვევევბი და ძლიერი მხარეები. ერთობლიობაში ეს ინფორმაცია საქმის
მმართველს უქმნის წარმოდგენას, თუ რატომ და როგორ მივიდა პირი
დანაშაულის ჩადენამდე, რა სახის პირადი (გარეგანი) და გარემო (გარეშე)
ფაქტორები ახდენდნენ ზემოქმედებას, აგრეთვე. დამნაშავის ცხოვრებაში
არსებული დადებითი და კარგი მხარეების შესახებ, და - შესაბამისად - იმ
ელემენტების შესახებ, რაც არსებითია დამნაშავის მიერ სოციალური
ცხოვრების წარმართვისათვის.

ფაზა სამი: ინფორმაციის აღწერა
GLM-ზე დაფუძნებული საქმის მართვის დროს საქმის მმართველის მიერ
გამოყენებეული ერთ-ერთი პირველ ინფორმაციის აღწერის ინსტრუმენტს
წარმოადგენს GLM აღწერის ცხრილი. აღნიშნული ცხრილი ახდენს არა
მარტო დამნაშავის ცხოვრების და გამოცდილების მოკლედ შეჯამებას,
არამედ ეხმარება საქმის მმართველს მონაცემების გაცხრილვაში და
ინფორმაციის სამუშაო ჩარევის ობიექტებად გადაქცევაში. დამატებით, ის
ეხმარება საქმის მმართველს განახორციელოს ინფორმაციის დახარისხება
შემდეგნაირად: შიდა და გარე ძლიერი მხარეები (შესაძლებლობები) და
სისუსტეების (წინაღობები, კრიმინოგენული მოთხოვნილებები),
საშუალებები (ქცევები, მათ შორის დანაშაულებრივი), ქცევების კავშირი
დანაშაულებრივ ქმედებებთან (პირდაპირი, ირიბი, დამცავი ან კავშირის
გარეშე) და დამნაშავის მიერ სიკეთეების პრიორიტეტად განსაზღვრა.

ფაზა ოთხი: აღწერის ცხრილის გამოყენება წინასაწრი ინტერვენციის



წარმართვისთვის
მაშინ, როდესაც GLM აღწერის ცხრილში მოიპოვება საკმარისი ინფორმაცია,
მისი გამოყენება შესაძლებელია დამნაშავისათვის ინტერვენციის მიზნების
მორგების კუთხით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან დამნაშავესთან
უნდა დაიწყოს პროდუქტიული და აზრიანი მუშაობა იმ მომენტიდან,
როდესაც ის დაექვემდებარება საქმის მართვას. GLM აღწერის ცხრილი
წარმოადგენს დამნაშავის ცხოვრების ამსახველ ერთგვარ რუკას, რომელიც
ნებისმიერი სხვა რუკის მსგავსად ეუბნება საქმის მმართველს თუ რა
მიმართულებით უნდა წავიდეს დამნაშავის მართვის დროს. ცხრილი
მოწყობილია იმგვარად, რომ წარმართოს საქმის მმართველების ქმედებები
და მიანიშნოს მათ დამნაშავის რეაბილიტაციის ან მენეჯმენტის გეგმებზე
გამასწორებელი ბრძანების არსებობის პირობებში. შესაბამისად, ცხრილის
მიზანია: (ა) გამოავლინოს დამნაშავეში არსებული სიკეთეები და კარგი
მხარე (აღნიშნულ ძლიერ მხარეებს და თვისებებს სჭირდება მოვლა და
შენარჩუნება, ვინაიდან მათი არსებობა სასიცოცხლო მნოშვნელობისაა
დამნაშავის მიერ სოციალური ცხოვრების წარმართვის და სუსტი მხარეების
ძლიერ მხარეებად განვითარებისათვის); (ბ) აქცენტი გააკეთოს იმ
სფეროებზე, რომელთა გამოსწორება და შეცვლაც უნდა მოხდეს
(წინაღობები და ნაკლოვანებები, მაგ: კრიმინოგენული მოთხოვნილებები);
და (გ) განახორციელოს ინტერვენციის საჭიროების მქონე სფეროებისათვის
პრიორიტეტების მინიჭება.   პრიორიტეტი ენიჭებათ იმ სფეროებს,
რომლებიც წარმოადგენენ დანაშაულის ჩადენისკენ მიმავალ პირდაპირ
გზას (მაგალითისთვის, ბავშვზე სექსუალური ძალადობა ფიზიკური და
ემოციური ინტიმურობის შეგრძნების მიზნით წარმოადგენს დანაშაულის
ჩადენისკენ მიმავალ პირდაპირ გზას) და არა ისეთ სფეროებს რომლებიც
წარმოადგენენ დანაშაულის ჩადენისკენ მიმავალ არაპირდაპირ გზას
(მაგალითისთვის, ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენება სულიერი სიმშვიდის
მოპოვების მიზნით, როდესაც ინტოქსიკაცია იწვევს დანაშაული ჩადენას).

ფაზა ხუთი: ანალიზი
შემდეგი ნაბიჯი მმართველისგან მოითხოვს  გააკეთოს GLM-ის შემდეგი
კონცეფციების ანალიზი: უნარი, საშუალება, მოცულობა და
თანმიმდევრობა. აღნიშული ანალიზის პუნქტები მოცემულია GLM-ის
საქმის მართვის მეორე ინსტრუმენტში, რომელსაც ეწოდება GLM ანალიზის
ცხრილი (იხილეთ ცხრილი N2).

აღნიშნული ცხრილის თანახმად, საქმის მმართველმა უნდა აღწეროს და
გაანალიზოს დამნაშავის წარსული (დანაშაულის ჩადენის პერიოდში
არსებული) ცხოვრების გეგმა/ცხოვრების წესი და მისი მიმდინარე
ცხოვრებისეული გეგმები (ეს უკანასკნელი შეიძლება პირველის იდენტური
იყოს ან განსხვავდებოდეს). ისე, როგორც ცხრილში ნაჩვენები ნებისმიერი
სიკეთე, ცხოვრებისეული გეგმა შეიძლება წარმოადგენდეს დანაშაულის
ჩადენის პირდაპირ ან არაპირდაპირ გზას. მაგალითისათვის,
ცხოვრებისეული გეგმა, რომელიც ცხადად შეიცავს სექსუალური ხასიათის
დანაშაულის ჩადენის სამომავლო პერსპექტივას, წარმოადგენს დანაშაულის
ჩადენის პირდაპირ გზას (მისი თავიდან აცილება შეუძლებელია, თუ
დამნაშავე ნამდვილად მოტივირებულია და არ არსებობს ხელის შემშლელი



გარემო-ფაქტორები). ცხოვრებისეული გეგმა, რომელსაც აქვს დანაშაულის
ჩადენის არაპირდაპირი გზა, დიდი ალბათობით, შეიცავს ისეთ მიზნებს და
ქცევებს, რომლებიც გარკვეულწილად პრობლემურია და გზას უხსნის სხვა
მსგავს პრობლემებს, რომლებიც აძლიერებენ სტრესს და მომავალში
დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობას.
GLM ანალიზის ცხრილის მიზანია, რომ საქმის მმართველს დაეხმაროს
ყველაზე საჭირბოროტო საკითხების გამოვლენაში: (ა) დამნაშავის წარსულ
და მიმდინარე ცხოვრებისეულ გეგმებთან დაკავშირებული საკითხები, მათ
შორის, დანაშაულის ჩადენისკენ მიმავალი გზები; (ბ) დამნაშავის ყველაზე
მნიშვნელოვანი კრიმინოგენული მოთხოვნილებები, რაც გულისხმობს
შინაგან და გარეგან წინაღობებს (თითოეულთან მიმართებაში მისი
დამოკიდებულების ცვალებადობა), რომლებიც ხელს უშლის დამანაშავეს
მიიღოს სოციალური სიკეთეები; (გ) დამნაშავის ცხოვრებაში  არსებული
მასშტაბის დონე (და სხვაობა იმ სიკეთეებს შორის რომლებიც მიღებულია
სოციალურად მისაღები ან არამართლზომიერი გზებით ან რომელთა
მოპოვებაც დამნაშავეს საერთოდ არ უცდია); (დ) ჰორიზონტალური
კონფლიქტის ბუნება და სიდიდე (მის ქცევასა და სასურველ შედეგს შორის
შეუსაბამობების განვითარება სამოტივაციო ინტერვიუების მეშვეობით
წარმოადგენს უმთავრეს საქმის მართვის სტრატეგიას); და (ე) დამნაშავის
მიმდინარე ცხოვრებისეული გეგმის ვერტიკალური თანმიმდევრულობის
დონე (უნდა შეედაროს დამნაშავის წარსულ, დანაშაულის ჩადენის
მომენტისთვის არსებულ ცხოვრებისეულ გეგმას).

ფაზა ექვსი: ინფორმირებული საქმის მართვის გეგმა და მიზნის დასახვა
GLM-ის გამოყენება საქმის მართვაში ნიშნავს უკეთ ინფორმირებულ,
საგულდაგულად დაგეგმილ და ინდივიდუალიზებულ საქმის მართვის
სტრატეგიას, რომელიც მოიცავს როგორც ხანმოკლე, ასევე, გრძელვადიან
მიზნებს. აღნიშნული მეთოდის გამოყენების უპირატესობა დამნაშავეთა
მართვის უფრო ტრადიციულ მიდგომებთან და RNR-თან შედარებით
მდგომარეობს შემდეგში: ეს მოდელი საქმის მმართველს შესაძლებლობას
აძლევს შინაარსიანად მართოს საქმეები ხანმოკლე სასჯელებიდან
დაწყებული (მაგ. 12-თვიანი ბრძანება), გრძელვადიანი პრევენციის
ბრძანებებით დამთავრებული, რომელთა ვადა 15 წლამდე შეიძლება იყოს.
RNR დაინტერესებულია გრძელვადიანი ინტერვენციით, მაგრმ მისი
ფოკუსი უფრო ვიწროა, ვიდრე GLM-ის. ჩვენი აზრით, RNR, როგორც წესი,
ორიენტირებულია რისკის შემცირებაზე და მხოლოდ იმ ცვლადებს
განიხილავს, რომლებიც ამ მიზანთანაა დაკავშირებული. GLM კი
ინტერესდება, ზოგადად, დამნაშავეთა ცხოვრების წესითა და მიზნებით და
მისი მიდგომა ჰოლისტიკურია. GLM-ის მიზანია დაეხმაროს დამნაშავეებს,
რომ შექმნან ცხოვრებისეული გეგმები და შეიძინონ უნარები ამ გეგმის
განსახორციელებლად გრძელვადიან პერსპექტივაში. აღნიშნული მიზნის
მისაღწევად აუცილებელი კოგნიტური უნარები ზოგადადაც სასარგებლო
იქნება დამნაშავეთათვის და მათ დაეხმარება იფიქრონ მეტი და
გრძელვადიან პერსპექტივაში შეხედონ საკუთარ ცხოვრებასა და
ვალდებულებებს (Laws & Ward, 2011). უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც GLM-
ის აღწერის ცხრილი, ასევე, GLM-ის ანალიზის ცხრილი მიმდინარე
სამუშაოა: ისინი მუდმივად იცვლება დამნაშავის ცხოვრებისა და ქცევის



შესაბამისად. ორივე დოკუმენტი პერიოდულად უნდა გადაიხედოს და
განახლდეს.

GLM-ის საქმის მართვის მიდგომა პრაქტიკაში
საქმის მართვის GLM მიდგომას იყენებს Corrections Victoria, რომელიც
პირველია მის გამოყენებაში 2008 წლიდან. ამ მიდგომას ცენტრალური
როლი უჭირავს ორგანიზაციის საქმის მართვის სპეციალიზებულ მოდელის
(SCMM) მიხედვით. ეს მოდელი სერიოზული ან მაღალი რისკის
მატარებელ, სექსუალური ხასიათის დამნაშავეთა მართვისათვის
გამოიყენება. შესაბამისად, Corrections Victoria არის ლიდერი GLM-ის
გამოყენებაში გამასწორებელ სისტემაში, ასევე, დამნაშავეთა საქმეების
სპეციალიზებულ მართვაში. ფორმალური შეფასებები ჯერ კიდევ
ჩასატარებელია, თუმცა აშკარაა, რომ მოდელის ზედმიწევნით
განხორციელებასთან ერთად სხვა ფაქტორებმაც შეუწყო ხელი მის
წარმატებას.

მთავარი მხარდამჭერი და პოლიტიკის საკითხები
წინასწარი დაკვირვების თანახმად, SCMM-ის წარმატება (ისევე, როგორც
ნებისმიერი ახალი პროგრამის წარმატება) რამდენიმე მნიშვნელოვან
ფაქტორს ემყარება. ესენია: მხარდაჭერა მაღალ დონეზე თავად
ორგანიზაციის შიგნით; ხარისხიანი ტრენინგი საქმეთა მმართველებისა და
უფროსი მენეჯერებისთვის; პროგრამის სტაბილური ფინანსირება; საქმეთა
მართვის რეგულარული ფორუმების ჩატარება და ინფორმაციის გაზიარება;
ხარისხის უზრუნველმყოფი მექანიზმები და კარგად დაგეგმილი
მენტორობის პროგრამა. უნდა აღინიშნოს, რომ GLM-ის საქმეთა მართვის
მიდგომა სპექციალიზებული წესით იქნა იმპლემენტირებული: ამ
მოდელის მიხედვით სამუშაოს გასაწევად ტრენინგს უტარებენ მხოლოდ
საქმეთა კონკრეტულ მმართველებს, რომლებიც გარკვეული კატეგორიის
დამნაშავეებს ზედამხედველობენ. GLM-ის მიხედვით საქმეთა
მართვისათვის პროფესიული კომპეტენციის შექმნა მოითხოვს
მნიშვნელოვან უნარებს, დროს, პრაქტიკასა და ცოდნას. თუმცა აღნიშნული
ფაქტორები გადამწყვეტია წარმატების მისაღწევად და ჩვენ ამ ფაქტორებს
ქვემოთ მოკლედ შევეხებით.

მაღალი დონის ორგანიზაციული მხარდაჭერა და სტაბილური დაფინანსება
თითოეული ახალი პროგრამისა თუ მოდელისთვის მნიშვნელოვანია, რომ
მას ორგანიზაციის შიგნით მენეჯმენტის სხვადასხვა დონემ დაუჭიროს
მხარი. ასეთ მხარდამჭერას ცენტრალური ადგილი უჭირავს სათანადო
დამოკიდებულებისა და პოზიტიური ორგანიზაციული კულტურის
ჩამოსაყალიბებლად, რაც თანამშომლებს უადვილებს ახალი პრაქტიკის
დანერგვას. SCMM-ის იმპლემენტაციის პრაქტიკა ადასტურებს, რომ იმ
მენეჯერებს, რომლებიც მხარდაჭერას უწევენ თანამშომლებს და რომელთაც
კარგი ცოდნა აქვთ, ჰყავთ თანამშრომლები, რომლებიც მუდმივად
ხარისხიანად მუშაობენ. ეს, ძირითადად, ხდება იმის გამო, რომ ტრენინგ-
გავლილი და მხარდაჭერის აღმომჩენი მენეჯერები თავიანთი
თანამშრომლებისგან მოელიან მოდელის სწორ და თანმიმდევრულ
იმპლემენტაციას. მენეჯერებს, რომელთაც არ მიუღიათ მონაწილეობა



მოდელის შესახებ ტრენინგში, უბრალოდ, არ შეუძლიათ სათანადო
მხარდაჭერა გაუწიონ საკუთარ თანამშრომლებს. ასეთი მენეჯერები
მოდელს უყურებენ, როგორც დამატებით და არა როგორც ძირითად
მიდგომას.

პროგრამის ორგანიზაციულ მხარდაჭერასთან ერთად, აუცილებელია, რომ
ორგანიზაციის შიგნით არსებობდეს საკმარისი და სტაბილური ფინანსები.
ადეკვატური რესურსების გამოყოფა უზრუნველყოფს ტრენინგისა და
პროფესიული განვითარების მუდმივ ხელმისაწვდომობას, სპეციალიზებული
საქმეთა მმართველის თანამდებობის სტაბილურობას და პროგრამის ხარისხის
შენარჩუნებას.

ხარისხიანი ტრენინგი
GLM-ის საქმეთა მართვის მიდგომის სათანადოდ გამოყენებისთვის
გადამწყვეტია თანამშრომელთა ხარისხიანი პროფესიული მომზადება.
აუცილებელია თავდაპირველი ტრენინგი GLM-ის თეორიაში,
კონცეფციებსა და პრაქტიკულ გამოყენებაში. შემდგომ, საჭიროა ტრენინგის
მუდმივად განმეორება, რათა პროგრამის თანმიმდევრულობა და
დასაწყისში მიღებული ცოდნის გამყარება იქნეს უზრუნველყოფილი.
განგრძობვადი ტრენინგები უკიდურესად მნიშვნელოვანია. პრაქტიკაში
შეუსაბამობების კვლევამ უჩვენა, რომ ტრენინგში მონაწილეობიდან 12
თვის შემდეგ, განგრძობადი ტრენინგისა და მონიტორინგის გარეშე,
მონაწილეებს თითქმის სრულად დაავიწყდათ ტრენინგის მასალა და
თანამშრომლები უბრუნდებიან იმ პრაქტიკას, რასაც ტრენინგამდე
იყენებდნენ (Andrews & Bonta, 1998).

როგორც ზემოთ აღინიშნა, მნიშვნელოვანია, რომ მომზადება მენეჯერებსაც
ჩაუტარდეთ. ტრენინგის შემდგომ მიღებული უკუ-კავშირის შედეგად
დადგინდა, რომ ის მენეჯერები, რომლებიც თანამშრომლებთან ერთად
ერთსა და იმავე ტრენინგს გადიან, უკეთ მომზადებულებად გრძნობენ თავს
იმისათვის, რათა მხარდაჭერა გაუწიონ თავიანთ თანამშრომლებს.
ამასთანავე, დატრენინგებულ მენეჯერებს უფრო დიდი თავდაჯერებით
შეუძლიათ სპეციალიზებული თანამშრომლების გაწეული სამუშაოსა და
ანგარიშების შეფასება და უკეთ აფასებენ სპეციალიზებული საქმეთა
მმართველების მიერ სამსახურში გატარებული დროის შედეგიანობას.

ხარისხის უზრუნველყოფა
ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმის იმპლემენტაცია გადამწყვეტია
GLM-ის საქმეთა მართვის მიდგომის თანმიმდევრულობის
შესანარჩუნებლად. SCMM-ის მიხედვით, ეს ხდება უშუალოდ ხარისხის
შემფასებლის მეშვეობით. ხარისხის შემფასებელი არის ადამიანი, რომლის
თანამდებობრივი მოვალეობა გულისხმობს საქმეთა მმართველების მიერ
გაწეული მუშაობის ხარისხისა და თანმიმდევრულობის მონიტორინგს.
ასეთ თანამდებობაზე მყოფი პირის მოვალეობები, შესაძლოა,
განსხვავებული იყოს, მაგრამ ისინი პირდაპირ აგებენ პასუხს პრაქტიკაში
გამოვლენილი შეუსაბამობების, პროფესიონალიზმის ხარისხის, ცოდნაში
არსებული ხარვეზების, ტრენინგის საჭიროებებისა და საქმეთა მართვის



წერილობითი ანგარიშების მონიტორინგზე (ასეთი ზედამხედველობა
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან დამნაშავეთა შესახებ ანგარიშებს
სამართლებრივი შედეგი მოჰყვება).

მენტორობის პროგრამა
SCMM-ის სპეციალიზებული ბუნების გამო, ბევრი საქმეთა მმართველი ამ
მოდელზე მუშაობს განცალკევებით. ისინი შტატის სხვადასხვა ნაწილში
არიან გაფანტულები და, შესაძლოა, კონკრეტულ დაწესებულებაში ისინი
იყვნენ ერთადერთნი, ვინც ამ მოდელზე მუშაობს. სპეციალიზებული
საქმეთა მმართველების ნაკლებობის გამო (ამჟამად, 37 ადამიანი მთელს
შტატში), Corrections Victoria-მ დანერგა მენტორობის პროგრამა. ეს
პროგრამა სპეციალიზებულ საქმეთა მმართველებს ავალდებულებს, რომ
მენტორობა გაუწიოს ზოგად საქმეთა მმართველს, რომელიც GLM-ის
საქმეთა მართვის მიდგომას იყენებს. ასეთი მიდგომით მცირდება
პროფესიული იზოლაციის შეგრძება. ამასთანავე, ასეთი მიდგომა ამყარებს
თავად სპეციალიზებული საქმეთა მმართველის მიერ ტრენინგისას
მიღებულ ცოდნას და ნაკლებად გამოცდილ საქმეთა მმართველს ამზადებს
იმისათვის, რომ შეძლოს დაწინაურება ან, საჭიროების შემთხვევაში,
საკუთარი მენტორის დროებით ჩანაცვლება.

საქმეთა მართვის ფორუმები
საქმეთა მართვის ფორუმები Corrections Victoria-ს მიერ
იმპლემენტირებული მორიგი სიახლეა. პროგრამა საქმეთა მმართველებს
ავალდებულებს, რომ ისინი კვარტალში ერთხელ შეიკრიბონ პროფესიული
განვითარებისა და კოლეგების მხარდაჭერის მიზნებისთვის. ასეთი
მიდგომა თანამშორმლებს ეხმარება პროფესიული იზოლაციის დაძლევაში
და შესაძლებლობას იძლევა, თავიდან იქნეს აცილებული შეუსაბამობანი
პრაქტიკაში.

დასკვნა

სექსუალური და ძალადობრივი ხასიათის დანაშაულის ჩამდენთა მიმართ
ინტერვენცისას GLM-ის პრინციპების გამოყენების დადებით შედეგებზე
უფრო და უფრო მეტი კვლევა მიუთითებს (მაგ., Gannon, King, Miles, &
Lockerbie, პრესაში; Harkins, Flak, & Beech, 2008; Lindsay, Ward, Morgan, &
Wilson, 2007; Marshall, Marshall, Serran, & O'Brien, 2011; Simons, McCullar, &
Tyler, 2009; Ware & Bright, 2008; Whitehead, Ward, & Collie, 2007). ასევე,
არსებობს კვლევები, რომლებიც ამყარებს GLM-ის საფუძვლად არსებულ
ვარაუდებს while others have offered support for the GLM’s underlying assumptions
(მაგ., Barnett & Wood, 2008; Bouman, Schene, & de Ruiter, 2009; Willis & Grace,
2008; Willis & Ward, პრესაში; Yates, 2009). ერთობლიობაში, აღნიშნული
კვლევები ადასტურებს, რომ GLM-ის გამოყენება აუმჯობესებს თერაპიისას
პოზიტიური ურთიერთობის დამყარებას და ხელს უწყობს დანაშაულის
ხელახლა ჩადენის გრძელვადიან პრევენციას.

GLM წარმოადგენს დამნაშავეებთან რეაბილიტაციაზე მუშაობის
სრულყოფილ, მიზანს მორგებულ და ინდივიდუალურად ღირებულ



მოდელს. მოცემულ ნაშრომში წარმოდგენილი საშუალებების მეშვეობით,
შესაძლებელია დამნაშავეებთან ორგანიზებულად და ეფექტურად მუშაობა.
აღნიშნული საშუალებები ნიშნავს იმას, რომ ემპირიული კვლევის
შედეგები გადატანილია სტანდარტულ ფორმატში, რომლის გამოყენება
შესაძლებელია ნებისმიერ დამნაშავესთან და, ამასთანავე, ის იმგვარდაა
შემუშავებული, რომ სიღრმისეულად შეაფასოს და წარმოადგინოს
თითოეული დამნაშავის, მისი ცხოვრების, დანაშაულებრიობისა და
რისკების უნიკალურობა.

GLM იმპლემენტირებულია რამდენიმე პრაქტიკულ კლინიკაში მსოფლიოს
მასშტაბით, რამაც დამაიმედებელი შედეგები მოგვცა. რაც შეეხება მის
გამოყენებას საქმეთა მართვის ან დამნაშავეებზე ზედამხედველობის
კონტექსტში, ამჟამად იგი შესანიშნავად გამოიყენება Corrections Victoria-ში,
ავსტრალიაში. ესაა პირველი გამასწორებელი ორგანიზაცია, რომელმაც
საქმეთა მართვაში GLM გამოიყენა. Corrections Victoria მკაცრად იცავს
სექსუალური ხასიათის დანაშაულის ჩამდენთა მიმართ გამოყენებულ
ინოვაციურ SCMM-ს; მათ შორის მათ მიმართ, ვინც შედარებით სერიოზულ,
გრძელვადიან და გათავისუფლების შემდგომი ზედამხედველობის
ბრძანებებს ექვემდებარება. ახალი პრაქტიკის იმპლემენტაციასთან ერთად,
ორგანიზაციამ შექმნა ისეთი სტრუქტურები და პროცესები, რომლებიც
ხელს უწყობს მოდელის იმპლემენტაციას და სრულყოფილად
ფუნქციონირებას. ასეთი ეფექტები სათანადოდ უნდა შეფასდეს.

აღნიშნული მიდგომის ფორმალური შედეგები ჯერ ისევ საჭიროებს
სისტემატურ შეფასებას, თუმცა მოცემული ნაშრომის მიზანს წარმოადგენდა
GLM-ის აღწერა. GLM-ის პრაქტიკული გამოყენების ემპირიული შეფასებები
ამჟამად ტარდება, მაგრამ პირველადი დასკვნები პოზიტიურია (იხ.
ზემოთ). დასასრულს, უნდა აღინიშნოს, რომ მოდელი, ძირითადად,
სექსუალური ხასიათის დანაშაულის ჩამდენთა მიმართ გამოიყენება. თუმცა
სინამდვილეში, მისი სარგებელი ბევრად მეტ ადამიანს სწვდება. GLM არის
მეთოდი ჯანსაღი ადამიანური ფუნციონირებისათვის და უნდა
განიხილებოდეს, როგორც თერაპიული საქმიანობის აუცილებელი მიდგომა
ნებისმიერ დამნაშავესთან თუ კლიენტთან მიმართებით. თუკი ჩვენ
მართლაც გვსურს, რომ დამნაშავეები ისევ და ისევ არ დაუბრუნდნენ
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემას, მაშინ ჩვენ უნდა
გამოვიყენოთ ჰოლისტიკური მიდგომა თერაპიისას და საქმეთა მართვისას
და დამნაშავეები აღვჭურვოთ იმგვარი უნარებით, რომ იცხოვრონ უკეთესი,
სოციალურად მისაღები და აზრიანი ცხოვრებით.

ელ-ფოსტა:
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References

Akers, R. L. (1996). "Is Differential Association/Social Learning Cultural Deviance
Theory?" Criminology 34(2): 229-247.

Andrews, A. A. (2006). Enhancing adherence to risk-need-responsivity : making
quality a matter of policy. Criminology and Public policy, 5, 595-602.

Andrews, D. A., & Bonta, J. (1998). The psychology of criminal conduct (2nd ed.).
Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co.

Barnett, G. & Wood, J.L. (2008). Agency, relatedness, inner peace, and problem
solving in sexual offending: How sexual offenders prioritize and
operationalize their good lives conceptions. Sexual Abuse: Journal of
Research and Treatment, 20, 444-465.

Bonta, J., & Andrews, D. (2010). Viewing offender assessment and rehabilitation
through the lens of the risk-needs-responsivity model. In F. McNeill, P. Raynor,
& C. Trotter (Eds.), Offender supervision: New directions in theory, research,
and practice (pp19-40). Abingdon, UK: Willan Publishing.

Bouman, Y.H.A., Schene, A.H., & de Ruiter, C. (2009). Subjective well-being and
recidivism in forensic psychiatric outpatients. International Journal of
Forensic Mental Health, 8, 225-234.

Burgess, R. and R. L. Akers (1966). "A Differential Association Reinforcement
Theory of Criminal Behavior." Social Problems 14: 128-147.

Burnett, R., & McNeill, F. (2005). The place of the officer-offender relationship in
helping the offender to desist from crime. Probation Journal, 52, 221-242.

Ellerby, L., Bedard, J., & Chartrand, S. (2000). Holism, wellness, and spirituality:
Moving from relapse prevention to healing. In D. R. Laws, S. M. Hudson & T.
Ward (Eds.), Remaking Relapse Prevention With Sex Offenders: A Sourcebook
(pp. 427 452). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Emmons, R. A. (1999). The psychology of ultimate concerns. New York, Guilford
Press.

Farrington, D. P. (1978). The family backgrounds of aggressive youths. Aggression
and antisocial behaviour in childhood and adolescence. L. Hersov, M. Berger
and D. Shaffer. Oxford, Pergamon: 73-93.

Farrington, D. P. (1991). Childhood aggression and adult violence: early precursors
and later life outcomes. The development and treatment of childhood
aggression. D. J. Pepler and K. H. Rupin. Hillsdale, NJ, Erlbaum: 5-29.

Farrington, D. P. (1992). Explaining the beginning, progress and ending of antisocial
behaviour from birth to adulthood. Facts, frameworks and forecasts: advances in
criminogical theory. J. McCord. New Brunswick, NJ, Transaction: 253-286.

20



Farrington, D. P. (2003). "Developmental and life-course criminology: Key
theoretical and empirical issues - the 2002 Sutherland award address."
Criminology 41(2): 221-255.

Gannon, T., King, T., Miles, H., & Lockerbie, L. (in press). Good lives sexual
offender treatment for mentally disordered offenders. British Journal of
Forensic Practice.

Gendreau, P., & Andrews, D. A. (1990). Tertiary prevention: What the meta-analysis
of the offender treatment literature tell us about what works. Canadian Journal
of Criminology, 32, 173-184.

Giordano, P.C., Longmore, M.A., Schroeder, R.D., & Seffrin, P.M. (2008). A life-
course perspective on spirituality and desistance from crime. Criminology, 46,
99-132.

Harkins, L., Flak, V.E., & Beech, A.R. (2008) Evaluation of the N-SGOP Better Lives
Programme. Report prepared for the Ministry of Justice.

Hollin, C. R. (1989). Psychology and crime: An introduction to criminological
psychology. London, Routledge.

Hollin, C. R. (1999). Treatment programmes for offenders: Meta-analysis, "what
works", and beyond. International Journal of Psychiatry and Law, 22, 361-372.

Laub, J.H. & Sampson, R.J. (2003). Shared beginnings, divergent lives:Delinquent
boys to age 70. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Lindsay, W.R., Ward, T., Morgan, T., & Wilson, I. (2007). Self-regulation of sex
offending, future pathways and the Good Lives Model: Applications and
problems. Journal of Sexual Aggression, 13, 37-50.

Lösel,  F.   (2010). What  works  in  offender  rehabilitation:  A  global perspective.
Keynote given at the 12th Annual Conference of the International Corrections
and Prisons Association, Ghent, Belgium.

Marshall, W. L., & Barbaree, H. E. (1990). An integrated theory of the etiology of
sexual offending. In W. L. Marshall, D. R. Laws & H. E. Barbaree (Eds.),
Handbook of Sexual Assault: Issues, Theories and Treatment of the Offender
(pp. 257-271). New York: Plenum Press.

Marshall,  W.L.,    Marshall,  L.E.,  Serran,  G.A.,  &  O’Brien,  M.D.    (2011).
Rehabilitating sex offenders: A strength-based approach. Washington, USA:
American Psychological Association.

Maruna, S. (2001). Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives.
Washington, DC: American Psychological Association.

21



McCord, J. (1979). "Some child rearing antecedents of criminal behaviour in adult
men." Journal of Personality and Social Psychology 37: 1477-1486.

McGrath, R. J., Cumming, G. F., Burchard, B. L., Zeoli, S., & Ellerby, L. (2010).
Current Practices and Emerging Trends in Sexual Abuser Management: The
Safer Society 2009 North American Survey. The Safer Society Press: Vermont.

McNeill, F., Raynor, P., & Trotter, C. (2010). Offender Supervision: New Directions
in Theory, Research and Practice. Willan Publishing: UK.

Moffitt, T. E. (1993). "Adolescence-limited and life-course persistent antisocial
behaviour: A developmental taxonomy." Psychological Review 100: 675-701.

Petersilia, J. (2003). When prisoners come home: Parole and prisoner reentry. New
York: Oxford University Press.

Purvis, M. (2006). Seeking a Good Life: Human Goods and Sexual Offending. PhD
Manuscript.

Purvis, M. (2010). Seeking a Good Life: Human Goods and Sexual Offending.
Published PhD Manuscript. Lambert Academic Press: Germany.

Sampson, R.J. & Laub, J.H. (1993). Crime in the making: Pathways and turning
points through life. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Simons, D.A., McCullar, B., & Tyler, C. (2008). The Utility of the Self-Regulation
Model to Re-Integration Planning. Paper presented at the 27th Annual
Association for the Treatment of Sexual Abusers Research and Treatment
Conference.

Ward, T. (2002a). Good lives and the rehabilitation of offenders: Promises and
problems. Aggression and Violent Behavior, 7, 513-528.

Ward, T. (2002b). The Management of Risk and the Design of Good Lives.
Australian Psychologist, 37, 172-179.

Ward, T., & Brown, M. (2003) The Risk-Need Model of Offender Rehabilitation: A
Critical Analysis. In Ward, T., Laws, D. R., & Hudson, S. H. (Eds.), Sexual
deviance: Issues and controversies (pp338-353). Thousand Oaks, CA: Sage.

Ward, T. and Brown, M. (2004). "The Good Lives Model and conceptual issues in
offender rehabilitation." Psychology, Crime & Law 10: 243-257.

Ward, T., & Fisher, D. D. (2005). New ideas in the treatment of sexual offenders. In
W. L. Marshall, Y. Fernandez, L. Marshall & G. A. Serran (Eds.), Sexual
offender treatment: Issues and controversies: John Wiley & Sons Ltd.

Ward, T., R. E. Mann, et al. (2007). "The good lives model of offender rehabilitation:
Clinical implications." Aggression and Violent Behavior 12: 87-107.

22



Ward, T. and W. L. Marshall (2004). "Good lives, aetiology and the rehabilitation of
sex offenders: A bridging theory." Journal of Sexual Aggression. Special Issue:
Treatment & Treatability 10: 153-169.

Ward, T.,& Maruna, S. (2007). Rehabilitation: Beyond the risk assessment paradigm.
London, UK: Routledge.

Ward, T. and C. A. Stewart (2003). Good lives and the rehabilitation of sexual
offenders. Sexual Deviance: Issues and Controversies. T. Ward, D. R. Laws and
S. M. Hudson. Thousand Oaks, CA, Sage Publications: 21-44.

Ward, T. and C. A. Stewart (2003). "The treatment of sex offenders: Risk
management and good lives." Professional Psychology: Research and Practice
34: 353-360.

Ward, T. and K. Syversen (2009). "Human dignity and vulnerable agency: An ethical
framework for forensic practice." Aggression and Violent Behavior 14: 94-105.

Ward, T., J. Vess, et al. (2006). "Risk management or goods promotion: The
relationship between approach and avoidance goals in treatment for sex
offenders." Aggression and Violent Behavior 11: 378-393.

Ware, J. & Bright, D. A. (2008). Evolution of a treatment programme for sex
offenders: Changes to the NSW Custody-Based Intensive Treatment (CUBIT).
Psychiatry, Psychology and Law, 15, 340-349.

Whitehead, P.R., Ward, T., & Collie, R.M. (2007). Time for a change: Applying the
Good Lives Model of rehabilitation to a high-risk violent offender.
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 51,
578-598.

Willis, G.M. & Grace, R.C. (2008). The quality of community reintegration planning
for child molesters: effects on sexual recidivism. Sexual Abuse: A Journal of
Research and Treatment, 20, 218-240.

Willis, G.M. & Ward, T. (in press). Striving for a good life: The Good Lives Model
applied to released child molesters. Journal of Sexual Aggression.

Yates, P. M. (2009). Using the Good Lives Model to motivate sexual offenders to
participate in treatment. In D. S. Prescott (Ed.), Building Motivation to Change
in Sexual Offenders. Brandon, VT: Safer Society Press.

23



დიაგრამა 1.0: სიკეთეთა ეტიოლოგიური თეორია (ქვემოთ: scope = მასშტაბი; coherence= თანმიმდევრულობა; ripple/spiral effect =
ტალღურ-სპირალური ეფექტი)

განივითარებისას
მიღებული
გამოცდილება

ტრავმა/ძალადობა
მაგალითის აღება/სწავლა

დამნაშავის წარსული

მიზნები/სიკეთეები!
შესაძლებლობები!

ინსტრუმენტები

მიზნები/სიკეთეები
და ინსტრუმენტები,
რომელთაც არ
მივყავართ
დანაშაულამდე

მიზნები/სიკეთეები!
შესაძლებლობები!
ინსტრუმენტები

დამნაშავის ცხოვრების წესი
დანაშაულის ჩადენისას

პირდაპირი
დანაშულის
ჩადენა

ცხოვრების გეგმა

იმპლიციტური/
ექსპლიციტური

უარყოფითი
ეფექტი

არაპირდაპირი

საკუთარ
თავზე და

ცხოვრების
სხვა

ასპექტებზე

დანაშაულის ჩადენისკენ მიმავალი
გზები



დიაგრამა 1.1: დანაშაულის ჩადენისკენ მიმავალი პირდაპირი გზები

სიკეთე: ადამიან. კავშირი
მიზანი: ინტიმური ურთიერთ.!

შესაძლებლობა
შინაგანი წინაღობები:
 უნდობლობა ზრდასრულთა მიმართ
 ბავშვების დაყოლიება იოლია

 ჰომოსექსუალური/პედოფილური არჩევანი

გარეგაი წინაღობები:
 ცუდი ურთიერთობები სხვებთან
 ოჯახი და მეგობრები ნეგატიურად უყურებენ ჰომოსექსუალიზმს!

ინსტრუმენტი:
სექსუალური კავშირი
მამრ. სქესის ბავშვებთან პირდაპირი გზა

დანაშაულ
ი

დიაგრამა 1.2: დანაშულის ჩადენისკენ მიმავალი არაპირდაპირი გზა

სიკეთე: შინაგ. სიმშვიდე
მიზანი: ემოც. კეთილდღეო. დანაშაული!

შესაძლებლობა
შინაგანი წინაღობები:
 პრობლემების ცუდი გადაჭრა
 დეპრესია

გარეგანი წინაღობები:
 ცუდი მაგალითი მშობლებისგან
 არ ჰყავს მეგობრები! ტალღ./სპირალ. ეფექტი

 განგრძობადი
დეპრეს.

ინსტრუმენტები: არაპირდაპ. გზა
პრობლ.
ურთიერთობაში

 მუშაობს ცუდადთვითდათრგუნვა,
ადამიანებს ერიდება



ფინანსური
პრობლემებიალკოჰოლი/ნარკოტიკები



ცხრილი 1.0
GLM აღწერის ცხრილი

\

სახელი: ცხრილის ნომერი: __________

პირადი ნ:
ცხრილის შევდების დასაწყისი თარიღი:

____/____/______

სიკეთე წონა CAPACITY ინსტრუმენტები მიდგომა დანაშაულისადმი

ყველაზე
ღირებული

შინაგანი
შესაძლებლობები

შინაგანი
წინაღობა

გარეგანი
შესაძლებლობები გარეგანი წინაღობა  სათანადო/არასათანადო

/უპირატესობა (ძლიერი მხარე)  პირდაპირი ან არაპირდაპირი გზა
 დამცველობითი ან არ აქვს
ურთიერთობა

ადამიანური
კავშირები

საზოგადოე
ბა

წარმატება
სამსახურში

სიამოვნება

შინაგანი
სიმშვიდე

მოქმედების
თავისუფლ
ება

კრეატიულ
ობა

ცოდნა



სულიერება

ცხოვრება

წარმატება
თამაშში



ცხრილი 1.1
GLM -ის ანალიზი

სახელი:
ცხრილის ნომერი:
_______________

პირადი ნომერი:
დაწყების თარიღი: ____ /____
/________

ცხოვრებისეული გეგმა –
წარსული/დანაშაულის ჩადენის დრო ცხოვრებისეული გეგმა – აწმყო/მომავალი

ცხოვრებისეული
გეგმის სახე დანაშულისკენ მიმავალი გზა:

ცხოვრებისეული
გეგმის სახე: დანაშულისკენ მიმავალი გზა:


ექსპლიციტური

– ღია



პირდაპ.



არაპირდ.


არ დგინდება


ექსპლიციტური



პირდაპ.



არაპირდ.


არ დგინდება


ექსპლიციტური

– ღია



პირდაპ.



არაპირდ.


არ დგინდება


ექსპლიციტური



არაპირდ.


არ დგინდება


იმპლიციტური



არაპირდ.


არ დგინდება
ცხოვრებისეული გეგმის აღწერა და
ანალიზი:

ცხოვრებისეული გეგმის აღწერა და
ანალიზი:

მასშტაბი და ინსტრუმენტები

სიკეთეების ძიება და
მოპოვება ხდება
სათანადო
ინსტრუმენტებით

სიკეთეების ძიება ხდება
არასათანადო
ინსტრუმენტებით

სიკეთე ვერ მოიპოვება

ანალიზი:

შესაძლებლობა

მთავარი ძლიერი მხარეები: (მოც.
სიკეთეებში სათანადო ინსტრუმენტებით)

მთავარი
წინაღობები:

ახალი ძლიერი
მხარეები
განვითარდა/ფოკუსირ
ებულია

(მოცემულია სიკეთეებში არასათანადო
ინტრუმენტებით)

შინაგანი გარეგანი შინაგანი
ცვლილების
საფეხური გარეგანი

ანალიზი:



თანმიმდევრულ
ობა

ჰორიზონტალური ვერტიკალური
ყველაზე წონადი სიკეთე : დანაშაულისკენ გზა:


პირდაპ.


დაცვითი


არაპირ.


არ უკავშირდ.


Unrelated


პირდაპ.


დაცვითი


არაპირ.


არ უკავშირდ.


პირდაპ.


დაცვითი


არაპირ.


არ უკავშირდ.

ანალიზი:



 

4 

 

European Journal of Probation 

University of Bucharest 

www.ejprob.ro 

Vol. 3, No.2, 2011, pp 4 –28 

ISSN: 2006 – 2203 

 

 

The Good Lives Model in Practice: Offence Pathways and Case Management 

 

Mayumi Purvis 

University of Melbourne 

Tony Ward 

and 

Gwenda Willis 

Deakin University 

 

 

 

Abstract 

 

During the past decade, the Good Lives Model of Offender Rehabilitation (GLM) has 

gained considerable momentum and popularity as a rehabilitation framework for 

forensic populations.    The GLM is primarily applied by the treatment sector, 

however very recently, it has been used to generate a structured strengths based 

approach to case management.  The purpose of this paper is multi-layered.  First, we 

present the theory of the GLM, explaining its conceptual underpinnings and in 

addition, present the results of recent GLM empirical research that found two 

pathways to offending: direct and indirect.  Next, we describe how the GLM 

conceptual underpinnings, together with the empirical research findings, translate into 

a structured and meaningful case management approach for community corrections. 

The process for effective case management of offenders using the GLM is outlined 

and further, two GLM case management tools are presented and their purpose and 

application to offender rehabilitation is briefly set out.  Finally, we describe the 

necessary support factors that are vital to the integrity, success and sustainability of 

this case management approach.   

 

Keywords: Good lives model - Case management - Australia 

 

Introduction 

 

In many respects, when it comes to effecting change in offenders, case management is 

often viewed as secondary to treatment programs.  There appears to be a real tendency 

for case managers to view their role somewhat narrowly and thus, to underestimate 

their power to make a significant impact on an offender’s life.  Correctional officers 

are often viewed as compliance monitors in addition to being a central co-ordinating 

body to the many services offenders are often linked in to (see Burnett & McNeill, 

2005).  This is quite understandable given the hectic workloads of most correctional 

and probation officers.  Often, high caseloads demand that officers spend their time 

meeting key performance indicators rather than engaging the offenders in a deeply 

meaningful way. 
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Emerging research and theory is seriously challenging this somewhat constraining 

view of case management (see for example, McNeill, Raynor and Trotter, 2010).  In 

practice, most offenders have far more contact time with their case manager than they 

do their offence-specific treatment provider.  The case manager is usually supervising 

the offender for the entirety of his order, whereas the therapist will see him for a much 

shorter period of time (though sometimes with great intensity).  Further, sessions with 

the case manager are always individual and one-on-one, where as treatment is most 

commonly group based and difficult to tailor to the uniqueness of offenders.  There is 

reasonable evidence for positive effects of treatment (Andrews & Bonta, 2007); 

however we do suggest that the role of case management in offender rehabilitation 

could be emphasised to a greater degree.  In this paper, we develop the argument for a 

change in the value and expectations placed on case managers.  In our view, case 

management should be viewed as the hub of offender rehabilitation.  Not just to co-

ordinate offender referrals to other services, but to engage in real case management 

work; the kind that requires genuine investment and belief in offender rehabilitation; 

the kind that requires expertise in offender interviewing and motivational techniques, 

good quality training and mentoring; and the kind that requires considerably more 

time with offenders than many case managers are currently afforded.    

 

We argue that the Good Lives Model of Offender Rehabilitation (GLM, Ward & 

Maruna, 2007) provides a comprehensive and theoretically sound framework for case 

management of offenders.  As such, the purpose of this paper is to outline the key 

components of the GLM that are central to the model’s integrity and proper 

application.  Second, this paper describes the etiological underpinnings of offending 

according to the GLM, also detailing the finding of direct and indirect pathways to 

offending.  Third, we set out the necessary phases for using the GLM as a case 

management framework, and also present two key GLM offender management tools 

that should be used to guide and maintain focus in case management.  Finally, we 

describe some of the key external support and policy factors that are vital to the 

success of this case management approach.  We would like to emphasise that our aim 

is to describe the GLM framework currently being used in the supervision of sex 

offenders rather than provide an evaluation of this approach.  Such an evaluation is 

planned for the near future and will be the subject of another paper. 

 

Existing Approaches for Work with Offenders in Correctional Settings 

 

The preoccupation with risk management, specifically, the targeting of criminogenic 

needs, has almost become well known within the correctional arena (Andrews & 

Bonta, 1998; Gendreau & Andrews, 1990).  Indeed, empirical research supports the 

utility of what has been termed the Risk-Need-Responsivity Model (RNR) of offender 

treatment, a perspective that focuses primarily on the management of risk (Andrews & 

Bonta, 1998). In essence, the RNR proposes that treatment should proceed according 

to a collection of therapeutic principles: risk, need and responsivity (Andrews & 

Bonta, 1998; Hollin, 1999). The risk principle is concerned with the identification of 

factors predictive of recidivism (usually static factors), with the level of intervention 

being matched to the offender’s level of risk.  The need principle states that therapy 

should target only those factors that are empirically linked to offending (i.e., 

criminogenic needs).  The responsivity principle stresses the importance of matching 
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interventions to offenders’ characteristics (e.g. motivation, learning style, and cultural 

identity).  

 

The RNR has consistently  produced positive (albeit, often modest) results in reducing 

recidivist behaviour by offenders.  This suggests that whilst targeting risk has an 

impact on offending behaviour, it is by no means a complete answer.   By extension, 

the RNR has increasingly received criticism for its narrow vision (Ward & Brown, 

2003; Ward & Stewart 2003), which focuses largely on risk management and relative 

neglect of the role of human goods and the value of building strengths, capabilities 

and well-being (Ward & Maruna, 2007).   In response, a growing number of 

researchers, practitioners and intervention programs have questioned the wisdom of 

concentrating exclusively on risk management at the expense of valued goals, goods, 

capabilities and human well-being.  The resulting argument is for a broadening of the 

scope of correctional interventions to take into account the findings of strengths-based 

perspectives (e.g., Ellerby, Bedard, & Chartrand, 2000; Maruna, 2001; Ward & 

Stewart, 2003).   

 

The aim of strength-based perspectives is to seek constructive and collaborative ways 

of working with offenders on their achievement of pro-social and personally 

meaningful lives, without neglecting the important task of insuring public safety.  In 

this sense, the focus for the worker is two-pronged: risk management and goods 

promotion.  These two factors, however, should not be considered as separate and 

distinct.  In fact arguably, carefully planned and considered application of the goods 

promotion component directly and effectively works to manage risk, but does so in a 

positive, approach goal oriented way that inspires investment and motivation from the 

offender (Ward & Maruna, 2007).  This is arguably, a more positive and sustainable 

way in which to effect behaviour change and manage risk long term. 

 

The Good Lives Model 

 

One strengths based approach that is gaining powerful momentum within the forensic 

treatment arena is the Good Lives Model of Offender Rehabilitation (GLM).  The 

GLM is essentially a framework for guiding intervention with offenders and is being 

applied in a broad range of offender treatment programs across a range of jurisdictions 

internationally.  The GLM is a strength-based rehabilitation framework that is 

responsive to offenders’ particular interests, abilities, and aspirations. It also directs 

practitioners to explicitly construct intervention plans that help offenders acquire the 

capabilities to achieve things and outcomes that are personally meaningful to them.  It 

assumes that all individuals have similar aspirations and needs and that one of the 

primary responsibilities of parents, teachers, and the broader community is to help 

each of us acquire the tools required to make our own way in the world.  Criminal 

behaviour results when individuals lack the internal and external resources necessary 

to satisfy their values using pro-social means.  In other words, criminal behaviour 

represents a maladaptive attempt to meet life values (Ward and Stewart 2003).  

Rehabilitation endeavours should therefore equip offenders with the knowledge, 

skills, opportunities, and resources necessary to satisfy their life values in ways that 

don’t harm others.  Inherent in its focus on an offender’s life values, the GLM places 

a strong emphasis on offender agency.  That is, offenders, like the rest of us, actively 

seek to satisfy their life values through whatever means available to them.  The 

GLM’s dual attention to an offender’s internal values and life priorities and external 
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factors such as resources and opportunities give it practical utility in desistance-

oriented interventions.  

 

The GLM is a theory of offender rehabilitation that contains three hierarchical sets of 

conceptual underpinnings: general ideas concerning the aims of rehabilitation, 

etiological underpinnings that account for the onset and maintenance of offending, 

and practical implications arising from the rehabilitation aims and etiological 

positioning.  Each set of conceptual underpinning will be detailed, followed by an 

overview of their application in case management.  

 

General Ideas of the GLM 

The GLM is grounded in the ethical concept of human dignity (see Ward and 

Syversen, 2009) and universal human rights, and as such it has a strong emphasis on 

human agency.  That is, the GLM is concerned with individuals’ ability to formulate 

and select goals, construct plans, and to act freely in the implementation of these 

plans.  A closely related assumption is the basic premise that offenders, like all 

humans, value certain states of mind, personal characteristics, and experiences, which 

are defined in the GLM as primary goods.  Following an extensive review of 

psychological, social, biological, and anthropological research, Ward and colleagues 

(e.g., Ward and Brown 2004; Ward and Marshall 2004) first proposed nine classes of 

primary goods.  Empirical research performed by Purvis (2006; 2010) tested these 

etiological assumptions and actually found that relatedness and community required 

separation, as did excellence in play and excellence in work, thus producing eleven 

classes of primary goods. These are now defined as: (1) life (including healthy living 

and functioning), (2) knowledge (how well informed one feels about things that are 

important to them), (3) excellence in play (hobbies and recreational pursuits), (4) 

excellence in work (including mastery experiences), (5) excellence in agency 

(autonomy and self-directedness), (6) inner peace (freedom from emotional turmoil 

and stress), (7) relatedness (including intimate, romantic, and familial relationships), 

(8) community (connection to wider social groups), (9) spirituality (in the broad sense 

of finding meaning and purpose in life), (10) pleasure (the state of happiness or 

feeling good in the here and now), and (11) creativity (expressing oneself through 

alternative forms).  Whilst it is assumed that all humans seek out all the primary 

goods to some degree, the weightings or priorities given to specific primary goods 

reflect an offender’s values and life priorities.  Moreover, the existence of a number of 

practical identities, based on, for example, family roles (e.g., parent), work (e.g., 

psychologist), and leisure (e.g., rugby player) mean that an individual might draw on 

different value sources in different contexts, depending on the normative values 

underpinning each practical identity. 

 

Instrumental goods, or secondary goods, provide concrete means of securing primary 

goods and take the form of approach goals (Ward, Vess et al. 2006).  For example, 

completing an apprenticeship might satisfy the primary goods of knowledge and 

excellence in work, whereas joining an adult sports team or cultural club might satisfy 

the primary good of community.  Such activities are incompatible with dynamic risk 

factors, meaning that avoidance goals are indirectly targeted through the GLM’s focus 

on approach goals.  

 

Etiological Underpinnings of the GLM 
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Recent empirical research which tested the original etiological assumptions of the 

GLM provided support for the model’s etiological underpinnings (see Purvis, 2010).  

In testing these assumptions, this research also found that there appears to be two 

primary routes that lead to the onset of offending: direct and indirect.  The direct 

pathway is implicated when an offender actively attempts (often implicitly) to satisfy 

primary goods through his or her offending behaviour.  For example, an individual 

lacking the competencies to satisfy the good of intimacy with an adult might instead 

attempt to meet this good through sexual offending against a child.  The indirect 

pathway is implicated when, through the pursuit of one or more goods, something 

goes array which creates a ripple or cascading effect leading to the commission of a 

criminal offence.  For example, conflict between the goods of intimacy and autonomy 

might lead to the break up of a relationship, and subsequent feelings of loneliness and 

distress.  Maladaptive coping strategies such as the use of alcohol to alleviate distress 

might, in specific circumstances, lead to a loss of control and culminate in sexual 

offending (Ward, Mann et al., 2007).   

 

The GLM argues that there are four types of difficulties or problems that people can 

have in the way they are currently living their life (i.e. lifestyle) or the life plan they 

have mentally constructed.  A ‘way of living’ refers to how a person is currently 

living their life in terms of daily activities, functioning, behaviours, and generally 

represents a lifestyle that reflects certain individual values and attitudes.  A ‘life plan’ 

refers to how a person plans (either implicitly or explicitly) to live their life, now and 

in the future.  Often, the way a person lives their life can be very different to the way 

in which they plan (or planned) to live their life.  According to Ward (2002a; 2002b; 

Ward and Fisher, 2005), there are four primary types of problems that can be evident 

in a person’s way of living or life plan: capacity, scope, means and coherence.  

The first problem with ways of living and life plans concerns capacity.  There are two 

types of capacities to consider, internal capacity and external capacity.  Internal 

capacity refers to conditions internal to the individual, such as one’s skill level or 

ability to secure goods; problems with internal capacity are referred to as internal 

obstacles.  It may be that an individual lacks the internal conditions necessary to 

secure certain goods, and as such, the enhancement or acquiring of particular skills or 

internal conditions should be a focus of treatment.   For instance, an individual may 

wish to emphasise the good of excellence in work, however may lack the skills to gain 

the type of work that he believes will give him the sense of achievement and 

fulfilment he seeks.  Barriers to functioning at one’s full potential (capacity) can occur 

on several levels, cognitive (the individual lacks knowledge or mental ability), 

psychological (the individual lacks belief in himself and/or has motivational 

problems), and behavioural (cognitive or psychological issues result in behavioural 

problems that limit the individual’s abilities).   

 

External capacity, on the other hand, relates to those conditions or contexts external to 

the individual (e.g. availability of social supports, employment opportunities, access 

to education) that are needed to achieve goals and secure goods. Therefore, problems 

with external capacity are referred to as external obstacles. For example, an individual 

may want to become an artist (this is the goal, but the good sought may be excellence 

in work, excellence in play or creativity), however because he lives in an isolated 

location (external obstacle) there are no courses nearby that he can enrol in.  Internal 

and external obstacles can therefore govern the means used to secure a good.  In the 

above example, the external obstacle of geographical isolation may direct the 
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individual to buy an art book and teach himself.   Alternatively, the individual may 

just resolve to give up and therefore allow the goal and associated goods to go 

unfulfilled, which may lead to problems in scope.  

 

It should be noted that empirically identified criminogenic needs are conceptualised in 

the GLM as internal or external obstacles that interfere with the acquisition of primary 

goods (Ward & Maruna, 2007).  That is, internal and external conditions may be 

viewed as changeable factors that drive offending behaviour (referred to as dynamic 

risk factors).  This means that people who have many internal and external obstacles, 

and very few strengths, are at greater risk of engaging in problematic behaviours, such 

as offending.  This is because they are unable to utilise skills or strengths to seek out 

desired goods or outcomes in pro-social ways, thus forcing them to resort to anti-

social or maladaptive behaviours.  Indeed, as outlined by Ward and Maruna (2007), 

each of the primary goods can be linked with one or more criminogenic needs.  

Taking the primary good of agency as an example, impulsivity might obstruct good 

fulfilment or result in unstable or short-term attainment.  Similarly, poor emotional 

regulation might block the attainment of inner peace or lead the person to resort to 

less adaptive means, such as alcohol abuse. 

 

The second problem with ways of living and life plans concerns their degree of scope.  

When a person either fails to strive for or secure (at some level) each of the eleven 

basic human goods, their life or plan is considered to lack scope.  A lack of scope may 

lead to a neglect of one of the three clusters of goods, either the body, self, or social 

life.  A neglect of one such cluster could lead to either physiological dysfunction, 

psychological distress leading to mental health problems, or social maladjustment 

(Ward 2002), all of which will invariably lead to decrease one’s overall life happiness.  

Problems in scope can simply be caused by a disinterest in some goods; however a 

lack of scope is usually caused by problems in capacity.  For example, a lack of 

interpersonal skills and a distrust of others are likely to cause problems in securing the 

good of relatedness and community, and may also create difficulties at work 

(excellence at work) and reduce engagement in leisure activities involving others 

(excellence in play), causing a neglect of a cluster of goods.  This person’s life would 

be said to lack scope, which can have negative impacts on psychological functioning 

and overall happiness. 

 

The third problem concerns the appropriateness of means.  Goods can be sought in 

any number of ways and sometimes, goods can be sought in a way that hinders one’s 

chances of either securing the good successfully, or receiving the true benefit of the 

good.  For example, an offender may seek the good of relatedness through a sexual 

relationship with a child.  However children, due to their physical and mental 

immaturity, are unable to respond to adults in a deeply intimate way (Ward 2002). 

Therefore, due to the inappropriateness of the means by which the offender is seeking 

this good, it is unlikely that this good will be properly secured and the offender’s 

needs fulfilled.  Contrary to what he might have hoped for, the offender may 

experience decreased levels of happiness due to his frustrated efforts at achieving 

certain goods.   

 

The final problem with ways of living and life plans may be the coherence of goods.  

It is important that in each person’s life, goods are ordered and coherently related to 

each other.  Ward and Stewart (2003) argue that a life that lacks coherence is likely to 
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lead to frustration and harm to the individual concerned, and may also lead to a life 

lacking in overall sense of purpose and meaning.  There are two types of coherence 

problems; horizontal coherence and vertical coherence.  Horizontal coherence refers 

to the extent to which goods are explicitly related to each other in a mutually 

consistent and enabling way. Essentially, goods need to complement each other or at 

least exist harmoniously along side one another, rather than being antagonistic or 

conflicting.  For instance, a person may be committed to securing the primary good of 

relatedness through a romantic relationship, however may also be committed to 

securing the good of excellence in agency. Though the two goods may be equally 

important, they may also conflict due to the type of means used; the individual wants 

to feel close and secure with someone, but may also behave oppressively and 

abusively so as to feel autonomous and in control. The problem is that the means used 

creates conflict between goods sought.  This type of conflict between goods is likely 

to cause relationship problems, the thwarting of the relatedness good, emotional 

distress, and ultimately, unhappiness. Obviously the problem lies in seeking certain 

goods in ways that ultimately harm other people, whilst also seeking to be close and 

connected to people.   Conflict between goods can also lead to a lack of scope, and 

research has found that goal conflict and failure to achieve important personal goals 

has negative effects on physical well-being (Emmons, 1999).   

 

The second form of coherence, vertical coherence, requires hierarchical clarity (i.e. 

ranking) among goods.  Whilst the GLM specifies that all goods should be sought in 

each person’s life, it does not specify the level of importance assigned to each good.  

This is an entirely individual process, informed by each person’s preferences, skills, 

likes and dislikes, social norms, and cultural values.   Individuals need to have an 

understanding of which goods are most important to them and have the most priority 

in their life, as this should govern what activities the individual engages in on a daily 

basis.   Someone who weights the good of relatedness over excellence in work is 

going to be relatively unhappy if they actually live their life as a single person who 

works long hours, seven days per week.  It is plausible to argue that a lack of vertical 

coherence causes people to feel unfulfilled in how they live their life, and leads to a 

sense of meaninglessness and unhappiness, potentially making people focused on 

immediate gratification over the fulfilment of long-term life goals (Ward and Stewart 

2003). 

 

In sum, there are a variety of problems that may be evident in people’s ways of living 

and life plans.  It should be the aim of rehabilitation to identify what problems exist so 

that lifestyles and life plans can be altered to suit each offender’s preferences, 

capabilities, skills, temperament and opportunities.  This would then allow the 

offender to access goods in pro-social ways that are also intrinsically beneficial and 

meaningful.  

 

Pathways to Offending 

The etiological underpinnings of the GLM are represented in Figure 1.0.  

 

There are three parts to this diagram; the first section (beginning on the left side of the 

diagram) represents the offender’s past life, specifically, childhood experiences which 

had an enduring impact such as parental modelling and trauma. The middle section of 

the diagram represents the offender’s lifestyle, that is, the way they were living their 
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life around the time of the offence (prior to incarceration). The third section (right 

side) of the diagram demonstrates the two distinct routes to offending.  

 

Developmental Experiences 

The relevance of developmental experiences to later life behaviour has well been 

considered in criminological and psychological theory.  Specifically, considerable 

academic research and theorising has been allocated toward accounting for the role of 

developmental experiences in criminality, through approaches such as social learning 

theories (e.g. differential association theory, see Burgess and Akers 1966; Akers 

1996), psychoanalytic theories (Hollin 1989), and developmental and life-course 

criminological theories (e.g. see Moffitt 1993; Farrington 2003).  Furthermore, 

empirical research has found poor parental supervision, parental aggressiveness 

(ranging from harsh discipline to child abuse), and parental conflict were significant 

precursors of violent offending (Farrington 1978; McCord 1979; Farrington 1991; 

Farrington 1992).  In addition, etiological research on sexual offending has also 

identified developmental experiences as highly influential (e.g. the role of 

developmentally adverse events in Marshall and Barbaree’s Integrated Theory, 1990). 

 

Ways of Living at the time of Offending 

This section of the model represents the three different outcomes of goods seeking, 

and highlights the role of each of the four problems with lifestyles.  To reiterate, a 

person’s lifestyle refers to the way in which they live their life, that is, the activities or 

behaviours they engage in, the goods they seek, the goals they have, and their general 

day-to-day living which represents their values, commitments, and attitudes 

(Giordano, Longmore, Schroeder, & Seffrin, 2008)Petersilia, 2003; Laub & Sampson, 

2003; Sampson & Laub, 1993).  This section of the model was created based on a 

combination of offender (subjective) judgements on the quality of their life, and 

researcher (objective) judgements. This was done to ensure the most comprehensive 

understanding of offenders’ way of living around the time of their offence.   The 

quality of a person’s life is, of course, subjectively experienced; however, the four 

problems help to guide an objective assessment of how well an individual is living his 

or her life, it is possible, after all, for a person to be mistaken about the quality of their 

life.  

 

The process begins with the desired good, or a related goal of some kind, then 

(implicit or explicit) consideration is given to the skills, preferences, obstacles and 

opportunities related to this good.  Specifically, the individual has to ‘size up’ his 

circumstances and decide which is the best way to go about achieving his goal or 

securing his good given his circumstances; the selection of a means and the resultant 

behaviour/action forms the final stage of the process.  The process of ‘sizing up’ can 

be implicit (subconscious, or automatic) or explicit (there is careful consideration and 

perhaps consultation with another person). From the means selected, there are three 

different outcomes in terms of offending behaviour; one is that there is no offending 

behaviour associated with the goods sought and means used, whilst the other two 

result in offending (one via a direct route, the other via an indirect route).  

 

Pathways to Offending 

In Figure 1.0 graduated greyscale is used to indicate the level of risk of offending.  

Darkest grey is the colour of the offence and therefore any behaviour that is explicitly 

related to offending will be highlighted in darkest grey.  The indirect route is 
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graduated greyscale to show the escalating risk of offending. Light grey indicates a 

potential for offending, mid-grey indicates the increasing likelihood of offending due 

to negative consequences of means used, this likelihood is determined by how well 

equipped the person is to deal with their worsening situation.  Next, dark grey 

represents the final step prior to offending (darkest grey) where the offender didn’t set 

out to offend, but ends up offending anyway.   

 

In terms of the direct pathway, the person plans and intends to offend as a means 

(albeit inappropriate) to securing a particular good.  Specifically, if the means for a 

good is to sexually offend then the seeking of that good follows a direct pathway to 

offending.  For example, taking the good of relatedness (representing intimacy and 

romantic connection to another), Figure 1.1 illustrates the direct route to offending. 

 

Of course, the offender may not be explicitly aware of the actual good he is seeking, 

but will usually be aware of the goal related to his behaviour, in this case, the intimate 

relationship.  In this example, the person desires intimacy with another person, but 

because of obstacles like distrust in adults, the belief that children are more accepting 

than adults, his homosexual/paedophilic preference, coupled with his poor 

relationships with others, and the fact that those around him reject homosexuality, the 

means he chooses is to have sexual contact with a male child.  The process of 

deciding on his means and ‘sizing up’ his circumstances and preferences would likely 

be an explicit process in the first instance of the offence, but could end up being 

automatic (implicit) if the person continues offending.   Needless to say, sex with a 

child is an inappropriate means for three reasons, first, it causes harm to the victim, 

second, it involves criminal behaviour, and third, the goal and good will never be 

properly realised as children, due to their emotional and physical immaturity, are 

unable to engage in an intimate relationship.    

 

For the indirect pathway, the person does not have the express intention of offending, 

but rather, is focused on achieving a certain good through a non-sexual offending 

means.  The problem is that the means is either inappropriate or is non-existent (i.e. 

due to problems in capacity the person may have no available means for achieving the 

good, therefore the good goes unsecured, and the related goal unfulfilled).  Either 

way, both the inappropriate means and the lack of means results in the thwarting of 

the good/goal.  This means that the good is essentially unsecured, either by being 

completely inaccessible or by being secured only temporarily (or minimally) with 

problematic behaviours, which undermine the true value of the good.  The 

problematic means creates a ripple or spiral effect in the person’s life, that is, it makes 

their life or situation worse and it is these further problems, dissatisfaction and 

unhappiness, that leads the person to offend.  Taking the example of the good of inner 

peace, Figure 1.2 illustrates the indirect route to offending.   

 

In this example, the person is seeking the good of inner peace with the express goal of 

emotional well-being; put simply the person just wants to feel happier.  Unfortunately, 

he is faced with a number of obstacles.  He has very poor problem solving skills due 

to the poor parental modelling he grew up with, he also suffers from depression, and 

has no friends.  It is likely that the ‘sizing up’ of his circumstances is implicit 

(subconscious and automatic) as an explicit consideration would more likely involve 

the decision to find someone to talk to, or the sourcing of medical help rather than the 

more automatic response of drinking to suppress the pain, or avoiding thinking about 
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the situation.  The problem with the means is that they do not offer a remedy to the 

person’s situation, and do not help to achieve the good/goal in any long-term or 

helpful way.  Furthermore, there is a ripple/spiral effect, where the existing problems 

and inappropriate means create further problems for the individual.  For example, the 

use of drugs/alcohol combined with suppressing the problem causes continued 

depression, relationship problems (e.g. emotional distance, conflict and/or 

termination), poor performance at one’s job, and also financial difficultly (e.g. caused 

by days off work, drug/alcohol abuse).  These problems continue to spiral and the 

combination of depression, loneliness, and loss of control due to alcohol/drug use, 

results in a sexual offence. 

 

In examining these direct and indirect pathways to offending, Purvis (2006; 2010) 

found that most offenders sought a range of goods, that different goals were usually 

achieved in different ways, and most participants showed a combination of the three 

types of means in their life (means that were unrelated to offending and did not result 

in offending, means that formed an indirect pathway to offending, and means that 

formed a direct pathway).   Even offenders who wanted and planned to offend also 

had indirect routes to offending, however several offenders showed only indirect 

routes to offending.  It was these offenders in particular that struggled to understand 

why they offended, and expressed significant confusion over how they came to 

offend.  This is most likely because they had no express intention of offending (at 

least initially) and engaged in little, if any, planning and grooming of the victim.  

Rather, their offending was the result of a spiral or ripple effect of negative 

circumstances or events. 

 

Life Plan 

The final feature of this section of the diagram is the life plan.  The life plan is the 

plan that people have for their present and future and the steps people take, or plan to 

take, to realise certain life goals.  For example, someone might have a life plan of 

becoming a mechanic, getting married and having children and being successful at a 

competitive sport.  As with the goods/goals, capacity, means process, a person’s life 

plan can be explicit or implicit.  An explicit life plan is one that has been carefully 

considered and mapped out in terms of goals and strategies (this is usually a purely 

cognitive process, but some may write down goals and timelines on paper).  The 

implicit life plan is apparent when a person’s lifestyle is more haphazard; there is poor 

organisation in their life, they show little or no contemplation of the future, or have an 

idea of what they want out of life, but are unable to conceptualise a way of achieving 

their goals, and therefore rely on strategies like fate or chance to fulfil their life plan.   

Life plans contributed to offending in direct or indirect ways, much like the means 

process just outlined.  An explicit life plan can be directly or indirectly related to 

offending depending on the type of plan.  For example, someone could have an 

explicit life plan which includes sexual offending in the future (directly related).  

Alternatively, a person might have taken a lot of time to explicitly plan out their 

‘perfect’ future, but when things start to go wrong (e.g. the plan for a loving home and 

family is in reality much more problematic), this could start a ripple, and without the 

right coping strategies and choice of means, an indirect route to offending could be 

followed.  An implicit life plan will only lead to an indirect route to offending and it is 

usually a lack of planning and a sense of hopelessness in one’s life that leads to 

offending.   
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General Practical Implications of the GLM 

To reiterate, the aim of correctional intervention according to the GLM is the 

promotion of primary goods, or human needs that, once met, enhance psychological 

well being (Ward and Brown 2004).  In applying the GLM, assessment begins with 

mapping out an offender’s good lives conceptualisation by identifying the weightings 

given to the various primary goods.  This is achieved through (i) asking increasingly 

detailed questions about an offender’s core commitments in life and his or her valued 

day to day activities and experiences, and (ii) identifying the goals and underlying 

values that were evident in an offender’s offence related actions.  Once an offender’s 

conceptualisation of what constitutes a good life is understood, future oriented 

secondary goods aimed at satisfying an offender’s primary goods in socially 

acceptable ways are formulated collaboratively with the offender and translated into a 

good lives rehabilitation plan.  Treatment is individually tailored to assist an offender 

implement his or her good lives intervention plan and simultaneously address 

criminogenic needs that might be blocking goods fulfilment.  Accordingly 

intervention might include building internal capacity and skills and maximising 

external resources and social supports to satisfy primary human goods in socially 

acceptable ways.    

 

Ward et al. (2007) outlined a group-based application of the GLM based on seven 

modules typical of current best-practice sex offender treatment programmes: 

establishing therapy norms, understanding offending and cognitive restructuring, 

dealing with deviant arousal, victim impact and empathy training, affect regulation, 

social skills training, and relapse prevention.  They highlighted that most modules 

were associated with an overarching primary good, consistent with the notion that 

dynamic risk factors can be considered maladaptive means of securing primary goods.  

For example, an overarching good in the understanding offending and cognitive 

restructuring module is that of knowledge, attained through providing offenders with 

an understanding of how their thoughts, feelings, and actions led them to offend.  The 

social skills training module is associated with the overarching goods of friendship, 

community, and agency.  Offenders’ individual good lives plans should inform the 

nature of interventions provided in this module.  Some offenders, for example, may 

value other primary goods such as excellence in play and excellence in work over the 

good of relatedness, thus basic social skills training will likely suffice.  Other 

offenders however, may highly value intimate relationships, thus intensive therapeutic 

work on intimacy and relationships might be required.     

 

In sum, the GLM has been adopted as a grounding theoretical framework by several 

sex offender treatment programs internationally (McGrath, Cumming, Burchard, Zeoli 

& Ellerby, 2010) and is now being applied successfully in a case management setting 

for offenders.    

 

A GLM Case Management Approach 

 

In applying the GLM to a case management setting, there are a number of phases and 

two key practice tools that should be employed to ensure structured, targeted and 

individualised offender management.  These phases and case management tools are 

presented here and as such provide a general practical guide to GLM therapeutic work 

with offenders.  It should be noted that this paper merely summarises the steps 

involved in the utility of these tools and that their actual application in real cases is 
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considerably more complex, requiring comprehensive training and a period of skill 

development and assessment on behalf of the case manager. 

 

Application phases of the GLM in Case Management 

Phase One:  Information Gathering 

The initial phase of case management is the collection of information about the 

offender and his circumstances.  Traditionally, in the RNR approach to case 

management, this has been rather limited in scope, generally focusing on the 

offender’s personal and circumstantial risk areas.   Often, little regard is given to the 

offender’s interests and happiness, as this is deemed as not necessary in the reduction 

of risk and recidivism.  By way of contrast, the GLM approach to case management is 

more holistic, requiring the case manager to gain a thorough understanding of the 

offender.  It is only via this approach, that a complete understanding of risk emerges 

(as evidenced in Figure One) exemplified by the discovery of both direct and indirect 

pathways to offending.   In order for this valuable data to be revealed the case 

manager must seek out information about all aspects or domains of the offender’s life.  

Beyond the pathways to offending, the offender is likely to have (or previously had) 

areas of great investment or satisfaction which motivate him and provide him with 

confidence and opportunities for personal success, unrelated to offending behaviour.  

All of this information should be coherently summarised on the offender’s individual 

GLM Mapping Table (see Table 1). 

 

Phase Two: Translation of Information into Intelligence 

Intelligence is essentially information that is value-laden.  In terms of case 

management, intelligence is basically information about the offender which gives the 

case manager greater understanding of the offender’s commitments, priorities, desires, 

motivations, challenges and strengths.  This data collectively provides the case 

manager with a conceptualisation of why and how the offender came to offend, what 

the personal (internal) and environmental (external) contributing factors were, and 

also, the things about him and his life which are good and right, and therefore the 

elements that are vital in the offender’s construction and living of a pro-social life.   

 

Phase Three: Documentation of Data 

The GLM Mapping Table is the first documentation tool case managers will use, in 

the GLM Case Management Approach.  This tool not only summarises the offender’s 

life and experiences, it helps the case manager to sift out the relevant intelligence and 

translate this data into workable intervention targets.  Further, it helps the case 

manager to categorise the data into internal and external strengths (capabilities) and 

weaknesses (obstacles, i.e. criminogenic needs); means (behaviours, including 

offending); the behaviour’s relationship to offending (direct, indirect, protective or 

unrelated); and the offender’s personal weighting (prioritisation) of goods.   

 

Phase Four: Using the Mapping Table to guide Preliminary Intervention  

When there is sufficient data represented in the GLM Mapping Table, its contents can 

immediately be used to tailor intervention goals with the offender.  This is extremely 

valuable as it is vital to commence productive and meaningful work with the offender 

as soon as possible once he has become subject to case management.  The GLM 

Mapping Table is, as it is named, a map of the offender’s life, and like any map, it 

shows the case manager where to go in terms of managing the offender.  Specifically, 

the table is designed to guide case managers and to inform the content of the 
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offender’s rehabilitation plan, or management goals, whilst on their correctional order.  

As such, the aim of the table is to: (a) reveal what is good and right in the offender 

and his life (these strengths and qualities need to be nurtured and maintained as they 

are vital to leading a pro-social lifestyle and also helping the offender to build 

strengths in other weaker areas); (b) highlight all the areas that need to be targeted for 

improvement and change (obstacles and deficits, i.e. criminogenic needs); and (c) 

prioritise areas for intervention. Priority is given to targeting those areas that 

demonstrate a direct pathway to offending (e.g. sexually abusing a child as a means 

for feeling physical and emotional intimacy forms a direct pathway to offending) then 

those areas that form indirect pathways to offending (e.g. abusing alcohol as a means 

for inner peace, with intoxication contributing to offending).   

 

Phase Five: Analysis  

The next step requires the case manager to perform some analysis with respect to the 

GLM concepts of: capacity, means, scope and coherence.  These points of analysis are 

represented in the second GLM case management tool, titled the GLM Analysis Table 

(see Table 2).   

 

This table also requires that the case manager describe and analyse the offender’s past 

life plan/way of living (around the time of the offence) and his current life plan (these 

may or may not be the same).  As with each good in the mapping table, the life plan 

may also have a direct or indirect pathway to offending.  For example, a life plan that 

explicitly includes sexual offending in the future has a direct pathway to offending 

(i.e. it may be inevitable if the offender is truly motivated and there are a lack of 

environmental constraints).  A life plan that has an indirect pathway is likely to 

include goals or behaviours that are problematic in some way and likely to lead to a 

spiral of related problems that increase stress and the likelihood of offending.   

The purpose of the GLM Analysis Table is to reveal to the case manager the areas of 

most concern, being: (a) issues related to the offender’s previous and current life plan, 

including pathways to offending; (b) the offender’s most pressing individual 

criminogenic needs, that is, those internal obstacles (and his stage of change in 

reference to each) and external obstacles that impede his pro-social securing of goods; 

(c) the level of scope present in the offender’s life (and distinction between those 

goods that are secured pro-socially and those that are sought via inappropriate means, 

or not sought at all); (d) the nature and degree of horizontal conflict (developing 

discrepancy between his behaviour and the actual desired outcome using motivational 

interviewing is the key case management strategy); and (e) the level of vertical 

coherence of the offender’s current life plan (making sure to cross-check with the 

offender’s previous life plan at the time of his offending). 

 

Phase Six: Informed Case Management Plan and Goal Setting 

The final phase of the GLM Case Management Approach is the production of a more 

informed, carefully structured and individualised case management strategy including 

planning around both short-term and long-term goal setting.  The advantage of using 

this approach over more commonplace offender management and RNR practices is 

that it equips the case manager with the ability to engage in highly meaningful case 

management practices for short sentences (such as 12 month orders), through to the 

increasingly prevalent long-term preventative orders of up to 15 years.  While RNR is 

concerned with long-term intervention its focus is narrower than the GLM. Our point 

is that the RNR is typically focused on risk reduction and will only consider variables 
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that are linked to this goal. While the GLM is also concerned with offenders’ broader 

lifestyle and aspirations, and as such it is more holistic in orientation. The aim is to 

help offenders construct plans for living and to acquire the capabilities required to put 

this plan into action on a longer term basis. It is anticipated that the cognitive skills 

required for this goal will generalise and result in individuals becoming more 

reflective and taking longer term perspectives on their lives and core commitments 

(Laws & Ward, 2011). A final note on practice is that it should be acknowledged that 

both the GLM Mapping Table and GLM Analysis Table are permanent works in 

progress: always changing to reflect the offender’s life and behaviours.  As such, both 

documents should be revised and updated periodically.   

 

The GLM Case Management Approach in Operation 

The GLM case management approach is utilised by Corrections Victoria, the first to 

do so, and has been in operation since 2008.  Here, the approach is central to the 

organisation’s Specialist Case Management Model (SCMM), a highly specialised 

offender management practice for serious or high risk sexual offenders.  In this sense, 

Corrections Victoria is demonstrating genuine leadership in both the application of the 

GLM in community corrections and specialist offender case management.  Whilst 

formal evaluations are yet to be conducted, it is obvious that in addition to strict 

adherence to the model, several other factors have ensured its apparent success. 

 

Key Support and Policy Factors 

Based on preliminary observations of the operation of the SCMM, it seems that 

success of the GLM case management approach (as with any new program) rests on a 

number of important factors, these include: high-level support within the organisation; 

implementation of a quality training program for case managers and senior 

organisational managers; stable resourcing of the program; regular case management 

forums and information sharing/peer learning; quality assurance mechanisms and a 

well planned mentoring program.    It should be noted that the GLM case management 

approach has been implemented in a specialist way, that is, only certain case 

managers who are supervising certain types of offenders are trained to work within 

the model.  Building competence in using the GLM case management approach 

requires considerable skill, time, practice and knowledge, but also, the above-

mentioned factors are pivotal to success; each factor is now briefly explained.  

 

High-level Organisational Support and Stable Resourcing  

It is vital that any new program or model be supported throughout the different 

management levels within an organisation.  This support is central to creating the 

right attitude and positive organisational culture that encourages staff to commit to the 

new practice.   There is anecdotal evidence within the SCMM to suggest that those 

managers who are supportive and knowledgeable about the model have staff who 

produce, on the whole, consistently better work.  This is largely due to supportive and 

trained managers having expectations that their staff will use the model consistently 

and correctly. Managers who have not participated in training for the model are 

simply unable to support their staff in a meaningful way, also they are prone to 

treating its application in case management as optional rather than central and 

mandatory. 

 

Along with organisational support for the program, there must be a stream of adequate 

and stable funding.  Appropriate resourcing ensures ongoing access to training and 



 

18 

 

professional development, stability of the specialist case management positions and 

maintenance of a quality program. 

 

Quality Training  

The delivery of quality training to staff is vital to the integrity of the GLM case 

management approach.  Initial training is required in the GLM theory, concepts and 

practical application and subsequent refresher training is needed on a regular basis to 

maintain integrity and cement initial learnings.  The issue of refresher training is 

extremely important as research into drift in practice consistently finds that within 12 

months of receiving new training, without refreshers or monitoring, almost all new 

learnings have been completely lost and staff revert to their original practices which 

existed prior to training (Andrews & Bonta, 1998).  

 

As mentioned above, it is also important to train managers.   Anecdotal feedback post-

training found that those managers who had undergone the same training as their staff 

reported feeling better equipped to support their staff in their specialist roles.  Also, 

trained managers had greater confidence in vetting the work and reports of specialist 

staff and had a greater appreciation for how specialist case managers spent their time 

at work. 

 

Quality Assurance 

The implementation of a quality assurance mechanism has been vital to maintaining 

the integrity of the GLM case management approach.  In the SCMM, this takes the 

form of an actual quality assurer, namely, a person who occupies a position that is 

dedicated to monitoring the quality and consistency of case managers’ work.  The 

responsibilities of this role are many and varied, however they are expressly 

responsible for monitoring drift in practice, competency standards, knowledge gaps 

and training needs and the quality of written case management reports (this oversight 

is particularly important given the legal implications of such offender reports).  

 

Mentoring Program 

Due to the SCMMs highly specialised nature, many case managers working within the 

model do so in isolation, that is, they are spread out across the State and are in many 

cases, the only person working with that framework at their particular office.  Due to 

the small numbers of specialist case managers (currently 37 state-wide), Corrections 

Victoria implemented a mentoring program.  This program gives specialist case 

managers the responsibility of mentoring a generalist case manager in the GLM case 

management approach.  This program appears to decrease feelings of professional 

isolation, cements the specialist case manager’s own learning from training and 

experience and further, prepares a less experienced case manager for permanent 

promotion or temporary backfill of their mentor’s position when necessary. 

 

Case Management Forums  

Case management forums are another practice implemented by Corrections Victoria 

that requires all specialist case managers to meet on a quarterly basis for the purposes 

of professional development and peer support.  This practice also overcomes 

professional isolation and assists in preventing drift in practice.   

 

Conclusion 
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A growing body of research have incorporated principles of the GLM into 

interventions for sexual and violent offending with positive results ( e.g., Gannon, 

King, Miles, & Lockerbie, in press; Harkins, Flak, & Beech, 2008; Lindsay, Ward, 

Morgan, & Wilson, 2007; Marshall, Marshall, Serran, & O'Brien, 2011; Simons, 

McCullar, & Tyler, 2009; Ware & Bright, 2008; Whitehead, Ward, & Collie, 2007), 

while others have offered support for the GLM’s underlying assumptions (e.g., 

Barnett & Wood, 2008; Bouman, Schene, & de Ruiter, 2009; Willis & Grace, 2008; 

Willis & Ward, in press; Yates, 2009).  Together, these studies suggest that adoption 

of the GLM enhances treatment engagement and positive therapeutic relationships, as 

well as the promotion of longer term desistance from offending. 

 

The GLM offers a comprehensive, targeted and individually meaningful framework 

for rehabilitative work with offenders.  Further, the tools presented in this paper offer 

a concrete and structured way in which to work effectively with this group.  These 

tools signify the translation of empirical research findings into a standard format that 

can be used for any offender, and yet is designed to thoroughly assess and represent 

the uniqueness of each offender, his life, offending and risks.   

 

The GLM is being implemented in a number of clinical practice settings around the 

world with promising preliminary results.  Concerning its application in a purely case 

management or offender supervision context, it is currently being well-utilised by 

Corrections Victoria in Australia, who is the first correctional organisation to adopt a 

GLM case management approach.  Specifically, Corrections Victoria demonstrates 

strict adherence to the approach in their innovative SCMM for sexual offenders, 

including those on the more serious, long-term, post-release supervision orders.  In 

addition to implementing the new practice, the organisation has been diligent in 

setting up structures and processes that support the model and operate to maintain its 

integrity.  The effects of this must not be underestimated.   

 

The formal outcomes of the approach still need to be systematically evaluated 

however the purpose of this paper was to describe the framework.  Empirical 

evaluations of global GLM practices are currently underway but the preliminary 

evidence is encouraging (see above).  Finally, it should be noted that whilst the 

framework is most often applied to sexual offenders, in reality the utility of this model 

reaches far beyond this small demographic.  The GLM is ultimately a framework for 

healthy human functioning and as such, should be considered as a necessary approach 

for therapeutic work with any offender or client base.  If we are truly serious about not 

seeing offenders return to the criminal justice system time after time, then we must be 

holistic in our treatment and case management approach and be committed to 

equipping offenders to live better, pro-social and personally meaningful lives. 
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Table 1.0 

THE GLM MAPPING TABLE 
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Table 1.1 

THE GLM ANALYSIS TABLE 
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